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АФОРИЗМИ

Който говори много, все ще каже нещо,
което не е трябвало да казва.
☙ Конфуций ❧
Едно е да говориш много, друго е да кажеш нещо.
☙ Софокъл ❧
Мъдрият говори, защото има нещо за казване,
глупакът – само за да каже нещо.
☙ Платон ❧
Не е голяма заслуга да се мълчи вечно и навсякъде за всичко, но
грешно е да се говори това, за което трябва да се мълчи.
☙ Овидий ❧
Не говори винаги каквото знаеш, но знай винаги какво говориш.
☙ Клавдий ❧
Първо мисли, после говори.
Но спри, преди да ти кажат „достатъчно“.
☙ Саади ❧
Отличителният белег на големия ум е, че казва много с
малко думи; ограниченият ум, обратно, притежава
способността да говори и нищо да не каже.
☙ Ларошфуко ❧
Изкуството да се слуша е почти равностойно на
изкуството да се говори.
☙ П. Бауст ❧
Който говори – сее; който слуша – жъне.
☙ П. Бауст ❧
Никога не съм виждал магаре да говори като човек,
но познавам мнозина, които говорят като магарета.
☙ Х. Хайне ❧
Адам е бил щастлив, когато е кажел нещо интересно,
можел е да бъде уверен, че никой преди него не го е казал.
☙ Марк Твен ❧
Бързо отваряй очи, бавно отваряй уста.
☙ Китайска ❧
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РАЗМИСЛИ ЗА КОНФЛИКТА НА
ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ И ЗА
ПРАКТИЧЕСКИТЕ КРАЧКИ КЪМ
УСТОЙЧИВ „СВЯТ НА СВЕТОВЕТЕ“ *
Юрий Красин

В

Юрий А. Красин – доктор на философските науки, професор, академик на РАЕН, ръководител на
Отдела за анализ на социално-политическите процеси на Института по социология на РАН; съветник в Международната фондация за социално-икономически
и политологически изследвания
(фондация „Горбачов“). Автор е
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философията, социологията и
политологията, сред които „Метаморфозы российской реформации. Политологические сюжеты“
(2009).

течение на хилядолетия човечеството се е развивало не като хомогенно цяло, а като съвкупност
от исторически възникнали разпръснати по земното кълбо общности от хора, всяка със своя специфика – икономическа, социокултурна, религиозна. Това
е причината за съществуването на различни цивилизации, ако това понятие се разглежда като напластен исторически опит (summa summarum) на големи
териториални общности, въплътен в начина на живот, в културата на бита и общуването, в манталитета и светоусещането, в ценностните предпочитания и приоритети. Съществуването на тези различия
ни позволява да смятаме, че нашият земен свят представлява „свят на световете“.
За противоречията и конфликтите във взаимоотношенията между цивилизациите се знае отдавна.
Достатъчно е да напомним думите на Р. Киплинг:
„Западът си е Запад, а Изтокът си е Изток; те никога няма да се сближат.“ Този проблем придоби особено звучене поради глобализацията на света. Възникна качествено нова ситуация: започна процес на
формиране на световен социум и цивилизациите се
превръщат в негови съставни части, свързани здраво
от глобалните културно-информационни и финансово-икономически потоци. Пространството и времето се уплътниха в няколко разреда. Доминирането на
западната цивилизация, която се разви върху принципите на хомоцентризма, активното преустройство
на средата (техногенната цивилизация) и външната
* Красин, Ю. А. Метаморфозы российской реформации. Политологические сюжеты. М., Институт социологии РАН, 2009,
с. 120–133.
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експанзия, породи тенденция и стремеж към унификация на цивилизационното многообразие на световната общност. Силата на действието стимулира
силата на противодействието – мощните социално-национални движения за
запазване идентичността на незападните цивилизации. Печалният резултат от
необузданото настъпление на западния неолиберализъм – разколът на света на
„златен милиард“ и на обширна зона на нищета и изостаналост – придаде на
конфликта на цивилизациите агресивен характер, създаде почва за международния тероризъм, породи заплаха от сблъсък на цивилизациите.
В политическия дневен ред на световната общност влезе злободневен и
животрептящ проблем, от който в решаваща степен зависи съдбата на човечеството. Въпросът е как да се уреди конструктивен диалог между цивилизациите с цел да се минимизират тежките последици от нарастващия конфликт и
да се намери световно устройство на глобалния социум, способно да премахне
световното противостоене между полюсите на богатството и на бедността, на
величието и на унижението, да осигури демократична кооперация на всички
цивилизации за общото благо на човечеството.
* * *
Трудностите в разбирането и в интерпретацията на процеса на глобализацията и на твърде противоречивите последици за различните цивилизации и
национално-държавни общества, руското общество включително, се обясняват
главно с ярко изразената антиномичност на развитието на световната общност.
Не просто с наличието на противоречия, които се преодоляват с преминаването им в ново качество, а именно с антиномиите, в които противоположните
тенденции запазват едноразредните субстанционални основи за своето постоянно възпроизводство. От една страна, това е тенденцията към цялостност на
човешкия социум, обусловена от интеграционните процеси. От друга страна,
това е тенденцията към многообразие, обусловена от динамиката на алтернативните форми на жизнена дейност и от спецификата на историческото разкриване на потенциала, заложен в различните социокултурни практики и традиции (в различните цивилизации).
Съвместното съществуване и противоборството на тези полярни тенденции на глобалното развитие носят в себе си сериозно предизвикателство към
демокрацията. Едната тенденция води към нарастване на сепаратистките национално-етнически движения, враждебни към новите технологии и към взаимозависимостта и дезинтеграционни по характер. Другата тенденция, обратно,
изразява интеграционните процеси. При това е очевидно, че не само в най-близка, а и в най-далечна перспектива ще имаме работа с увеличаващото се многообразие на света. И макар че светът винаги е бил многообразен, по принцип
изглеждаше възможно той да бъде подведен под някаква обща схема и да стане
по-хомогенен в резултат на „интеграцията“ и „конвергенцията“. Обикновено се
имаше предвид, че това ще стане в рамките на западната цивилизация.
Сега обаче е ясно, че картината на развитието на световната общност е
много по-сложна. Разбира се, тягата към западните образци и стандарти я имаше в миналото, запазва се и днес. Тя се поддържа от предимствата на новите
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технологии, от постиженията на Запада, от завистта заради неговите успехи.
Но опитът да се натика светът в западна черупка е несъмнено илюзорен. Все
по-отчетливо се открояват други цивилизационни потребности и стремежи,
други ценностни ориентации и начини на живот. Намираме се не само в цялостен свят, а и в съдружие на „светове“. В него антиномично се съвместяват или
се примиряват един с друг несъвпадащи вектори на развитието. Възможно е
именно пораждащият тревога „световен безпорядък“ да се окаже процесът на
образуване на нова глобална система на „света на световете“. Това не е полицентризъм и още по-малко моноцентризъм, а естествено взаимодействие и взаимно нагаждане на различни култури и цивилизации. Някои, като Хънтингтън,
говорят за неизбежен сблъсък на тези цивилизации. Други, като Ю. Хабермас,
се опитват да намерят общите принципи на дискурса на цивилизациите. В ход
е търсенето на отговори на предизвикателствата на глобализацията и същевременно на плурализацията на световната общност.
Съвсем неслучайно се появи концепцията на постмодернизма. Тя се оформи в процеса на осъзнаване на безкрайното многообразие на обкръжаващата
ни действителност и следователно на релативността на обществените структури и начините на жизнена дейност, включително и на международните реалности. Постмодернизмът довежда реалните тенденции до абсурд, до отричане
на самата възможност за социална теория. Не може обаче да не се види, че той
паразитира върху действителни проблеми. Според начина на мислене, създаден
въз основа на вестфалските представи за стабилизиращия баланс на силите, изглежда световната общност се движи към царството на пълния безпорядък. Но
това трябва да се анализира.
Засега не е намерен убедителен отговор на предизвикателството на постмодернизма нито в социално-философски план, нито от гледна точка на теорията на международните отношения, където впрочем общата насока в търсенето
на отговор е очертана достатъчно ясно. Това е преходът от йерархическата система на международните отношения, основана върху принципите на господство и подчинение и органически включваща стратегията на баланса на силите,
към системата на мрежовите отношения, които единствено могат да образуват здрава основа на демократичния световен ред. Насочването към идеите на
новото мислене изразява именно тази посока на търсене. Обаче трудността в
създаването на глобална система на равноправно съвместно развитие на цивилизациите на сегашния начален и предимно конфликтен етап се състои в това,
че старите представи засега преобладават и вероятно още дълго ще преобладават в световната политика. Силата, насилието, принудата със сила не слизат от
политическата арена.
Означава ли казаното, че опитът през 80-те години на миналия век да се
внедрят идеите на новото мислене в практиката на международната политика в
глобализиращия се свят беше търсене в погрешна посока? Съвсем не. Контурите на новата стратегия напълно съответстваха на условията на глобализацията.
Недооценени бяха трудностите на прехода, непредвидено беше необходимото
време за него. Раздялата с миналото не е толкова лесна.
В началото идеите на новото мислене породиха големи надежди. Изглеж-
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даше, че се отварят безгранични хоризонти за прекратяване на международната
конфронтация и за обединяване на усилията на цялото човечество за съвместно
търсене на най-добрите и безопасни форми за устройство на света. По-късно,
след сблъсъка с трудностите, еуфорията премина, а след това настъпи разочарованието. Но най-печалното е, че и сред политиците, и в общественото мнение все по-често се наблюдават обрати към стереотипите на традиционното
политическо мислене, които могат само да изострят междуцивилизационните
конфликти и да заведат световната политика в глуха улица.
Особена тревога поражда упоритият стремеж на единствената останала
свръхдържава към моноцентризъм. „Реалполитиката“ отново тържествува над
„идеализма“ на новото мислене. Обаче потребността от нова парадигма на световната политика за глобализиращия се свят не е изчезнала. Завръщането към
търсенето на нови възможности е неизбежно. И то стимулира появата на нови
нереалистични утопии, които не се побират в съществуващите стандарти. По
думите на М. Вебер в политиката за реализиране на възможното понякога се
налага да се излиза извън неговите рамки и да се търси невъзможното.
Днес политическото мислене в сферата на световната политика се сблъсква с парадокса на глобализацията и на плурализацията (ще ми се да кажа „глобаплурализацията“) на света. Премахването на двуполюсната система в международните отношения трябваше да сложи край на балансирането по ръба между
мира и войната, а стана източник на нестабилност. След като се разпаднаха
сдържащите обръчи на установените правила, на повърхността излязоха много нерешени противоречия и проблеми, потискани преди това от биполярната
солидарност. Появиха се многочислени източници на международна нестабилност и насилие.
Засилването на взаимозависимостта в света като израз на неговата цялост,
което трябва да създаде основа за управляемост на международните отношения, в сегашния начален етап поражда допълнителни възли на напрежение
както в отделните страни, така и на световната арена. Те възникват вследствие
на липсата на ефективни механизми за регулиране на жизнената дейност на
световната общност.
Предполагаше се, че преходът към общочовешки измерения във външнополитическата практика трябва да утвърди в съзнанието на политическите
дейци по-широк подход към проблемите на световната политика. В действителност той предизвика обратна реакция – връщане към привичната логика на
подготовка и вземане на решения в системата на координатите на националния
егоизъм, на баланса на силите, на силовия натиск. Опитът убедително доказа:
докато общочовешкото виждане на политиката не се вкорени в отношенията и
в структурите, докато то не се институционализира, приоритетът на общочовешките ценности в най-добрия случай ще си остане предмет на риториката.
Както и преди, в световната политика доминират националните интереси. Никой не иска да бъде в губеща позиция без твърди гаранции за собствената си
безопасност и без надеждни средства за нейната защита.
Като се вникне в смисъла на тези парадокси, трябва да се признае, че усвояването на последиците от глобализацията в световната политика е дълъг

10

бр. 5/6 – год. XIII

ТЕОРИЯ
и труден процес. Засега, ако се гледат фактите, се отива към утвърждаване на
авторитарни порядки. Техносферата под егидата на световната финансова олигархия установява йерархическа структура на отношенията, която е авторитарна по характер. Би могло да се заключи, че не става нищо необикновено.
Нациите държави в началния период на своето изграждане също не са избегнали авторитарните начини за утвърждаване на вътрешен ред. Така са създадени
предпоставките за последвалото демократично развитие.
Тук обаче възниква сериозен теоретичен проблем. В рамките на отделните
страни съществува политически субект – държавата. Тя има монопол върху
властта, върху легалното използване на насилието. Тя изпълняваше функцията
за въвеждане на общонационален ред, прибягвайки към авторитарни методи.
След това се изграждаше основата за еволюция на обществото. В националните
рамки сега има и гражданско общество. Именно балансът на взаимодействието
между държавата и гражданското общество създаде условията за демокрация в
западните страни. А каква е ситуацията в световния социум?
Първо, там няма държава. Значи възниква проблемът за политическите
структури, за властовите инструменти за установяване и регулиране на световния ред. Едва ли в световната общност въобще е възможен институт на
властта, който да е аналог на държавата. Във всеки случай международните
политически структури в своето развитие изостават от икономическите реалности. Международни политически и правни институти съществуват в ООН
и в регионалните организации. Но те нямат монопол върху властта, какъвто
има държавата в национални рамки, а силата и влиянието им по отношение на
световната общност не може изобщо да се сравняват със силата и влиянието на
държавата в национални мащаби.
Второ, световната политика1 не е балансирана с влиянието на гражданското
общество. Разбира се, съществуват неправителствени организации на световно
равнище. Но е ясно, че влиянието на тези разпръснати звена на „международното гражданско общество“ е несъразмерно със силата на анонимната власт на
могъщите финансови структури. Тази власт е незабележима външно, по думите
на М. Фуко тя „излиза отвсякъде“. Тя провокира процеси, които поставят националните държави пред фактите на кризите и катастрофите. Засега гражданското
общество на световно равнище е безсилно да направи нещо що-годе сериозно.
Констатираме, че засега няма ясен отговор на поставените въпроси. Все
пак е важно да се отбележи, че съществува кардиналният за човечеството проблем за политическите и социалните отношения в световния социум. От решаването на този проблем зависят съдбата на световния ред и в значителна степен
създаването на демократична уредба на света.
* * *
Реалностите на глобализацията и на постиндустриализма въздействат и
върху общественото съзнание, пораждайки в тази сфера последствия не по-

1

Foucault, M. The History of Sexuality. Vol. 1: An Introduction. L. Penguin, 1979. P. 93.
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малко значими, отколкото последствията в икономиката, политиката и социалните отношения. Тази тема в пълен обем е предмет на специален разговор. Сега
става дума само за един от нейните аспекти, който е най-важен за осмисляне на
процеса на глобализацията и на неговото влияние върху взаимоотношенията
на цивилизациите. Това е изменението на самата социална теория, на нейното
съдържание, на методите на познанието, на начините и формите на нейното
развитие, на мястото и ролята й в обществения живот, с една дума, на методологията на концептуалното виждане за действителността, което обозначаваме
с термина „социално“.
Много са признаците, че в епохата на глобализацията назрява смяна на
парадигмата на общественото съзнание. Привичните и изпробвани социални
възгледи престават да „работят“, така или иначе – не в пълна степен. Това се
отнася за понятията „стойност“ и „политикономия на стойността“, за възгледите за света като йерархия на независими държави, за теорията за класите
и социално-класовата стратификация, за представите за държавата и за гражданското общество, за едномерната редукционистка концепция за личността, а
в по-широк план – за антропоцентристкото виждане за света, определящо на
природата и на космоса ролята на среда в обществения процес. Много от тези
концепции не отговарят на сегашните реалности и на опита на незападните
цивилизации. Все по-остро се усеща нуждата от нова система от възгледи.
Естествено, теоретичното съзнание по-различно от преди възприема глобализиращия се динамичен „свят на световете“ поради дълбоките качествени
промени, които настъпиха както в самия този свят, така и във възприемащото
го съзнание. Съвременната социална концепция и нейната методология едва
сега се формират. Човечеството е пред прага на голям пробив в разбирането си
за цивилизационното развитие. Натрупаният практически опит е още недостатъчен, а този, който е в наличност, още не е улегнал до такава степен, че да стане
основа за крупни социално-философски обобщения. Новото виждане за света
трудно си пробива път, натъквайки се на консерватизма на старите представи.
От тези противоречия през епохата на образуване на глобалния свят се
ражда теоретическият екстремизъм. От една страна, постмодернисткият релативизъм, премахващ теорията и разтварящ теоретическия анализ в „парцалени“ ситуационни разработки, според израза на известния интерпретатор
на постмодернизма З. Бауман, в които вместо теоретичен проект се предлагат
„ориентири за следващите крачки“. От друга – фундаменталисткият догматизъм, съблазняващ с измамната простота и недвусмисленост на оценките и нормите на поведение, но по същество отвеждащ от света на сложните реалности
в митологичния свят на закостенелите идеологеми.
Нарастването на елементите на хаотичност и разбалансираност, съпровождащо процеса на глобализация (в Русия към това се добавя разпадането на
съветската система, което не се компенсира с адекватно развитие на нова система), благоприятства за постмодернисткото виждане на реалността. Заедно с
това натрупващият се в по-продължителен период от време емпиричен опит
от процеса на глобализацията в различните цивилизационни зони вече води
към това, че зад привидните хаос и безсистемност може да се видят известно
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подреждане и законосъобразност. Това не може да бъде връщане към твърдия
обективен детерминизъм, към опростеното и ясно виждане на социалната действителност, основано на някакви неизменни стандарти на рационалността.
Многообразието на формите и начините на жизнена дейност, институционалното многообразие в цивилизационните и национално-държавните образувания в световната общност доказват, че историята съзнателно се прави по
различен начин в зависимост от интересите и представите на субектите, които
я правят. В крайна сметка обаче тя не е резултат на преднамерен проект и постоянно „се изплъзва“ от опитите да бъде въведена в предварително замисленото направление. Това означава, че историята има своя вътрешна логика, която
може с известно приближение да бъде възпроизведена от социалната теория.
Ориентирайки се към тази трудноразбираема логика, която все пак се наблюдава в социалното творчество на субектите, теорията никога не дава изчерпателно знание за реалността и в същото време намира начин да се разграничи
от абсолютния релативизъм. Именно тази концептуална гъвкавост позволява
теоретически да се осмислят и да се съпоставят несъвпадащи практики на различните култури и цивилизации и да се намира логиката на тяхното взаимодействие в глобален план.
* * *
Сегашната криза на обществената мисъл е сигнал, подбуждащ към размисъл върху самата възможност да се възприеме действителността достатъчно
пълно и адекватно в рамките на една теоретическа традиция. По всяка вероятност новата социална концепция няма да прилича на предишните, претендиращи да обясняват обществения живот само в системата на собствените си категории. Социалната реалност стигна до такава степен на сложност и динамизъм,
при която тя може да се осмисли достатъчно дълбоко и всестранно само като
се съпоставят различни подходи към нея. Всеки от тях по свой начин осветлява определени профили на действителността, които не се възприемат или се
възприемат едностранчиво от други позиции. Едва ли изводите от такова съпоставяне ще се оформят в някаква цялостна доктрина. Най-вероятно това ще
бъде подвижна система от понятия, фиксираща резултатите от перманентното
синтетично взаимодействие на различни идейни течения в разнообразните цивилизационни традиции.
Опознаването на социалната действителност в мащабите на глобалния
плурализъм не е едномерен процес. Нито едно течение на обществената мисъл
няма право да претендира за монопол върху истината. Съвременното виждане
за света се формира в процеса на взаимодействието на разнообразни теоретически традиции и подходи. То никога не придобива завършеност и едва ли
въобще е възможно да стане цялостна и непротиворечива теория.
Изложените съображения принципно съответстват на изводите на комуникативната теория на немския социален философ Ю. Хабермас. Обаче
тази теория справедливо се подлага на критика заради нейната едностранна
западна ориентираност. При това днес е натрупан достатъчен опит, позволяващ да се заключи, че общочовешките ценности и общочовешкият възглед в
световното развитие не са равнозначни на западните ценности и възгледи. По-
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специално на Изток исторически се е създало друго, различно от западното,
разбиране за взаимоотношенията между индивида и социума. Опитите да се
наложи западното разбиране (а в него днес се откриват някои дефекти в трактовката на този проблем) крият големи усложнения във взаимоотношенията
между цивилизациите.
Хипотетично може да се каже, че дискурсът в многообразния „свят на
световете“ ще има не един, а няколко цивилизационно-културни центъра, във
взаимоотношенията между които възниква проблемът за „превода“ от един исторически възникнал език на символите и значенията на други езици, присъщи
на други цивилизации и култури. Във всеки случай регулирането на комуникациите в такъв теоретичен диалог явно е твърде сложен проблем.
В Русия формирането на съвременна социална концепция среща допълнителни трудности. През десетилетията на комунистическия режим в общественото съзнание се утвърдиха унифицирани стереотипи на мислене, култивиращи
черно-бяло виждане на света. Това наследство пречи да се създаде социалнофилософска концепция, адекватна на плурализма на глобализиращия се свят.
Наистина в годините на трансформация се извършиха забележими изменения.
Сега научната общност приема като нормално явление многообразието от възгледи, гледни точки, съждения. В обществото се води диалог, способен да даде
тласък на синтетичното формиране на съвременна социална концепция и на
многомерно виждане на света. Нерядко обаче плурализмът се възприема като
неизбежно зло. В отношението към другите позиции и възгледи все още преобладава нетърпимостта. В много случаи диалогът не прераства в дискурс, а е
като разговор между глухи или средство за разобличаване. Това е свидетелство
за противоречивото състояние на общественото съзнание.
В Русия обаче все по-остро се усеща потребността от съвременна социална концепция. Тя ни е жизнено необходима, за да разберем себе си и своето
място в света, за да намерим изход от поразилата обществото ни дълбока криза.
Наситеността и динамизмът на протичащите у нас промени и остротата на политическата борба повишават творческото напрежение на обществената мисъл
до степен, подбуждаща към критично преразглеждане на наслоени представи и
към обобщаване на новия руски и световен глобален опит.
* * *
Многообразието на „световете“ задължава човечеството да бъде толерантно, което се проявява в признаване и уважение на правата на другите хора, култури, цивилизации. Глобализацията и реалностите на иновационното развитие
увеличават и задълбочават диференциацията на интересите. Все по-трудно е да
се намери общият им знаменател. Светът като че ли се фрагментира. Холистичното виждане за действителността (цялостност на света) се измества от по-релативизирани представи. Размиват се критериите за определяне какво е общо
благо, общ интерес и обща цел. Възниква разбирането за „самоценността“ на
различията, образуващи самостоятелни звена в мрежата на „света на световете“. Сега вече се поставя въпросът не просто за това как да живеем заедно, а как
да живеем заедно, без да губим идентичността на свойствените си различия.
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Това се отнася до взаимоотношенията не само между индивидите, обществените групи, нациите държави, а и между цивилизационните ареали.
Изменението на подхода към различията предявява по-високи изисквания към културата на толерантността. Крайъгълен камък на толерантното отношение към интересите, мненията, възгледите, начина на живот, обичаите на
другите става признаването на естествеността и неотстранимостта на „инаквостта“ („otherness“) от обществения живот.
В класическата либерална традиция толерантността на гражданите в публичната сфера се постига, като различията се разглеждат като нещо частно,
нямащо отношение към общото благо. Сега обаче самото осъзнаване на общото благо предполага взаимодействие на различностите. Такава е мярката
на толерантността, адекватна на съвременността. Обхващайки максимум различности, тя осигурява по-широки възможности за артикулиране на реалното
съдържание на „инаквостта“ и за по-пълното й възприемане от обществото.
Нещо повече, обръщането към толерантността, възприемащо „инаквостта“,
подбужда към определени изменения в начина на мислене, в манталитета,
създавайки нагласа към диалог, или, по израза на Улрих Бек, „мъжество към
неразбирането“.
Невъзможно е да се осмисля глобализиращият се многомерен и затова
винаги разнообразен свят, без да се овладеят методите на превода на „инаквостите“ от едни езици на други. Даже не просто да се превежда – преводът
предполага идентичност на съдържанието на текстовете. „Инаквостите“ в съвременния свят често са непреводими. Нужно е не да ги превеждаме на един общ
език, а да ги съединяваме и синтезираме в процеса на солидарното творческо
търсене на оптимални форми на взаимодействие.
Очевидно е, че всеки гражданин може да осъществи автономния си избор на политическа позиция само в случай, че в своето приватно пространство
има зона на самостоятелно осмисляне на политическите реалии, пространство,
осигуряващо свобода на индивида да използва собствения си разум. Включването на активните граждани със собствени съждения в политическата сфера
размива устоите на идеологическата нетърпимост и разширява толерантността
по отношение на позициите и възгледите на другите участници в обществената рефлексия и в практиката на съвместните действия. Засилва се тенденцията към деидеологизация на публичното пространство, към появата в него
на огнища на творческа неподреденост, на търсене на нестандартни решения,
изключително важни за намиране на ефективни отговори на „предизвикателствата на плурализма“.
Разбира се, този като цяло позитивен процес има и негативен страничен
продукт. Бързината на промените и релативизацията на обществените отношения и структури пораждат у много граждани обърканост и загуба на ориентири
за политическо поведение. Оттук и растежът на фундаменталистките настроения – благоприятна почва за възпроизводство на идеологията и културата на
конфронтационността. Това се отнася особено за страните и регионите, където
се извършват дълбоки вътрешни трансформации, засилващи социално-политическата нестабилност и неувереността в бъдещето.
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Следователно съвременната култура на толерантността се формира в остро противоборство с рецидивите на сектантството и нетърпимостта. Преодоляването на тези опасни тенденции изисква човечеството да осъществи преход
към по-високо равнище на културата на обществените отношения. Това предполага Западът да се откаже от какъвто и да е патернализъм в отношенията си
към другите цивилизации. Неговата търпимост към тях е като търпимостта на
възрастните към пакостите и неадекватните постъпки на децата: ами ще пораснат и ще приемат установения кодекс на поведение. Патерналисткият подход
към толерантността представлява чисто външна обвивка на неприемането на
ценностите на живота и културата на незападните цивилизации.
Толерантността, адекватна на епохата на глобализацията, е ориентирана
към открито съпоставяне на социокултурните практики и ценности на нееднаквите цивилизации и към съвместно търсене на такива пътища и форми на
глобална интеграция на „световете“, които не посягат на тяхната самобитност
и не се стремят към унификация на човешката общност.
Трябва да се признае, че засега няма убедителен отговор на „предизвикателството на плурализма“ към културата на толерантността. Но някои направления в търсенето се открояват. Едно от тях е прагматичният компромис
под натиска на жизнените императиви. Глобализацията така уплътни връзките
между страните и цивилизационните зони, че те са принудени да си взаимодействат с твърде „инакви“ съседи, съвсем невинаги „приятни“ и в много отношения несъвместими. Под натиска на обстоятелствата и на неумолимата логика
на оцеляването стават възможни трудните отстъпки и компромиси. Възниква
своего рода „толерантност на необходимостта“, позволяваща обаче по-добре
да се опознаваме и да се разбираме един с друг, търпеливо да търсим форми на
световния ред, който да координира развитието на „световете“ и да не допуска
тяхното стълкновение.
* * *
Смисълът на казаното по-горе е да се разбере необходимостта от диалог на
цивилизациите и да се определят условията за неговото провеждане. Но найтрудният въпрос е какво да се прави практически, за да не се стигне до сблъсък
на цивилизациите – „фронтален“, свързан с войни, или „пълзящ“, чиито симптоми бяха кървавите атентати на международния тероризъм. На съдбоносното
стълкновение са способни да противостоят само глобалната солидарност на
световната общност и конструктивният диалог на цивилизациите.
За уреждането на такъв диалог е необходимо да се отстрани – на първо
време поне да се намали – огромната разлика в равнището на социално-икономическо и културно-образователно развитие, която съществува между страните на „златния милиард“ и гигантския масив от страни, представляващи незападните цивилизации. Засега тя се увеличава, консервирайки и разширявайки
зоната на нищета и бедност, генерирайки вражда и ненавист към света на богатите, подхранвайки социалните източници на международния тероризъм.
Усилията на световната общност за решаване на проблема за глобалната
бедност засега са малко ефективни. С този проблем се занимават международ-
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ни и национални организации, в които ключовата роля принадлежи на представителите на западната цивилизация, изграждащи своята дейност въз основа
на приетите там стандарти и принципи, често неотговарящи на условията и
традициите на другите страни и региони. Това нагледно се проявява в упорития стремеж на Запада да натрапва на развиващите се страни неолибералната
стратегия на икономическо развитие, независимо от серията явни провали.
При това концепцията за глобално социално-икономическо развитие се
основава на предпоставката, че реформирането на икономиката и на начина
на живот се отнася само за периферните региони, а не и за развитите страни.
Очевидно е обаче, че проблемът за бедността, както и много други проблеми на
съвременния свят, е глобален и решаването му изисква дълбока трансформация на съдържанието и стандартите на производство и потребление в главните
центрове на световната икономическа система.
В началото на третото хилядолетие световната общност е пред прага на
остри промени от глобален мащаб, от които пряко зависи самото й съществуване. Централното звено на тези промени е конструктивният диалог на цивилизациите, прокарващ път към бъдещето. Ще се справи ли човечеството с тази
задача? Ще ми се да се надявам (и за това има предпоставки), че ще се справи.
Но за това са нужни стратегическо новаторство и неординерни организационни усилия.
В практически план тази дълговременна задача ще изисква на първо място
да се създадат ефективни и гъвкави механизми за нейното постепенно и поетапно решаване. Необходима е фундаментална реформа на Организацията на
обединените нации, за да бъде тя демократизирана и превърната в свободен
форум за глобална рефлексия, в международен политически инструмент за реализиране на получените резултати.
Не по-малко важно и значимо е разгръщането на международна гражданска мрежа, включваща организации като „Грийнпийс“, „Международна амнистия“, „Лекари за мир“. Действайки паралелно с международните политически
институти, тази мрежа от независими организации е способна да ги осведомява за мненията и позициите на обществеността, кондензирани на глобално
равнище, и по този начин да оказва влияние върху световната политика.
Когато се обсъжда програмата с практически мерки за уреждане на диалога на цивилизациите, е необходимо съобразяване с реалната ситуация, създадена днес на международната арена. След краха на СССР биполярната система
на международните отношения отстъпи място на хегемонията на САЩ в света.
От една страна, военната и икономическа мощ на единствената свръхдържава е фактор, предпазващ световната система от държави от разпадане и конфронтационен хаос. От друга страна, хегемонията на една държава в световната общност, поддържана с методите на силов и икономически натиск, нерядко
с нарушаване на нормите на международното право, не отговаря на демократическите принципи за устройство на света и следователно не само пречи за
уреждането на диалога, но и създава атмосфера на недоверие и враждебност
във взаимоотношенията между държавите и цивилизациите.
Такова е реалното противоречие в моноцентричната система на междуна-
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родните отношения и не може да не се съобразяваме с него, разсъждавайки за
диалога на цивилизациите. Този диалог е твърдо ограничен от хегемонистичната политика на САЩ, но не може да бъде успешен и върху основата на антиамериканизма, тъй като Съединените щати са водещата държава, представяща
западната цивилизация на държавно равнище. При тези условия привържениците на широкия диалог са длъжни да използват всяка площадка на свободния
дискурс, за да оказват натиск върху супердържавата, подбуждайки я към приемане и строго спазване на демократичните „правила на играта“ в световната
политика. Това отговаря както на интересите на цялата общност, така и на националните интереси на Съединените щати.
Идеята за диалог на цивилизациите не е илюзия на романтици идеалисти.
Тя изразява дълбинната потребност на човешката общност от демократично
устройство на света. Пътят към тази цел е трънлив и дълъг. Но друг път няма.
Алтернативата е вселенска катастрофа.
Превод: Димитър Димитров
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КРЪГЛАТА МАСА И КОНСТИТУИРАНЕТО НА
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ*
Георги Пирински

С

Георги Пирински – политик, висше икономическо образование, съветник в Министерския съвет
(1976–1980), заместник-министър и първи зам.-министър на
външната търговия (1980–1989),
зам.-председател на Министерския съвет (ноември 1989 г. – февруари 1990, август – декември
1990), министър на външните
работи (1995–1996), член на ръководството на БСП и на парламентарната група на БСП (1989–
2010), народен представител в
седмото Велико народно събрание,
в 36-ото до 41-вото НС, председател на 40-ото НС (2005–2009), от
2009 г. – зам.-председател на 41вото НС.

ъщината на задачата на Кръглата маса от 1990 г.
бе да създаде необходимите предпоставки именно за конституирането на една нова България, действително демократична като държава и общество
– извънредно сложна задача, при това с множество
специфични аспекти в сравнение с другите източноевропейски страни в преход. Понятието конституиране отговаря най-точно на тази същност за разлика
от конструиране, което обозначава по-скоро механичен процес, при това с предположението, че има
план, предопределящ крайния резултат.
Поначало имаше два основни възгледа при определянето на същностната задача на Кръглата маса:
единият – да бъде „разградена тоталитарната система“, другият – да се положат основите страната да
поеме в исторически почти непознатата посока към
всеобхватна демократизация. Първият доминираше в линията, следвана от формациите, участващи в
Съюза на демократичните сили, като основен начин
за идентификацията им като сила, носеща промяна;
вторият имаше предимство в позициите на Българската комунистическа партия, от началото на април
– на Българската социалистическа партия.
Разбира се, през различните етапи на дейността на Кръглата маса съотношението между тези два
подхода в поведението на страните се менеше; освен
това те имаха специфично изражение в становищата
на партиите и организациите, участващи в квотата
на БСП, но запазващи свои собствени позиции. Не-

* В основата на статията е изложението на Георги Пирински на
колоквиума на Сорбоната „Национална кръгла маса от 1990.
Основополагащ акт на българската демокрация?“ (10–11 май
2010 г., Париж).
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зависимо от тези уточнения обаче, посоченото различие в базисните подходи
на страните трайно се проявяваше в целия ход на работата.
Именно това е същностното деление на подходи и намерения, определило
в крайна сметка баланса, отразен в постигнатите споразумения и договорености, а не широко утвърдилата се теза за разминаване по линията стремеж на
комунистическата партия да се самосъхрани – стремеж на новопоявилата се
опозиция да развива последователно демократичен процес на основата на широко съгласие по главните приоритети на нацията. Това твърдение несъмнено
предизвиква възражения, при това навярно и остри, но те на свой ред произтичат от разминаването в разбиранията за самото естество на процеса, разгърнал
се в рамките на Кръглата маса.
Според едното разбиране това е бил процес изначално конструиран и контролиран от управляващата партия и от структурите на Държавна сигурност.
Независимо от едни или други основания за този възглед, той е твърде едностранчив и половинчат, поради което не може да служи като подходяща отправна
точка за анализ и оценка на работата на Кръглата маса.
По мое мнение точно описание на същността на процеса дава Йон Елснер,
според когото предмет на поредицата от преговори на Кръглата маса в източноевропейските страни през 1989 и 1990 година е било мирното споразумяване
за премахване на авторитарната власт и за преход към демократично управление. Това са били процеси за „национално преоткриване и конституиране“ без
прецедент в предходни периоди, в които са намирали отражение историческите
особености на отделните страни, различните баланси между конкуриращи се
фактори и сили – често надделявали над чисто конституционните идеи и проекти (Jon Elsner, The Roundtable Talks and the Breakdown of Communism, 1996).
На това общо разбиране отговаря и становището на Ралица Пеева, която отклонява утвърдилата се в западните академични изследвания трактовка
на преговорите на Кръглата маса в България като добре планирана разработка
на комунистическата партия с цел да задържи властта си и да спъне процеса на демократизация. Всъщност, както тя изтъква, тези преговори породиха
своя политическа динамика, като въвлякоха участниците в истински диалог,
довел до формирането на поредица от ключови институции като парламента,
президентската институция и конкурентната многопартийна система (Ralitsa
Peeva, Electing a Czar: The 2001 Elections and Bulgarian Democracy, East European
Constitutional Review, NYU School of Law, Fall 2001, vol. 10, № 4).
При това, за разлика от другите източноевропейски страни, в България
преди 1989 г. не съществуваха ясно изявени дисидентски движения и личности.
Затова всички формации, участници в диалога на Кръглата маса – и от едната, и от другата страна – бяха изправени пред общото предизвикателство да
докажат способността си да станат носители на осъзнат и последователен процес на цялостна демократизация; т.е. – открито защитавайки политическите си
платформи и позиции, същевременно да са в състояние да търсят и да постигат
общонационални решения въз основа на споделени демократични принципи и
норми на политическо поведение.
Такава задача бе и си остава невероятно сложна, тъй като става дума не за
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друго, а за споделянето на непознато дотогава комплексно разбиране за общото
благо като ценностна сърцевина на националната общност. Кристализирането
на подобно обединяващо базисно разбиране в условията на крайно изостряне
на политическото противоборство несъмнено представляваше и продължава
да бъде задача с исторически измерения.
Днес, двадесет години по-късно, в началото на второто десетилетие на новия век, България, както и другите бивши европейски социалистически страни,
е изправена пред предизвикателството да поеме пътя на развитие като модерна европейска държава, споделяща общоприетите параметри на европейския
социален модел. Затова актуалният въпрос днес е – до каква степен Кръглата
маса, като конституиращ форум, създаде началните предпоставки за такова
развитие и/или до каква степен напротив – заложи спънки и заплахи, препятстващи го и днес.
Преди всичко този е въпросът, по който си заслужава да съсредоточим тук
своите разсъждения. Това е и предметът на настоящото изложение.

Прологът – 40-те дни след 10 ноември
Разтърсващите цялото общество процеси, последвали свалянето на бившия първи секретар на комунистическата партия на 10 ноември 1989 година,
породиха в течение на четиридесетте дни до края на годината обстановка на
крайно напрежение и конфронтация. В контекста именно на тази обстановка
следва да се търси отговорът на въпроса защо Кръгла маса?
Преди всичко намериха бурна изява съществуващите в българското общество разделителни линии, проблеми и противоречия, дълго тлеещи и потискани, без да бъдат преодолявани и разрешавани. Само седмица след промяната
на 10-и масов митинг в центъра на София стана трибуна на остро конфронтационни призиви, които трайно белязаха еволюцията на атмосферата и в столицата, и в страната като цяло.
Нова степен на изостряне на напрежението бе достигната в средата на
следващия месец декември, когато на 14-и, във връзка с дебатите по отмяната
на член първи от действащата тогава конституция, масов протест пред Народното събрание прерасна в пряка заплаха за нахлуване в заседаващия в това време парламент, т.е. – не за „нежна“ а за подчертано разрушителна „революция“.
Независимо че такова развитие бе избягнато благодарение на надделялото въздържане от крайни действия от страна и на организаторите на митинга, и на
властите, задълбочаващата се конфронтация бе очевидна.
През тези първи дни и седмици още един изключително остър проблем
открито се изяви с особена сила: проблемът, свързан с така наречения възродителен процес по отношение на българските граждани – етнически турци,
включващ и принудителна смяна на техните имена. Този проблем, специфичен
за България, несъмнено съдържаше потенциал за прерастване в крайно опасна
национална криза.
В създаващата се обстановка българското общество бе изправено пред
исторически кръстопът – да бъде въвлечено в нов сблъсък с непредвидими
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последици или да потърси изход в мирното преодоляване на разделението в
обществото. Днес мнозина са склонни да смятат такава дилема по-скоро за въображаема, но връщането към реалностите от онова време дава достатъчно основания да се приеме, че тя е била напълно реална.
Ето оценката на Андрей Луканов, писал през юли 1992 г. от следствения
арест, в който бе хвърлен в резултат на груб произвол от страна на прокуратурата: „За съжаление нашата национална история е предозирана с насилие.
Поколение след поколение ние сме носили в себе си едно тежко душевно бреме,
в което се преплитат наглостта на силния с безизходната ярост и чувството за мъст на потиснатия. Гражданската война в България е имала своите „горещи“ и „студени“ времена, но вече седемдесет години тя не затихва
в съзнанието и душите на хората. Това всъщност е една от причините и
същевременно специфична особеност на националната драма, която всички
заедно, независимо от политическите си пристрастия, изживяваме сега“ (в.
„Дума“, 21 юли 1992 г.).
Именно този е контекстът, в който се корени отговорът на въпроса кое
породи необходимостта да бъде организиран комплексният процес на консултации, преговори и договаряне в рамките на Националната кръгла маса.
Нещо повече – точно този е контекстът, който обективно предполагаше и
изискваше Кръглата маса да изиграе роля не просто за договаряне на някакви
„правила на играта“ за известен период до провеждането на свободни избори,
а за нещо далеч по-сложно и дълготрайно – за мирен преход към конституирането на България оттук нататък като съвременна демократична държава и
общество.
Отново по думите на А. Луканов, който стана жертва на наемен убиец четири години по-късно, в първите дни на октомври 1996 г.: „Мирният преход у нас
се оказа възможен именно защото се намериха политически сили и политици,
които предпочетоха интересите на нацията и ценностите на демокрацията
пред борбата за власт с цената на всичко. Това направи възможен трудния, но
ползотворен обществен диалог на „кръглата маса“ (пак там).
Управляващата тогава комунистическа партия взема политическото решение за започване на серия от консултации около Кръглата маса на заседание на
политическото си бюро на 27 декември 1989 г. Два дни по-късно, на 29 декември,
на заседание на нейния централен комитет в рамките на общото разглеждане
на обстановката в обществото и в партията се засягат и въпросите за подхода
и тактиката на партията по отношение на участието й в безпрецедентния
процес около Кръглата маса.
В дискусиите на пленума може да се намерят отразени най-общо три групи
мнения, оформили се в онзи момент в ръководните среди на комунистическата
партия по решението за консултации и преговори на Кръглата маса:
– едно от тях открито поставя под съмнение целесъобразността от организиране на кръгли маси, доколкото чрез тях „прекалено много“ се вдига нивото
на неоформени още опозиционни сили и се спомага за превръщането на опозицията в реална политическа сила, каквато тя все още не е;
– според друго мнение постигането на съгласие за създаване на Кръгла
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маса е несъмнен политически успех за партията, защото ангажира опозицията
в преговори и снема опасността от насилствени действия; този успех следва да
се използва за ограничаване на влиянието на опозицията;
– трета група мнения категорично защитава жизнената необходимост от
Кръгла маса въз основа на разбирането, че поради дълбочината и сложността
на проблемите пред страната те не могат да бъдат решени само от една отделна
партия, а изискват отговорен диалог и съгласие за съвместни действия в полза
на споделени общонационални цели.
Тези различия по същината на въпроса за участието в Кръглата маса дават своето отражение и върху тактиката за предстоящия период от началото
на новата 1990 г. Тук, като участник в посоченото заседание, мога само да възпроизведа казаното от мен по този въпрос тогава: „Струва ми се, че първото
изпитание за нашата тактика ще бъде „кръглата маса“. Ние засега знаем с
вас, другари, че ще има „кръгла маса“ и почти нищо. Струва ми се, че би било
добре на настоящия пленум да чуем малко повече информация по какъв начин се замисля провеждането на „кръглата маса“, каква ще е нашата чисто
тактическа линия на тази „кръгла маса“ и по какъв начин ще избегнем това,
което ни се готви. А вие знаете какво ни се готви. Всяко едно решение, което
ще вземе тази „кръгла маса“, ще бъде представено като решение, наложено
ни от другата страна в диалога. Всяко едно решение, което ние ще откажем
да вземем, ще бъде атакувано като опит за реставриране на командно-административната система. И колкото и да са ни чисти и честни намеренията
за диалог, колкото и да са ни издържани принципните позиции, в чисто тактически план ние ще бъдем бити…“ (стенограма от пленума на ЦК на БКП на
29.ХІІ.1989 г.).

Дневен ред и статут
Още на първите консултации по въпросите на Кръглата маса, състояли се
в началото на януари 1990 г., от страна на БКП се предлага дневен ред, включващ
целия кръг проблеми, пред които страната се изправя:
– първо – въпросите на политическата система, на демократизацията на
българското общество, на държавното устройство, както и за подготовката на
предстоящи избори и за приемането на избирателен закон;
– второ – въпросите на правната система, на съда и прокуратурата, найобщо – на правосъдието и правораздаването, както и на законодателната програма, която да се осъществява до и след предстоящите избори;
– трето – въпросите на социално-икономическото развитие, като социалните и икономическите въпроси се разглеждат в тясна взаимна връзка; мерките за стабилизация на икономиката и въпросите на икономическата реформа,
включително и на социалната политика и защитата на трудовите права;
– четвърто – въпроса за националното сплотяване, националния въпрос,
на първо място – мерките за преодоляване на извращенията от миналото;
– пето – въпросите на духовния живот, свободата на творчество, информационния режим и свободата на словото, на печата, ролята на средствата за ма-
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сова информация във формирането на демократична публична среда; както и
„подкрепата на процесите на социалистическо обновяване и преустройство“;
– шесто – въпросите на екологията в целия им спектър.
Този дневен ред безспорно отразява разбирането на ръководството на
тогава управляващата партия, че Кръглата маса следва да се занимае както с
най-острите въпроси на момента, така и с дългосрочните проблеми по коренното трансформиране на страната от авторитарна власт и централизирана икономика към демократично държавно устройство и пазарно стопанство. Т.е. че
Кръглата маса трябва да бъде не просто място за съгласуване на процедурите, а
форум за синтезиране на съдържанието на промените.
На този първоначален етап също така ясно се откроява и позицията на
опозиционните сили за обхвата и съдържанието на проблематиката на Кръглата маса – да се разискват най-напред и преди всичко политическите теми:
– премахване на еднопартийния монопол върху властта, разпускане на
първичните партийни организации по месторабота, деполитизиране на армията, милицията, съда и прокуратурата;
– създаване на реални гаранции за многопартийна система, провеждане
на свободни и демократични избори, привеждане на законодателството в съответствие с международните ангажименти на страната;
– приемане на основните принципи на цялостна концепция по националния въпрос.
Същевременно се определя като неприемливо предложението на първия
етап да започнат разговори и по социално-икономическите проблеми – с аргументи за приоритет на политическата проблематика, за необходимост от съгласуване на основните параметри на политическата система, за отсъствие на
необходимата информация и предварителна подготовка и т.н.
Първоначално от страна на БКП статутът на Кръглата маса се разглеждаше като поредица от разговори и консултации в разнообразен формат по целия
кръг въпроси, свързани с текущото управление на страната и с преустройството
на обществено-политическата и на социално-икономическата система. Още по
време на първите консултации тази представа еволюира към превръщане на
Кръглата маса в място за преговори и постигане на договорености.
Декларацията за ролята и статута на Националната кръгла маса, подписана
на 12 март 1990 г., ясно определи това нейно място и значение: „Националната
кръгла маса в България е конкретен израз на демократичния процес, започнал
след 10 ноември 1989 г…. Задачата на НКМ е постигането на конкретни споразумения като необходима политическа предпоставка за решаване на най-важните политически, законодателни и социално-икономически въпроси… Осъществяването на тази изключителна роля и статут на НКМ може да се извърши
само в условията на взаимно доверие, конструктивност и отговорност.“

Етапи и модалности
В работата на Кръглата маса за времето на нейното съществуване от 3 януари до 15 май 1990 г. могат да се обособят най-общо три последователни етапа:
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– на консултации и дискусии – от 3 до 18 януари;
– на преговори по същество – от 22 януари до 12 март;
– на споразумения и договорености – от 12 март до 15 май.
В известна степен такава периодизация е условна, защото във всеки от
трите етапа имаше значителен дял дейности и от трите вида – дискусии, преговори и договаряне. Но може да се каже, че като цяло всеки от трите периода се
характеризираше преди всичко с една от споменатите дейности.
На първия етап бе оформена общата рамка на работа на Кръглата маса
– един-единствен формат, в който се провеждат публични пленарни заседания,
като преговорите се водят от две преговарящи страни. Председателството на
заседанията се разменя между двама съпредседатели.
Вторият етап – на същински преговори – обхваща два последователни
стадия: пленарни заседания до 12 февруари и дейност в рамките на контактна
група до 12 март. Периодът бе белязан с нарастващо напрежение както на заседанията на Кръглата маса, така и в обществото, довело до прекъсването на
пленарните заседания в края на първия стадий.
Третият етап настъпи с подновяването на пленарните заседания на 12
март. Бяха подписани три ключови споразумения, подготвени в резултат на работата на контактната група и на експертните групи с представители на преговарящите страни по основни категории проблеми. Наред с посочената по-горе
Декларация за ролята и статута на НКМ, това бяха:
– Националното споразумение за гарантиране на мирното развитие на
прехода към демократична политическа система и
– Споразумението по политическата система.
В хода на този етап до края на март предмет на интензивни преговори
и съгласуване станаха приоритетни промени в действащото законодателство,
които впоследствие бяха гласувани от Народното събрание, излъчено преди 10
ноември; завършващите споразумения бяха приети на 14 и 15 май след изготвянето им от април до средата на май.
Относно модалностите, както личи от казаното дотук, в хода на работата се обособиха различни формати – пленарни заседания, контактна група
и работни групи от експерти. Това не бяха просто технологично обусловени
формати, а преди всичко резултат от възникналото деление на работата на политическа и на експертна, както и от породилите се претенции от страна на
опозицията за отсъствието на политически мандат у председателстващия в мое
лице делегацията на БКП в периода 6–12 февруари.
Дейността по линия на Кръглата маса във формата на контактна група в
периода февруари–март и до края на съществуването на масата – 15 май, стана предмет на коментари и спекулации за договорки „под масата“, за безпринципни „търгувания“ с позиции и интереси. Спекулации от различни посоки и
среди, но с една крайна цел: да дискредитират Националната кръгла маса именно като конститутивен форум като цяло и по-конкретно – подписаните на нея
споразумения, определили главните насоки на последвалите процеси на трансформация на политическото и обществено битие на страната.

25

ПОЛИТИКА
Конститутивен форум за демократична България?
Същностният въпрос, актуален днес, по отношение на Националната
кръгла маса е точно този – в каква степен и доколко резултатно отговори тя на
определящото изискване на времето: да положи основите за конституирането
на нова демократична България? Отговорът се съдържа както в самите договорености, постигнати на нея, така и в косвеното влияние, което дейността й оказа върху по-нататъшното развитие на обществено-политическите процеси в
страната и по време на самата й работа, и в годините след нейното закриване.
Нужно е да се припомни, че по всеки от основополагащите проблеми –
политическата система, държавното устройство, правовия ред, националния
въпрос, социално-икономическото развитие, както и въпросите на екологията
– дискусиите съвсем не носеха характер на спокойни обсъждания в академична
среда. Върху крайните формулировки в споразуменията по проблемите пряко
влияние оказваха дебатите по актуалните аспекти на дадената сфера в условията на остра политическа конфронтация и необходимостта от намиране на
практически решения под напора на текущия момент.
Основен дял от работата на Кръглата маса зае проблематиката на политическата система, на прехода от еднопартийна власт към многопартиен политически живот. Този кръг въпроси предизвика най-острата полемика и зададе определящото съдържание и тон на цялостната й дейност.
Както бе отбелязано по-горе, опозицията тогава постави като приоритетен въпрос преустановяването на дейността на първичните партийни организации на БКП по месторабота. Липсата на готовност у партийното ръководство
изпреварващо да приеме такова решение предизвика на Кръглата маса продължителна дискусия без резултат до 12 февруари и това стана повод СДС да преустанови участието си в нея и да премине към улични протести.
Същевременно по основните въпроси на политическата система – условията за учредяване и свободна дейност на различни партии и коалиции,
възможността за функциониране на различни структури на гражданското
общество, както и за произвеждане на демократични избори – на Кръглата
маса бяха постигнати споразумения, които създадоха основите за развитието
на пълноценен процес в полза на реалната демократизация на политическия
живот в страната.
Що се отнася до полагането на основите на ново демократично държавно
устройство, на Кръглата маса бяха постигнати две определящи договорености
– за необходимите неотложни промени в действащата конституция и за избор
на учредително Велико народно събрание със задача да изработи и приеме цялостен нов основен закон на страната. Резултатите от дейността на Кръглата
маса по този решаващ кръг въпроси днес са подложени на особено ожесточени
съмнения и критики – преди всичко, но не само, от страна на партиите от десницата в страната.
Главната причина за тези атаки е обстоятелството, че посочените договорености на Кръглата маса осигуриха основите за разработката и приемането
от Седмото Велико народно събрание на Конституцията на Република Бълга-

26

бр. 5/6 – год. XIII

ПОЛИТИКА
рия от 12 юли 1991 г. Днес в страната се разгръща нов цикъл на призиви за
отхвърляне на Конституцията като остаряла и непоправимо белязана от първоначалния етап на прехода, отправят се искания да се вземе решение за избор
на учредително събрание за приемане на нова конституция!
Всъщност обективната оценка за действащата конституция недвусмислено показва, че нейните принципи и норми напълно съответстват на общоприетите стандарти за демократично устройство на съвременна социална правова
държава. Може да се направи заключението, че продължаващите и сега атаки
произлизат от средите без определен политически цвят, но с интерес да няма
стабилен ред с утвърдени законови норми и правила.
Работата на Кръглата маса бе определяща и за организацията и провеждането на първите свободни и демократични избори през юни 1990 г., излъчили
състава на Седмото Велико народно събрание. Постигнатите договорености за
състава и структурата на Събранието, както и за вида на избирателната система, за условията за провеждане на изборите и за контрола по отношение на
резултатите създадоха рамката за изборите.
Кръглата маса не съумя да постигне краен резултат по група проблеми
в икономическата и социалната сфера. Независимо че на експертно ниво бе
съгласуван проект на споразумение по основните въпроси на икономическата
реформа с ясни текстове в полза на прехода към социална пазарна икономика,
представителите на СДС предпочетоха да не се обвързват с договорености в
тази ключова област на реформите.
Всъщност именно по този кръг въпроси се очерта същинското разминаване в позициите, свеждащо се до въпросите за правата на собственост, за начините на смяната на държавната собственост с частна върху фондовете както с
производствено предназначение, така и за лично потребление. Отказът от споразумение на Кръглата маса по тези въпроси откри възможността впоследствие
да надделеят интересите и политиката в полза на ликвидацията и реституцията
пред приватизацията на пазарна основа и запазения приоритет на държавната
собственост върху ключови публични услуги и инфраструктура.
Наред със съгласуваните договорености, за цялостната атмосфера в обществото не по-малко съществено бе отражението на самия процес на преговорите около Кръглата маса. То бе двупосочно – от една страна за пръв път гражданите станаха преки свидетели на открит и остър, но в крайна сметка резултатен
диалог между управляващи и опозиция. Същевременно конфронтационният
тон на немалко от дебатите стимулира остро противопоставяне и разделение
в отделните селища, общности и дори семейства, зареди ги с ново напрежение,
което зае трайно място в по-нататъшното развитие през годините.
* * *
След 1990 г. постепенно зачестиха оценките, че целият преход, не само в
България, всъщност е бил привиден повърхностен процес, зад който са се трансформирали и възпроизвели стари властови центрове и среди. Твърде свободно
се борави с понятия като номенклатура, агентура и така нататък.
Истината е, че демократичните системи като установилата се в България
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донесоха политическо разкрепостяване на обществата, но същевременно допуснаха образуването на паралелни структури на въздействие, които съществено накърниха авторитета и достоверността на институциите на държавна
власт и независимостта на медиите и на гражданските организации. Среда за
такава ерозия на демократичната легитимност стана шоковото прилагане на
догмата за „свободната пазарна икономика“.
Падането на комунистическите режими остави в миналото призрака на
тоталитаризма. Същевременно обаче с течение на времето се очертаха пределите на пазарния догматизъм и на миража за гражданско общество. Свръхлиберализмът, който се опитва да представи систематичното освобождаване на
държавата от задължения като панацея за всички проблеми и на икономиката,
и на обществото, вече почти не се изповядва. Наред с това в страните в преход
бързо стана ясно, че преходът към пазарна икономика предполага силна държава, способна да управлява процеса, именно въвеждайки правната рамка и
институциите, които са необходими, за да се регулира икономическият живот,
както и за да се поемат последиците в социалната сфера.
В случая обаче днес България попада сред изключенията от тази обща тенденция. Затова, имайки предвид, че кризата на социалната държава прикрива
една по-дълбока криза на представителната демокрация, е необходимо да отдадем нов приоритет на едно възраждане на парламентите, като в случая става
дума не за възстановяване на традиционни представи, а за модернизация на
парламентарната институция чрез обновяване на нейните функции и разширяване на средствата на нейно разположение.
Каква е обективната оценка за трайното значение на Националната кръгла
маса в светлината на тези констатации? Мненията неизбежно ще се разминават
и навярно дори ще се сблъскват. Но независимо от спорове и противоречиви оценки, не подлежи на сериозно съмнение основното: Националната кръгла маса положи траен отпечатък върху хода на демократизацията в България
през годините, залагайки основите на комплексен процес на конституиране на
политическите институции и на обществените отношения на демократичната
промяна – със своите силни и слаби страни.
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ъпросът е – дали да бъде промяна на политиката,
или на ръководството. Или и на двете.
У всекиго от нас има много отговори. Сигурен
съм, че всичките са ни необходими. В същото време още от самото начало трябва да кажем, че думата
промяна е тежка и трудноизпълнима дума, и да добавим – на нас ни е необходима промяна умна, промяна
радикална, промяна с бъдеще, промяна на партията и
на обществото.
Улицата към тази дума е сложна, няма нищо
общо с жълтите павета и минава през препятствието или окрилението да видиш истината, ако можеш,
разбира се…
Един много по-умен от нас е казал: „Да казваш
истината в политиката е резултат на сила.“
Ние, левите социалисти в София, не вярваме, че
кризата на капитализма е като природен катаклизъм
и че трябва да чакаме, докато се разсее вулканичният
облак, за да полетим отново нагоре. Не вярваме, защото знаем, че след нея богатите ще станат по-богати, а бедните – още по-бедни. Затова ще кажем като
левите по цял свят на онези, които ни вкараха в кризата – ние няма да платим сметката. Сметката ще я
платите вие. Затова искаме промяна – в партията и в
обществото. Но това са емоционални напъни. Истината казва – ще я платим, за съжаление. И я плащаме
всеки ден. Но просто утре не искаме да има такава
сметка и ние да я плащаме.
Съзнавам, че нашата радикална позиция ще раздразни много хора по върховете на партийното ръководството и държавата. Но ние, левите социалисти,
повече не можем и не трябва да мълчим. Иначе ще
се превърнем в част от статуквото и разпада. Затова,
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ако Националният съвет на БСП, Изпълнителното бюро и председателят търсят съмишленици да променят партията – ние сме насреща, но ако не преодолеят агонията на застоя, ще срещнат нашата решителна критика. БСП не може
повече да се изживява като пенсионер, който живее само със спомени. Нашата
сто и двадесет годишна партия трябва да бъде, по завета на Дядото – съвременник на бъдещето.
Впрочем моят приятел Богомил Райнов, който ненавиждаше слепите партийни послушници, в подобна политическа ситуация беше казал: „Има нещо
обидно в задължението да смяташ за съмишленик всеки глупак, само на това
основание, че членуваш с него в една и съща партия.“ Това се отнася и до глупаците, които се изживяват като лидери.
Изминаха десет месеца от последните парламентарни избори, почти
толкова от управлението на ГЕРБ и половин година от конгреса на партията.
Страната се намира в разгара на тежка икономическа криза. Политическите,
социалните и икономическите проблеми се изострят, предстоят след по-малко от година и половина нови президентски и местни избори, виси въпросът
за възможността от предсрочни парламентарни избори. Всичко това налага настоящия дебат на представителите на левите в БСП в София. Какво става със
страната и с нашето общество, как реагира партията, изпълнява ли градското
партийно ръководство ролята си на ръководство на софийските социалисти
като най-голяма партийна организация в страната?
Ние, левите социалисти, не можем да не вземем отношение към управлението на ГЕРБ. И преди всичко към работата на правителството за извеждане на
България от икономическата криза. Вече втора година страната е обхваната от
световната криза. Депресията продължава, икономиката няма растеж, брутният вътрешен продукт спада с 5% годишно, цели отрасли – строителството, промишлеността, търговията, западат, стотици фирми фалират, чуждестранните
инвестиции намаляха близо 20 пъти, безработицата нарасна според профсъюзите до 15%, в България се завърнаха хиляди емигранти, подгонени от кризата в
Европа, бедността превзема страната и тя се връща с години назад. Българинът
е уплашен, живее вече много зле и не вижда никаква перспектива. Да убиеш
мечтите на народа е едно от най-големите престъпления. И срещу това правителството предлага мерки, които дори според десницата са неадекватни. Впрочем вече е ясно, че подкрепата, която провалените десни лидери дават на ГЕРБ,
се превръща в основа за тяхното завръщане на политическата сцена, и то доста
успешно. Що се отнася до кризата, предложиха се някакви мерки и нито една
не само че не е проработила, а дори не е въведена в действие. Те са приети от
обществен съвет, чиито решения нямат законов характер, и едва ли до края на
юни ще бъдат реализирани. Правителството очевидно няма нужния капацитет
да управлява. То се държи неадекватно, сутрин министър-председателят каже
едно, по залез друго, обявява, че България няма да кандидатства за еврозоната,
министърът на финансите мънка обратното. Впрочем вече стана безпощадно
ясно, че г-н Дянков няма качества за български министър. Отстранява се един
неподходящ министър на здравеопазването заради провала на здравната реформа и обществения бунт против нея и се предлага друг, когото Бойко Бори-
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сов срещнал на един разклон или наклон (второто е по-вероятно) и поговорили
половин час. Вечно увереният министър-председател не е уверен, че пожелателните мерки ще оправят положението, и заявява, че ако те не сработят, ще
се вдигне ДДС, т.е. в страната ще дойде лавинообразно още по-голяма скъпотия. Общините се задъхват, и то докато събират поне данъци, ами през юни,
юли… Нищо съществено не се прави да се стабилизира българският бизнес, да
се даде простор на големи инфраструктурни проекти, да се създадат условия
за раздвижване на икономиката, а всичко се свежда до запълване на дупките
в бюджета чрез икономии, които ще свият още повече потреблението и производството, ще предизвикат нови съкращения и усилване на кризата. Такова
некомпетентно правителство България не е имала досега в годините на прехода. Главната антикризисна мярка според министър-председателя са арестите,
борбата против корупцията, спирането на изтичането на средства чрез корупционни схеми. И втората антикризисна мярка е да се хвърля цялата вина върху
предишното правителство и главно върху БСП. Тяхната рецесия се прeвръща
в репресия. Да, необходими са решителни мерки срещу корупцията и престъпността, но не може да не ни безпокои цялата тази показност и арестите, преди
да са събрани нужните доказателства, както и бавенето на следствието и на решенията на съда. Има арестувани над 150 българи, обявени за престъпници, и
е под въпрос дали прокуратурата и съдът ще се справят за една-две години с
тези казуси, или всичко ще потъне в съдебната администрация, която също е
обявена за корумпирана и неефикасна. Очевадна е политическата тенденция в
цялата тази акция на полицията. Отклонява се вниманието от необходимостта
от сериозни икономически мерки за излизане от кризата, подготвят се условия
да се вкарат в затвора бъдещи кандидати на БСП за кметове (такъв е случаят с
Гуцанов във Варна, който не е подписал нито една сделка). Простичко, та чак
елементарно. В този смисъл е „откритието“, че полицията ще може да извади
страната от кризата, „полицаят като реформатор“. Няма да бъда ироничен и
да се връщам към историята… Това не означава, че не подкрепяме принципно
борбата против корупцията и престъпността, особено акциите против „наглите“, против крадците на ДДС.
Опиянението от култа към Бойко Борисов и ГЕРБ, които се наложиха на
фона на реални слабости в управлението на тройната коалиция, вече преминава. Рейтингите на Бойко Борисов и на ГЕРБ спадат. Все още има парламентарно спокойствие, но на хоризонта се очертава предсрочна парламентарна криза.
Тази възможност засега не е благоприятна за БСП, защото все още ГЕРБ и Бойко Борисов се ползват със сериозна подкрепа, а техният спад не се превръща в
съответен подем за БСП.
Това поставя основния за нас въпрос – в добра кондиция ли е БСП, за да действа
като силна опозиция, възстановява ли се БСП от погрома на последните парламентарни избори, противопоставя ли се ефикасно на правителствената безпомощност,
подготвя ли връщането си на власт в следващите парламентарни избори?
Последният конгрес на партията направи някои точни и критични политически преценки, кадрови промени, посочи някои слабости на партийното
ръководство.
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Някои от постановките на левицата в БСП бяха приети в документите на
конгреса. Породи се надежда за промяна, но времето бързо върви и надеждата
вече е само наполовина. Да, председателят на партията поиска една година. Истината настоява да заявим, че промяната започна… и забуксува и в центъра, и
особено по места. Не се провежда необходимата промяна в политическата линия, в кадровата политика и в реалните действия на партията. Серията от така
наречените изнесени заседания на партийното ръководство има слаб и неадекватен на нуждите от промени ефект. Събират се едни и същи хора, като на някои места предварително от тези срещи се изключват носителите на нова критична визия, хората с неудобните въпроси, не се въвлича партийната маса от
основните организации в дискусията на тема защо загубихме изборите, какво
трябва да направим в нашата община, за да си върнем доверието на избирателите, какво трябва да промени ръководството, за да се подготви за връщането
на партията на власт, какви хора трябва да ръководят нашата общинска организация. Ръководството на партията все още не се е освободило от политиката
на социаллиберализма, не застава изцяло на ясни социални леви позиции, опира се на кадрите, които загубиха изборите и в центъра, и по места. Не е ли ясно,
че в парламентарната група има хора, които са загубили общественото доверие,
и че техните слова, с които само хвалят и разкрасяват своята предишна политика, нямат никакъв резултат. Вярно е, че правителството имаше и сериозни
успехи, функционирайки при добра международна и вътрешна икономическа
конюнктура, но аргументите от миналото не са достатъчни за битките в настоящето и в бъдещето. Не се открива път за нови имена на некорумпирани хора,
не се разкриват нови политически хоризонти пред партията и пред обществото. Сега кризата е в разгара си, но БСП не излиза с широка антикризисна програма, която обществото да одобри. Реформата на ГЕРБ в здравеопазването се
провали, но БСП не предлага цялостно виждане за такава реформа. Върху БСП
се стоварват обвинения и главно Станишев разпалено ги отхвърля, но това не
е достатъчно. Невсякога предишните ръководители са най-подходящите лица
за защита на предишната политика. Важно е какво се говори, но понякога е поважно и кой го казва.
Партията не поставя въпроса, че партийният и общественият деец и бизнесменът са различни фигури, че единият служи на партията и обществото, а другият има за основна задача печалбата си. Ако е с леви убеждения, и той може да
членува в партията, да съдейства и да й помага финансово, но не бива да диктува,
да откупува политиката й. Смесването на понятията доведе до това някои партийни организации да са изцяло под контрола на едри бизнесмени, а партийни
дейци да използват партията и местата, които заемат в нея, за личен или семеен
бизнес и обогатяване както на министерско, така и на общинско и на кметско
равнище. И понеже в България всичко се знае, това отблъсква от партията членовете и симпатизантите й. В партийните ръководства не бива да има хора, които
са взаимнозависими от бизнес интереси. Как си представяте, че един председател
на общинско ръководство или член на някакво ръководство ще може да заеме
самостоятелна или критична позиция спрямо своя висшестоящ партиен ръководител и бизнеспартньор, от когото получава пари и от когото е зависим?
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Партията не си е изяснила позитивите и негативите от тройната коалиция, тя не е дала отговор на въпроса – сега за какво се бори: да върне на власт
тройната коалиция или чрез адекватна политика да привлече към себе си тези
милион и половина избиратели, които години наред гласуваха за нея, а сега не
искат и да чуят за БСП и нейните лидери. Не ни обичат вече, не обичат и нашите ръководители… Тези изводи важат с пълна сила и за градската партийна
организация. В София се губят избори за кмет и общински съветници, парламентарни избори, но ръководството всеки път намира начини да обяви нова
победа с 1000 или повече гласа спрямо предишните избори, с един-два процента повече от средния процент за страната и не знам какви още други бройки.
А истината е, че през последните двадесет години БСП губи всички избори в
София, а последните избори ги изгуби изключително тежко, но ръководството
на градската партийна организация си седи спокойно и непоклатимо.
Ние, левите социалисти, искаме да се промени партията, да бъдем чути, да
се влезе в диалог по тези тежки проблеми, да влияем върху партийната политика. За нас е необяснимо как др. Овчаров си дава оставката, а след това я оттегля
с аргумента, че не иска с нея да прикрива липсата на промени в националното
ръководство на партията. Ако милее за бъдещето на партията, той трябва да
ориентира градската организация към промени и те трябва да започнат от София и да се разпространят там, където е нужно. Градската партийна организация се топи. Формално тя е намаляла с няколко хиляди членове, но основното
е, че губи влияние сред широката маса избиратели. Хората не гласуват за нас,
защото се издигат неподходящи кандидати не само за кметове, но често и за
съветници. Издигането на кандидатурите не става на конкурентна основа и не
тръгва от основните организации на партията. Виждаме как е във Франция:
всички избори – и за партийни лидери, и за кметове, и за съветници, и за депутати, и за президент, всичко тръгва отдолу нагоре с програми. Така е и в САЩ,
и в Евросъюза… При нас изборите са пародия. Станишев си дава оставката и
след два часа отново го избират за председател, в градското ръководство си дават оставка и след това я оттеглят. Има случаи на опорочени избори, едни хора
на едни избори не минават, а след това същите хора ги предлагат отново и те биват избирани. На избори на конгреси и на общински конференции се раздават
списъци за кого да се гласува и т.н. Как искате хората да приемат партията за
демократична и лява, като в нейната вътрешнопартийна практика се допускат
недемократични и неморални прийоми?
Броени месеци ни делят от една предизвестена загуба. Изразявам се така
категорично, защото съвсем не е необходимо да си Нострадамус или Ванга, за
да предскажеш поредния унизителен провал на предстоящите кметски избори
в София. Двадесетгодишната летаргия на софийската БСП е толкова непробудима, че вече не става дума поредната Цецка да седне на кметския стол и за ефимерната надежда за една все пак достойна загуба на нашия кандидат. Съществува съвсем реалната опасност срещу поредния неизбираем кандидат на Овчаров
Борисов да изправи каракачанската си овчарка и да спечели изборите.
Възможно ли е БСП в София да смени курса, да се измъкне от гетото?
Възможно е, разбира се – само че за това трябва да се опрем на стогодиш-
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ната си общинска традиция, като я съчетаем с политическата практика на европейската левица в двадесет и първия век.
Да припомня: още през 1891 г. Дядото и първоапостолите на социализма
изписаха на знамето си:
– справедливи общински данъци;
– прозрачност и публичност на общинските имущества;
– безплатно медицинско обслужване, болници, аптеки, медицински персонал;
– безплатно качествено образование за всички;
– специални грижи за децата и за възрастните хора;
– развитие на комуникациите и на пътната мрежа;
– строга отчетност и публичност на общинските разходи.
През 1910 г. се предлага:
– прогресивно-подоходна система на облагане с данъци и с такси;
– освобождаване на най-бедните от данъци за сметка на по-заможните
слоеве на населението;
– ревизия на миналите общински съвети и връщане на заграбените имоти;
– събиране на стари дългове и на неизплатени данъци от некоректни
платци;
– помощи за инвалиди, сираци и вдовици.
Така сме създали десетки комуни в цяла България. И сме имали общинари
като Димитър Благоев, Георги Кирков, Васил Коларов и Георги Димитров.
Да погледнем отново към днешния ден на Европа и на България. Прочетете общинската програма на Френската социалистическа партия – все едно,
че Мартин Обри и Бенуа Амон са преписали програмата на Дядото. Една
програма, с която спечелиха местните избори и се хвърлиха в битката за Елисейския дворец.
Следователно време е да се поучим от европейските леви, като предпочетем собствената си история.
Ако не наложим дискусия в основните партийни организации – а лявото
крило прави това от Благоевград до Видин, от Добрич до Бургас, в десетките ни
клубове, това е задачата ни днес в София, – ако не наложим дискусия в общинските съвети за състоянието на партията в София, на предстоящите избори ни
чакат нови провали, не е чудно партията в страната да падне до трета сила…
Ние не смятаме, че напускането на партията или създаването на нови партии
на мястото на БСП е решение на въпроса. БСП трябва да стане новият ляв проект и други не са нужни, даже са вредни. Но този проект да се изпълни с ляво
съдържание, адекватно на нашето време.
Какво трябва да се направи, за да се тръгне към решително обновление
на партията, за да може тя да си върне доверието на своите членове и симпатизанти. Ако партията беше приела нашето предложение за извънреден конгрес
непосредствено след изборите, днес тя щеше да е в по-добро състояние. Необходимо е промените в националното партийно ръководство да продължат, както и да бъдат направени промени в редица областни и общински организации.
Промени политически и организационни – от горе до долу и от долу до горе. Но
винаги ли това, което е необходимо, е възможно?!
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Възможно е, ако имаме енергия и воля. А имаме ли енергия и воля за нова
социална политика, имаме ли убеждението да заявим, че ние сме защитниците
на бедните, на социално слабите, на онеправданите, на хората на наемния труд,
имаме ли енергия и воля за сериозна промяна на кадрите, имаме ли енергия и
воля за промяна на работата с лекарите и медицинските работници, с учителите и научните кадри, с работниците и инженерно-техническите специалисти, с
художественотворческата интелигенция, с която непонятно защо връзките са
свити и ограничени? Трябва решително да се спре противопоставянето на различните поколения, трябва да се даде нова оценка на социаллиберализма като
затворен път за партията, на някои възлови моменти и фигури от 120-годишната история на партията, да се изведе задълбочена оценка на краха на социализма от съветски тип и на двадесетгодишния преход, на новите геополитически
реалности и съюзи на България – реалности, в които тя трябва да търси и да
намира своя национален интерес. Партията следва да изработи свои приоритети за усвояване на еврофондовете, за развитие на енергетиката, за развитие
на селското стопанство и на кооперацията, която сега е чужда идея за нас, свои
виждания за екологията и възобновяемите енергии. Само с нови идеи и перспективи пред страната ние можем да увлечем масите към целта, посочена от
БСП – модернизация на България.
Какво представлява днес нашата улица? Била ли е красива? Да, била е.
Виждат се мощни, красиви дървета покрай тротоара. Но има локви, дупки,
липсва осова линия, бордюрите са разкривени. Като стъпиш на някоя плочка,
възможно е да се опръскаш. Пък и времето е мрачно. Вали. Гледах преди време една машина за ремонт на улици. Широка 16 метра. Скъпа. С компютър.
Изкопава всичко по пътя си – пръст, павета, малки камъни, асфалт. И смила
този материал. Да, знам, че е жестоко. Механикът добавя някаква течност. Тази
течност според мен се състои от воля за промяна, от новаторство, от енергия,
от себераздаване. От осъзнаването, че ще бъдеш смлян. Тогава проектът не е
проект, а съдба. Накрая от машината излизаше нова улица. А дали над нея ще
изгрее слънце, е друг въпрос и за други хора.
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началото на ХХІ век в публичната администрация на страните от Европейския съюз работят
лекари, юристи, социолози, инженери, счетоводители, финансисти, специалисти по публична политика
и човешки ресурси, мениджъри, чиновници, работници по поддръжката и др. Мнозина са високообразовани професионалисти с водещи експертни позиции в своята област. Други, също немалко на брой,
разработват политики и взимат решения по проблеми и проекти с общонационално отражение, които
засягат милиони хора. Трети са относително нискоквалифицирани и практически не носят никаква управленска отговорност.
Днес от всички тези твърде различни индивиди
се очаква „да постъпват етично“. А те изпълняват различни задачи, имат различни цели и ценности, работят в различни организации, длъжни са да спазват различни закони и етични кодекси, заемат разнообразни
длъжности – изборни политически представители,
държавни служители, публични мениджъри, консултанти или привлечени за еднократни задачи експерти.
В страните от Европейския съюз се прилагат различни определения за публичен сектор, за служители
в администрацията, за държавни служители. Дори
специализираните изследователи на публичната администрация често не правят разлика между различните категории персонал – мнозина от тях смятат, че
за всички заети в публичния сектор важат еднакви
изисквания. Какво остава за гражданите – за огромното мнозинство от тях е трудно да си представят
цялостната картина, както и да разграничат администрацията в държавното управление от структурите,
които предоставят публични услуги. Но обществебр. 5/6 – год. XIII
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ното недоверие засяга в еднаква степен цялата национална администрация и
съществува широко разпространено усещане (вкл. сред служителите в администрацията), че по принцип се прави твърде малко, за да се противодейства на
неетичното поведение в администрацията. Масово е мнението, че ценностите
са забравени и че живеем в условия на ценностен дефицит. В медиите има изобилие от истории за неетични постъпки в почти всички области на публичния
живот. За повечето наблюдатели „всички са маскари“.
Тази сложна картина сериозно затруднява намирането на верни отговори
на някои прости, но фундаментални въпроси относно същността на „доброто“
или „правилното“ поведение на представителите на публичното управление, в
частност на държавните служители, в условията на:
– променящо се и реформиращо се държавно управление в контекста на
глобализацията;
– нови заплахи (като тероризма и екологичните катастрофи);
– нови предизвикателства (децентрализация на отговорностите, по-висока мобилност между публичния и частния сектор, бързо навлизане на публично-частните партньорства и др.);
– нови възможности (по-голяма прозрачност, по-критични и взискателни
граждани, повишено внимание към отчетността, по-съвършени информационни технологии).
Изглежда стереотипите относно публичната администрация и държавните
служители не се променят лесно, въпреки че са били формирани в свят, който
вече не съществува. И днес мнозина граждани, политици и медии все още споделят представата, че държавните служители работят в среда, ясно отделена от
частния сектор. Често държавните служители се възприемат като бюрократи,
които не са гъвкави, придържат се сляпо към правилата и процедурите и не са
отзивчиви към интересите на гражданите. Друг популярен стереотип е, че държавните служители не показват необходимите резултати, но ползват редица
привилегии при заплащането и условията на труд. Перцепциите и стереотипите са различни спрямо отделните длъжности. От една страна, „от служителите
в публичната администрация се очаква да помагат на социално слабите, да защитават обществото или да участват в големи проекти, насочени към повишаване на благосъстоянието на всички членове на обществото.“1 От друга страна,
държавните служители са обвинявани, че се съобразяват най-вече с тези, които
са на власт, и че са мързеливи, корумпирани и егоисти.
В резултат на всичко това хората из цяла Европа имат сравнително ниско
доверие във висшите държавни служители, както е добре илюстрирано от едно
проучване, проведено във Великобритания2:
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Представителите на коя от изброените професии според Вас
обикновено казват истината?

Семейни лекари
Училищни директори
Съдии
Местни полицейски инспектори
Висши полицейски офицери
Телевизионни журналисти
Депутатът от Вашия район
Висши мениджъри в Националната здравна служба
Общински съветници
Висши държавни служители
Журналисти във вестници като „Таймс“ и „Гардиън“
Висши общински служители
Депутатите по принцип
Мениджърите на големи компании
Министрите в правителството
Брокери на недвижими имоти
Журналисти във вестници като „Сън“ или „Мирър“

Да
92
84
80
77
68
49
47
44
41
37
38
35
27
24
24
20
7

Не
7
12
16
17
26
46
45
49
52
53
56
56
67
68
70
75
89

Чисто
доверие

+85
+72
+64
+60
+42
+3
+2
-5
-11
-16
-18
-21
-40
-44
-46
-55
-82

Забележка. Заетите в публичната администрация са дадени в курсив.

Тези данни са тревожни, но негативните представи за държавата, правителството и публичната администрация не са ново явление, те са получени
като наследство. Според едно изследване на Ван де Вале няма безспорни емпирични данни, от които да личи, че отношението към държавното управление се влошава3. Това обаче не премахва проблема, публичните представи не се
подобряват, политиците се тревожат поради ниските нива на доверие и често
обявяват незадоволителните резултати от дейността на администрацията като
причина за тази ситуация. Разбира се, не е лесно да се даде категоричен отговор
на въпроса вярно ли е това, или не.
Така или иначе, налице е съвсем реален проблем: съвпадащите нагласи на
политиците, медиите и гражданите директно да асоциират държавния служител с представата за „чиновника бюрократ“.

Бюрокрацията, която излиза
твърде скъпо на обществото
Днес малко неща са толкова нехаресвани, колкото бюрокрацията, малко
професии имат толкова нисък престиж, колкото на „бюрократа“. Няма регион
в света, където мнозинството от нацията да изразява подчертано удовлетворе-
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ние от своите държавни служители4. Силната критичност и негативните емоции са още по-странни, като се има предвид, че повечето хора определено се
затрудняват да обосноват отношението си с конкретни аргументи извън общите оплаквания от „бюрократите“. Настина ли тези индивиди са такива егоисти,
толкова мързеливи, неетични, неефективни? Освен това – всички те еднакви ли
са, въпреки очертаните по-горе различия между отделните категории, работещи в публичния сектор?
Според повечето от известните проучвания държавните служители показват не по-лоши резултати в труда си от съответните позиции в частния сектор,
но налаганият негативен образ не може да не се отрази на поведението им на работното място. Друга последица от обществената критичност е, че гражданите са
все по-чувствителни и изискват от служителите в публичната администрация да
се държат по определен начин и да спазват определените етични изисквания на
държавната служба. Налице е истински парадокс – от една страна, държавните
служители са критикувани заради стереотипите им, заради „следването на правилата“, заради отликата им от работещите в частния сектор, лошите резултати и
проявите на неетично поведение. От друга страна, все повече хора настояват за
„връщане“ към добрите стари времена, искат държавните служители да се придържат към типичния си етос и към традиционните ценности и да бъдат лоялни
към обществото. Такава носталгия по времената, когато държавата като могъщ
Левиатан (по Томас Хобс) е господствала над обществото, е най-малкото спорна.
Вероятно това е реакция на новата несигурност, както и на промените, настъпващи в нашите общества. Вече нищо не е сигурно, нищо не е лесно, ценностите
се променят. Оттук и стремежът да се търсят ясни и лесни пътища за изход от
„ценностната джунгла“. Но дали погледът назад е правилното решение?
В много от страните на ЕС организациите в публичния сектор са били
конструирани през ХІХ в. на основата на Веберовата теория за бюрокрацията
– като йерархични структури с кариерни системи, основани на принципа на
ранговете. По традиция класическите организации имат характерни особености: твърде формализирани процедури за взимане на решение и за подбор на
персонала, слаба мобилност между публичния и частния сектор, високо ниво
на служебна стабилност, унифицирано заплащане и специални пенсионни схеми. Всички тези принципи би трябвало да гарантират честност, справедливост,
недопускане на корупция и сигурност, като противодействат на индивидуализма, егоистичните интереси и политическите влияния. Основополагащите характеристики на организацията от публичния сектор са свързани с ценностите
на стабилността, йерархичността и затвореността. Днес не можем да твърдим
със сигурност дали тези цели са били постигнати. Има известно основание да
се смята, че различните форми на неетично поведение са били не по-слабо разпространени, отколкото в наши дни. С една-единствена разлика – те не са ставали достояние на обществеността и на медиите. Освен това тогава все още не
са съществували международните индекси за корупция от рода на модела на
Transparency International.
Днес много от тези принципи и (в по-малка степен) ценности са в процес
на промяна. Например стабилността се разглежда като нещо старомодно и е
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заменена от иновацията и мобилността. Смята се, че организационни ценности
като централизацията, йерархията и ригидността пораждат различни форми
на неефективно действие на организацията и на индивидите в нея. Преди няколко десетилетия е било общоприето, че стабилността е гаранция за добрите
резултати на публичната администрация, докато днес – по думите на О’Тул:
„стабилността ръждясва на дъното на куфарчето с инструменти на публичния
мениджър“5. Организациите от публичния сектор са в процес на промяна и все
повече започват да приличат на организациите от частния сектор. В продължение на векове организациите от публичния сектор са били твърде различни от
частните фирми, но в ХХІ век разграничението между „държавната служба“ и
„бизнеса“ е все по-трудно поради разнообразните форми на аутсорсинг, публично-частни партньорства, приравняване на статуса и т.н. Затова американският учен Хал Рейни е прав, че „очертаването на ясна линия между публичния
и частния сектор е невъзможно, а опростеното разграничение между публичните и частните организации може да бъде подвеждащо“6.

Организационните промени пораждат нови дилеми
Усилията да се направят по-гъвкави (да се „флексибилизират“) политиките
в областта на персонала, процедурите за подбор и наемане и стъпките за децентрализация се допълват взаимно и имат значителни предимства – редуцират
се множество сложни правила, ускоряват се процесите, повишават се производителността и ефективността, мотивацията на мениджърите и т.н. В същото
време е важно да се има предвид, че дерегулацията, както всяка друга реформа
в областта на човешките ресурси, има различни последици – както очаквани и
желани, така и неочаквани и негативни.
Например какво да се прави, ако държавните служители не са в състояние
да реализират нарасналите си отговорности? Ако уменията им не съответстват
на отговорностите? Къде е границата между необходимостта да се делегират
повече отговорности на индивидите и опасността от фаворизиране, дискриминация и нечестно отношение?7 За да обобщим: ако организациите от публичния сектор трябваше да функционират точно както фирмите, значението
на ценностите и принципите на демокрацията, на законността, равноправието
и справедливостта би отпаднало и други ценности би трябвало да излязат на
преден план – за добро или за лошо8.
В европейските общества дълго време преобладава становището, че държавните служители са свързани с авторитета на държавата и не могат да бъдат
третирани като заетите в частния сектор. Тази група публични лица са разглеждани като действащи субекти, които трябва да осигуряват върховенството на
закона и да прилагат политиките на държавното управление. Поради това държавните служители трябва да отговарят на високи етични стандарти и може да
бъдат натоварени с една-единствена задача – да работят за обществения интерес. Според тази концепция, в която държавата е била отделена от обществото
и от гражданите, е било относително лесно да се дефинира „етиката на държавния служител“. На практика държавният служител не е бил нищо повече от
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безкритичен и лоялен изпълнител – част от държавната машина.
След Втората световна война разрастването на държавната служба и в
много случаи преференциите за държавните служители (особено по отношение на сигурността на работното място и социалните придобивки) повишават
привлекателността на заетостта в публичната администрация, но невинаги –
нейния имидж. В действителност гражданите, медиите и политиците изразяват
все по-сериозна неудовлетвореност относно публичния сектор и държавните
служители като цяло и критикуват „бюрократите“ и скъпите, мудни, неефективни, неотзивчиви и скъпи бюрократични структури. Поради това става все
по-трудно да се докаже защо определени характеристики на традиционната
публична администрация, като например заплащането, социалната сигурност,
условията на труд, работното време, правото на стачка и социален диалог и др.,
трябва да бъдат различни от съответните характеристики в частния сектор. В
началото на ХХІ в. сме свидетели на значителни промени – добиха популярност
понятия като „управление на промяната“, „управление на знанието“, „обучение
през целия живот“, „нов публичен мениджмънт“. Освен това в много държавни служби се засилиха тенденциите към децентрализация, промениха се организационните структури и процедурите на подбор и назначаване, бюджетите
бяха ограничени, променени бяха схемите на работното време, въведени бяха
системи за управление на резултатите, реформирани бяха системите на заплащане и пенсиониране и като цяло се задълбочи процесът на сближаване между
публичния и частния сектор. Тук трябва да се прибави и отражението на европейската интеграция върху публичните услуги и върху либерализацията и
приватизацията в сферата на най-масовите услуги (аудиовизията, пощите, железниците, електро- и газоснабдяването, телекомуникациите).
Тези протичащи реформи водят към промяна, към раздробяване и децентрализация на публичната администрация по всички направления. Освен това
днес публичните политики се прилагат чрез все по-сложни мрежи от децентрализирани правителствени структури, публично-частни партньорства и сдружения между неправителствени организации, консултанти и държавни институции. В резултат на това се промени традиционната представа за публичната
администрация като единствен и единен работодател. Въвеждането на схеми
за отчитане на индивидуалния принос и децентрализацията на отговорностите като акценти в управлението на човешките ресурси превръщат държавната
служба в твърде хетерогенен организъм.
Може да се каже, че причините за днешната криза в публичната администрация се коренят в един парадокс – пропастта между наследените от ХІХ в.
изисквания към администрацията и постмодерните реалности, пред които сме
изправени в началото на ХХІ в. От държавните служители все още се очаква
да поддържат традиционните ценности като неутралност, конфиденциалност,
честност и почтеност. В същото време от тях се иска да демонстрират и привързаност към нови ценности като откритост, ефективност, високи качествени
стандарти, съобразяване с клиентите на публичните услуги. Много от тези промени имат положителен ефект. Но в същото време те пораждат и нови дилеми, нови очаквания и нови противоречия. В публичната администрация днес
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множество категории служители, съответстващи на разнообразието от публични функции и организации, например служителите в едно министерство,
имат различни роли, задачи и ценности в сравнение със служителите в една
агенция, в полицията, в структурите на здравеопазването, граничния контрол,
публично-частните партньорства, училищата и санитарно-хигиенните инспекции. Условията на труд и характерът на работата също са променени и в някои
отношения са твърде различни в отделните публични организации. В някои
страни от ЕС висшите държавни служители не се отличават особено от топмениджърите в частните фирми. В Малта например висшите държавни служители се назначават с мандат, набират се както от публичния, така и от частния
сектор и работят на временни договори, които могат да бъдат прекратени (или
да не бъдат продължени), ако не са постигнати заложените цели и резултати.
Такава ситуация би била немислима само преди 10 години. Много спорове има
по въпроса дали все още тези ръководители се различават съществено от колегите си в частния сектор.
Какъвто и да е отговорът, едно е ясно – все по-трудно става да се даде определение на понятието „държавен служител“. Хората с такива функции имат
твърде различни задачи, позиции, правоотношения и условия на труд в отделните страни от ЕС. Освен това промените през последните години доведоха до
нов тип служител в публичната администрация – „ориентиран към резултатите и към гражданите“. Този нов „супермен“ (или „супержена“) трябва да върши
всичко – да служи на държавата и на гражданите, да бъде производителен и
ефективен, да следва разпорежданията и да реализира нови отговорности, да
постига исканите резултати и да прилага точно правилата.
Логично е да се запитаме – каква е етиката на този нов държавен служител
от ХХІ век? За разлика от преди няколко десетилетия съвременният държавен
служител трябва едновременно да следва и традиционните ценности (като неутралност и лоялност), но и някои нови ценности – като откритост и ориентация към гражданите. Днес са променени и много от задачите на служителите
в публичната администрация – те са станали твърде сходни със задачите на
много хора, работещи в частния сектор. Например едно изследване в Белгия за
нагласите и задачите на федералните държавни служители разкрива интересна
информация в това отношение – на въпроса кои са важните аспекти на ефективното изпълнение на задачите им най-често срещаният отговор е „да предлагам най-добрата услуга на клиентите“. Ето как се подреждат тези приоритети9:
Да предлагам най-добрата услуга на клиентите.
Да реализирам приоритетите на министъра.
Да изпълнявам разпорежданията на висшестоящите служители,
да спазвам законите и правилата.
Да опростявам процедурите.
Да оценявам и подобрявам начина си на работа.
Други.
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Както показва този пример, задачите и ценностите на държавните служители вече включват аспекти, които (в продължение на години) са били смятани
за типични отлики на частния сектор, например да се удовлетворяват интересите на клиентите, дори когато те не влизат в приоритетите на публичните организации. Това самò по себе си не е негативна тенденция, но може да породи
нови усложнения и дилеми.
Понякога националните публични администрации се изправят пред случаи в публичния сектор, които включват непочтени постъпки. Тези случаи стигат до вниманието на обществеността и на медиите. Във времето на развитите
комуникационни технологии и „отчетността“ става все по-трудно дейността
на администрацията да се пази в тайна. Това, разбира се, е преди всичко позитивна промяна.
В същото време неетичните постъпки, нарастващото медийно внимание
и все по-високите очаквания на гражданите подкопават доверието на хората в
администрацията и влияят върху ефективността на дейността й. От друга страна, редица проучвания показват, че подобряването на имиджа на държавната
служба не може да бъде постигнато просто чрез ограничаване на различните
форми на корупция, измама и неетично поведение. Трябва да бъдем честни,
когато говорим за „етика“, защото това говорене също се превърна в някаква
мода. Въпреки нарастващото внимание от страна на обществеността, регулаторните инициативи и политическите декларации, не можем да твърдим категорично, че етичните проблеми се възприемат достатъчно сериозно от политици и (висши) държавни служители. Или, както казва Д. Томпсън, „именно
защото има други въпроси, които са по-важни от етиката, етиката е по-важна
от всеки друг въпрос“10.

Ценностите и етичното поведение
не изчезват, а се променят
В очите на мнозина промените водят до несигурност. Хората изпитват
нужда от ясни ценности във времена на промяна, но това е трудно за осъществяване. Поради трудностите при възстановяване на доверието, важно е наличието на реализъм, особено когато се обсъждат етичните проблеми. Често
се оказва, че нашите очаквания към държавните служители са не само недостатъчно обмислени, но дори и противоречиви.
Повечето държавни служители се държат етично, но хората не вярват в
образа на уважаващия закона „бюрократ“. На практика се оказва почти невъзможно да се убеди обществеността да повярва в реалистичната картина на нашата публична администрация.
Ценностите, изисквани от държавните служители, са твърде разнородни
– особено в областта на управлението на човешките ресурси често се заявява,
че хората са най-ценният капитал и че към тях трябва да се отнасяме именно
по този начин. На практика обаче вниманието, отделяно на бюджетните проблеми и на финансовите ограничения, води до доминиране на политики, които
не отчитат тези постулати на управлението на човешките ресурси. Поради това
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професионалните и справедливи практики (например при оценката на резултатите) са по-скоро изключение, отколкото правило.
Засилва се разминаването между теорията и това, което се случва в действителността. Въпреки всички публични дебати относно етичните кодекси,
правилата за конфликтите на интереси и др. подобни, те нямат отражение върху поведението на редица лидери и мениджъри в публичната администрация.
Такива хора като че казват едно („да подобряваме резултатите на организацията и на отделните служители“), но правят точно противоположното (нямат
необходимите умения и компетентности да изпълняват задачите си).
Мнозина държавни служители не знаят как да съчетаят индивидуалните си годишни задачи и профилите на компетентност с традиционните етични
ценности. Като цяло годишните атестации определят резултатите на организацията и на служителите и тяхната експертиза като най-важни задачи, докато
най-важните етични изисквания обхващат честността и безпристрастността.
До днес не са известни изследвания, посветени на взаимовръзката между системите за управление на резултатите (вкл. системите за оценка на персонала),
управление на компетентностите и етиката. Дали тези елементи не си противоречат в някаква степен? За да отговорим на този въпрос, трябва да видим дали
демонстрираната от държавния служител привързаност към ценностите на
публичната администрация има важна роля в оценката на човешките ресурси.
Изследването на етичните проблеми не е широко разпространено. Мнозина експерти, учени и държавни служители се интересуват повече от борбата
срещу корупцията и измамите. Въпреки че тя е важна част от етичните стратегии, държавите от ЕС трябва да отделят по-сериозно внимание на етичното
поведение на държавните служители. Установено е, че повечето антикорупционни кампании не водят до повишаване на доверието в националните публични администрации. Парадоксално е, но е факт, че политически системи, които
проявяват свръхчувствителност към измамите и корупцията, могат да породят
у гражданите свръхкритичност към управлението11. Затова при разработването на нови стратегии трябва да се търси баланс между „негативни“ и „позитивни“ стратегии.
Когато новите етични кодекси трябва да се прилагат отгоре надолу, те
често предизвикват реакция на цинизъм и скептицизъм. Мнозина държавни служители смятат, че дискусиите по етичните проблеми са хипотетични,
докато изискванията към служителите на практика значително са нараснали
през последните години, както по обхват, така и по интензитет. Това става на
фона на процеси, които те възприемат като доста по-проблематични – съкращения в структурите, нова несигурност, бюджетни ограничения, ограничени
възможности за кариерно развитие, пенсионни реформи, изменения в схемата
на работното време, нарастване на стреса и на натоварването в работата12. Когато в обществото протичат дълбоки социални, икономически и демографски
промени, дебатите по етичните проблеми се разглеждат като ненужен лукс. В
действителност обаче тези неща са тясно свързани, защото всяка промяна и
породената от нея несигурност изискват ясни и стабилни ценности.
Днес почти всички страни от ЕС прилагат стратегии за сближаване на пуб-
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личните услуги с услугите, предлагани от частния сектор. Различията намаляват
и следователно държавните служители би трябвало да станат като „обикновените граждани или като мениджърите“. От друга страна, искаме от държавните
служители да се държат етично и да са „по-специални“. Как да съчетаем тези
разминаващи се очаквания? Как да бъдат прилагани едновременно ценности
като откритост и прозрачност, от една страна, и конфиденциалност, от друга?
Как да се отстояват неутралността и безпристрастността, а в същото време да
се разширява дискреционната власт на публичните мениджъри, включително
да се прилагат бонуси в заплащането, свързани с постиганите резултати? Тези
въпроси не само не са лесни, те все още са недостатъчно дискутирани. Затова
националните администрации трябва по-добре да обясняват защо е толкова
важно да бъдат приети и прилагани етични кодекси на държавните служители.
За да постига целите си, всеки подобен кодекс трябва да бъде интегриран в цялостна политика на управление на човешките ресурси.
Да се промени етичното поведение на хората, е много трудно и не може
да се постигне просто чрез въвеждане на нови закони или етични кодекси.
Етичните принципи работят, когато обхващат съществуващите убеждения и
практики на хората. Хората научават какво е приемливо или неприемливо поведение, когато се сблъскат с него в реалния живот. Иначе казано, не можете да
накарате хората да правят нещата по-добре, като им заповядвате; дори убеждаването с рационални аргументи може да се окаже недостатъчно. Това, което
е необходимо, е всекидневно да се подобрява осъзнаването и осмислянето на
етичните проблеми, по-добро обучение и – преди всичко – добро лидерство.
Но дали нашите лидери са истински лидери, т.е. образци за подражание?

Етични аспекти на (поредните) реформи в
българската администрация
Погледнато в този европейски контекст, редно е да се запитаме – къде сме
ние, или по-точно къде е българската администрация? По въпроса има много
становища, може би повече, отколкото е нормално, тъй като „в България всеки разбира от администрация и се чувства компетентен не само да коментира
всичко, свързано с нея, но и да препоръчва какво и къде точно „трябва да се
пипне“, за да се оправят нещата. Всеки се оплаква от безхаберието на „чиновниците“, всеки твърди, че те се хранят от данъците, които плаща (ако ги плаща),
всеки е готов с идея как да се справим с бюрокрацията. За нещастие тази „експертиза“ се свежда до една-единствена рецепта за реформи – съкращения в
администрацията, и то „до дупка“13.
Проблемът на тази привлекателна рецепта (която винаги съчетава заслужената мъст към „чиновника душманин“ с обещания за икономии на значителни средства) е, че гледа на администрацията като на апендикс – дори да не
предизвиква остри болки, все пак е добре да се отстрани. Темата за „раздутата
администрация“ вече се превръща в някаква патологична фиксация. Не защото
българската администрация не бива да се съкращава. Напротив, нужно е не
просто съкращаване на бройки служители, а премахване на цели структури,
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които са очевидно неефективни и дублират работата на други. Въпросът не е
дали да се съкращава и дори колко да се съкращава, а защо и кои да бъдат съкратени. Мнозина, дори по върховете на държавата, обаче въобще не виждат
тук въпрос. Те имат готови отговори. Петнадесет процента съкращения, и толкоз. Като имаме предвид, че по официални данни в структурите на централната
администрация и нейните териториални подразделения работят 87 000 души,
от които 55 000 със статут на държавни служители, това означава, че броят на
съкратените ще възлезе на около 13 000 14.
Създаваните очаквания, че по този начин ще бъдат реализирани съществени икономии на публични средства, са илюзорни. Първо, защото съвременната
тенденция е не към поевтиняване, а към оскъпяване на управлението – „доброто управление“ изисква все по-големи инвестиции, разбира се – материализирани ефективно и ефикасно. Второ, защото, когато са възможни, икономиите
могат да дойдат само по един начин – чрез съкращаване на функции и дейности, а не просто на служители. Министерството на извънредните ситуации
може да бъде закрито, но функциите по спешните повиквания и защитата на
населението – едва ли, затова от този храст няма да изскочи заекът на големите
икономии.
За разлика от развитите демократични държави, където с основание се коментират мащабите на традиционната бюрократична власт, у нас недъзите на
администрацията са политически генерирани. Мнозинството от българските
политици са неподготвени, нямат управленски опит и не разбират защо не бива
да се опитват да се месят постоянно в работата на администрацията. Имаше
една впечатляваща характеристика на елита на предходните две управления
– по-малко от 10% от българските депутати, министри, председатели на агенции и др. политически фигури в периода 2001–2009 г. имаха кариера в администрацията, а една трета до момента на избирането (назначаването) си не притежаваха какъвто и да било реален управленски опит. За сравнение, в страните
от Европейския съюз делът на политиците с административен опит е средно
около 45%. Да не говорим за Франция, Холандия, Япония и Австралия, където
успешната кариера в администрацията е задължително условие за издигане в
изпълнителната и в законодателната власт.
Изследователите на публичното управление имат общ професионален
дълг – „да говорят истината на властта“ (по идеята на Аарон Уилдавски). В дадения случай се налага за пореден път да се подчертае, че това, което трябва да
се „оптимизира“, е не просто числеността на администрацията, а на първо място политическата логика и политическият инструментариум на нейното ръководство. Поне досега мнозинството от българските политици, от една страна,
искаха да имат послушна и безлична администрация, а, от друга страна, бяха
ревниви и подозрителни към всяка проява на професионална позиция от нейна
страна, защото я схващаха като конкуренция и дори като заговор за „политически саботаж“ (неслучайно това понятие се появяваше неизменно в речника
на всяко управляващо мнозинство след 1990 г.). Ето защо всяка партия, която
дойде на власт, не просто се опитва да съкращава администрацията, а я прочиства от неудобните, назначава „своите“ и измисля все нови и нови начини за
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политически контрол над държавните служители.
Така при всяко поредно управление се стига до мерене „на око“ и съкращения „на калпак“, а крайният резултат е пореден спазъм на текучеството в
ключови звена на администрацията. Ненужните, разбира се, останаха, отидоха
си главно полезните и трудно заменими професионалисти. За съжаление, като
се съди по това, което говори и възнамерява да прави сегашният кабинет, той
е на път да повтори известни грешки. Ако стане така, няма да е чудно, че след
време и резултатът ще бъде същият.
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„ДА РАЗБЕРЕМ БАЛКАНИТЕ“
Любен Петров
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Любен Петров – доктор по философия, старши научен сътрудник ІІ степен. Работи в областта
на международните отношения.
Автор е на монографията „Нов“
интернационализъм – критичен
анализ“ (1981), както и на редица публикации по проблемите на
международното работническо и
националноосвободително движение, на външната политика на
България, на европейската и балканската сигурност. Участвал е
в колективни монографии на ЦСИ
по проблеми на Балканите. Бил е
зам.-министър на външните работи и посланик.

рез 2008 г. в Париж излезе второ издание на книгата на двамата френски балканисти Жан-Арно
Деран и Лоран Жеслен „Да разберем Балканите. История, общества, перспективи“ (Jean-Arnault Dérens,
Laurent Geslin. Comprendre les Balkans, sociétés, histoire,
perspectives. Paris, Non Lieu, 2008). Изследването обхваща предимно държавите от т.нар. Западни Балкани, т.е. новопоявилите се държави на територията на
разпадналата се Югофедерация. Още самото заглавие привлече вниманието ми: защо авторите приканват френския читател не просто да опознае Балканите, а да ги разбере? Според тяхното обяснение във
Франция, а и в останалите страни на Западна Европа,
благодарение на „похвалните“ усилия на медийната
машина, образът на Балканите е изкривен до неузнаваемост: ендемично насилие, териториални спорове,
конфликти и войни на етническа основа, раздробяване, насилствена асимилация на малцинства, масова емиграция и т.н. Историческите и съвременните
реалности са обяснявани преднамерено едностранчиво като продукт или на някаква „балканска фаталност“, или на „атавистична и отколешна омраза“, които пречели на балканските народи да живеят заедно.
Амбицията на авторите е да покажат действителния образ на Балканите като част от Европа, не като
една „друга Европа“ („на омразата и разделението“),
да дадат правдиво и убедително обяснение на събитията в тяхното минало и настояще, особено на причините за последните войни в югопространството.
Защото – и това е другият мотив да се разберат Балканите – западноевропейските общества не са имунизирани срещу бацила на етническите конфликти,
този бацил трябва да се познава, за да се попречи на
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разпространяването му на континента. („По-добре би било да се прозре до каква степен Балканите представляват необикновен показател за противоречията
и несигурността на цяла Европа.“)
Това породи желанието да представя труда на двамата балкановеди на
страниците на сп. „Понеделник“. На Запад рядко се появяват книги от компетентни познавачи на Балканите, особено с обективно и непредвзето отношение към техните проблеми. С тази публикация списанието продължава темата
„Балканите и Европа“, с изследването на която се занимава от момента на своето създаване през 1992 г. Центърът за стратегически изследвания (ЦСИ). Онези, които са следили научната продукция на Центъра – ситуационните анализи
за Балканите през 90-те години на миналия век, знаят, че тогава по инициатива
на проф. Александър Лилов и под негово ръководство група научни работници
подготвиха поредица от публикации върху новите проблеми на региона: „Балканите пред избор: мир или война, европеизация или ребалканизация“ (1993),
„Балканските страни по пътя на промените“ (1993), „Балканската сигурност.
Политически и военни проблеми“ (1995), „Необходима е нова политика между
България и Република Македония“ (1998).
През първото десетилетие на новия век в другия край на Европа – във
Франция – един млад историк, Жан-Арно Деран, с екип от сътрудници се заема
с изследване на новата ситуация на Балканите, възникнала поради войните на
територията на Югославия и техните последици. Така се появява нова поредица от трудове за Балканите: „Балканите, кризата“ с автор Жан-Арно Деран
(2000), „Югославски конфликти от А до Я“, автори Жан-Арно Деран и Катерин
Самари (2000), „Косово – година нула“ (Деран, 2006), „Да разберем Балканите.
История, общества, перспективи“ (Деран в съавторство с Лоран Жеслен, 2007
– първо, и 2008 – второ издание), „Османски базар“ (Деран заедно с Лоран Жеслен и Марализ Ортиз, 2009).
До януари 2008 г. всеки от двата колектива, българският и френският, не
знае за съществуването на другия. „Запознаването“ стана задочно. Българското издание на в. „Монд дипломатик“ в януарския си брой от 2008 г. публикува
статията на Жан-Арно Деран „Кутията на Пандора на балканските граници“.
Статията предизвика интерес с компетентния си анализ и оценка на актуалното тогава събитие – предстоящото обявяване на независимостта на Косово.
Българската редакция на вестника заедно с редакцията на сп. „Понеделник“
организираха обсъждането й с участието на български балканисти и политици. Още в тази статия пролича голямото сходство между нас и френските специалисти по визията за Балканите, по ключови събития в тяхната история и
настояще, както и по идеите за развитието им като част от Европа. Това първо
впечатление се затвърди след запознаването с труда „Да разберем Балканите.
История, общества, перспективи“ и от други статии на г-н Деран по остро актуални балкански проблеми в „Монд дипломатик“.
„Да разберем Балканите…“ не е история в академичния смисъл на думата,
по-скоро е въведение в историята на Балканите (по признание на самите автори). Неслучайно историкът Деран започва този труд с историята на Балканите.
Такъв подход му дава възможност да покаже, че корените на много от явле-
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нията, събитията и проблемите в съвременния живот на балканските народи
са в далечното минало, че вина носят не само самите народи, а и онези мощни
външни сили, които са ги тласкали като пешки на световната шахматна дъска
в името на свои интереси. За Деран историята е гид в екскурзията с неговите
читатели в настоящето на Западните Балкани. Ще използвам и аз този гид, но
предимно с акцент върху настоящето.
* * *
„Къде започват и до къде се простират Балканите?“ – този въпрос авторите поставят още във „Въведението“. Той има място в едно научно изследване – да определи границите на изследването. В случая има и допълнителен
мотив: маркира факта, че отделни държави, считани доскоро за балкански,
оспорват принадлежността си към региона. Деран и Жеслен са наясно за мотивите на Словения, Хърватия и Румъния по този въпрос. Затова и отговорът
им е: „Този термин не предполага строга географска дефиниция“ (стр. 7). И
все пак в книгата ги разглеждат като държави в Западните Балкани (без Румъния). Съгласен съм с техните определения за Балканите като „кръстопът,
естествен мост между Западна Европа, Русия, Турция и огромните богатства на Централна Азия“. „Мост между Ориента и Запада“, според утвърдената
формулировка, както в културно, така и в политическо, икономическо и стратегическо отношение“ (стр. 328).
В резултат на глобализацията тази утвърдена формулировка стана пообемна, обогати съдържанието си. Все по-често се срещат определения за
Балканите като регион, който има своето продължение в Черноморското,
Кавказкото и Евразийското пространство. Тук също не става въпрос толкова за „строга географска дефиниция“, колкото за нарастваща интензивност и
обем на политическите и икономическите връзки между тези региони с тенденция за установяване на трайни партньорски отношения. Това разширено
геополитическо и геоикономическо пространство повишава стратегическото
значение на Балканите. Те стават трансграничен транспортен коридор за пренос на руски, кавказки и каспийски нефт и газ от Изток към Западна Европа.
Тръбопроводите правят Балканите важно звено в Европейския съюз: а) повишават ролята и значението им като фактор на континента, б) ангажират
европейските страни, Русия и САЩ в изграждането и функционирането на
преносната мрежа и по този начин ги правят „зависими“ от Балканите, в) съдействат както за развитието на икономиките на балканските държави, така
и за укрепването на тяхната сигурност, г) стават един от компонентите на общия регионален интерес на балканските народи, призван да играе важна роля
за решаване на балканските проблеми.
Може да ми се възрази – всичко това се включва в „утвърдената формулировка“. Така е. Но ще припомня думите на известния френски дипломат от
ХІХ век Талейран: „Това, което се разбира, без да се казва, се разбира по-добре,
като се каже.“
Проблемът за формирането на нациите на Балканите, за етносите и националните малцинства заема ключово място в книгата. И с основание. Ша-
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ренията от нации, етноси и малцинства, включително и религиозни общности,
е типична за всички балкански страни без изключение. Тя е исторически продукт от въздействието в продължение на векове на различни фактори – вътрешни, регионални и извънрегионални. „Нищо не е по-заблуждаващо от това
– опонират авторите на дипломати, политици и учени изследователи – да се
търси „чист етнос“ на Балканите, защото смесванията на населенията винаги
са били правило“ (стр. 21).
Генезисът на това явление историкът Деран вижда в постепенното разпадане на Отоманската империя, в противоречивите искания на поробените
преди това народи – искания, прераснали след освобождението им в безкрайни
конфликти и раздробяване на територии, – както и в конфронтацията на великите сили от тази епоха. Тук според него е коренът на феномена „балканизация“
като „най-съществен белег за идентичност за тази част на Европа“ (стр. 9).
Чрез примера на кървавото разпадане на югославския федерален проект
е показан резултатът от действието на тези фактори в тяхната разрушителна
комбинация. Идея за това дават дори само някои от заглавията и подзаглавията: „Националистически демокрации“, „Религии и национализми“, „Албански национализъм и косоварски национализъм“, „Босна, невъзможната
демократизация“, „Босна: опасните компромиси от Дейтън“, „Провалът на
протекторатите“, „Косово: мисия невъзможна за ООН?“, „Македония на края
на пропастта“ и други подобни. Зад тези заглавия стои балканският деструктивен национализъм в симбиоза с извънбалканския експанзионистичен национализъм. Именно върху почвата на този род национализми се развихриха
и продължават да се вихрят типичните за Балканите конфликти. От погледа
на двамата автори не е убягнала опасността от засилване на тяхната роля в
региона като политика и политически проекти, от възраждане на великодържавнически амбиции – „Велика Албания“, „Велика Сърбия“, „Велика Хърватия“ (стр. 247). „…във всички общества на региона националистическите
сили остават могъщи“ (стр. 206). Ако надникнат в Югоизточната част на Балканите, Деран и Жеслен ще видят и тук подобни аспирации: „Велика България“, „Велика Румъния“, „Велика Гърция“, да не говорим за възраждане на
„Великата отоманска империя“ от Китай до Адриатика.
В този контекст в книгата е поставен и акцент върху албанския въпрос и
албанския национализъм. За авторите той е възлов в сегашната политическа
конфигурация на Западните Балкани.
Първо, защото самите албанци считат косовския проблем (след обявяването на независимостта) като първи етап от премахването на една „историческа несправедливост“ – когато през 1913 г. се създава албанската държава,
половината от албанското население остава извън нейните граници (в Косово,
Македония, Черна гора, Гърция и долината Прешево в Южна Сърбия). И второ, този исторически обрат би променил радикално физиономията на Балканите. Проф. Антон Първанов, добър изследовател на Балканите, конкретизира: „Преследваните крайни цели от албанците – „втора албанска държава на
Балканите“ с приоритетна задача евро-атлантическа интеграция в обозримо
бъдеще, не по-късно от 2013 г., но и с право на създаване на „единно албанско
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интеграционно пространство“, превръщат Косово в сърцевина на „албанския
национален проблем на Балканите.“
За отбелязване е, че привържениците на едно „национално обединение на
албанци“ отхвърлят термина „Велика Албания“, предпочитайки определението
„етническа“ Албания, където включват всички балкански територии, населени
с албанци, без да се съобразяват, че в тях има и етноси, които не принадлежат
към албанския. Избягването на термина „Велика Албания“ е продиктувано от
още някои съображения:
а) Да се утвърждава идеята за развитието на едно „мултиетническо Косово“.
б) Да се спазват принципите, утвърдени от международната общност, изключващи всяка възможност за привързване на Косово към „съседна държава“
(т.е. към Албания).
в) Да се избегне представата, че албанският национален въпрос има регионални измерения, което при определени обстоятелства би могло да се използва
от албански групи за нови радикални действия.
г) Да не се дразнят онези кръгове в Косово, които не споделят идеята за
обединение с Албания и които изпитват културно превъзходство и известно
презрение към албанците. Тези хора са за независимо Косово, наследник на дарданите (едно от илирийските племена), и дори искат то да се нарича Дардания.
Въпросът за Косово остава открит, а оттам – и въпросът за националното
обединение на албанците. Докато се реши обаче, ще бъде постоянен и опасен
дразнител в региона. Деран и Жеслен считат за възможно решение „Велика
Албания“ и „Велика Сърбия“ да се осъществят с тяхното интегриране в Европейския съюз.
За тази възможност се готвят и самите албанци. В статията си „Магистралата на „Велика Албания“ минава между Прищина и Тирана“ в „Монд дипломатик“, българското издание, май 2009 г., двамата автори информират подробно
от мястото на събитието за намеренията на албанските и косовските политици
за ускорено строителство на този гигантски и скъпоструващ строеж, който ще
доближи двете столици на 3 часа път една от друга. „Това е проект с важно
значение за региона и се вписва в контекста на интегрирането на Балканите в
Европа“ – заявява министърът на транспорта в Косово Фатми Лимай. Подкрепата на САЩ за магистралата е с военностратегически цели. „Чрез свързването на Прищина с Адриатическо море магистралата ще позволи на военните от
„Бондстийл“, една от най-големите американски бази в Европа, намираща се в
Югоизточно Косово, да получат безопасен достъп до морето и разположените
там кораби на Пети американски флот.“
От балканизация към ребалканизация. За по-доброто разбиране на балканизацията ще се позова на прецизните определения на проф. Александър Лилов. Той прави разлика между явлението „балканизация“ и понятието „балканизация“. Двете не се раждат исторически едновременно. Понятието се появява
след Първата световна война [1], явлението – след разпадането на Османската
империя, когато тогавашните велики сили пристъпват към фрагментация на
Балканите в угода на собствените си интереси. Явлението има балканска и извънбалканска основа. „Явлението „балканизация“ е рожба на греховната лю-
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бов между балканския екстремистки национализъм и експанзионистичната
политика на великите сили“ [2].
В ситуационния анализ „Балканите пред избор: мир или война, европеизация или балканизация“ е уловена и подчертана още в първите години на
последното десетилетие на миналия век тенденцията към ребалканизация
в региона. Тенденцията стана факт: Македония, Словения, Хърватия, Босна
и Херцеговина, Сърбия и Черна гора се обособиха като суверенни държави.
Ребалканизацията не се ограничи с тях, навлезе в нов, втори етап – появи се
независимо Косово, последва отделянето на Черна гора от Сърбия, неотдавна
Войводина получи културна засега автономия. Оправдаха се опасенията на
Деран и Жеслен, че Косово няма да бъде „последната брънка от разпадането
на Югославия“. Според тях, а и според редица български наблюдатели, сепаратизмът продължава да набира скорост, назряват нови клонирания (трета
ребалканизация).
Едното е свързано с идеята за териториално разделяне на Косово, поддържана включително и от дипломати. Това – твърдят Деран и Жеслен – не е решение на проблема. Не само защото ще срещне силна опозиция и от Прищина,
и от Белград, а защото представлява и опасен прецедент за Западните Балкани.
Анализът на политическата, икономическата и демографската ситуация в Босна и Херцеговина, Македония, Санджак, Войводина и Черна гора ги навежда на
следните разсъждения: „Ако създаването на етнически хомогенни територии е
най-доброто решение за Косово, защо да се иска на всяка цена да се поддържа
единството на Босна, чиито институции, създадени от споразумението в Дейтън, се оказва невъзможно нито да се реформират, нито да функционират? Как
да се поддържа единството на Македония, чиято албанска общност не се е отказала напълно от иредентистките си мечти за съединяване с независимо Косово?
И ако логиката на разделяне и на формиране на етнически територии трябва да
преобладава, не трябва ли да се предвиди също отделянето на Санджак от Нови
пазар, отделянето на Войводина или взривяването на Черна гора?“ (стр. 200–
201). Техният извод: тази логика на разделянето противоречи на европейската
перспектива, която е официално предложена на региона и която би трябвало да
подтиква към прогресивно „надминаване“ на границите.
Другата идея за ново разделяне е пак на дипломати – за свикване на нов
„Берлински конгрес“, който да преначертае изцяло границите на региона. За авторите тя е също контрапродуктивна: илюзия е да се мисли, че едно териториално разделяне би могло да удовлетвори всички противоречиви искания на
едните и на другите и че няма да създаде нови несправедливости, неизбежен
източник на нови напрежения (стр. 201).
Тези доводи са в пълен синхрон с оценките на проф. Ал. Лилов в неговия
труд „Диалогът на цивилизациите“. Предложението на американски експерти
за по-нататъшно сепариране на Балканите и на бившия английски външен
министър Дейвид Оуен за нов Берлински конгрес той нарича „безумие“, „на
Балканите ще потекат реки от кръв, стабилността на Европа ще бъде минирана, успешното развитие и завършването на европейския процес ще бъдат
поставени под въпрос“. Изводът на Лилов: „Териториалният принцип, т.е.
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държавно-териториалното обособяване на етническите групи на Балканите,
е исторически изчерпан“ [3].
Това е така. Но злокобната перспектива продължава да занимава умовете
на хора, които, като не могат да измислят и да предложат нови идеи, се стремят
да върнат на Балканите печалната слава на барутен погреб.
Във връзка с вярната критична оценка на ролята на великите сили в историята и настоящето на Балканите бих направил едно уточнение по позициите на авторите. Те поставят под общ (негативен) знаменател отговорността
на всички велики сили. Има обаче и други оценки за ролята на Русия. Според
тях руската политика на Балканите, независимо от имперските й цели, е свързана обективно с възстановяването на държавността на балканските народи,
с подкрепата на борбите за национално освобождение на славянските и православните народи и със защитата на техните интереси на международната
сцена. Това показва, че руската политика на Балканите не просто се отличава
от балканската политика на Австро-Унгария и Великобритания, да не говорим за Османската империя, а е техен антипод. Затова и сблъсъците между
тези политики тук са били често явление. Русия се е стремила към създаване
на големи и силни славянски държави (Сърбия, България), а Австро-Унгария
и Великобритания – към малки държави, не в техните етнически граници,
без самостоятелна политика и с фиктивен суверенитет. Берлинският конгрес
демонстрира разминаването на двете политики, придавайки им характер (ако
използваме съвременната лексика) на цивилизационен сблъсък – между западния католически и протестантски елит и славянския православен свят. На
този конгрес не Русия, а западните сили зареждат „балканското буре“ с барут.
И така нататък [4].
От балканизация към международни протекторати. Без да се отказват
от политиката на балканизация, извънрегионалните фактори прибягнаха в Западните Балкани към позабравената политика на протекторати от епохата на
колониализма – някоя държава, по международно съгласие, поема „защитата“
на една колониална страна и ръководи нейните финанси, стопанство, външна
политика и така нататък. В Косово, пишат Деран и Жеслен, се създаде истински
международен протекторат на ООН, който днес предизвиква колкото неразбиране, толкова и недоверие (стр. 183). И по-нататък: „В Прищина „експертите“ имат своите барове, ресторанти, спортни зали и по-голямата част от тях не
посещават „местата“. Един очевиден расизъм характеризира взаимните отношения, които наподобяват отношенията на една колониална администрация с
„туземното“ население“ (стр. 187–188).
Причината за промяната авторите виждат в „престъпната пасивност на западните правителства през годините на войната“ (стр. 319), в „неспособността
на Европа да предотврати разчленяването на Югославия“ (стр. 172). „Европейският съюз нямаше куража да предложи Косово да се ангажира в един интеграционен процес, преди неговият статут да бъде определен“ (стр. 318). И други
подобни основателни критични оценки.
Създадената система от международни протекторати – от Източна Славония до Косово и през Босна и Херцеговина до Македония – авторите опреде-
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лят като сложна, объркана, неефективна и изключително скъпа. В нея участват:
ООН, Европейският съюз, Организацията за сигурност и сътрудничество в
Европа (ОССЕ), Съветът на Европа, многобройни специализирани организации на ООН, на първо място Върховният комисариат за бежанците на ООН.
Освен това тук бяха настанени изненадващ брой военни сили за поддържане
на мира или за посредничество – „сини каски“, НАТО, сили на Европейския
съюз, европейски полицейски сили, цивилна администрация, мисии на ОССЕ,
военни наблюдатели на Европейския съюз и така нататък. Самата тази система от различни органи, мисии, въоръжени сили, гражданска администрация
показва, изтъкват авторите, не само голямата обърканост на дейността на международната общност, но и нещо друго, което авторите не пропускат да подчертаят: „Много често народите от региона имат чувството, че не са господари на
страната си“ (стр. 12).
По мнение на Деран най-тежка форма на международна опека е установена в Косово и продължава да се практикува в Босна и Херцеговина. Теоретически целта в Косово е да се създаде мултиетническо и демократично Косово в
границите на Сърбия. Целите за Босна и Херцеговина, определени със споразумението в Дейтън, са мащабни: „да се спре най-кръвопролитният конфликт на
европейския континент след Втората световна война, да се установи траен мир,
да се осигури жизнеспособност на една държава хибрид под протекцията на
международната общност и да се улесни завръщането на бежанците в техните
първоначални региони“ (стр. 176).
Авторите ни поднасят върху десетки страници изобилна и интересна информация, но и верен критичен анализ за положението във всяка страна протекторат и това прави книгата полезна за всеки, който иска да получи реална
представа какво „цивилизованият“ Запад прави и не прави в „дивите“ Балкани
през последните 10–12 години. От анализа те стигат до изводи, по-важни от
които са следните.
Балканите може би вече не са „бурето с барут“, но още не са излезли от
безкрайния икономически преход след войните. Въпреки обявената независимост, Косово, Босна и Херцеговина и Македония са с ограничен суверенитет. Установяването на протекторатите позволи да замлъкнат оръжията, но
тяхната равносметка е далеч от поставените цели. Независимостта на Косово,
непризната от Сърбия и други държави, отбелязва само временен епилог на
кризата и рискува да провокира други дестабилизации в региона. В регионален мащаб възниква непреодолимо един национален трансграничен албански
въпрос, който може да отприщи и сръбски национален въпрос. Самите албанци в Косово разбират, че обявената независимост не означава реален суверенитет и че вратите на Европа не са готови да се отворят. Това те възприемат
като предателство от страна на западните застъпници за независимостта, начело с Франция и Великобритания. Показателно е, че именно Косово и Босна и
Херцеговина, които продължават да са под най-тежка форма на международна
опека, осигурявана вече от Европейския съюз, са двете страни, чието европейско бъдеще е най-неясно. Сръбското население в Косово възприема спонтанно международните граждански сили в Косово като окупационна мисия,
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виновна за нарастването на колизиите с албанските екстремисти. В Босна и
Херцеговина краят на мандата на Върховния комисар беше обявяван по много
поводи, но политическата крехкост на босненската държава още не позволява
пълното оттегляне на западните сили.
Провалът на протекторатите е и икономически. В Косово през осемте години не е отбелязан и най-малък прогрес в икономиката; безработицата тук
обхваща 60% от населението, повече от половината жители са млади хора под
25 г.; ограниченията на държавите от Европейския съюз за имигранти затваря
този клапан за решение. Косово е една „социална бомба“. Босна и Херцеговина,
парализирана от нескончаемата политическа криза и от абсурдната институционална политика на Дейтънското споразумение, все още се оказва неспособна
да извърши и най-малката реформа, да развие икономическа система за производство на богатства и да генерира работни места. Безработицата обхваща
около 40% от населението, създаването на предприятия е рядко явление.
„Балканите – път към ада, постлан с добрите намерения на великите
сили.“ Така, полушеговито, полусериозно, е нарекъл Балканите един френски
журналист по време на Парижката мирна конференция през 1919 година. Че
този ироничен афоризъм не е загубил актуалност, показват и следните думи на
Деран и Жеслен: „Често повтаряна грешка на балканските народи е да вярват
на добрите обещания на великите сили и да търсят закрилник“ (стр. 328). Авторите имат обяснение за тази „грешка“. Дължи се на кръстопътното географско положение на Балканите. На това кръстовище са се кръстосвали през вековете, а и сега и занапред стратегически интереси на могъщи външни сили и
те са ги отстоявали с всички възможни средства, включително и с въоръжена
сила. И все пак подчертават: „През цялата си история балканските общества
са развили учудващи способности да се приспособяват и да се съпротивляват“ (стр. 328). Ще добавя: и са оцелели като народи. „Нека не забравяме, пише
по този повод цитираният от тях професор Пантев, че продължителното османско владичество не успя да заличи нито един балкански етнос. При своето
освобождение те бяха същите, както и в навечерието на нашествието. Но и
по същия начин разединени и враждебни“ [5]. След югоразпада обаче „сякаш
такава политическа перспектива не се откроява за региона“. И авторите се питат: „Нима балканските народи са осъдени на раздори, осъдени да не бъдат
господари на съдбините си?“ (стр. 328).
Оттук нататък търсещата изследователска мисъл тръгва по нови пътища
за намиране на нови възможности за нови решения на балканските проблеми.
Още в статията си „Кутията на Пандора на балканските граници“ [6]. Деран
считаше, че европейската рамка би трябвало да може да си представи нови политически форми, позволяващи да се надмогнат териториалните и граничните
конфликти. Тогава той не отиде по-далеч от тази формула. Сега в книгата посочва като такава нова възможна форма еврорегионите.
През 1990-те години по различни инициативи (на Евросъюза, на структури на гражданското общество, понякога и на градове и региони) се лансират
проекти за развитие на трансгранични еврорегиони с цел да се възстановят
(или да се установят) партньорски политически и икономически отношения
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в пространства със силни исторически или културни сходства. Като такива са
посочени: еврорегионът Дунав–Драва–Сава; кантонът Тузла, областта Бръчко в
Босна и префектурата Печ в Унгария; еврорегионът Дунав–Кръшка–Мур–Тиса,
обединяващ сръбски, румънски и унгарски райони; еврорегионът Преспа–Охрид в Македония, Албания и Гърция; еврорегионът Ниш–Скопие–София. Тези
проекти според авторите позволяват да се излезе от логиката на конфликта и да
се развият културни и икономически отношения. Но тъй като реализирането
им зависи от политическите решения на централната власт, а тя не се оказва
ентусиазирана от тях, те остават без практическо приложение.
Две нови идеи за Балканите. По същото време нашият Център за стратегически изследвания тръгна по друг път. Още в първия ситуационен анализ
„Балканите пред избор: мир или война, европеизация или ребалканизация“
посочихме европеизацията като една от двете основни тенденции в развитието
на регионалната ситуация. С ясното разбиране, че стремежът на балканските народи да се асоциират в Евросъюза отговаря не само на техните интереси, а и на интересите на нова Европа. В следващия ситуационен анализ „Балканската сигурност…“ е формулирана и обоснована за първи път идеята за
общия регионален интерес на балканските народи. Тя е извлечена от анализа
на конкретните политически, икономически, екологически, геостратегически,
комуникационни, културни и други нови възможности пред държавите и народите в региона и е подкрепена с поуките от изстрадания исторически опит.
Тази идея е свързана с другата нова идея в същия ситуационен анализ – за поголяма роля на балканските държави и на Балканите като цяло в решаването
на балканските проблеми и по-специално в гарантирането на стабилността
и сигурността в региона. Това предполага балканските държави да се самоосъзнават като регионална общност, която е неделима част от европейската общност. С други думи, общият регионален интерес да заеме полагащото му се
място в националната политика на всяка отделна балканска държава. Автор
и на двете идеи е проф. Александър Лилов. Те са в синхрон с интеграционния
процес в Европа. Не подценяват и не пренебрегват ролята на извънбалканските
фактори, особено на великите сили. Отчита се, че Балканите сами не могат да
решат всички свои проблеми. Важното е обаче извънрегионалните фактори да
се включат в решаването на балканските проблеми в интерес на балканските
народи и на Балканите като цяло.
Събитията в Югославия, особено войната в Босна и Херцеговина, изиграха ролята на „парник“ за по-бързото „узряване“ на балканския политически
елит за общи действия пред лицето на общи балкански проблеми. Активизираха се политическите срещи на високо и най-високо равнище. Започна обсъждането на общи инфраструктурни проекти в региона, което се очерта като
координатна ос на сътрудничество не само между балканските страни, а и в
общоевропейски мащаб, и не само в икономическата, а и в много други области
– правна, екологична, културна, национална сигурност и така нататък. Постави
се начало на прагматичния процес на загърбване на старите вражди и следване
на взаимните интереси. Тези нови за Балканите процеси се осъществяваха със
съдействието на Европейския съюз, САЩ и Русия. Появи се шанс Балканите да
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се превърнат от място, зависимо от външни фактори и сили, в място, възползващо се от интересите на великите сили [7].
Разбира се, това е само началото. То не гарантира необратимост. Двете
идеи не са се вкоренили дълбоко. Въпреки положителните промени, Балканите
не са узрели достатъчно да отстояват солидарно своите интереси пред Европа
и другите велики сили, да им влияят при решаването на балканските проблеми
в интерес на балканските народи. Случаят Косово го показа – не можаха да изработят обща позиция. И по други въпроси неизживените, наследени от миналото различия и противоречия вземат връх (спорът между Гърция и Република
Македония за наименованието на Македония).
Предстои да се измине дълъг път. Но това е пътят, по който човекът от
Балканите може да стигне до храма, а не до ада. На Първия конгрес по балканистика, проведен в София през 1966 г., Рене Майо, генерален директор на
ЮНЕСКО (1963–1975), в своето обръщение към участниците нарече Балканския полуостров „полуостров на надеждата“. Това определение, отбелязва в своите спомени академик Николай Тодоров, ме порази със своя дълбок политически и философски смисъл [8].
За Балканите с уважение, съпричастност и оптимизъм. Тези думи биха
подхождали за мото на книгата. Тя е написана не само с разбиране на Балканите, а и с уважение към балканските народи, със съпричастност към тяхното настояще и с оптимизъм за тяхното бъдеще. Без да ги оневиняват за техните собствени беди, за създаваната помежду им омраза и раздори, за балканизацията и
войните, авторите търсят и показват и позитивното в миналото, за да докажат
на западния читател, че на Балканите е имало не само робство, конфликти, войни, че историята тук не само е разрушавала, а е и съграждала, раждала е идеи за
взаимност и обединение. Този аспект на историческото минало на Балканите е
все още слабо осветлен, двамата френски изследователи също го засягат фрагментарно. Но заслугата им е, че са го уловили и оценили като градивен фактор в
миналото и като плодороден хумус за нови идеи и нова балканска политика на
сътрудничество в контекста на обединението на съвременна Европа.
По различни поводи те посочват примери от националната самобитност
и духовната идентичност на балканските народи, които ги сближават и ги
правят съпричастни към общите процеси в Европа: верската търпимост и толерантност между православието, католицизма и исляма, разбирателството
между различните етноси, съхранилите се патриархални нрави с акцент върху прословутото гостоприемство, по силата на което гостът се приема като
временен член на семейството, общото във фолклора на народите, което стига до спорове между тях „чия е тая песен“ (българска, македонска, сръбска,
гръцка или циганска).
Авторите са посветили отделна глава на балканската култура – „Балканската култура завладява Западна Европа“. Регионът привлича и интригува особено младите хора, но не само тях. Затова авторите имат интересно обяснение с
политически подтекст. Някои млади европейци помнят картините от войната,
излъчвани по медиите през 90-те години, и тръгват с раница на гърба към Сараево и Мостар. Други се опитват да разберат истината за югославската дра-
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ма и може би съжаляват за престъпната пасивност на западните правителства
през годините на войната. Европейската младеж търси автентичната форма,
изчезнала от „цивилизованите“ страни, която да съответства на едно реално
желание да се свърже отново един някога забравен регион с останалата част
на Западна Европа. За възрастните европейци пътешествията и ваканциите по
Адриатика са свързани с носталгията им по Титова Югославия. Най-после, на
мнозина Балканите им напомнят за активната им позиция против войната в
Босна и в Косово.
На този политически фон авторите разкриват и интереса към балканското
кино, музика, фолклор и литература. За съжаление само за района на Западните
Балкани. В културния живот на Западна Европа трайно въздействие са оказали
и продължават да заемат своя ниша филмите на Емир Кустурица и песните на
Горан Брегович. Вече и филми на други балкански страни получават признание
и международни награди – Босна, Македония, Румъния, а през последните години и Албания. Много млади литератори от региона стават известни в Западна Европа и в Америка.
Още веднъж ще отбележа със задоволство, че идеите и вижданията на Деран и Жеслен за културното и за историческото наследство на Балканите (не
само Западните) са в унисон с оценките за значението на този балкански феномен в изследванията на българските балкановеди, специално на проф. Илия
Конев и проф. Тодор Иванов Живков. В ситуационния анализ „Балканската
сигурност…“ отделна глава е посветена на темата „Историческото наследство
– необходимост от преосмисляне“, в която ценен принос имат и двамата професори. Ще цитирам един абзац. „Балканите са полуостров на изстрадани хуманистични идеали, добродетели и постижения. Човекът на Балканите е човек на
взаимността и изпитанията, пред които идеалът на взаимността го е изправял
неведнъж. Този идеал никога не е бил възприеман като регионална затворена
общност, откъсната от Европа и приемаща да бъде нейна „периферия“. Напротив, изповядваните схващания са насочвали последователно към идеен модел
за такова обществено и държавно устройство, което следва да замени подозрението между отделните народи с взаимното им уважение и доверие“ [9].
В този контекст е инициативата на българския президент Георги Първанов за т.нар. културни коридори в Югоизточна Европа – ежегодни срещи на
държавните/правителствените ръководители на страните от този регион за обсъждане на общи позиции по историята, по културата, по духовното общуване
помежду си, с Европа и със света. На проведените досега шест срещи в такъв
формат са дискутирани различни теми и проекти [10]. Това беше невъзможно
да си представим преди 10–20 години, но вече е факт.
На Истанбулската среща българският президент изрази готовност България да стане инициатор за включване в това регионално общуване и на страните от Черноморския регион. „И може би – заяви той – в тази връзка ще съумеем да сбъднем пророческите думи, приписвани на митичния певец, поет и
музикант от древността Орфей, живял по нашите земи: „Светът може да бъде
завладян с лира, а не с меч.“ [11]
В същото направление са разсъжденията и на Деран и Жеслен. И това е
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значим техен принос в оптимистичното виждане на бъдещето на Балканите.
„Неотдавнашното минало на конфликтите трябва спокойно да се преразгледа,
но ще трябва да се достигне до интегриране на всички пластове на балканското минало, по-специално отоманското наследство, с неговите добри и лоши
аспекти… Така, преоткривайки собствената си история и множествената си
идентичност, балканските народи могат да станат напълно господари на своята
съдба, като очертаят „друг начин да бъдат европейци“, който пак ще учуди и
възхити Запада“ (стр. 332).
Европейската интеграция – последна „реалистична утопия“. Много разумни идеи, предложения и предупреждения за опасности се съдържат в тази
последна част на книгата. Тя е като венец на усилията на авторите да търсят
най-доброто решение за настоящето и бъдещето на балканските народи – откриват го в интеграцията на Западните Балкани в обединена Европа.
Голямото политическо значение на този проект за Балканите авторите виждат в следните направления: преодоляване на етнотериториалните конфликти
и спиране на раздробяването на балканското политическо пространство; положително решение на националните сръбски и албански въпроси; преодоляване
на косовския проблем и на босненското противоречие между централизация
на държавата и утвърждаване на общностите; превъзмогване на великодържавническите аспирации; избягване на нови протекторати и др. Но предупреждават, че отказването от обещанието за интегриране на всички държави от
Западните Балкани, или забавянето на изпълнението му, или превръщането на
интегрирането в надпревара, противопоставяща балканските страни, „би имало страшни последици“, „страшни разочарования“ и „надигане на национализма в отделни държави“.
Деран и Жеслен отбелязват, че стремежът към интегриране на Западните
Балкани в европейските структури е потвърден от европейските ръководители на срещата им на върха в Солун през юни 2003 г., че това е станало след
ексюгославските конфликти (1991–1995), кризата в Косово (1999) и началото на една война в Македония (в 2001 г. тя бе на косъм от нея). Направено
е въпреки наличието на спорни териториални въпроси. Споразумението за
стабилизация и асоциация с Македония беше подписано през април 2001 г.
не защото страната изпълняваше предвидените икономически и политически
критерии, а за да се даде европейска перспектива на една страна, заплашена
от разделяне.
Такива са фактите. Но обяснението на авторите, че всичко това е резултат
от разбирането на европейските ръководители, че стабилизирането на Западните Балкани може да се гарантира чрез регионален подход, е според мен твърде дипломатично. То противоречи и на признания на отговорни представители
на Европейската комисия, огласени публично през 2004 г. Европейският съюз
преразгледа своята политика към Балканите след войната за Косово, призна
нейната несъстоятелност и предприе практически действия за коригирането й.
Крис Патън, еврокомисар по външните отношения, в реч пред Европарламента: „Постигането на мир и сигурност в този район ще означава не само мир и
сигурност в „задния двор“, но и в собствения ни двор. Европейският съюз може
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да изгради надеждна обща външна политика и сигурност само ако усилията му
за стабилизиране на Балканите се увенчаят с успех.“ Хавиер Солана в изказване
на 9 януари 2004 г. признава, че в миналото Европейският съюз не е отговарял по адекватен начин на многобройните предизвикателства (на Балканите)
и често отговорите му са били слаби и ненавременни. Да припомня и казаното
от известната, но позабравена евродеятелка Катрин Лалюмиер: „Не може да се
изгради здрав европейски организъм, без да излекуваме болното сърце на Европа – Балканите.“
Тези именно оценки и признания са в основата на мотивацията за решенията на Солунската среща на върха. Но, както често става с европейски решения
за Балканите, и този път тяхното изпълнение се протака, блокира, променя…
По този повод Деран публикува в ноемврийския брой на „Монд дипломатик“,
френското издание, статията „Безкрайни годежи между Брюксел и Балканите“
с подзаглавие „Бавна интеграция в Европейския съюз, възраждане на национализма“, в която проследява напредъка/застоя на шестте страни от Западните
Балкани, приети преди шест години в чакалнята на Европейския съюз и оставени досега там. Като напомня за опасностите от забавяне на присъединяването, авторът сигнализира за надигане на опасен национализъм в Македония
и за силно нарастване на евроскептицизма в Хърватия. Заключението му е, че
Европейският съюз трудно ще се справи с кризите, които се задават.
Наслагването на идеи за Балканите през 90-те години кристализира в
стратегията „Нови Балкани“, изложена в труда на проф. Александър Лилов
„Диалогът на цивилизациите“ (2004 г.). Това е стратегия за интегрирането на
Балканите в Европейския съюз. Една съдържателна, изпълнена с конкретен
смисъл и с висока практическа стойност стратегия. Тя почива върху солиден фундамент – проевропейски общобалкански геополитически консенсус,
който се наблюдава за първи път в балканската история. Нейната реализация
е разчетена за след 2020 г., ако и Балканите, и Европа следват неотклонно интеграционния процес. Във визията на Лилов стратегията изисква политика
на балкански диалог, добросъседство, открити граници и широко балканско
сътрудничество [12].
* * *
„Да разберем Балканите. История, общества, перспективи“ е полезно
четиво за всички, които се интересуват от развитието на процесите в Западните Балкани. Това, което ще впечатли българските балкановеди, са задълбоченият анализ, верните оценки, разумните идеи и предложения по ключови
въпроси на балканските перспективи и, което е особено важно и интересно
– съвпадението с идеите и подходите на нашите изследователи на балканските проблеми. Това ме изкуши да сравнявам някои интерпретации на факти и
събития в книгата със ситуационните анализи и разработки на Центъра за
стратегически изследвания. Не се съмнявам, че едно по-близко сътрудничество между двата екипа експерти – нашия и френския – ще бъде от взаимен
интерес и полза.
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БЛИЗКА И ТЪЙ ДАЛЕЧНА*
Жан-Арно Деран
Лоран Жеслен

Б

Жан-Арно Деран – професор по
история, специалист по Балканите, основател и главен редактор на електронния в. „Поща от
Балканите“ (излиза от 1998 г.).
Сътрудничи на френски, белгийски и швейцарски вестници. Автор
е на поредица от книги за Западните Балкани, на много студии,
статии и интервюта по техните проблеми. През 2008 г. публикува обширно досие „Национални
малцинства и миграции в България“ (126 с.) с предговор от самия
него и с участие на български автори.

алканите са на мода, макар винаги да са имали
лоша репутация. Балканските култури – най-вече
музиката, са известни в цяла Западна Европа, все повече и повече посетители се стичат всяко лято в Сараево или на хърватския бряг, докато пък други любители на пътешествията, с раница на гърба, заминават
да опознаят Албания или Сърбия. Балканите предлагат гарантирано добри човешки преживявания, срещи, друга действителност, безценна „автентичност“,
с една дума – истинска екзотика в близост.
Тези Балкани, очертаващи контурите на една
„друга Европа“, са вече „остров“ в сърцето на Европейския съюз, особено след присъединяването на
България и Румъния на 1 януари 2007 г. Сегашните
„изоставени“ от европейската интеграция – Хърватия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия, Косово, Македония и Албания, би трябвало също да
се присъединят към Съюза. Все пак на европейската
среща на върха в Солун през юни 2003 г. тържествено бе потвърдено „европейското призвание“ на тези
страни, които обаче са все още пред вратите на ЕС и
продължават да бъдат малко познати.
Кадрите от войните в Хърватия, Босна и Херцеговина и Косово белязаха дълбоко западното обществено мнение. За цяло едно поколение те са първата
изживяна война „директно“, чрез телевизията. Географската близост на конфликта допринасяше без съмнение той да се схваща като „действителен“, в контраст
с други, по-отдалечени войни, които бързо забравяме.

* Dérens, Jean-Arnault, Laurent Geslin. Comprendre les Balkans,
sociétés, histoire, perspectives. Paris, Non Lieu, 2008, p. 5–13,
25–34.
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Кой обаче още се интересува от социалния или от политическия развой в Косово или в Босна?
Да се задоволим с упрек към медиите, че са
„забравили“ този регион на света, би означавало да
ги виним несправедливо. Вестниците още пишат за
Балканите, но как да се интересуват те от безконечните политически вълнения на Босна и Херцеговина
– последици от невероятната институционална конструкция на Дейтънските споразумения? Толкова
сложните за произнасяне имена на политиците започват да се смесват и някои постоянно бъркат кинорежисьора Емир Кустурица със сръбския минисЛоран Жеслен – географ, фотог- тър-председател Воислав Кощуница…
раф, заместник главен редактор
Хората искат да знаят кои в дадена история са
на в. „Поща от Балканите“. Съав- „добрите“ и кои „лошите“. Страховитият цикъл на
тор с Деран в две книги.
насилие в Косово, където вчерашните жертви изглежда се превърнаха в днешните палачи, обезсърчава „почтените хора“, които предпочитат да прегърнат една лесна идея, например за „атавистичната омраза“, за фаталността на
насилието, вместо да се опитват да си обяснят или да разберат.
Процесите на формиране на националната идентичност, на асимилация и
диференциация на народите са глобално по-скорошни на Балканите, отколкото
в Западна Европа. Националната идентичност е отчасти все още в градеж, все
още колебаеща се. Това положение е плод на историята, по-конкретно на продължителното турско владичество: Отоманската империя присъства на Балканите от ХІV до началото на ХХ век. Омразното в паметта и в историографията
на народите от региона отоманско владичество, чиято истинска равносметка
все още не е направена, доведе до разликата в еволюцията между този регион и
останалата част на Европа.
Това „разминаване във времето“ със Западна Европа в условията на излизане от комунизма, на трудния „икономически преход“ и на „глобализацията
в икономиката“ води до силни сблъсъци с модерността. Националистическите демагогии не изпитват никакво затруднение да се възползват от огромното
социално и политическо разочарование на голяма част от населението, докато
„западният модел“ очарова младите хора.
След войната в Босна и Херцеговина (1992–1995) и конфликта в Косово
(1998–1999) балканските страни все още не могат наистина да очертаят пътя си
на развитие. Обществата не успяват да се проектират в бъдещето, а възстановяването на социалните връзки, прекъснати през цяло десетилетие на кървави
конфликти, сблъсъци и раздори, все още не е налице.
Но къде започват и до къде се простират Балканите? Този термин не предполага строга географска дефиниция. Някои се опитаха да очертаят физическите
предели на Балканския полуостров между Адриатическо и Егейско море, на север до Алпите и до Дунава… Ако се приложи този принцип, Румъния и България
ще останат отчасти извън тези предели. България приема обаче хладнокръвно
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балканската си идентичност. Румъния също приема своето „балканство“, но при
известни условия, в частност да бъде призната като, както тя неизменно се изразява, „островче на латинския свят сред славянския океан“… Някои включени в
това пространство страни, като Словения и Хърватия, твърдят гръмогласно, че
не са балкански страни, а се числят към „Централна Европа“…
Дори самият термин „Балкани“ има своята история. Най-напред той е наименование на планина в България – Стара планина, с което турците я наричали, използвайки персийското Коджа Балкан (Kodza Balkan). Немският географ Йохан Август Цойне (Johan August Zeune) бе първият, който през 1808 г.
е употребил израза „Балкански полуостров“ (Balkanhalbinsel), за да обозначи
този регион – все още отоманско владение, който обикновено се назовавал „Европейска Турция“.
Използването на термина „Балкани“ се налага през ХІХ век с тежък идеологически заряд. Отоманската империя постепенно се разпада, противоречивите искания на подчинените преди това народи започват да се конфронтират,
докато великите сили от тази епоха – на първо място Австро-Унгария и Русия,
разиграват картите на своите протежета. „Балканите“ се превръщат в синоним
на национална сложност, на безкрайни конфликти, на взривяване и раздробяване. С една дума, „балканизацията“ дава смисъла на Балканите, превръща се в
най-съществения белег за идентичност за тази част от Европа. Понятието „Балкани“ е идеологическо, преди да бъде географско.
Появата на Балканите във въображението на Запада се дължи също и
на пътешествениците, кръстосвали полуострова през целия ХІХ век. Първите пътешественици посещават най-напред Гърция, след това Черна гора или
Албания и скоро тези страни имат своите почитатели като Едит Дюрам (Edith
Durham), запленена от балканджиите от Северна Албания1. Мария Тодорова в
основния си труд „Балкани – балканизъм“ (Imagining the Balkans)2 цитира граф
Херман Кейсерлинг (Hermann Keyserling), който писа в началото на ХХ век: „ако
Балканите не съществуваха, трябваше да ги измислим“…
Думите са подложени на неочаквани „отивания и връщания“. След продължителното замразяване на исканията за идентичност и на националните проблеми по време на Студената война, през 1970 г. „балканизацията“ се появи в Ливан,
преди да се заговори за „ливанизацията“ на Балканите през 1990 година.
Наистина ли Балканите са неделими от тази „балканизация“, от тези процеси на взривяване и на насилие? Много често повтаряните речи за „фаталността“ на това насилие, за „атавистичната и отколешна“ омраза скриват действителността на балканските общества и техните противоречия, при това без да
допринасят за изясняването им. Прави се опит югославските войни да се обяснят исторически с „фаталността на омразата“, теоретически подплатена като в
книгата на Робърт Каплан (Robert Kaplan) „Балкански духове“ (Balkan Ghosts)3,
която имаше голям успех в англосаксонския свят и най-вече сред главните, политиците, които вземат решенията.
Разбира се, историците обясняват разпадането на Югославия с политически,
социални и икономически причини без каквато и да е „фаталност“, характерна
впрочем за неоткриваемия homo balkanicus. Югославската трагедия обаче често
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се схваща като обратната страна и опровержението на надеждите за европейско
обединение, породени след падането на Берлинската стена през 1989 г. Повече
отвсякога изглеждаше, че има две Европи: едната, която обръща гръб на демоничното си минало, за да поеме по нов път на обединение, и другата, която остава
с омразата и разделенията. Накратко – една нова Европа на разума, провокирана
от „връщането на примитивизма“, който сякаш обхваща Балканите…
Югославската трагедия опроверга твърденията на Франсис Фукуяма, че
разпадането на СССР и на европейските комунистически режими би означавало „края на историята“4. Но оправда ли тя анализите на Самуел Хънтингтън
за „сблъсъка на цивилизациите“5? След сблъсъка между нациите през ХІХ век
и след противопоставянето между идеологиите през ХХ век, ХХІ век предвещаваше да бъде векът на конфликта между цивилизациите. Във връзка с това
Балканите биха били архаични, защото националните конфликти, наследени от
ХІХ век, все още не са уредени, и постмодерни, защото регионът е кръстопът на
три големи цивилизации: исляма, западната католическа цивилизация и православната византийска цивилизация.
По-добре би било обаче да се прозре до каква степен Балканите представляват необикновен показател за противоречията и за несигурността на цяла Европа. И така понятията за народ, нация, държава, а също така и за етнос – като термин употребявано често при описание на югославските конфликти, са неточни
понятия, подлежащи на (ре)дефиниция както на Балканите, така и в Европа.
Нека подчертаем накрая, че балканските конфликти никога не са били
чисто „местни“ сблъсъци. Още от ХІХ век стратегиите на великите сили пряко вредят на въжделенията и на исканията на балканските народи. Балканите се превръщат в един от театрите, където се играе „голямата световна игра“.
Войните от 90-те години се вписват и в контекста на глобализацията, защото
балканските въпроси – от Босна до Косово – са пионки, които Русия и САЩ
местят, но и защото културната среда, в която протичат конфликтите, е глобализирана среда. Елитните подразделения на сръбските отцепници от Крайна до
Книн се назоваваха „нинджи“, по името на известните костенурки, а някои от
най-страховитите милиции при африканските неотдавнашни конфликти избраха да се именуват „Сараево“ или „Косово“ и да всяват ужас.
От идването на първите сини каски на ФОРПРОНЮ (FORPRONU) през
януари 1992 г. в Сараево на Балканите беше експериментирано с изненадващ
брой военни сили за поддържане на мира или за посредничество, с мандат на
ООН или на НАТО. Умножиха се също така международните протекторати:
от Източна Славония до Косово, като се мине през Босна и Херцеговина – до
степен много често народите от региона да имат чувството, че не са господари
на съдбата си.
Според често срещано обяснение от страна на албанците терминът „Балкани“ произлизал по етимология от две турски думи, означаващи кръв и мед.
Тази народна етимология е чиста фантазия, но тя предлага не най-лошата дефиниция на региона с невъзможни за определяне граници.
(…)
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Перспективите
На 17 февруари 2008 г. след девет години международен протекторат и няколко години безплодни преговори между сръбската и албанската делегация
парламентът на Косово официално провъзгласи независимостта на Косово,
след като получи зелена улица от САЩ и от някои други западни страни. На
радостта на албанците – твърде разбираема, сръбското население веднага отговори с разочарование и неприязън. За Белград, както и за сърбите от Косово
това „незаконно“ обявяване бе нищожно и невалидно.
На 19 февруари двата гранични пункта – на Ярин (Jarinje) и на Гази Вóда
(Gazi Vоda), между сръбския сектор на север от Косово и самата Сърбия бяха
нападнати от хиляди демонстранти и бяха разрушени. На 21 февруари в сръбската столица стотици хиляди хора излязоха на демонстрация, която прерасна в
бунт с един убит и десетки ранени, посолството на САЩ бе разрушено, както и
други дипломатически представителства на страни, признали независимостта.
На политическо ниво реакциите бяха по-умерени: сръбското правителство само върна посланиците си от страните, признали Косово, без да скъсва
дипломатическите си отношения с тях или да обявява ембарго срещу новата
държава. Обаче въпреки избирането на проевропейския Борис Тадич начело
на Сърбия на 3 февруари 2008 г., правителствената коалиция не издържа сътресението. По-малко от месец след независимостта – на 8 март 2008 г., министър-председателят на Сърбия Воислав Кощуница подаде оставка, за да осъди
проевропейската политика на президента Тадич, обвинен, че „продава“ Косово
на европейците с надеждата страната да се присъедини по-лесно към Съюза.
Крехката коалиция между Демократическата партия (ДП) и Сръбската демократическа партия (СДП) се разпадна, като остави свободен пътя на радикалите
на крайния националист Томислав Николич…
Така, противно на твърде често повтаряната теория, Косово със сигурност
няма да бъде „последната брънка“ от започнатото в началото на 90-те години разпадане на Югославия. Освен разделението на Косово между сръбска и
албанска зона, се появи призракът на взривяване и на Босна и Херцеговина.
Милорад Додик, министър-председателят на Република Сръбска (сръбската
общност на страната), е по-силен отвсякога и разполага с безпрецедентна власт
за блокаж. Отсега нататък той може да се противопоставя на всяка мярка, която
би довела до прехвърляне на суверенитет на неговата общност към централната държава Босна и Херцеговина, размахвайки заплахата за референдум за
самоопределение на сръбската общност в страната.
Косовските албанци също рискуват бързо да разберат, че тази тъй лелеяна независимост няма да реши всичките им трудности. На практика, предвид
руското и сръбското вето, властите в Прищина не могат да се надяват да влязат
нито в Съвета на Европа, нито в ОССЕ, нито вероятно и в ООН. При тези условия с какъв наистина суверенитет разполагат властите в Прищина? Сигурността на страната продължава в момента да се осигурява от силите на НАТО
в Косово – КФОР и една мисия на Европейския съюз ЕУЛЕКС, която трябва
постепенно да замести МИНЮК. Тя официално ще бъде натоварена да следи за
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доброто приложение на предвидените в доклада на Марти Ахтисари разпоредби. Европейците ще се занимават с правосъдието, полицията, митниците и със
зачитането на правата на малцинствата, по-конкретно на сърбите. Докато тази
мисия се схваща като незаконна от Белград и косовските сърби, има опасност
своеобразният контрол, който тя ще упражнява, скоро да кристализира недоволството и противопоставянето на албанците.
Независимостта на Косово със сигурност е нов етап в дългия процес на
разпадане/прегрупиране на югославското пространство. Пред задаващите се
нови кризи следва да се отбележи, че Европа, която поема все по-голяма отговорност, рискува отново да намали своята тежест поради липса на вътрешно
единство. В действителност някои държави – членки на ЕС, като Испания или
Румъния, продължават да изключват възможността за признаване независимостта на Косово, мислейки за собствените си малцинства.
Косово вече не е сръбско-албански въпрос, превръщайки се в част от планетарната схватка между Русия и САЩ. В тази борба на гиганти Косово е само
пионка в контекста на глобалната стратегия. Така още веднъж Балканите се
превръщат в театър на конфликт между „великите сили“, които управляват света. Относително добрата хармония, която съществуваше между всички народи
на Косово, бе нарушена в момента, в който турско-австрийският конфликт бе
пренесен на територията на Косово в края на ХVІІ век. Освен това „източният
въпрос“ доведе през ХІХ век до сблъсък на балканската шахматна дъска между Русия, Отоманската империя и Австро-Унгария, без да пропускаме Италия,
Франция или Великобритания.
На Балканите няма петрол, нито природни ресурси от съществен стратегически интерес, но пък географското им разположение ги прави кръстопът,
естествен мост от Западна Европа към Русия, Турция и огромните богатства
на Централна Азия. Балканите са „мост между Изтока и Запада“, според утвърдената формулировка, и в културно, и в политическо, и в икономическо и
стратегическо отношение.
Често повтаряна грешка на балканските народи е винаги да вярват на
добрите обещания, дадени в момента от великите сили, и постоянно да търсят
„закрилник“. Бягайки от твърде силния съсед, какъвто бе Тито, Албания се опита навремето да потърси спасение в съветската закрила, после в покровителството на Китай на Мао….
Днес сърбите вярват, че тяхната кауза може да бъде защитавана само от
руснаците, докато албанците посрещнаха Джордж Буш в Тирана като герой в
началото на юни 2007 г. с мизансцена, напомняща декора на комунистическите
внушителни меси… Сигурно е обаче, че и руснаците, и американците могат във
всеки момент да изоставят своите съюзници, в случай че се появят нови политически промени.
Нима балканските народи са осъдени на раздори, осъдени да не бъдат господари на съдбините си? През цялата си история балканските общества са развили учудващи способности да се приспособяват и да се съпротивляват. След
кървавото разпадане на федералния югославски проект обаче сякаш никаква
политическа перспектива не се откроява за региона.
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Процесът на политическо раздробяване и на изключително утвърждаване на националната идентичност (или на верската идентичност) не е явление,
което „се завръща“, което е съществувало в миналото, въпреки митовете, предлагани от едните или от другите (митове за корените, митове за континюитет
и т.н.), напротив, тази тенденция се вписва изцяло в новото лице на нашата
световна политическа модерност.
Студената война бе „замразила“ въпроса за Балканите, а Югославия на
Тито съумя да изиграе прекрасно ключовата си позиция между двата противникови лагера, подхранвайки алтернативно (а понякога и едновременно) приятелството със западния свят и със съветския блок. С падането на Берлинската
стена Федеративна социалистическа република Югославия загуби стратегическата си стойност. Докато развитието на националистическите бюрокрации във
всяка федеративна република бе „висшият стадий“ на разпад на югославския
социализъм, противоречивите интереси на чуждите сили можаха да се завърнат масово в региона, използвайки Балканите като терен за игра. За гражданите,
сразени от бързото разпадане на един свят, който те смятаха за вечен, предлаганите от някои националистически идеолози решения в замяна се превърнаха
изведнъж в надеждни алтернативи.
Тъй като изчезнаха „илюзии“ като социализъм, федерализъм, братство и
единство на югославските народи, бе лесно да се наложи „солидността“, „автентичността“ на дадена идентичност с претенцията, че е „ отколешна и вечна“.
Тези позовавания обаче (на вярата, на чувството за национална или за общностна принадлежност) могат да се превърнат в политически проекти само с
цената на предефиниране на техния смисъл и на техния проект. Няма полза
универсализмът на изчезналите политически проекти да се противопоставя на
„избуяването на идентичностите“. Тези фактори на идентичността съществуват и представляват неизбежна действителност. Истинският въпрос е за политическия проект, около който се мобилизират факторите на идентичността.
Не се ли появи днес нова „илюзия“ – илюзията за европейската интеграция. Европа наистина е в криза, но тя обеща интеграция на всички страни
от Западните Балкани и, ако се отрече, това би имало страшни последици. За
народите на Балканите европейската интеграция се налага като нов „ненадминат хоризонт“; ако става дума обаче само да се влезе в „клуба на богатите“,
неминуемо ще се появят страшни разочарования. Би трябвало европейската
интеграция да се превърне в истински политически проект, в непрекъснато редефиниране, като се приобщават всички народи на континента. След присъединяванията от 2005 г. някои ръководители от „стара Европа“ открито укориха
поляците и чехите, че не са разбрали „политическия смисъл“ на европейския
проект, но дали е обсъждан някога този „политически смисъл“? Задължението
да се изпълнят „политически и икономически“ критерии, определени твърде
отдавна, всъщност замества истинския политически проект и открива пътя за
пазарлъци между Европейския съюз и страните кандидатки, които никога не
биха могли да изпълнят цялостно тези прословути критерии.
Политическият интеграционен проект би могъл да има голямо политическо значение за Балканите. Единствено регионалната и европейската интегра-
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ция и преодоляването на границите ще позволят преодоляване на етнотериториалните конфликти. Националните сръбски и албански въпроси ще могат да
намерят положително решение само в рамките на този процес. Един голям исторически шанс би бил пропуснат, ако интеграцията се превърне в надпревара,
противопоставяща балканските страни. Напротив, би трябвало да се измисли
обща стратегия, приобщаваща Съюза и всички страни от региона, като може би
се създадат специфични регионални инструменти за предприсъединяване.
За страните от региона интеграцията е единственото реалистично средство
да се попречи на появата на нови конфликти. Косовският въпрос ще се реши,
когато Косово, Сърбия, Албания, Македония и Черна гора станат членки на
Съюза. Новият барутен погреб, какъвто е санджакът Нови пазар, може да
бъде преодолян само със създаването на еврорегион санджак. Босненското
противоречие – централизация на държавата или утвърждаване на общностите
– може да бъде преодоляно също така само в европейска рамка.
Европа трябва бързо да прецени. В неин интерес ли е да държи дълго време
балканските страни в преддверието, което означава те да останат „остров на
мизерията и на лошото развитие“ в сърцето на Съюза, като продължават да „изнасят“
към ЕС незаконни емигранти и организирана престъпност? В интерес на Европа
ли е да позволи да се появят нови конфликти, които ще наложат разполагането
на нови военни сили, и да се установят нови цивилно-военни протекторати на
изключително висока цена? Една волунтаристка политика на бързо присъединяване
би била със сигурност добро дело за самата Европа. „Западните Балкани“ в крайна
сметка представляват едва двадесетина милиона жители.
Този процес означава освен това всички балкански народи да успеят да
примирят различната си идентичност и различното си минало. Неотдавнашното
минало на конфликтите трябва спокойно да се преразгледа, но ще трябва също
да се стигне до интегриране на всички пластове на балканското минало, поспециално от отоманското наследство – с неговите лоши и добри аспекти. Все
още много често желанието да бъдат приети като „европейци“ кара балканците
да отхвърлят или да забравят този дълъг отомански епизод. Но никой не може
да гради своето бъдеще, като отхвърля големи отрязъци от своето минало.
„Ангелът на историята“ напредва, винаги поглеждайки през рамо назад.
Така, преоткривайки собствената си история и множествената си
идентичност, балканските народи могат да станат напълно господари на своята
съдба, като очертаят „друг начин да бъдат европейци“, който пак ще учуди и
възхити Запада.
Превод: Пенка Пейнирджиева
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реди години за Югославия се казваше, че е найзападната страна на Изтока и най-източната на
Запада. Тази фраза по най-добър начин илюстрира
двойственото положение на т. нар. Титова Югославия в международните отношения, във времена, когато светът бе разделен на две взаимноотричащи се
половини.
Възползвайки се от противоречията между
Москва и Вашингтон, умеещият да балансира и да
търси изгодни решения Йосип Броз Тито осигурява
на страната си подобаващо място на световната сцена, което й донася редица предимства. Но спомагат
ли те за безпроблемното съществуване на многонационалната държава?
Разривът между Тито и Сталин през 1948 г. дава
нова насока на югославската външна и вътрешна политика. Оказва се, че югославският лидер е единственият комунистически водач в Източна Европа, дръзнал да се противопостави на кремълския стопанин и
да излезе победител от сблъсъка помежду им1. Проявената от Тито твърдост издига неимоверно престижа му на Запад, където започват да гледат към Югославия като на възможност да се пробие съветското
влияние в източната част на стария континент.
За да се справи с блокадата, наложена от Москва и от сателитите й, Белград получава от Вашингтон
мощна финансова и военна помощ2. Целта е не само
да се помогне на Тито в трудната ситуация и той да
се отдалечи максимално от Съветския съюз, а и да се
даде пример за подражание на другите социалистически страни, като се катализират сред тях процеси
на брожение, водещи до отслабване на съветския монопол в Източна Европа3.
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Смъртта на Сталин (1953) и вземането на властта от Хрушчов водят до
нормализиране на съветско-югославските отношения, но Тито няма намерение да се връща под съветското крило. Той започва политика на „необвързаност“, превърнала се в негов патент и осигурила на страната му политически и
материални дивиденти, които за немалък период притъпяват икономическите
проблеми на многонационалната държава. Същевременно Югославия възприема някои нехарактерни за социализма практики. Икономическите реформи
от 50-те и от 60-те години пробиват път на частната собственост (един пример
– до 1975 г. около 7–8 милиона души от приблизително 22-милионното население на страната пряко или косвено са свързани с частния сектор). Държавната
намеса в икономиката намалява, а работническото самоуправление става основа в развитието на индустрията4. Така логично се подобряват благосъстоянието и битът на обикновения югославянин.
Едновременно с това се формира специален инвестиционен фонд, попълван от различни бюджетни пера, който осигурява милиарди динари за развитие на икономиката и на селското стопанство5. Симптоматичен е и фактът, че в
търговските мрежи могат да се намерят западни стоки – кока-кола и истински
шоколад. Младите хора спокойно могат да слушат „упадъчна“ музика, а пътуванията в Западна Европа не представляват трудност. Подобни житейски придобивки предизвикват нескрита завист у много граждани на другите социалистически страни, в които дефицитът на продукти и услуги, както и липсата на
досег със западната култура са всекидневие.
Своеобразният лифтинг на югославската икономика обаче не успява да
прикрие проблемите й. От средата на 60-те години „пазарният социализъм“ започва да буксува – инфлацията расте, нивото на безработицата става обезпокоително, увеличава се външният дълг. Видима става амплитудата между жизнените стандарти на различните съюзни субекти и с течение на времето става
все по-осезаема. В страната се оформят богати републики и региони (напр.
Словения, Хърватия и Войводина) и бедни части – Македония и Косово6. Появява се въпросът – за чия сметка ще продължават опитите за икономическа
унификация на Югославия? Очевидно горчивата чаша трябва да бъде изпита
от по-богатите федеративни субекти, а това не се посреща с ентусиазъм от тях.
Наред с това в някои републики и региони се пробужда националното чувство,
замъглявано за известно време от „братството и единството“. В Хърватия тези
процеси водят до т.нар. Загребска пролет (1971) – опит за национална идентификация, в рамките на една по-разхлабена федерация7. Приблизително по
същото време в Косово, където албанците отдавна са мнозинство, се надигат
гласове за самоуправление или за директно излизане от федерацията поради
националната дискриминация, идваща от центъра8. Тези събития са ясна илюстрация, че в този си вид Югославия не може да си поеме дъх. Ето защо Тито се
решава на мащабна реформа. През 1974 г. е приета нова конституция, която
заменя конституцията от 1963 г. (вече надупчена като швейцарско сирене – до
1971 г. в нея са направени 42 поправки). Стремежът е чрез новия основен закон
да се сложи преграда пред сепаратистките тенденции, като се даде по-голяма
свобода на републиките и на автономните области9. Надеждите, че е намерено
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лекарството, което ще спре разяждането на Югославия, не се оправдават. След
смъртта на Тито (1980) центробежните сили отново се засилват. През 1981 г.
бунтовете в Косово вземат застрашителни размери и са потушени със значителни усилия от югославската полиция и армия10. Но духът вече е изпуснат от
бутилката. През следващите няколко години отчетливо се забелязва амбицията
на Словения и на Хърватия да се разграничат от Белград11. Това желание на
двете републики е катализирано от тежката икономическа ситуация в страната
и от пробудилата се воля за национална еманципация. Освен това обстановката в Косово се нажежава с всеки изминал ден. Два случая на посегателство над
сърби в областта преливат чашата на търпението и водят до засилване на сръбския национализъм, който бързо намира добра почва за развитие12. Неговото
канализиране става към края на 1986 г., когато е обнародван небезизвестният
Меморандум на Сръбската академия на науките и изкуствата (САНУ), често
сочен като вододел в междунационалните отношения в многоликата страна.
Документът, за който се говори, че е изготвен не без знанието на набиращия
все по-голяма популярност Слободан Милошевич13, разглежда положението на
сръбската нация в Югославия в миналото и в настоящето. Основните акценти в
него са: в Косово се извършва геноцид срещу сърбите; Словения и Хърватия са
завзели сръбската икономика; сърбите в Хърватия са подложени на репресии.
С други думи, според авторите на Меморандума към средата на 80-те години
Югославия се превръща в антисръбска държава14.
Като цяло реакцията срещу творбата на САНУ е крайно отрицателна, дори
и в Сърбия, където тя се разглежда като повод за засилване на антисръбските
настроения – и не без основание. През следващата 1987 г. в считаното за дисидентско словенско месечно списание за култура “Nova Revija“ е публикуван
“Принос към словенската национална програма“, с което е трасиран път към
самостоятелна словенска държава, а устоите на Югославия са подронени за пореден път15.
Случайно или не, появата на Меморандума е свързана с властовия възход
на Милошевич, открил в академичния документ опората, която ще му помогне
да затвърди позициите си в държавното управление. Именно в сръбския национализъм амбициозният и умел политик намира онова оръжие, което ще противопостави на сепаратистичните тежнения (съответно също подплатени със
солидна доза национализъм) в Косово, в Словения и в Хърватия. Резултатът от
това е печално известен.
Казаното дотук дава възможност отговорът на въпроса защо се разпадна
Югославия да бъде изведен в няколко категории причини:
• Икономически. През всичките години на съществуването си многонационалната държава е изправена пред тежки икономически проблеми, свързани
с неравномерното развитие на републиките и на автономните области. Преразпределението на активите – да се вземе от по-богатите субекти във федерацията, за да се даде на по-бедните, води до недоволство у първите и до стремеж у
вторите към голямото парче от общия пай. Това води до сблъсък сред управляващите елити в страната и до все по-големи трудности при формирането на общата икономическа политика. Оттук идва и нарастването на външните задъл-
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жения на Югославия, с които се запълват огромните пробойни в държавния
бюджет. По геополитически причини Белград няма проблеми с кредитирането
от богатите западни държави. С парите от тях центърът успява да поддържа в
страната години наред привидно икономическо спокойствие, пометено впоследствие от огромната инфлация и безработицата от втората половина на 80-те
години. Няма да е пресилено, ако се каже, че икономическите проблеми са една
от основните причини за невъзможността Югославия да просъществува.
• Национални. Икономическата действителност в Югославия събужда
приглушавани от пропагандата чувства. Нежеланието на по-развитите републики да бъдат нескончаеми кръводарители на югославската икономика се
превръща в стремеж за еманципация, за отдалечаване от центъра и оттук за
по-свободна федерация. С течение на времето към тези тежнения се прибавя и
националното чувство, че са част от друга нация, различна от югославската16.
Усещането за принадлежност към словенската, хърватската, а от другата страна – към сръбската нация, още повече засилва напрежението в държавата и
събужда отчужденост и омраза, толкова характерни за времето на Втората световна война, на територията на бившето Югославско кралство.
• Демографски. Две са най-осезаемите демографски причини за деструктивните процеси в Югославия. Първата е огромният естествен прираст на албанците в Косово и съответно намаляването на сърбите в областта. Ако през
1948 г. сърбите са били 27% от населението в провинцията, през 1981 г. те са
15%, а в навечерието на войните в бивша Югославия вече са 10%17. Демографският бум сред албанците им дава самочувствието на господарстващ етнос в
Косово. Оттук идва и всекидневният тормоз, на който са подложени все понамаляващите сърби тук. Именно проблемите в Косово имат основен принос
за развихрянето на сръбския национализъм, използван и направляван вещо от
Милошевич.
Ако първият демографски проблем условно може да се назове албански,
вторият би трябвало да се нарече сръбски. Към края на съществуването на
Югославия в нея живеят около 8.5 милиона сърби, т.е. те са най-многобройната
нация в държавата (оттук и желанието им за доминиране). Около 2 милиона
от тях живеят извън административните граници на Сърбия18. С други думи,
към края на 80-те и началото на 90-те години пред сърбите стои въпросът за
запазване на националното единство при започналия разпад на Югославия.
Но пътят, по който тръгва сръбското ръководство за разрешаването на този
проблем, компрометира сръбската идея и довежда до национална катастрофа,
съпоставима с българската от 1918 г. и с гръцката от 1922 година.
• Обществено-социални. Югославия събира в себе си букет от нации и етноси – сърби, хървати, словенци, бошняци (мюсюлмани), албанци, „македонци“, черногорци, унгарци, немци, българи, евреи, италианци, румънци, словаци,
цигани и т.н. Всеки от тях има собствена култура, бит, светоглед, манталитет.
Не може да не направи впечатление, че най-бедните части от държавата – нека
условно ги наречем югът, най-дълго са били част от Турската империя – разкапваща се държава, оставила трайни исторически и политически проблеми
след себе си. Напротив – най-богатите държавнотворни субекти в Югославия
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– северът – са били в Хабсбургската монархия, което им е носило ако не просперитет, то поне възможност за по-голям досег с европейската цивилизация, а
оттук и широки перспективи за по-добро обществено развитие.
• Геополитически. Без съмнение след конфликта между Тито и Сталин
Югославия придобива стратегическо значение за Запада. Смелостта на югославския лидер да се опълчи срещу кремълския вожд кара водещите западни
страни да подкрепят югославския път на развитие, превръщайки го в алтернатива и за другите държави от Източния блок. Безкомпромисната намеса на Съветския съюз в Унгария (1956) и в Чехословакия (1968) показва, че моделът на
Тито трудно може да бъде повторен (само Чаушеску се опитва да установи поблизки връзки със Запада, но без да излиза от поставените му рамки). Опитите
за реформи в СССР от времето на Горбачов показват слабостите на Съветския
съюз и в буквалния смисъл оголват комунистическия колос. Ето защо неговите
противници решават да нанесат удара директно в центъра, като периферията
минава на второ място. В този ред на мисли Югославия и примерът, който тя
дава, се превръщат в скъпо и ненужно средство за борба срещу социалистическата система. Всъщност идва моментът, в който взелите превес в Студената
война вече нямат нужда от Югославия.
Дали би било коректно, ако изречем, че югославският експеримент се оказва провал? Може би по-скоро – да! При това той има два пъти шанс за живот.
Поучил се от грешките на кралска Югославия, в която посредством диктатура
(в някои случаи доста сурова) изкуствено се поддържа единството на държавата, Тито иска да създаде по-мека форма на държавна структура, в която никой
от югославските народи да няма превес. Но и този вариант се оказва химера, защото сблъсква разните виждания за характера на страната, които имат различните националности в нея. Това на свой ред идва да напомни, че югославската
идея си остава една утопия.
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това изследване си поставяме амбициозната цел
да дадем трезва оценка на част от заплетените
казуси, които повече от 15 години не слизат от дневния геополитически ред не само на Балканския регион, а и на цяла Европа. Каква е равносметката за
Република Сърбия – държавно-териториална, икономическа, демографска, а и чисто човешка, след 15
бурни години въоръжени конфликти и прекроявания на граници, предизвикали вълни от стотици хиляди бежанци и неописуеми страдания? Ще бъде ли
този път непокорният политически елит в Белград
послушен, ще коленичи ли пред могъщия Запад, или
ще избере до болка познатия вариант на самолюбието, на политическата конфронтация с ключовите
играчи на балканската геополитическа сцена, който
отново предвещава изолация и неизвестно бъдеще?
Възможните пътища за разрешаването на тези проблеми са в контекста на геополитическото положение
на Сърбия – фактор със съдбоносно значение за настоящето и бъдещето на страната, за мястото й в международната политика и в международните икономически структури.

Съвременно геополитическо
положение
На макрониво, по отношение на традиционните
Големи геополитически пространства, Сърбия заема
част от контактната зона на пряко влияние на Евразия и Централна Европа (Mitteleuropa). В днешната
глобална епоха тази традиционна геополитическа
разделителна линия, към която се придържат и някои съвременни сръбски автори (Секуловић, Гиговић,
бр. 5/6 – год. XIII
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2008), е по-скоро отзвук и концептуална инерция от минало разпределение на
силите в Европа. Днес Mitteleuropa и нейното ядро Германия, въпреки геоикономическата й доминация в Централна и в Югоизточна Европа, е интегрална
част от евро-атлантическия проект под водачеството на САЩ. Именно американските геополитически интереси и подходи надделяват при разрешаването
на югославските кризи и при промяната на политическите граници в Западните Балкани. Днес, отчитайки този променен баланс на силите, би било попрецизно да говорим за разположение на Сърбия между Запада и Евразия – в
геополитически и в геостратегически аспект, между западното християнство и
православния свят – в културно-цивилизационен.
Като фундаментална пространствено-времева категория, която определя
потенциала за развитие на страната – икономически, транспортен, комуникационен, геополитическото положение създава определени възможности и ограничения за провеждане на желана от държавните структури геополитическа линия. Геополитическото положение е базата, даваща конкретни опции за
включване на страната в различни наднационални организации – икономически, военни, политически или културни. Локализацията на сръбските земи на
Стария континент в два природно-географски региона – в Централна Европа
(Войводина) и на Балканския полуостров, а също и съвременната геополитическа, геостратегическа, геоикономическа и етно-политическа обстановка предоставят няколко основни варианта за геополитическото развитие на Сърбия.
Под такова развитие се разбира пространственото интегриране, взаимодействие и сътрудничество на страната с други държави, със субрегионални, континентални или глобални обединения.
След разпадането на последната съюзна държава в постюгославското
пространство и обявената от Черна гора независимост (май 2006 г.), Република Сърбия се простира върху територия от 88 361 км2. Като се изключи от тях
територията на развиваща се де факто като независим от Белград субект и отцепена областта Косово и Метохия, Сърбия е вече в рамките на 77 474 км2. В
тези граници страната заема едва 31% от територията на бивша Югославия. В
геополитическото пространство на Югоизточна Европа Сърбия се разполага
между осем държави – България, Румъния, Унгария, Хърватия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Македония и обявилата независимост област Косово, отделяща Сърбия от Албания.
За властите в Белград още от 1999 г. автономната област Косово и Метохия
е класическа „неефективна държавна територия“, според определението на З.
Рикиел, т.е. територия, окупирана от чужди войски, контролирана от партизани или изключена от юрисдикцията на държавата и нейния военен контрол
(Rikiel, 2006).
Съвременна Сърбия е разположена между три страни – членки на ЕС: Унгария, Румъния и България, като общият дял на границите с ЕС възлиза на
приблизително 45%. Ако изключим Косово от пределите на Сърбия, останалите 55% от държавните й граници са със страни от бивша Югославия. Във
военностратегически аспект съседите на Сърбия или са членове на НАТО, или
се намират под протектората на натовски войски – Македония, Косово, Бос-
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на и Херцеговина. Това е актуалната геополитическа реалност, с която Сърбия
трябва да се съобразява и без отчитането на която е невъзможно да провежда
конструктивна външна политика. С оглед на създалото се принципно ново обкръжение, сръбското общество има нелеката задача да изгради нов престиж за
своята страна и да се приспособи към новия международен ред в Европа и на
Балканите, който, за добро или за зло, е проектиран от западни геополитически
стратези. Географското съседство от първи ранг с държави, с всяка от които
Сърбия има исторически търкания (повечето от които недокрай туширани),
съхранява потенциал за бъдещи противопоставяния на етно-политическа основа (Косово, Хърватска, Босна и Херцеговина).
В тези условия единственият реалистичен вариант за осигуряване на мир
и стабилност в целия регион на Западните Балкани е постепенното приобщаване на страните в него към ЕС. В оценка на геополитическото положение на
Сърбия Д. Секулович и Л. Гигович отдават първостепенна значимост и приоритет на европейския вектор на развитие и сътрудничество. „Когато се говори
за геостратегическия аспект на отношенията между Сърбия и ЕС, трябва да се
вземат предвид два момента: 1. Сърбия се намира в зона на институционално,
политическо и военно обкръжение от ЕС; 2. В периметъра на европейско-натовския пръстен Сърбия е съдбоносно заклещена между два историко-етнически
„Бермудски триъгълника“, които се припокриват – във връзка с косовския синдром, в триъгълника Албания–Македония–Сърбия и във връзка с босненскомюсюлманския синдром, в триъгълника Хърватска–Босна и Херцеговина–Сърбия.“ Намирайки се в подобно обкръжение, според авторите, Сърбия трябва да
развива активни отношения с ЕС (Секуловић, Гиговић, 2008).

Сърбия в етно-политическия
кръговрат на Западните Балкани
Етнополитическото и конфесионалното положение на Сърбия е формирано и се развива под променливото историческо влияние на различни културноисторически региони, към които е принадлежала територията на днешна Сърбия и населените със сръбско население земи: Византия, Османската империя,
Централна Европа, Средиземноморието, Балканите.
Именно етно-политическото и конфесионалното положение се оказват
едни от ключовите фактори за обществено-политическото, икономическото и
демографското развитие на Сърбия, за нейното място в международната политика, а също и за формирането и пропагандирането на нейния социално-културен образ сред европейската и световната общественост. Все още образът на
страната от 90-те години на ХХ в. е в основата на едно емоционално възприемане посредством конструирането на крайно негативен и изкривен образ на
Сърбия и на целия сръбски народ в международната политика и в медиите.
Подобно на редица други славянски и православни народи, през последните десетилетия при сърбите има застаряване и отрицателни стойности на естествения прираст, който към 2007 г. възлиза на минус 4,7‰. Като пряк резултат в периода 2000–2007 г. населението на Сърбия намалява средногодишно със
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70–80 хил. души. Към 1 януари 2008 г. неговият брой е вече по-малък, отколкото на населението на България – 7365 хил. От голямо значение за възникването
на етническо напрежение са различните модели на демографско поведение на
отделните етнически общности. Най-ярък пример в това отношение са високата раждаемост и високият естествен прираст на албанското население в Косово
и Метохия през втората половина на ХХ в., стоящи в основата на по-нататъшното културно и политическо „изтласкване“ на сърбите в областта, чийто дял
през 1948 г. е бил 24%. Сега Косово има най-висок естествен прираст в Европа.
През 90-те години на ХХ в. Сърбия и сръбският народ попадат в епицентъра на радикалните обществено-политически промени в бивша Югославия.
Един от факторите, катализиращи дезинтеграцията и разпадането на Югославия, е разминаването между позициите и интересите на сърбите и на другите
югославски народи. Властите в Белград се стремят към запазване на югофедерацията или към подкрепа на исканията на сръбското население за получаване
на автономия в населените с етнически сърби територии, останали в рамките
на обявилите независимост републики. Друг лансиран вариант е присъединяване към Сърбия, което би гарантирало на основната част от сръбския етнос
оставане в една държава. Нито единият, нито другият вариант и исканията на
компактните групи сръбско население не са уважени. Под диктата на Запада
в международната общност е наложена подкрепа за сепаратистките интереси
на всички народи в бивша Югославия, които са различни от сръбския, чието
право на политическа самоорганизация и на избор в каква държава да живее
се потъпква.
Националистическата вълна залива не само сръбските лидери, а и хърватските, босненско-мюсюлманските, косовско-албанските. Това са факти, които
обикновено се пренебрегват и премълчават от „обективните“ западни наблюдатели и анализатори. Силната западна геополитическа поддръжка за хървати
и албанци логично нарочва сърбите за главни виновници за гражданските войни в Югославия. За възприемането им в негативни окраски в либералния Запад
и за създаването на вражески образ важно значение изиграва обстоятелството, че начело на държавното ръководство на страната е социалистът Слободан
Милошевич (1941–2006). Освен че са подложени на икономически санкции,
сърбите са обвинени във всички смъртни грехове и са истерично сатанизирани
в западните средства за масова информация. Държавният лидер на Югославия
и председател на Социалистическата партия на Сърбия Слободан Милошевич
е обвинен, че е изработил план за създаване на Велика Сърбия. Дали такъв план
действително е съществувал и дали е бил следван в неговата политика, никой
досега не е доказал, включително и Трибуналът в Хага.
В почти всички интерпретации на събитията в бивша Югославия, публикувани в западни „демократични“ и „независими“ издания, ясно личи една
обща теза: обвиненията към сръбското държавно ръководство и към сръбския
народ въобще в планиране на геноцид и етнически прочиствания. Сл. Вукович (2007) изтъква ролята на антисръбската пропаганда в западните страни за
разбиването/разпадането на Югославия, давайки примери от немските и австрийските медии. Според него тази роля е „повече от значима“ и обяснението
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на югокризата от 90-те години е невъзможно да бъде правилно и изчерпателно, ако не се направи паралел със събитията от 1914 и 1941 г. Изследваните от
него немски и австрийски печатни издания за „втора Югославия“ изобилстват
с квалификации като: „великосръбската идея“, „Велика Сърбия“, „хегемонистичният“ или „комунистическият Белград“, „угнетителската (сръбска) нация“,
„сръбски националисти“, „сръбски шовинисти“, „сърбочетници“, „сърбокомунисти“, „сърбоюгославия“, „Белград държи „великосръбски нож“ на гърлата на
словенците и хърватите и още редица други издържани в подобен сърбофобски дух творения на лингвистичната алхимия“. Руските географи В. Колосов, В.
Тикунов и Д. Заяц (2000) привеждат данни за силата на информационното влияние по време на кризата в Югославия. До началото на военната интервенция
от 1999 г. евентуални бомбардировки над Сърбия се одобряват от 37% от френските граждани, но впоследствие медиите концентират общественото внимание единствено върху трагедията на албанците – и делът на одобряващите тази
мярка достига 70%.
Вследствие на модната и съблазнителна сърбофобия и на масираното
западно (основно американско) геоинформационно въздействие мнозина са
склонни да приписват на сърбите и вината за стотиците хиляди албански бежанци от Косово, прогонени от натовските бомбардировки през пролетта на
1999 г. Дори мисълта за несъгласие с тези версии и опитите за привеждане на
други факти и аргументи по познатата ирационална схема се отъждествяват
със „сърбомания“. Обективната истина обаче разкрива съвсем друга картина.
Сръбското население на територията на обявилите независимост от Югославия републики също става жертва на гражданските войни и е неколкократно
подлагано на организирани и лесни за доказване етнически прочиствания от
територии, които населява от векове. При това с благословията и с активната
подкрепа на някои западни страни и организации.
От момента на прекратяването на военните действия и след настаняването на мироопазващите сили от територията на Косово са прогонени около 300
хил. не-албанци – сърби, черногорци, роми и др., докато албанското население безпрепятствено се завръща в своите домове. “Терорът, узурпирането на
частното и общественото имущество, разрушаването и изгарянето на десетки
хиляди домове, на сръбски средновековни манастири, а също и постоянните
убийства, отвличанията и международната престъпност продължават и след 19
септември 1999 г., датата, която международните мироопазващи сили определят
за „ден на разоръжаването на т.нар. Армия за освобождение на Косово“ (Косово
и Метохыя… 2000). До 1 октомври 1999 г. в Република Сърбия са приети 268
хил. бежанци от южната провинция. Само в Белград броят им е 55 хиляди. Към
2009 г. сръбската общност вече представлява по-малко от 5% от населението на
Косово, като данните за нея варират между 100 и 120 хил. души.
В периода 1991–2001 г. броят на сърбите намалява и в Хърватска – от 581
на 201 хил., или от 12,2% на 4,5%. По време на конфликтите в Босна и Херцеговина и в Хърватска над 700 хил. сърби са принудени да напуснат своите домове.
В Република Сърбия от края на май 1991 г. до декември 1995 г. са регистирирани
около 790 хил. бежанци. В хода на операциите „Гръм“ и „Буря“ на хърватската

82

бр. 5/6 – год. XIII

БАЛКАНИ
армия за ликвидиране на Република Сръбска Крайна през 1995 г. (подпомагани
от формирования на босненските мюсюлмани) са изгонени между 200 и 250
хил. представители на сръбския етнос. Само в операцията „Буря“ са убити 2500
сърби, а други 2500 изчезват безследно (Грчић, 2005). Сръбското население в
Славония, Лика, Далмация преживява един от най-ужасните кошмари в своята
история, сравними с геноцида по времето на Втората световна война.
Най-голяма е сръбската общност в Босна и Херцеговина – 37% от населението на страната. Сърбите са концентрирани предимно в Република Сръбска,
част от създадената след Дейтънските споразумения от 1995 г. Федерация Босна
и Херцеговина. В Република Сръбска, с територия от 25 хил. км2 и население
1471 хил. души, делът на сърбите е 88%.
В Черна гора делът на сърбите от общата численост на населението е 32%
(198 хил.). В най-малката постюгославска държава те заемат второ място по
брой след черногорците, чийто дял е 43,2% (267 хил.). Сръбското население
представлява абсолютно мнозинство в пет черногорски общини, а относително
в четири общини (Гиговић, 2006).
Загубата на Черна гора обаче не предизвиква сериозни сътресения в политическата и икономическата сфера, а двустранните политически и икономически връзки между Белград и Подгорица се развиват относително трезво и
прагматично. Точно обяснение на развиващите се сръбско-черногорски отношения намира П. Петров (2006): „От геостратегическа и геополитическа гледна
точка за Сърбия загубата на Черна гора би трябвало да бъде много по-важна от
загубата на Косово, заради морския излаз и етническата близост между двете
републики. Въпреки това резултатите от черногорския референдум бяха посрещнати от сърбите сравнително спокойно. Което означава, че в Белград вече
са се простили с югославските илюзии, докато в същото време Косово не е част
от югославския, а от сръбския национален проект.“
За разлика от други пост-югославски страни след 1991 г. Република Сърбия съхранява мултиетническия характер на населението си.
Броят на националностите, живеещи днес на територията на Република
Сърбия, е 37. Общият брой на лицата, принадлежащи към „национални малцинства“, съгласно официалната сръбска терминология, е 1135 хил. души. Според данните от преброяването през 2002 г. сърбите са 82,8% от общия брой на
населението, следвани от унгарци – 3,9%, бошняци – 1,8%, роми – 1,44, югославяни – 1,08, хървати – 0,94, черногорци – 0,92% и др. Официалният брой на
българите в страната е около 20 хил. (0,27%).
Общо извън територията на Сърбия, според данни на Министерството за
диаспората, живеят около 3–3,5 млн. лица със сръбска националност. От страните извън бивша Югославия най-многобройна сръбска общност е концентрирана в Германия. Тя се изчислява на половин милион души. С най-голямо геополитическо и геокултурно значение за Сърбия са общностите, живеещи върху
автохтонни територии на сръбския етнос в Хърватска, Босна и Херцеговина,
Черна гора. Чрез своята диаспора Сърбия има съществено политическо влияние и позиции в тези страни, по-конкретно в Босна и Херцеговина и в Черна
гора. Благодарение на това тя е може би единствената южнославянска държа-
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ва, която има качествата на транслатор и износител, а не само на приемник на
геополитическо и геокултурно влияние. Сериозен потенциал за подобно влияние притежава и България по отношение на Македония, но през изминалите
близо 20 години то е изключително слабо, главна причина за което е липсата
на съвременна визия и на последователна политика на българската държава по
отношение на Македония.
Западни геополитически стратези с повод и без повод са склонни да провокират поредно противопоставяне на етническа основа, изтъквайки необходимост от по-висока степен на автономия или дори от отделяне на Войводина
от Сърбия. Някои правят опити да се крият зад аргумента, че Войводина била
„населена от унгарци“. Неутралната статистика сочи, че 65% от населението
на Войводина (абсолютно мнозинство) е представено от етнически сърби (1,3
млн. души), докато унгарците са 14,3% (290 хил. души), следвани от хървати,
словаци, румънци, роми и други.
В полезрението на геополитическите анализатори често попадат и други
две части от територията на днешна Република Сърбия – Прешевската долина и
Санджак, потенциални източници за противопоставяне на етно-конфесионална основа. Общините от Прешевската долина Буяновац, Прешево, Медведжа,
намиращи се в непосредствено съседство с Косово, са населени преобладаващо от етнически албанци. Половината от населението на историческата област
Санджак (с общини Тутин, Сиеница, Нови пазар и Приеполе), разположена в
приграничната част на Сърбия с Черна гора и Босна и Херцеговина, е представено от босненски мюсюлмани, които периодично напомнят за автономистките си аспирации.

Геоикономическо положение и предизвикателства на
икономическата модернизация
Съвременните геоикономическо положение и позиции на Сърбия в Европа не се различават съществено от тези на съседните й страни на Балканите,
за което свидетелстват данните от структурата на външнотърговския стокообмен. Основни външноикономически партньори на страната през изминалите
10–15 години остават Русия, Германия и Италия, доминиращи при структурата
на вноса. Износът за Русия е в размер на 147,2 млн. долара за 2008 г. (6,1% от
сръбския износ за Европа), докато вносът възлиза на 947,1 млн. долара (17,5%
от европейския внос в страната). На второ и трето място сред страните импортьори в Сърбия се позиционират Германия (607,1 млн. долара) и Италия (512,6
млн. долара).
Стратегическо значение за външнотърговските връзки на Сърбия имат съседните държави, включително от бивша Югославия. На челно място в износа
на страната са Италия (305,8 млн.), Босна и Херцеговина (282,1 млн.), Германия
(272,8 млн.) и Черна гора (262,5 млн.).
От началото на реформите през 2001 и до 2008 г. се наблюдава плавен средногодишен растеж на БВП от 5,4%. Към 2007 г. обемът на БВП се изчислява на
41,7 млрд. долара, на човек от населението – 5595 долара. Преодолявайки кри-
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зата на 90-те, динамично нараства средната работна заплата. Според данните
на сръбския статистически институт само за две години (2006–2008 г.) тя се
покачва от 31,7 на 45,7 хил. динара бруто. Изчислена спрямо осреднения курс
за годината, за 2008 г. средната брутна работна заплата е 507 евро бруто (45,6
хил. динара).
В сравнение с обнадеждаващите тенденции в растежа на БВП и на средната работна заплата, от 2000 г. динамиката на безработицата е изключително
нестабилна. Според Националната служба по заетостта безработицата достига най-високата си стойност през 2007 г. – 26,7%. Според регулярното проучване на Републиканския статистически институт за 2008 г. тя възлиза на
повече от 13%, но дори и по този метод на изчисление показателят е около два
пъти по-висок в сравнение със средната безработица в ЕС. Средногодишният
брой на безработните, според Националната служба по заетостта за 2008 г., е
755 хил. души.
Наред със задачата за създаване на нови стабилни работни места, едни
от най-големите предизвикателства пред Сърбия в социално-икономическата
сфера са свързани с намаляването на ограниченията за привличане на чуждестранни инвестиции, с развитието на икономика, основана на знанието, а също
и с все още неприключилата приватизация, с реституцията на имоти и др. Не са
за подценяване и формираните исторически неравенства в регионалното развитие. В най-тежка ситуация са Южна и Източна Сърбия, традиционни периферни територии, докато столицата Белград и Войводина запазват по-благоприятни показатели в демографското, икономическото и инфраструктурното
развитие и в преструктурирането на стопанството.
През изминалите няколко години сръбската държава предприема конкретни мерки за стимулиране на икономическия растеж, както и за намаляване на междурегионалните диспропорции в икономическото, демографското и
социалното развитие. Освен действащия от няколко години Национален инвестиционен план, през април 2009 г. като отговор на предизвикателствата на
световната финансова криза е одобрен План за икономическа стабилност на
Сърбия. Той ще бъде финансиран с бюджетни средства и със средства от международни финансови институции като безвъзмездна помощ или под формата
на заеми. Една от амбициозните цели на плана е с „един милиард евро по-евтина държавна администрация“. За нейното изпълнение се предвижда забрана за
закупуване на нови автомобили в държавната администрация, намаляване на
разходите за служебни командировки, за служебни мобилни телефони, ограничаване на служебните пътувания в чужбина, строг контрол при използването на служебни автомобили и др. Предвиждат се и някои протекционистични
мерки за националната икономика: програма за замяна на старите автомобили
с новите „FIAT Punto“, произвеждани в Крагуевац, с намаление от 1000 евро,
при цена на основния модел 6000 евро; намаление от 2000 евро за земеделски
производители при закупуване на нови модели сръбски трактори.
Редица автори (Секуловић, Гиговић, 2008) дават висока оценка на транспортните коридори за геостратегическото положение на страната: водния път
на река Дунав (транспортен коридор 7), транспортния коридор 10 – от Истан-
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бул–Пловдив–София–Белград за Централна и Западна Европа, както и от Атина–Солун–Ниш–Белград за Хърватска–Словения–Западна Европа.

Между Запада и Русия
В постюгославския период сръбските лидери неколкократно декларират,
че вече е настъпил часът за излизане от капана на международната изолация
и за поемане на курс към открито сътрудничество и интеграция с ЕС. Перспективите за присъединяването на Сърбия към Съюза обаче постоянно се отдалечават във времето, а мечтите на сърбите за нормален и достоен живот са
често брутално прекъсвани от поредния въоръжен конфликт и геополитическо
противостоене.
Пряко влияние върху бъдещето, сигурността и благоденствието на страната, а също и върху нейното интегриране в ЕС оказва и ще оказва сръбското
наследство от 90-те години на ХХ в. Вследствие на обвиненията към сръбската
власт за недостатъчно сътрудничество с Трибунала в Хага, преговорните процеси за присъединяване към ЕС бяха прекратени на 3 май 2006 г. Така целият
народ се оказва заложник на заплетени международни политически игри. Без
всякакво съмнение голяма отговорност за това носи сръбският политически
елит, който повече от 10 години не полага достатъчно усилия за залавяне на
лидерите на босненските сърби Ратко Младич и Радован Караджич, обвинени във военни престъпления. Наред с това обаче позитивното възприемане на
Сърбия в западния свят и получаването на неговата политическа благословия
до голяма степен зависят от безпрекословното приемане на условието за откъсване на част от националната й територия. В това отношение Сърбия е единствена в Европа. В течение на близо 10 години проблемът със статута на Косово
представлява друг взривоопасен фактор с потенциал да отдалечи Сърбия от
европейските интеграционни процеси. По тази линия между Белград и Брюксел и днес съществува известно напрежение, но поне засега признаването на
независимо Косово не се поставя като задължително условие за европейската
интеграция на Сърбия.
ЕС разглежда Сърбия като партньор, който е част от геополитическия
контекст на Западните Балкани – понятие, утвърдило се при обозначаването
на републиките от бивша Югославия (без Словения) и Албания. През 90-те години това е най-нестабилният субрегион на Европа. В становище на Съвета на
Европа и на Европейския парламент от края на 2008 г. се признава, че благодарение на цялостния напредък от последните години Западните Балкани са все
по-близо до европейската интеграция, въпреки че този напредък не е еднакъв
в реформите и в изпълнението на утвърдените критерии. След обявяването
на косовската независимост стабилността и мирът в субрегиона като цяло са
съхранени. Западните Балкани бележат висок темп на растеж благодарение на
националните и на чуждестранните инвестиции, което спомага за повишаване на жизнения стандарт. И днес обаче Западните Балкани са изправени пред
спорни въпроси, които могат да окажат въздействие върху техните стабилност
и просперитет. Една от препоръките на Съвета на Европа към повечето стра-
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ни е изграждането на по-гъвкави, професионални и безпристрастни държавни
органи на управление. Диалогът между политическите сили и налагането на
дух на компромис все още са незадоволителни. До голяма степен това засяга
междуетническите отношения, все още неразрешените спорове между съседни
страни, включително и граничните. Що се отнася до конкретните бележки и
препоръки в доклада, Сърбия трябва да покаже позитивно развитие и да уважава изцяло всички приоритетни области на реформите – правна система, икономика, администрация, сътрудничество с Международния трибунал в Хага
за военните престъпления в бивша Югославия. От друга страна, на Сърбия е
признат осъщественият напредък по изпълняването на политическите критерии във връзка с Европейското партньорство. Споразумението за стабилизация и присъединяване – подписано през април 2008 г., означава повратна точка
в отношенията между ЕС и Сърбия (Комуникациjа комисиjе…, 2009).
Сред сръбските граждани категорично доминират проевропейски настроения и желание за присъединяване към ЕС. Резултатите от най-новите социологически проучвания показват, че 80% от населението на страната желае бързо присъединяване към ЕС, което произтича от надеждите за повече сигурност,
икономически напредък и технологическа модернизация на страната. На фона
на декларирания евроентусиазъм, към 2009 г. перспективите за европейска интеграция на Сърбия остават неясни и трудни за формулиране. Европейските
институции също не се ангажират с конкретни срокове за възможно присъединяване. Все пак Белград се намира по-далеч в диалога си с Брюксел дори от
някои бивши съветски републики, включени през март 2009 г. в амбициозния
план на Източното партньорство. Докато една Полша активно лобира (в ЕС
и в НАТО) за Украйна, Грузия и за други постсъветски републики, трудно е
да се посочи страна, която има непосредствен политически интерес (а също и
ресурс) да се застъпи за Сърбия и да обоснове пред европейските институции
нужда от бързата й европейска интеграция.
В обръщението си към парламента (7 юли 2008 г.) премиерът Мирко Цветкович представя следната управленска визия и стратегически задачи в програмата на Коалицията за европейска Сърбия: европейско бъдеще за Сърбия;
непризнаване на независимостта на автономната област Косово и Метохия;
заздравяване на икономиката; по-висока социална отговорност на правителството; борба против престъпността и корупцията; зачитане на международното
право. Премиерът заявява, че от най-голям интерес за сръбската държава и за
всички нейни граждани е именно членството в ЕС: „С присъединяването към
ЕС Сърбия ще стане пълноправен член на семейството на европейските народи, от което поради неблагоприятни стечения на историческите обстоятелства
тя за дълъг период бе изключена.“ В същото време Цветкович е категоричен:
всички членове на коалиционното правителство са обединени от позицията, че
новото сръбско правителство никога няма да признае независимостта на Косово и Метохия. Сърбия ще взема всички необходими правни и дипломатически
мерки за съхраняване на областта в състава на републиката. На този фронт активно работи и Министерството за Косово и Метохия (Експозе мандатара…).
От поемането на вътрешнополитическата инициатива от т.нар. Демокра-

87

БАЛКАНИ
тичен блок през октомври 2000 г. до днес като че ли сръбското общество е разделено на две големи групи. И едната, и другата декларират, че ще съхранят
достойнството на сръбския народ, неговото демократично европейско бъдеще
и благоденствие.
Първата група е определяна като демократична и проевропейска. Тя е готова да приеме почти всяко геополитическо условие, идващо от Запад. Тя успява да свали Милошевич от власт и да го предаде на Международния трибунал
за военните престъпления в бивша Югославия. В този контекст позицията й по
въпроса за Косово изглежда парадоксална и нелогична, тъй като се покрива с
лозунга на покойния вече Слободан Милошевич: „Не!“ на независимостта на
Косово и Метохия.
Другата група е наричана недемократична и традиционалистка и по дефиниция „затворена в миналото“. Тя се формира главно от привържениците
на най-голямата партия – Сръбската радикална партия, и на Социалистическата партия на Сърбия. Активистите на традиционалистите и националистите
са обединени около тезата, че взаимодействието с НАТО не трябва да отива
по-далеч от участие в програмата „Партньорство за мир“. При това от Пакта
най-напред са длъжни да се извинят официално за агресията от 1999 г. и да
компенсират нанесените огромни материални щети.
Антизападническа позиция за случващото се в страната след 2000 г. предлага един от представителите на сръбските традиционалисти и председател на
Белградския форум за равноправие В. Йованович. Той твърди, че след 5 октомври 2000 г., под ръководството на т.нар. демократични сили, Сърбия се намира в
унизителни васални отношения спрямо САЩ, НАТО и ЕС, водейки политика на
капитулация. Педантично се изпълняват почти всички изисквания на западните
сили, дори когато не са изречени. Външната политика на Сърбия се формулира
някъде другаде, а на властите е възложено само да я изпълняват. Затова постулатът външната политика да започва от международните граници не важи за
Сърбия. Напротив, външната политика на западните сили преминава границите на Сърбия и се превръща в тяхна вътрешна политика. По този начин страната
е лишена от всякакво поле за маневри и не може да използва възможностите за
водене на балансирана политика, заключава авторът (Jовановиħ, 2006).
Вариант за компромис и за сближаване на международните приоритети
между двете страни е интеграцията на Сърбия в ЕС. Като далеч по-заплетена
се очертава дискусията относно възможността Сърбия да попадне в геополитическия и геостратегически формат на евро-атлантизма. В предложен от Б. Димитриевич модел на стратегия за национална сигурност на Сърбия програмата
„Партньорство за мир“ се определя като „преходен етап“ за пълната интеграция на Сърбия в Атлантическия пакт. В него се казва, че сред жизненоважните интереси на страната е „опазването на мира и стабилността в Югоизточна
Европа, което е в пряка връзка с нарастването на демокрацията, сигурността
и просперитета, включително и интеграцията: целта е членство в НАТО и в
Европeйския съюз“ (Димитријевић, 2008).
Вариантът на Димитриевич означава членство не само в ЕС, а и в НАТО
– по модел на военна и политико-икономическа интеграция, познат от най-
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новата история на българската държава. Първоначално социалистите у нас
са категорично против интеграцията в НАТО, но впоследствие позициите им
се сближават с позициите на десните сили по този геостратегически приоритет. Както бе посочено, през 2008 г. е формирано коалиционно правителство с
участието на завърналата се в голямата политика Социалистическа партия на
Сърбия. То си постави като приоритет европейската интеграция на страната.
В сръбския случай обаче съществува реална опция механизмът, послужил за
интеграцията на България и на други бивши социалистически страни, приети
най-напред в НАТО, а впоследствие – и в ЕС, да не свърши работа. Възможно
е лагерът на традиционалистите и на националистите да намери общ език с демократите и либералите по въпроса дали взаимодействието с НАТО трябва да
приключи с участие в програмата „Партньорство за мир“ и в някои регионални
инициативи.
За да тръгне обединено и единно към членство в НАТО, сръбското общество трябва да забрави Косово – нещо, което е абсолютно невъзможно. Нито
една политическа сила не би могла да спечели подкрепата на избирателите, ако
се отрече от Косово. Сърбите няма как да забравят Косово – все пак на територията на Сърбия при тежки социално-битови условия живеят 250 хил. бежанци от областта, оставили там своите домове, минало, спомени. Косово остава
неотделим елемент от сакралната география на сръбския народ, там е и част от
неговата история, от материалното и духовното му наследство. Не е възможно
някога да бъде забравен и начинът, по който Косово бе изтръгнато от Сърбия
– в нарушение на международното право и с агресивна война, проведена под
лицемерното и цинично название „Милосърден ангел“. Идеологът на плана за
следвоенното международно регулиране на косовския проблем Марти Ахтисаари през 2008 г. дори е отличен с Нобелова награда за мир за това, че косовският
казус е „справедливо разрешен“ с едностранчивото изтръгване на областта от
Сърбия. Някои наблюдатели отбелязват, че по същата логика и със същия цинизъм е възможно Й. Рибентроп и В. Молотов да получат Нобелова награда за
мир за договорената подялба на Полша през септември 1939 година.
Материално презадоволената Стара Европа недоумява защо сърбите толкова се инатят за „парче земя, на което преди векове са изгубили някаква битка“, без да прави дори и малко усилие да уважи правото на този народ да защитава своята история и да вярва в националните си идеали. Международната
общност съветва белградския политически елит да се примири с независимия
статут на бившата автономна област. Материално и политически страната може
да преживее и да просъществува и без Косово – към датата на обявяването на
косовската независимост значителна част от гражданите вече са психологически подготвени за загубата на областта. И дълбоко се надяват това да бъде последният конфликтен епизод от най-новата сръбска история.
Проруската опция. „Велика Сърбия“ неизбежно е влизала и ще влиза в
конфликт с Русия, доколкото цялата сръбска политическа мисъл е основана
именно на неприемането на панславизма и на господството на Русия, коментира С. Романенко (1996). Той припомня думите на Илия Гарашанин (1812–1874),
който в 1844 г. в своето „Начертание“ заявява недвусмислено: „Сърбия с нико-
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го не би могла да постигне своите цели, както при съдействието на Русия. Но
това е възможно само тогава, когато тя изцяло приеме условията на Русия.“
След редуването на периоди на доверие и сътрудничество с периоди на
конфликт на интереси и геополитическо противостоене през XX в., в 90-те
години проруската, проправославната и проевразийската реторика намира
широко поле за изява в сръбския обществено-политически живот. Тя е източник на опора и самочувствие в епохата на враждебна политика на Запада към
Белград. За да бъде изградена напълно картината на геополитическата и цивилизационната идентичност на остатъчна Югославия, е нужен също и враг,
неприятел. Той е намерен под обединителното име Запад, в лицето на НАТО,
Германия и Ватикана и е обвиняван за всички злини, сполетели сръбския народ. В тези нови международни условия в Източна и в Югоизточна Европа през
90-те години на XX в. Сърбия се утвърждава като втори най-близък съюзник
на Русия след Беларус и може би основният фактор, който през 1999 г. попречва
на присъединяването на Сърбия към руско-белоруския съюз, е географската
отдалеченост от Русия.
От друга страна, външнополитическата и външноикономическата изолация и протегнатата ръка на Белград са исторически шанс за Кремъл да си
възстанови част от изгубеното влияние на Балканите. В международен план
сръбските национални интереси (по време на юговойните, на Косовската криза
от 1999 г., по проблема с признаването на независимата косовска държава) са
защитавани предимно от Русия, конкретно в Съвета за сигурност на ООН. Затова сред значителна част от сръбския политически елит преобладават проруски външнополитически симпатии. След идването на власт на демократичната
опозиция проевропейската линия на Сърбия се провежда успоредно с политика на приятелство и стратегическо партньорство с Руската федерация. Сръбското правителство разчита на привличането на руски инвестиции в инфраструктурата и в нефтената индустрия. Освен това с Русия и с Беларус действат
споразумения за безмитен внос на сръбски стоки в тези страни. През 2008 г.
е подписан и договор за преминаване през сръбска територия на газопровода
„Южен поток“.
По отношение на Русия в сръбския научен и публицистичен печат все почесто се срещат прагматични, лишени от панславистка митология становища,
според които проруската линия във външната политика на Белград не носи
практическа полза за икономическото развитие на страната. Изпадайки в друга
крайност, Ал. Попович (2004) се опитва да обоснове, че абсолютен приоритет
на сръбската геополитика трябва да бъде Германия, равнопоставена с традиционните връзки на страната с Франция и с Русия. „Като стратегическа и технологическа полза за нас Германия е сравнима с баща и майка. Като изключим двете световни войни, най-истинският исторически партньор на Сърбия са били
немците … като най-мощна европейска държава и стълб на Обединена Европа
Германия има полза от сработването със сръбската държава.“ Попович е убеден
също, че в близките десетилетия Русия няма да се превърне в технологически,
икономически и военен фактор, съпоставим със Запада, и опирайки се единствено на нея, Сърбия не може да постигне нито един свой жизнен интерес.
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Освен възможността за избор между геополитическа и геоикономическа
интеграция със Запада или с Русия съществува още един вариант за бъдещето
на Сърбия – самостоятелно развитие, със съхраняване на елементи от изолационисткия модел от 90-те години на ХХ в. Той обаче е не само малко вероятен, да
не кажем и невъзможен, а ще бъде и крайно неизгоден за сръбската държава.
Нейното (само)изолиране по модела от 90-те години ще задълбочи пропастта, отделяща я от съседните страни, а тя ще запази функциите си на бариерна
територия в икономическото сътрудничество и в осъществяването на транспортнокомуникационните връзки на европейския континент. Що се отнася до
военностратегическия аспект, напълно е възможен и вариантът за военен неутралитет на Сърбия, който е логично решение за определяне на мястото й на
геополитическата карта на Европа след събитията през 90-те години на ХХ в.,
а също и предвид опита на втора Югославия. Дали Сърбия ще запази военен
неутралитет, или ще поеме курс към интеграция в НАТО според нас зависи от
развръзката на въпроса: дали противниците на политиката за паралелна интеграция в НАТО и в ЕС ще „еволюират“ теоретично по въпроса за сръбското
взаимодействие с НАТО, или рано или късно ще бъдат купени с постове, за да
не пречат на разширяването на Пакта.

Заключение
През изтеклите близо две драматични десетилетия нито военните средства, нито политическият натиск, икономическите санкции и прилагането на
двойни стандарти успяват да сломят духа на сръбския народ и привързаността
му към националните ценности и традиции. В създалата се след края на Студената война геополитическа обстановка в Европа сърбите продължават да се
идентифицират духовно и до голяма степен геополитически с православните и
славянските народи. Но външнополитическата линия, която страната провежда (и която в голяма степен е принудена да провежда) през последните години,
по всяка вероятност ще я обвърже икономически и политически със Запада.
Въпреки този курс, поет през 2000 г., и за разлика от традиционния сервилен
прагматизъм на българската външна политика, сръбският народ и неговият
политически елит запазват високо чувство за национална и културна самобитност. А това неминуемо ще намира отзвук в бъдещата балканска и европейска
политика на страната.
Можем да обобщим, че до голяма степен геополитическото бъдеще на
Сърбия и съдбата на сръбския народ са закодирани в спецификата на нейното
съвременно геополитическо, геоикономическо и етно-политическо положение.
И докато географията е невъзможно да бъде променена, изборът на външнополитическа стратегия и тактика и тяхната реализация са зависими от мъдростта
и далновидността на държавните ръководители за използване на конкретните
исторически обстоятелства, за намиране на общ език с регионалните партньори и с глобалните геополитически сили. Поради своето географско положение,
бидейки съсед на три страни – членки на ЕС, Сърбия е обречена да си партнира
с тях и с Брюксел в областта на транспорта, икономиката, енергийната полити-
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ка, сигурността, при запазване на стратегическото партньорство и с гарантираната подкрепа на Русия. В сложния и все още не напълно стабилен Балкански
регион, наред с българи, македонци, гърци, хървати, босненски мюсюлмани,
албанци, сърбите трябва да работят усилено за преодоляване на дълбоките исторически предразсъдъци и за утвърждаване на едно демократично мултиетническо, мултиконфесионално и мултицивилизационно пространство, осигуряващо равни възможности, сигурност и благоденствие на гражданите.
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„Той беше безстрашлив. Той беше готов
сто пъти да умре на кръста Христов,
да гори кат Хуса или кат Симона
за правдата свята да мре под триона.“
(Из одата „Левски“ на патриарха на
българската литература Иван Вазов, за която зрелостниците у нас на матурата през
май 2010 г. масово заявяваха, че са били много затруднени, а една част от тях не можаха
нищо да си спомнят и напишат „за правдата
свята“ на великия българин, за която увисна
„със страшна сила“ (Хр. Ботев) на бесилото
по време на турското робство.) Именно за
тази свята правда ще става дума тук, свързана с националната ни история и съдба, които
би следвало по-пълно и точно да се познават
не само от предишните, но и от настоящите и
бъдещите поколения, все по-пълно обхващани и преминаващи през системата на образованието.

Ч

естването и на 132-годишнината от Освобождението на България от турско робство, от владичеството на Османската империя, както още го наричаме по едни или други съображения днес, бе отново
повод да се върнем към това съдбовно за народа и
Отечеството ни събитие.
Бих искал още в началото да уточня, че подходът ми към тази тема е като на хуманитарист педагог, интересуващ се от истината за историческите
факти и от каузата на социалната справедливост, в
съответствие с които би следвало да образоваме и
възпитаваме младото поколение. Моите проучвания
на просветно-възпитателните идеи и дело на най-великите ни възрожденски българи Раковски, Левски и
Ботев [1] ме убеждават, че оставайки верни на техните завети, ние не бива поради едни или други днешни
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обстоятелства и конюнктурни съображения да пренебрегваме или подменяме
историята си, да преиначаваме фактите, като например – да чувстваме неудобство да наричаме близо петвековното си чуждо иго „турско робство.“ Отнасям
се с дълбоко уважение към нашите трудолюбиви сънародници от турския етнос, към днешната ни южна съседка Турция, която неотдавна посетих (макар
само за няколко дена – по-конкретно Истанбул) и от която останах с впечатлението, че икономически и в някои други отношения тя е в цивилизационен
прогрес.
Същевременно смятам, че това съвсем не ни дава основание да ревизираме националната си история. По същата по-горна логика днес не би било
удобно с оглед отношенията ни с други близки и приятелски страни да наричаме исторически добре известни факти, респективно като например Василий ІІ
– „Българоубиец“. Именно подобна логика доведе до това – турското робство,
да бъде наричано от някои „османско присъствие“ по нашите земи, да се отрича, че „Баташкото клане“ е било „Баташко клане“ и т.н. Историята остава
истинска история в своя автентичен вид, учейки се от нея, без ни най-малко
да пренасяме вините на господствали поколения в предишни епохи като вини
на днешните поколения. За нас като педагози, имащи по-пряко отношение към
възпитанието и образованието на младото поколение, това е особено важно и
в този цивилизационен контекст, в съответствие с обективната истина ще бъде
по-нататъшното ми изложение.
Също така искам да подчертая, че за Освобождението (с голяма буква) е
писано и говорено досега много, но винаги е било и ще бъде недостатъчно. Защото, освен че то е от решаващо значение за възстановяване на България като
Трета държава – винаги има факти, или моменти, които заслужават адекватно
внимание и акцент, по-добро осмисляне и по-вярно интерпретиране. В случая
ще акцентувам в този контекст на три съществени момента от националната
ни политическа история и културна съдба, неотделима от историята и съдбата
на днешна обединена Европа.
Първият акцент се отнася до цивилизационното ни развитие и културно
равнище до падането на България под турско робство (под османско владичество). И по време на Първото българско царство (680/81–1018 г.), и по време
на Второто българско царство (1186–1396 г.) България на Балканите като държавност, като поминък и военно дело, като вероизповедание и особено като
духовна култура определено еволюира към цивилизация, формираща се от европейски тип.
Ако създадената (680–681 г.) Аспарухова България в периода 681–864 г. е
държава, според съответните специалисти историци, от „варварски“ тип [2],
през периода 864–1018 г. тя се утвърждава като държава на монархическия ред,
на царството [3]. Българите [4] се покръстват при княз Борис I, като се възприема в държавата християнската религия. Великото културно-просветно дело,
започнато от светите братя Кирил и Методий и продължено от техните ученици, е най-тясно свързано с историята на българския народ и с неговия духовен
възход, създадено е на езика на българите, намерило е горещ прием най-напред
в България, а от България е „преминало в редица славянски и неславянски стра-
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ни и е влязло в историята на Европа и човечеството“ [5]. По времето на Симеон
Велики е налице Златен век на българската култура, стига се до изграждането
на Преславската цивилизация [6], осигурила му титлата цар, а на българския
църковен глава – сана патриарх.
Византийското владичество (макар и за по-кратък период) между Първото и Второто българско царство, лишавайки ни от наша държавност и патриаршия, забавя значително цивилизационния културен прогрес на България. След
въстанието на Асен и Петър и създаването на Второто българско царство (1186
г.) държавата е възстановена със столица Търново; в резултат на военните успехи на цар Калоян нейната територия е разширена; при царуването на Иван
Асен II е налице нов стопански и културно-духовен цивилизационен прогрес.
И той обаче отново е спрян с падането през 1396 г. на България под турско
робство, под още по-продължителното (близо пет века) и ориенталско по своя
характер османско владичество.
Вторият акцент, който заслужава внимание в разглеждания контекст, се
отнася до някои моменти от социокултурния и като равнище цивилизационен
статус на българите в годините на османското владичество. Според някои
съвременни изследвания и оценки за неевропейските векове в миналото на европейските народи [7], един от които е българският, ние, шестото и след него
поколения българи, които живеем след Освобождението в независима България, все още чувстваме върху себе си някои действия и тенденции, „заложени
от властта на отминалата в историята османска държава“. Защото, съгласно тогавашните закони на тази държава, българите, както всички немюсюлмани и
голямата част от мюсюлманите са рая, производително, данъчно обложено население. Наред с тях обаче има и истински роби – хора, продавани и купувани
по робските пазари, хора вещи. Като социална категория в османския свят те
съществуват до началото на XIX век. А, както знаем, България се освобождава
към средата на втората половина на този век. Разбира се, през XV век в поземлените владения на османската върхушка робите навлизат като рая, особено
като гребци в османския флот, а една част от жените ги вземат в харемите.
Заслужава специално внимание фактът, че робите и робските пазари силно впечатляват европейците, посетили Цариград и други османски градове.
Френският лекар и естественик Пиер Белон, предприел през 1547 г. дълго пътуване в османските владения, описва по следния начин статута на робите
по българските земи: „Ако някой християнин, роб или пленник в Турция, като
живее с господаря, който го е купил, иска да приеме исляма, няма да получи
свободата си чрез това. Защото като роб той е длъжен да служи на господаря си
и да работи за него.“ А един друг европеец, участвал в няколко посланичества
до османския двор в същото столетие – Ожие Гизлен дьо Бузбек, пише следното:
„Пътуването ни (от Цариград към Виена) започна доста нещастно. При излизането от града видях коли, пълни с момчета и момичета, които водеха от Унгария за пазара на роби в Цариград. Тази търговия тук е толкова обикновена, че
както на пристанището на Анверс се виждат товари с различни видове стоки,
така и тук срещахме нещастни християни от различни съсловия, възраст и пол,
които ги водеха към ужасно робство. Караха ги на групи или ги влачеха, върза-
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ни в редици…“ [8].
Освен тези роби, отвличани от различни земи, в Османската империя има
и един друг вид роби – вземаните като кръвен данък момчета от немюсюлманските поданици на султана. Тази особено жестока по своята античовечност
форма на робство е дълбоко чужда на европейската култура, правна политика и морал по преценка на редица изследователи и на всички представители
на цивилизованите страни, посетили Османската империя. Събираните като
кръвен данък момчета от Балканите са били най-вече от българите, гърците и
сърбите.
Що се отнася до стопанския и културен живот в поробена България по
време на османското владичество, той значително е ограничен и затруднен в
годините на робството, но фактически не престава. Дори във времена на потежки кризи, както констатират наши изследователи [9], се появяват като плод
на талантливи българи някои върхове в една или друга сфера на живота. Като
добър такъв пример от родната ни история биха могли да се посочат постиженията на Търновската книжовна школа. Нейните творци създават дори шедьоври и издигат средновековната ни литература на по-високо ниво по време на османското владичество. Но това владичество като ориенталско (в назадничавия,
некултурен смисъл на тази дума) значително и като цяло забавя в продължение
на близо пет века цивилизационно-европейското развитие на България.
И така стигаме до третия акцент, с някои много актуални моменти, а
именно – защо Освобождението е завръщане към Европейската цивилизационна идентичност на България? Тук заслужават по-специално внимание три
съществени момента.
Първият е – че робството в България по време на османското владичество, въпреки че е различно по своите жестокости през различните периоди
на петвековното му съществуване, съвсем не се свежда до някакво „османско
присъствие в българските земи“ [10], както се опитват да го представят през
последните години някои и което, както се констатира, „дълбоко развълнува“
и „искрено възмути“ нашата общественост. Фактически то, по своята дълбока
античовешка социално-политическа природа и същност, без ни най-малко, отново подчертавам, да имаме упрек към съвременни етноси у нас и към съседна
нам днешна държава, е в голямо противоречие с европейските свободолюбиви и хуманно-демократични ренесансови тенденции и развитие. Тогавашното
робство по време на османското владичество, а не „присъствие“, за каквото би
могло да се говори най-вече в някои ислямски арабски и африкански земи, е
характерно със своите жестокости по нашите земи – и в началото, и в края си.
За началото Григорий Цамблак е оставил точен разказ „как е осъществена
смяната на властта“ [11]. След превземането на столицата на Втората българска
държава Търново, освен многото други жертви, брутално са избити 110 български боляри, „известни по род и чест“, които отказват да приемат исляма и
да служат с предаването на своя управленски опит на новодошлите господари
в старата българска столица. Това е моделът, с който започва управлението по
нашите земи по време на „османското присъствие“.
За жестокостта в края на османското владичество, а не на неговото „при-
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съствие“, свидетелстват също зверствата в дните на Априлското въстание
(1876 г.), по време на което емблематичен израз на кръвопролитието е било
Баташкото клане. Както е известно, и по отношение на него бяха направени
опити за пренаписване на българската история.
Вторият момент, свързан с акцента за завръщането ни към Европейската
цивилизационна идентичност, е, че в резултат на националнореволюционната борба за свобода, на саможертвата на Апостола, Ботев и плеядата революционери, на многобройните жертви и кръвопролития – съвестта на Европа и
света се пробуди и застана чрез най-видни интелектуалци и революционери в
подкрепа на свободолюбивата българска кауза. Сред тях са емблематичните за
това време – Виктор Юго, Фьодор Достоевски, Чарлз Дарвин, Джузепе Гарибалди, Дмитрий Менделеев, Джанюариъс Макгахан. Всичко това доведе до Рускотурската освободителна война от 1877–1878 г. и логически последвалия Санстефански мирен договор от 19.ІІ.(03.ІІІ) 1878 г., който ден е знаков за началото
на нашата държавност, за създаването на Третата българска държава. Този
ден съвсем логично стана националният ни празник. По-късно Съединението
(1885 г.) и признаването на Независимостта (1908 г.) затвърдиха Освобождението на България и нейния суверенитет като държавност.
Създаването на новата българска държава е резултат и от националноосвободителната ни борба, и от решаващата мисия на Освободителната война,
но тя се появява, въпреки противоречията между Великите сили, и „като резултат от европейската политика“ [12] на Балканите, до което заключение
стигат уважавани български историци, разглеждайки българската история „в
европейски контекст“.
И третият съществен момент, свързан с основанието и акцента за разглеждане на Освобождението ни като завръщане към Европейската цивилизационна идентичност на България, – предполага и означава тази идентичност,
съществувала, прекъсвана и възстановявана по различен начин, чрез различен
прочит и в различна степен в по-далечната и в по-близката ни история – да бъде
продължавана, обогатявана и развивана: и като съхраняване на непреходното
в националното, особено като традиции в областта на духовната култура, просветата и образованието; и като оплодотворяване на тези традиции чрез найценното в Европа и в света, особено при членството ни в Европейския съюз и
по-широкото ни отваряне към света.
Сега, когато се отива към по-значимо преработване на учебниците за
учащите се у нас, добре би било с оглед на по-нататъшния цивилизационен
прогрес на България, Европа и света усилията на педагозите (с различни профили специалности), на психолозите и на специалистите от другите области
на науката и образованието да се насочат към по-ефективно формиране и развитие на масовото съзнание у младите поколения, които са бъдещето на света, за неговото хуманизиране приоритетно по отношение на решаването на
проблемите за: бедността и чудовищната социално-имуществена поляризация
и дисхармония; екологичната среда и необходимостта от нейното безалтернативно опазване; по-перспективното решаване на енергийния проблем; безкомпромисното отразяване на обективната историческа истина у нас и по света;
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много по-хуманното и отговорно решаване под егидата на ООН на проблемите
за мира и войната; наложително е интелектуалната революция да бъде последвана от морална революция; в микро- и в макрокосмически план – безопасното
разкриване на тайните на генома и миролюбивото навлизане в Космоса; отговорността за по-справедливо решаване на всички повече или по-малко значими проблеми, които излизат на дневен ред при цивилизационния прогрес на
съвременния глобализиращ се свят.
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ълги години, преди промените, а и известно време след тях, живеехме с убеждението, че ако другото и да не ни е съвсем наред, поне образованието в
българското училище е на ниво, а интелигентността
на народа ни е забележителна. Тази увереност се подкрепяше с редица примери за успешно представили
се в различни математически, езикови и т.н. световни олимпиади наши тийнейджъри и за учени, емигрирали и вписали се в работата на някой престижен
световен университет.
Така сладко се приспивахме и не ни хрумваше
да си зададем въпросите: щом сме толкова върховни,
как така повечето бивши социалистически страни,
а и близките ни съседи си имат поне по един нобелов писател или световноизвестен интелектуалец, а
ние не (Канети трудно може да бъде квалифициран
като български, той само е роден в Русе и напуска завинаги България още 5-годишен); защо, въпреки че
безспорно имаме много талантливи и интелигентни
хора, у нас липсва онова, което се нарича интелектуална атмосфера, формираща значимо обществено
мнение, налагаща вкус и съответно поведение?
Може би не ги усещахме тези липси, живеейки в
относителна изолация заради трудността да пътуваме в годините на реалния социализъм. Те се виждат
по-добре отвън, в контекста на информираност, поширока от достъпната ни по онова време.
Сега, след 20 години, вече успяхме не само да се
информираме, а и да се ужасим от нивото на интелигентност на нацията, изразяваща се в повтарящата
се „адекватност“ на политическото ни поведение и в
кошмарната неадекватност на човешките ни постъпки. Потресът е не само мой, достатъчно е да послу-
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шаме ежедневните новини и прегледа на печата по радиото или телевизиите,
за да се убедим, че това са горчиви констатации, а не песимистично оцветено
мнение. На всичко отгоре, ако не се направят радикални промени, няма изгледи за подобрение. Върти се една примитивна схема, а спиралата изглежда
низходяща.
Не съм от привържениците на фаталистичните генетични обяснения. Не
ми е по вкуса и прехвърлянето на отговорността върху историческата ни обремененост и вековна културна изостаналост: първо турското робство, после
комунизмът, сега пък ни деморализират политиците, които сами си избираме.
Мисля си, че ако има шанс да заживеем по-цивилизовано, ще трябва да изоставим надеждите, че това може да стане някак изведнъж, отвън и отгоре, и да
започнем от самото начало – от начина, по който ни образоват. Явно доста от
нас са стигнали до извода, че там има нещо дълбоко сбъркано, щом всеки позабогатял българин се стреми да изпрати отрочето си да учи някъде в чужбина или поне в труднодостъпно частно училище с неконвенционална програма.
Само че това е решение за едно елитно малцинство, което, ако после се задържи
в България, ще не ще нагажда поведението си към възприетите норми или към
липсата на норми.
Митът за доброто обучение у нас отдавна се дави в кадрите с биещи се и
заплашващи учителите си ученици, с които ни залива телевизията, а горещата
новина за любимата класна от провинциална гимназия, обрала банка, преди да
духне за Америка със зелена карта, окончателно го потопи. Тя всъщност разби
още един мит – за кротката селска учителчица, палеща светлинката на морала и
просветата. Въпреки това известни наши адвокати, фолклористи и журналистки се трогнаха до сълзи, някой сравни супердаскалката с Антигона, а съседките
й се надпреварваха да се възторгват по телевизиите от нейната смелост и май
станахме свидетели на изковаването на един нов мит с феминистки привкус: за
българската Кет Балу, опълчила се срещу една банка, за да върне дългове към
друга банка, понеже неумелият й мъж не може да се справи. Има всички изгледи „благородното“ й дело да пребъде като светъл пример не само за нейните
ученици, които вече обещаха да я подкрепят на съдебното дело, а и за всички
българи и особено българки, теглили кредити.
Нека оставим настрана екстравагантните и екстремните случаи и да се
опитаме да разберем какво толкова му липсва на нашето образование, та я докарахме до дъното. Ако прегледаме учебните програми, ще видим, че конкретни знания получаваме достатъчно: знаем много неща за живота на чехълчето,
зелената еуглена, информирани сме за находищата от каменни въглища и мед,
както и за точните метри на Вихрен и Мусала. Можем да решаваме сложни математически задачи, там имаме традиция да получаваме награди. Какво не е
наред, та масовото опростачване се превърна в трайна тенденция, а ежедневието ни заприлича на антиутопична фикция: хора, препъващи се в боклуци из
тъмни разбити улици, готови всеки миг да се сдърпат със съседа за каквото и да
било, склонни да навредят на другия без причина и повод?
За мен отговорът е колкото прост, толкова и болезнен: изконно ни липсва
култура. Култура, която бихме могли да наваксаме, ако започнем да се проме-
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няме от обучението на децата си. Ако всичко тръгне добре, след едно-две поколения ще можем да си осигурим достойно или поне равностойно място сред
цивилизованите европейски народи.
Работата е там, че нашето училище си е поставило за цел да формира всезнайковци, способни да изпълняват задачи, но не постига дори това: учениците,
които години наред, всеки ден, учат малко биология, после география, физика,
история, а последния час имат контролно по геометрия, завършват гимназия
и в следващия миг са готови активно да започнат да забравят назубрения с отвращение материал и дори показно късат омразните си учебници. Това са хора,
на които се преподава именно количество материал и които са си останали „материал“ – средното училище не ги подготвя да мислят самостоятелно. То не ги
учи съзнателно да правят избор и да носят отговорност за решенията си. Дори
се старае да не допуска това. Така си обяснявам нашата податливост на манипулации и липсата на каквито и да е стабилни ценностни устои. Ценностите
трайно определят поведението, когато са се превърнали в лично убеждение, а
не са въпрос на мода или на конформизъм.
Нашето образование не се е отърсило от инерцията да се стреми фактически към повърхностна ерудиция и нагаждачество и продължава да формира
homo sovieticus, който се оказа по-жизнеспособен от системата, която го създаде. Той се чувства удобно в безцветното състояние на предметност, забавлява
се с поредното реалити шоу, което го издига в собствените му очи, защото другите са още по-големи маскари, а лесно смилаемата информация от новините го
убеждава, че най-големи маскари са политиците. И все пак, чувството за реализъм на българина отвъд „реалитито“ е живо и той се самоопределя като нещастен. Статистически здравомислието ни се изразява по следния начин: 76% от
сънародниците ни са недоволни от стандарта на живот и само 7% са оптимисти
за бъдещето. Тези проценти ни отреждат самото дъно сред европейските народи, включително и от ОНД.
Как би могло да се промени всичко това?
Тук започват моите мечти за образованието. То няма съществено да се подобри, като просто се разместят класовете, възвърнат се оценките за поведение
на учениците, а пък непослушните родители биват глобявани.
Иска ми се поведението да не се оценява, а децата да бъдат учени преди
всичко на толерантност и доброжелателност. Матурата да не е проверка на онова, което са успели да зазубрят, а на способността им да мислят самостоятелно.
Учебниците да не изглеждат така, че да ти се иска да ги разкъсаш, а да приличат
на художествени албуми или поне на лъскави списания, и знанията, които съдържат, да са предложени с чувство за хумор и, защо не, игрово – като загадки
и проблеми за разрешаване.
Мечтая за уроци по изкуство още от началното училище с посещения на
изложби и представяне в интернет на големите световни музеи. В моето идеално училище ще включа и лекции по история на киното с прожекции на филми
– от Айзенщайн, през Бунюел и Фелини, после френската вълна, до Джарамуш,
Линч и братята Коен. В гимназията бих показвала и съвременно регионално
кино, за да съпоставим нашите възможности с възможностите на съседите. Бих
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правила дискусии с писмени рецензии на филм по избор на самите ученици.
Бих организирала екскурзии с ученици от провинцията с цел посещение на нашумяла театрална постановка. Незначителният сега предмет „пеене“ би се изучавал от клас в клас до завършването, за да има време за пълна звукова илюстрация на различните жанрове и тенденции в музиката. Затова пък мъчителния
солфеж бих заменила с изучаване на български песни.
Завинаги ще ми остане унизителният спомен от едно международно събиране в Унгария, където вечерта, след многото вино, всички бяха приканени да
изпеят някоя своя любима народна песен. Слушахме руснаците, после чехите,
поляците, румънците и унгарците. Накрая и ние, десетина души, интелектуалци, артисти, които можехме да четем ноти и знаехме, че C dur означава До
мажор, трябваше да изпеем нещо. Някои бяха музикални, други не съвсем, но
не ни беше там проблемът: започвахме една, после друга, все македонски песни,
изкарвахме ги най-много до втория стих, продължавахме с ла-ла, което преминаваше в отчаян вой. Сърбите със смях ни помогнаха да довършим „Йовано,
Йованке“, те знаеха думите. Накрая решихме да се отсрамим с „Целувката на
Ана“, която пък се оказа популярна унгарска песен от началото на миналия век.
Да познаваш собствения си фолклор е проява на национална култура – липсваше ни, нищо че иначе някои от нас агресивно демонстрираха, както често
правим спрямо съседите си, голяма гордост, че са българи.
Ако продължа с мечтанията си, в училище ще включа и уроци по четене
за гимназиалните класове, където бих канила популярни писатели да говорят
за някое знаково литературно произведение, за различните пластове на значенията в една книга, за семантиката на имената и за постъпките на героите.
Тогава, казвам си, дори „Под игото“ пак да се окаже най-любимият роман на
българския читател, класирането му няма да бъде придружено с първосигнални патриотарски възгласи, които демонстрират непознаване на книгата, тъй
като драматичният й сюжет не предразполага към такива реакции. Бих включила и обучение по реторика, където българският ученик да се научи да спори
с аргументи и умело да използва езика, а учебникът би съдържал извадки от
прословути речи – от Цицерон до остроумните парламентарни отговори на
Маргарет Тачър.
Обучението по физическо възпитание бих превърнала в школа по танци:
и салонни, които масово не знаем, въпреки „Виенските балове“, организирани
напоследък от политическия ни елит, и национални – хора, ръченица, защо не
и любимия на българина кючек, тогава ще престанем да го заменяме с дебелашкото хвърляне на гюбеци, което у нас се припознава като този, иначе красив,
ориенталски танц.
Във всяко училище би имало училищен вестник, отпечатван на компютърен принтер, с рецензии, вести, клюки, смешки, списван с чувство за хумор и
самоирония. Бих организирала театрални представления хепънинги и пърформанси в училищния салон – за това едва ли са необходими чак толкова големи
средства.
Представям си вече недоволно мърморене: А кога ще се учи за чехълчето, за
залежите на въглища, кога ще се учат простото тройно правило и теоремите?
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Съзнавам, че основната част от конвенционалния „материал“ е задължителна. Културният човек трябва да има поне елементарни познания по химия,
физика и биология, по история, география, история на религията, философия
и чужди езици. Обаче – иска ми се разделянето на учениците в паралелки по
интереси да става още в прогимназията и хората да могат да се насочват натам,
накъдето ги тласкат способностите им, защото обикновено учим с удоволствие
онези предмети, за които сме надарени, и тях усвояваме с лекота. Естествено
всички трябва да умеем да смятаме, но нима е необходимо човек с явни артистични наклонности да бъде принуждаван до ХІІ клас да се мъчи със сложни
математически задачи? Дали не е по-добре това да бъде заменено в хуманитарния профил с повече преподаване на логика и психология – дисциплини,
достатъчно развиващи мисленето, но без травмите от стреса дали ще изкараш
верните числа на задачи, чиито условия са ти дълбоко неясни, а изчисленията
прекалено трудни без помощта на калкулатор? И обратно, защо ученици, надарени с точна инженерна мисъл, да бъдат принуждавани да пишат витиевати
есета по литература, ако това не ги влече? Нима не е достатъчно с тест да бъде
проверено дали са чели произведението и какво са схванали от сюжета му?
Това съвсем не означава, че училището ще предопределя съдбата на хората
като тесни специалисти. Напротив, ако се наблегне на общата култура повече,
отколкото на чехълчето, всеки ще може да се ориентира къде са му дарбите и
отрано да свикне съзнателно да избира с какво иска да се занимава, същевременно ще знае измежду какво е избирал, защото задължителната програма ще
го е запознала с възможностите.
Най-важното, което ще се учи в моето бленувано училище, ще са уроците
по човешки взаимоотношения. Това е, което ни липсва най-много, но как да се
преподава подобен предмет?
Ще ми възразят, че е достатъчно да се изучава вероучение. Но аз не мисля,
че сега у нас евентуалните преподаватели по вероучение, които няма как да не
са следовници на патриарх Николай, биха научили някого на респект към другостта. Клирът на православната ни църква, в който воюват помежду си, издава
забрани за посещение на концерти и е готов да анатемосва попизпълнители.
Възпитаниците на така разбраното християнство трудно могат да обосноват
толерантността като необходимо условие в човешките отношения.
В моето училище стереотипите на враждебност и вкоренените предразсъдъци ще бъдат конфронтирани с някой филм на Костурица или Саша Петрович
или с концерт на добри музиканти. Какво по-убедително може да ни приобщи
към хора, които масово припознаваме като нежеланите други?
В мечтите ми цялото училище ще е преподаване на човещина и равнопоставеност: от лелките чистачки през смесените етнически класове до учителите
и директорския съвет конфликтите ще се разискват и решават в дебати с аргументи. В това бленувано училище рядко ще има агресивни конфликти, защото
всички ще са автентично заинтересувани да са там: учениците заради интересното преподаване, учителите заради интереса на учениците, администрацията
заради комфортните условия на труд.
Някой ще се изсмее, че описвам пансион за благородни девици, ще попита
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откъде пари за толкова комфорт и какво ще правим с онези, чиито склонности
не са толкова прекрасни. Бих го посъветвала да се огледа наоколо и да се полюбува на плодовете на досегашното „мъжествено“ и „ерудитско“ образование.
Ще му кажа също, че държавната пестеливост води до пълното маргинализиране на децата с криминогенни прояви, а оценката на поведението им с двойка
едва ли ще ги вкара в общото русло на послушните ученици. Че по-голям е
шансът им да се социализират не чрез груби рестрикции, а чрез естествената
непоносимост към агресията, характерна за високата култура.
„You may say I am a dreamer, but I’m not the only one“ – пееше Джон Ленън.
Дано не съм единствената.
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ОБЕЩАХ ДА ЗАПОМНЯ *
Бригита Йосифова

Уилям Търнър

П

Бригита Йосифова – журналистка и писателка. Дългогодишен кореспондент в Лондон и в Москва за в. „Литературен фронт“, „Работническо дело“, „Труд“, „Отечествен фронт“,
„Стандарт“ и др. Автор е на редица книги, сред които „Купено
дете“ (автобиографична), „Ляля, сама в широкия свят“ (за актрисата Елена Воденичарова),
„Декабристите“ (преведена на
руски, станала бестселър в Русия), на сборници с разкази, сред
които „Бирена чаша с монети“
и др. Дадената за печат книга
„Обещах да запомня“ е посветена на интелектуалната дружба
на двама българи – Бригита Йосифова и Петър Увалиев – в Лондон.

етър Увалиев написа една-единствена книга
през дългия си живот – за английския художник
Уилям Търнър (1988 г.). Публикувана е във Франция
(„Turner. Etude de structures”). Преведена е от английски на френски език от Д. Удо. Причината? Не се е намерило нито едно издателство в Англия, което да я
издаде. Според Петьо с тази книга „бръкнал в очите“ на англичаните. Един чужденец дръзнал да пише
(дори да помисли!), че разбира повече от тях техния
си английски художник. Той ли ще е този, който ще
ги поучава за изкуството на англичанин? А във Франция веднага превели книгата му.
Всичко това Петьо говореше с усмивка. Забавляваше го тази „териториална“ художествена надменност. Говореше често за Търнър, дори заедно отидохме да видим картините му в Националната галерия.
Беше незабравимо преживяване! Показвал ми е репродукции на негови картини, които нямаше къде да
видя: бяха в частни колекции или в дворци, в музеи
по света.
С художествения критик Петър Увалиев да стоиш пред платната на Уилям Търнър беше и радост, и
празник. Чух необикновени оценки. Владееше тънкото умение да „влиза“ в главата на художника. Редеше
и гадаеше мислите му. Разкриваше например опиянението му от светлината. Казваше, че гледаме „дързък
унес“. Твърдеше: „Когато художникът неразбираемо
се втурва навътре в живописта, докъдето друга четка

* Откъси от книгата на Бригита Йосифова „Обещах да запомня“, 2010, под печат.
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не се е докосвала, напразни са думите.“ Критиците му са се „задъхвали и препъвали“ в собствените си заблуди за него. Търнър рисувал обратно на очакваното. Разбивал цветовете до чиста прозрачност и се „стичали“ с илюзия, че са
течни. Търнър постигал невидими за окото капчици, но с блясъка на искрите.
И лумвал огън, ослепление! Според Петьо никой така не рисувал и не помислял
да рисува. Но и никой не би изтръгнал от безподобния багрен хаос това прекрасно, неповторимо, чак изумително изкуство.
Петьо описваше времето на художника, когато умни хора го хвалели, а
други умни – отхвърляли. Каза, че злите критици били убедени, че отровното
им перо ще го умъртви завинаги! Уважаваният Уилям Хазлит написал: „Всичко при Търнър е безформена пустош. Пейзажите му са портрети на нищото
– поразително е, как му приличат.“ Петьо веднага посочи, че постоянна тема
на Търнър е била най-чистата форма на дъгата, но и тя, от естеството, е също
част от голямото природно непостоянство. Разказа, че през 1832 г. на изложба
в Кралската художествена академия големият художник Джон Констабъл окачвал своята (по-късно станала знаменита) картина „Откриване на моста Ватерло“, над която работил 10 години. Мостът блестял бял под познатото прекрасно
небе на Констабъл. Имало и червена багра по корабите на Темза, по знамената
им… Пристигнал и Уилям Търнър, донесъл своя картина. Била завита, опакована, тайнствено забулена. Криел я до последния момент, някой да не види
и крайчец от нея. Търнър окачил морски пейзаж с бяла пяна и бели гриви по
вълните. Констабъл дошъл да го разгледа и казал на всеослушание пред групата
художници: „Дойде Търнър и гръмна с топ!“
Какъв художник е искал да бъде Търнър? Петьо отговори, че е искал да остане за всички непознат. Криел картините си зад ключалки и катинари. Но през
1818 г. поканил едно 15-годишно момче в ателието си (син на негов меценат),
да наблюдава как рисува. Момчето после разказало, че Търнър взел голям чист
лист. Започнал да излива боя по бялата хартия. С четка я бъркал и размазвал на
листа. После започнал да я стърже. И, като по магия, се появил красив кораб и
заплувал по морето. До обяд рисунката била готова.
Петьо твърдеше, че поканата към момчето била нарочна; художникът искал юношата окончателно да обърка любопитните. Чух, че с месеци Търнър
пътувал с дилижанси по пътищата на Европа, за да скицира… облаци. Нищо
друго не поглеждал, очите му били вперени към небето. Ексцентрик, живеел
с баща си, а когато той починал, изпаднал в тежка депресия. Никога не се е
женил, изкуството било всичко за него. Постепенно детайлите в картините му
изчезвали. Обърнал им гръб. Премахнал хоризонта. Чувството за ориентация
пропадало в картините му, затова пък – имало бездна от багри. Все едно дали
сюжетът бил море, суша или просто рисувал епицентъра на невероятна мъгла.
Тази негова мъгла имала чаровен романтичен блясък и горяла огнена. Казват,
че последните му думи били: „Слънцето е Бог.“
Петьо знаеше коя е била „съдбоносната“ му тема, тази, която карала сърцето на твореца усилено да бие. Заговори за „страшната“ му картина, най-спорната и неприемлива за критиците на времето: „Кораб на робите“. (Днес я на-
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ричат шедьовър.) Търнър й добавил и второ, дълго заглавие: „Робовладелци
хвърлят мъртвите и умиращите. – Тайфунът наближава“. (Картината виси в
Музея на изящните изкуства в град Бостън, САЩ.) Търнър активно подкрепял
организацията на борците за забрана на робството, която свикала свой конгрес
в Лондон (1840 г.). Нарисувал картината си за тях, за борците.
Тази „страшна“ картина е за най-страшното. Търнър се заема да нарисува
истински случай, един от най-срамните епизоди в историята на английската
империя. 132-ма африкански роби – мъже, жени и деца, оковани във вериги, по
време на буря били изхвърлени в морето, пълно с акули. И какво прави Търнър? Въвлича ни в морската буря. Облива ни с вода, с кръв и човешки викове.
Рисува това, което иска да запомним: изхвърлят живи хора в морските води!
Но търговците на роби нямало да понесат загуби, обратното. Осигуровката ще
им изплати пари за всеки роб, който се удавел по време на буря. (Но нищо – за
докараните на сушата мъртъвци, болни или осакатени от побои.)
На картината в далечината отляво е синият на цвят кораб призрак. В средата и вдясно на платното – човешки глави, железа, окови. Стихията на бурята
предава едно безумие: цялата природа, водата и чудовищни риби разкъсват и
ръфат беззащитните жертви. Морето е в устрем и бяс, то е смъртта. Небето е
червено и кърви. Всичко крещи проклятие! Художественият шифър на Търнър
чука по съвестта, бие камбана. Но не чрез видяното. Търнър не цели готически
ужаси, а рисува печалбата на търговеца на роби. Разказва я, но в далечината
поставя призрака на виновния кораб.
Петьо говореше, че Търнър е вложил целия си епохален талант, за да покаже, че корабът е обречен. Но го прави не с приетото чувство за съжаление,
че ще загине. Произнася присъда над кораба. Корабокрушението му е справедливост.
Неразбирането и възмущението към Търнър вървели ръка за ръка. Някои твърдели, че се стреми да направи боите невидими. За него не са мека, чак
нежна сплав, а замахвал, „рушал“, „чукал“, „раздробявал“ баграта като каменар. Завинаги бил погълнат от мъглите. Рисувал въздух. Занимавала го пàрата.
Търсел отражение или „ехо“ на слънчев лъч. Недоволните викали: тогава къде
е изкуството? Бил алхимик. Бил англичанин чудак. Луд.
Когато бяхме в новата сграда, в крило изцяло посветено на Търнър, Петьо
каза:
– Сградата е днешна, модерна, а картините в нея са стари, но и утрешни.
Не е ли парадокс? За мен е последният парадокс от парадоксалния живот на
Търнър. Бунтар, пройдоха, скъперник, безстрашен новатор, че и свой собствен
двойник.
Ах, как само Петьо познаваше великия художник! Търнър му беше влязъл
„под кожата“. Познаваше картините му, но не по-малко бе запознат и с всеки ден
и час от живота му. По времето на Търнър всички английски художници вървели по стъпките на великите майстори. В картините им обезателно греел техният
идеал, звучала художествената им проповед, следа от властната им сянка. Великолепният английски художник Джошуа Рейнолд (първият президент на Кралската художествена академия) кръстил този идеал в живописта „Висок стил“.
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Петьо се спря на „корените“, на влиянието на двама френски художници
от ХVІІ век, Никола Пусен и Клод Лорен, върху Търнър. Тези изключително
тънки наблюдатели на природата издигали до абсолютно съвършенство пропорциите й, с подчертана възхвала за хармония. Петьо каза кратко: „При тях
всичко е изчистено: небе, вода, скали, светлина, хоризонт. Всеки един елемент
на природата е в динамична връзка с всичко друго на картината. При тях има
тайнство, има зрима енергия в един застинал пейзаж. Два вълшебника! Постигат красотата, като я докосват с магически жезъл, не с четка.“
Уилям Търнър е бил обсебен от творбите им. Дори имената на Никола
Пусен и Клод Лорен шепнел с вълнение. През 1799 г. колекционерът Джулиус
Ангерщайн поканил 24-годишния Уилям Търнър в дома си, да му помага и класира колекцията му от картини. И го заварил да стои разплакан пред морския
пейзаж на Клод Лорен „Хвърляне котва на кораба „Царицата на Шиба“ (1646 г.).
Нищо не могло да го утеши! Ангерщайн настоявал да му каже какво го е огорчило. Младият Уилям отговорил: „Никога няма да нарисувам нещо подобно
като тази картина.“
За Петьо личният живот на Търнър нямал нищо общо с творчеството му.
Момче, с лондонския говор „кокни“ (говор на простолюдието), не пожелал никога да се освободи от него. Идвал от низините, а нахлул в английската култура
и застанал в първите й редици. Син на бръснар (който правел и перуки), живеел в коптор. На 14 години го приемат да се учи в художественото училище
при Кралската академия за изящни изкуства. След една година (на 15 години)
– е член на Академията! (Безпрецедентен случай в историята на Английската
академия.) Майка му бавно полудява и я затварят в лудница.
Откъде този божествен дар, се питали? Откъде тази огромна и широка
тяга към знания? Картините му обхващат всички полюси на духовния път на
човечеството. Увличат го гигантските мащаби на сблъсъците – в митологията,
природата и историята. С висока образованост надраства стари трактовки на
събития, рисува от свои позиции. С блясък.
Търнър е погребан (по свое желание) в катедралата „Свети Павел“, великото архитектурно творение на Кристофър Рен. До неговия гроб е този на
друг голям художник Джошуа Рейнолдс. Завещава на страната си всичко, което
имал: 350 картини, 20 000 акварела и рисунки, както и огромно богатство и
пари. Написал, че парите трябва да послужат за помощ на бедните художници,
които гладуват и рисуват. Написал думите „които гният“.
Според Петьо изкуството на Търнър не може да се сравнява или степенува.
Има ли степен сюблимното? И го определи: „Не го разбират. Той е на шеметни
височини. Търнър е случаят, когато погледът на очите побеждава понятието,
нарисуваното. Зениците гледат – и виждат величие. Думите не могат да догонят
Търнър.“

Микеланджело Антониони
Разговорът за режисьора Антониони започна, защото обичах да разглеждам общата им снимка, която беше в кабинета на Петьо. Беше окачена в рамка
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на стената, но някак затулена, в тъмен ъгъл. Много я харесвах! На нея Антониони и Петьо оживено разговарят на филмова площадка, сред кинокамери. Много пъти съм му казвала, че намирам Антониони за много красив мъж, с лице на
рицар. Има лице на актьор. Петьо се съгласяваше, а веднъж добави: „Той има и
малки роли камеи, в различни филми. Но е дълбок, оригинален, мислещ режисьор. На света гледа с очите на архитект, показва пустотата в душите, че в нашия материален свят царува нищото. Опустошението. Показва света без грим.“
После се пошегува, че великолепният му оператор Карло ди Палма направил
снимката, когато увлечени в разговор не забелязали, че ги снима. И нарочно
каза: „Как да не щракне такива двама красиви мъже? Жалко, че Карло ди Палма
не направи „фотоувеличение“ и на умната ни приказка.“
Игрословицата ми хареса: „Фотоувеличение“ („Blow-up“) се нарича и филмът, който ги събира под покрива на киностудио в Лондон. Антониони е режисьор на филма, Петър Увалиев – продуцент.
– Този каламбур те разсмя. Но „Фотоувеличение“ стана художествена лупа
в ръцете на Антониони – продължи Петьо. – Филмът накара света да „прогледне“, да види фалша на живота. Антониони показа, че е и блестящ, и безстрашен.
„Увеличи“ 60-те години на ХХ-и век в крупен план, до огромни размери. И го
направи с една криминална история. Но я насити с изкуство. Не беше „лесно“
изкуство, нито по вкуса на много хора. Кой иска да вижда истината, но силна
и без ретуш? Той ни „срами „ за падението, за липсата на духовност. Осъжда
празния материалистичен живот и илюзиите по отношение на всичко. Много
критици, които го хвалеха до небесата, а и други, които писаха срещу филма,
не разбраха нещо съществено. Под богатите художествени пластове на филма,
зад новаторския подход и режисурата на Антониони, този филм е вид сатира.
Лишен е от проповеди, не чука с чук по главите. В никакъв случай филмът не е
място за показ на виртуозността на режисьора, въпреки че тя е явна и силна. С
този филм Антониони показва истинското лице на фалша. Фотоувеличение на
пустотата! Разбира се, че видяхме и ръста му на исполин в киното.
Не отмахвах очи от снимката и с огромен интерес слушах думите на моя
приятел. Запомнях мнения, случки. (Почти веднага усетих, че трябва да си водя
бележки.) Не знаех имената на актьорите, нито заглавията на филмите, които мимоходом споменаваше: „Нощта“, „Червената пустиня“, „Забриски пойнт“,
„Професия – репортер“ … Бях гледала четири филма на Антониони. (А са 25 на
брой!) Петьо каза, че съм гледала значителни творби, но имало „поне още 10 и
значителни, и задължителни“. Знаеше ги „от кора до кора“, гледал ги по много
пъти, разучавал ги кадър по кадър. Чел лекции на студенти (в Англия и в Америка) за „Фотоувеличение“ и творческите виждания на Антониони. Говорел на
бъдещите творци, че филмите му са едновременно красиви, елегантни и дори
мечтателни. Но Антониони имал не естетически цели, а друга цел, много по-висока. При него природата и градските пейзажи са алегорични, а често и кошмари. Понеже Антониони се увличал по архитектура (споделял, че първоначално
искал да стане архитект), във филмите също „строи“, издига височини, търси
нови ъгли и ракурси, има необичайна за окото перспектива. Дори предметите
и вещите насищал с невероятни, силни емоции. Петьо спомена филма „Затъм-
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нението“ (1962 г.), където героинята е актриса и скъсва една любовна връзка, за
да започне нова, без желание. Сцената завършва с вече станалите знаменити 56
невероятни кадъра! Самият Антониони ги обяснил така: „Градът и материалният живот погълнаха живите хора.“
Не задавах въпроси, не го прекъсвах. Но една мисъл постоянно се въртеше
в главата ми и ме изпълваше с радост: Петьо е общувал, работил, разговарял с
Антониони…
Бях гледала филма „Фотоувеличение“. Ще напомня сюжета му: модният
млад фотограф Томас е отегчен от космополитния пъстър и вибриращ Лондон.
Скита из един лондонски парк с фотоапарата си и снима каквото му попадне.
Механично започва да следи и да снима любовна двойка. По-късно, в тъмната стая, когато прави фотоувеличения, вижда, че от храстите се подава ръка с
пистолет. Вижда на снимките и проснатото тяло. Любовната разходка на двойката е била лъжлива, прикритие за убийство. Жената, която е снимал (Ванеса
Редгрейв), го е забелязала, проследява го до ателието му. Настоява да й даде
филма. Готова е на всичко, за да го получи! Съблича се… Накрая фотографът й
благодари, но й дава друг филм. Томас е любопитен, отива в парка и намира тялото на убития. Отново се връща в ателието, но вече снимките му са изчезнали!
Връща се в парка, но сега и от трупа няма следа. Изчезнал и той!
Коя е истината? Станало ли е убийство? Той няма доказателства. Това внезапно „нищо“ го обърква. Томас продължава да живее своя обичаен живот,
виждаме го сред шума на поредна празна веселба. На нея се опитва да разкаже
(на своя агент и приятел Питър Болс) какво е станало. Но нито може, нито умее
да обясни какво е снимал. Антониони сумира филма с едно артистично и алегорично заключение: със сцена в парка, където пред очите на Томас се разиграва
партия тенис от мимици. „Играят“ с несъществуваща топка! Този техен спектакъл е наситен с изящни жестове, танц на движенията, но в който липсва истина
и няма спорт. Скоро и Томас се включва в играта, навежда се и уж им връща
невидимата топка. Сякаш е била наистина запратена в краката му…
Сюжетът на филма не разрешава загадката на убийството, обратното: всяка сцена добавя още хипотези и намеци. Трупат се, смайват, тревожат, изразени
в блестящи режисьорски решения. Особено когато Томас работи с черно-белите снимки от парка и започва да ги увеличава. С всеки миг стават все по-крупни и по-ясни. Процесът на фотоувеличението буквално спира дъха! Томас е
неподвижен, вперил поглед. Очите му само гледат. Присъстваме на безмълвна,
застинала, но драматична магия. Тя расте, набъбва, увеличава се до размера на
грозно престъпление.
Въпросът не е кой е убитият, а кой го е убил. Но има ли убийство? Въпросите не се поставят, те възникват невидими, за да тревожат.
От Петьо чух дълъг „кинематографичен“ монолог. Чух за разговори с Антониони, за казани шеги и приказки от актьори, от изпълнителите на главните роли Ванеса Редгрейв, Дейвид Хеминг, Питър Бол. Описваше Антониони на
работната площадка, често заставал зад кинокамерата, проверявал ъгъла на
снимането. С любезен жест и с усмивка отстранявал виртуозния си оператор
Палма. За него и операторската работа била в центъра на вниманието му. Бдял,
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ревностно участвал във всичко, дори променял мястото на някоя от четирите
кинокамери по време на самото снимане. Петьо каза, че видял грижи и наблюдателност към дребни, незабележими неща. Един път Антониони прехласнато
стоял като закован: гледал наредените като за парад пластмасови манекени, облечени в дрехите на актьорите. Имало нещо необикновено в тази гледка! Антониони дълго и мълчаливо наблюдавал редицата. Виждал чучела, облечени в
дрехите на хора… Петьо усетил, че Антониони създава в главата си нова филмова сцена. Изтръпнал, мигът го развълнувал. Разбрал какъв е този момент и
за самия Антониони. (После му го казал, което го зарадвало.) И завинаги го
запомнил именно такъв – Антониони откъм гръб: леко наведен, по синя риза, с
безупречен бял италиански ленен панталон. Фигура на изящен мислител, който
измерва и премисля разстоянието до точката на абсолютното съвършенство! За
Антониони всяка дреболия, като почнеш от стила, кройката, цвета на дрехата,
дори копчетата, била от голямо значение. Във всичко взимал участие и имал
последна дума. Но бил надарен с изискан вкус и с вярно око. Петьо каза, че
ще ме удиви: наблюдавал нещо, което никой друг от големите режисьори не
правел: Антониони пребоядисал тревата на поляната в парка в друг зелен цвят,
защото естественият не хармонирал със стила на филма. Обезпокоен, пребоядисал и пътя с черна боя, наредил да направят тъмнокафяви и дърветата, които
влизали в сцените.
Петьо разказваше, че в стремежа си точно да разбере професията на английския успешен фотограф Антониони обикалял лондонските фотоателиета,
разговарял и изучавал живота на най-големите модни фотографи по това време
– Дейвид Бейли, Браян Дъфи, Теренс Донован. Водел си бележки за работния
им ден, с кого се срещат, къде почиват, къде и в кои кръчми пият уиски или
бира. Посещавал ресторантите им, партита, оргии, пиршества, вакханалии на
безсмислената им младост. Опознал света на манекените и тоалетите им, показани на модни ревюта. На всичко гледал с очите на английски фотограф. И
преди всичко, опознал героя си Томас! От разнородната смес, от амалгамата
на този лондонски живот Антониони „построявал“ образа на фотографа. Антониони сам избирал дрехите на актьора Дейвид Хемингс: облякъл го с бяла
копринена риза, украсена с кокетни волани, с бял панталон и жакет от черно
кадифе. И от избора на тези дрехи бледото красиво лице на Дейвид Хемингс и
ореолът му от руса коса се превърнали в символи. Станали релефи, които сами
говорели. Във филма ангелоподобният младеж е отегчен, покварен, безучастен,
преди още да е казал и дума! Томас е неделим от фотоапарата си „Никон“, не го
оставя или забравя на маса или на колене. Черната кутия е „залепена“ за ръката
му! С нея снима постоянно и всичко. И по-късно в ателието ще видим, че по
този начин търси неочакваното. И го намира! Фотоапаратът е третото му око.
Инструмент, да лови мига.
Но какъв е изводът? Единствено фотографиите ли са доказателства, че
има действителност? Кой е истинският и кой фалшивият му свят? Чух от Петьо
за скрития „език“, за тънките намеци на Антониони. Има сцена, в която фотографът е сред тълпа работници, той е един от тези, които излизат от вратите на
завода. Бил е там, за да снима, облечен е като тях: в работнически комбинезон,
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като тях е с изцапано лице. Един от многото други. Но зад близкия ъгъл се качва… на собствената си разкошна кола, на ролс-ройс. Мимолетната илюзия и
разкритият фалш са без думи и стряскат. Възниква въпросът: „Кое е истина?“.
Друг път Томас, отдавна безкрайно отегчен от всичко, започва да ненавижда и Лондон. Но работи над голям албум с красиви фотографии на града.
Не, не познаваме истината. Но тогава, какво е фалш?
Всичко това ми беше безкрайно интересно, невероятно и бях жадна да слушам още и още. И все ми беше малко! Виждах, че на Петьо му е приятно, обича
да си спомня 1966 година, предишния Лондон. И по странен начин, носталгично се връщаше назад във времето. Така търсеше големите въпроси на киното.
Петьо каза, че всички забравят, че „Фотоувеличение“ е създаден от Антониони по мотиви на разказа „Лигите на дявола“ от Хулио Кортасар, аржентински писател. Живеел в Париж, бил известен антифашист и емигрант от диктатурата на Перон. Разказът е взет от сборника му „Las armas secretas“ („Тайните
оръжия“). Но в разказа на Кортасар фотографът наблюдава една жена в Париж.
Това, което вижда и снима, има психологически и социологически последствия.
Антониони взима само отделни мотиви от разказа на Кортасар, нужни са му
за друго: да наблюдава и „фотоувеличава“ пустотата на цяло едно поколение.
Имитацията, че то живее, е във всичко – в безсмислеността на дните, в разюздаността му, превърната в моден навик. И в навика с наркотиците и самоубийствената тяга към кокаина.
Идеята за филма се родила в прочутата лондонска кръчма „Белият кон“
в югоизточен Лондон. Там Антониони обмислял впечатленията си от този необикновен район на Лондон. С часове обикалял парка (където „преминава“
Гринуичкия меридиан), наблюдавал широката Темза… И разбрал, че трябва да
осъществи разказа на Кортасар в южен Лондон.
Петьо знаеше много и за „кухнята“ на филма. Пари за филма дал на режисьора Карло Понти (1 800 000 долара.) След две години печалбата станала 20
милиона долара. Филмът е от 110 минути.
Петьо чул от Рой Паркинсън (който ръководел организацията по подготовката на филма) много любопитни случки. Още при първата си среща с Антониони Паркинсън забелязал, че му е даден сценарий едва от 76 страници.
Като човек опитен, врял и кипял в кинопродукции, попитал: кога ще му даде
останалите страници? Къде са? Антониони се усмихнал и казал, че му е дал
всичко. Останалото е в главата му.
Чух още много разкази от Петьо, които грижливо записах. Петьо разговарял с актьора Питър Болс. Във филма той играе ролята на импресарио на
фотографа Томас. По това време бил 29-годишен, с тъмна брада и мустаци. Безработен. Намирал работа, но само от време на време. Сложил своя снимка в
актьорския алманах „Спотлайт“, а в скоби написал: „готов съм да я обръсна“.
(Безпокоял се, че скоро ще е 30-годишен. Според него – било свършено с него.
Нищо не бил постигнал като актьор.) И бил смаян, когато Антониони го поканил да се срещнат. На срещата Антониони го омаял с чар и добрина. Нищо не
поискал: нито да му играе етюд, нито да прочете текст. Поговорили и съобщил,
че му дава роля и веднага му подал сценария. Болс попитал да се обръсне ли?
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Антониони се усмихнал и казал, че обратното, харесал брадата му.
За Питър Болс настъпила истинска творческа работа и разбирал, че е ученик в голяма школа. Двамата с актьора Дейвид Хемингс се познавали и били
приятели. В сцената на разгулното празненство, когато Томас объркано се
опитва да му разкаже това, което е снимал в парка Болс, имал свой монолог.
Според него думите били изключително важни за сюжета. В този момент към
тях се приближил Пирс Хагард, помощникът на Антониони. Казал, че Антониони отново работил над сценария и монологът му е махнат! Отпаднал. Болс, от
неопитност, извършил страшна грешка: разсърдил се. Казал на помощника, че
отива да спори с режисьора! Напуска снимките! Помощникът викал: „Ти шегуваш ли се? Полудя ли? Кой смее да направи забележка на Антониони?“. Но
„полуделият“ настоявал. Антониони го приел веднага. Станало в огромна зала,
където малко преди това имало 300 души статисти. Антониони бил сам, търпеливо изслушал аргументите му. Питър Болс помислил, че е бил красноречив,
убедителен, затова попитал: „Сър! Ще ми върнете ли монолога?“.
Антониони казал: „Не, Питър. Сам ми разказахте сега защо е трябвало да
го съкратя. Остане ли, с него обяснявате филма на всички. Без вашата реч едни
ще предполагат едно, други съвсем друго. Филмът се превръща в спор. Става
сблъсък на хипотези.“
Петьо говореше, че дори най-големият съперник на Антониони, шведският режисьор Ингмар Бергман, с прямота заявил: „Антониони има два шедьовъра: „Фотоувеличение“, който съм гледал много пъти, а другият е „Нощта“, също
прекрасен филм.“ А всичко друго нападал и отричал.
Филмът „Фотоувеличение“ получава през 1966 г. най-голямата награда
„Златна палма“ на филмовия фестивал в Кан.
Виждала съм афиша на филма. На него е и името на нашия българин Петър Увалиев.

Какво, ако…
Споменах на Петьо, че страшно обичам да чета автори, които прекрояват
исторически събития, фантазират „какво би могло да бъде, ако…“. И сами променят миналото. С други думи: „Какво, ако…“ напишат свой изход и вариант
на определено събитие. Да е другояче.
Но ударих на камък! Петьо се впусна да доказва, че с придобит ум и разум,
с натрупани знания от изтърколени години било лесно да се измисля и твърди
„Какво, ако“. Било измамно, чак криво съждение. Какво значело някой постъпил така, а трябвало инак? Било софизъм. Ако някой говори как той би поел
друг път или взел друго решение, си е негова работа. Каза, че моите автори се
занимавали с упражнения, не и с литература. Вмъкнах, че се занимават с история. Петьо незабавно отсече: „С исторически теми, но не и с история.“
И тръгна на кръстоносен поход срещу това, което харесвам! Реши да ми
доказва обратното, та да престана да го харесвам. (Хайде, де!) Подобни исторически писаници според него имитирали нотите с упражнения за пианиста.
Нали по тези ноти бедничкият пианист свирел по 12 часа на ден? Прекрояване-
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то на миналото не било нито история, нито литература, нито наука. А най-малко музика! Било занимавка, ребус. Упражнение. Било салонна игра на показ. Но
понеже бил добър човек, щял да добави със свойствената си добрина, за да ме
утеши: писаниците им са развлечение. Тоест, абсурд.
Казах му, че има много здраве! Хайде да не ораторстваме, а да си говорим с
примери. Защо един писател или историк да няма право да ни поднесе историческа хипотеза? Не помни ли шегата за носа на Клеопатра? Шегобийци говорят,
че древен Рим би имал друг избор и различна съдба, ако носът й бил по-дълъг
или по-къс, дори с милиметър. Тоест – грозен. И нито Цезар, нито Марк Антоний биха се влюбили в египтянката. Защо пък да не отидем по-далеч и от носа
на Клеопатра? Хайде, нека прескочим съдбоносния милиметър! Не мисли ли,
че прекрояването на историята може да се погледне и като недоволство, несъгласие с нея? Защо историкът да няма право да преоцени „какво, ако“ не беше
убит Франц Фердинанд в Сараево? Какво щеше да стане, моля? Какво щеше да
е бъдещето на Европа? Ако беше само ранен и останал жив след покушението?
Защо друг историк да не предложи хипотезата: „Какво, ако“ есерката Каплан
беше успяла не да рани, а да убие Ленин? Какво можеше да бъде бъдещето на
Русия без стратега на революцията? Защо друг историк, писател или богослов
да не „промени“ решението на Пилат? Исус да не бъде разпънат? Какви щяха
да са последствията за цялото човечество, ако Исус беше проповядвал до дълбока старост? Щеше ли да има днес християнство? Разгорещих се. Доказвах,
че историческите събития не са Божие творение, не са повеля от небето! Не са
безпрекословни. Често са акт на атентатор или на тъп човек със скиптър в ръка
и корона на главата. А последствията – страшни, до десето коляно. Хайде, нека
измолим от строгия г-н Петър Увалиев разрешение дано позволи на писателите
и историците да преоценяват и променят с „какво, ако“ делата на строителите
на историята.
Петьо направи галантен жест: разрешавал. Очите му блестяха и се смееше гръмогласно. Бях уверена, че ми се присмива. Подхвърли, че съм се възхищавала от някакви си „градинари“ на историята. Те скубели и обявявали за
плевели това, което не им харесвало. Градинарствали из световната градина!
Тяхното било контрафактология и благоустройство на историята. Префасонирали извървени пътища. Петьо провъзгласи с глас на пророк: единствено
новооткритите документи, подобни на папирусите от пещерите край Мъртво
море, са достоверни. Единствено археологическите разкопки са корективи на
историята. И цитира Иполит Тен: „Ако фактите се променят, те задължават и
промяна на историческото обяснение.“
Опитах се да кажа, че за мен приетите истини за миналото не са свещени
крави. Хипотезите около събития в историята са начин да се посочат грешки.
За поука. Защо да не може да преправим и някоя детска приказка? Бих прекроила например приказката за Снежанка и седемте джуджета. Защо пък не? Бих
й избрала друг любим, а не онзи бонбонено красив принц, направен от млечен
шоколад. Нека я събуди целувката на един млад дървар от гората!
Разсмях Петьо с шоколадения принц. Но хич не го впечатлих с моя млад
дървар от гората. Обяви, че несъзнателно съм се била издала: не за Снежанка,
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а за себе си избирам този „някой си“ от гората… (Нямаше смисъл да протестирам: нарочно ухилена, потвърдих с „да!“.) Петьо продължи, че възхитата ми от
поправките на историята била типична „бригитщина“. И обяви, че лично той
би пожелал на Снежанка да се влюби в джуджето Кихчо или в Сънльо.
Петьо се заинати. Беше остроумен, коварен и много весел за моя сметка.
Нападаше ме от всички страни с въпроси, подобни на ножове. Поиска да му
прекроя не велики постъпки, дори не съдбоносни решения. А да избера някоя
дреболия, едно „препъни камъче“ в историята. Нека не е и камъче, а песъчинка.
Но да е повратна точка! Нищожно малкото, да извърши колосален обрат.
Ами сега? Казах: „Олеле“. Петьо все чакаше и пушеше 125-ата си по ред
цигара. Палеше ги една от друга. На всяка цена трябваше да се сетя нещо!
Най-сетне си спомних, кой знае къде прочетено: през 1776 г. неочаквана
гъста мъгла (посред лято!) покрила всичко край Ист Ривър в САЩ. Непрогледната мъгла позволила на разбитата армия на Джордж Вашингтон (след поражението й при Лонг Айланд) да избяга в Манхатън. Без тази мъгла Вашингтон
(обграден и закован на място) е щял да бъде победен. С други думи, американците се радват на днешната си съдба, защото паднала… случайната мъгла.
Чиста метеорологическа случайност изковала бъдещето на САЩ. Мъглата не е
ли повратно „камъче“?
Мисля, че спасих кожата си. Едва накрая, когато се изморихме и прегракнахме от словесни битки, Петьо омекна. Стана отстъпчив и почти добър. Каза:
– Всичко е дим от цигара, Бригита. Тези наши приказки са кръгове от дим,
нещо като мъглата ти. Всичко изчезва. Няма по-безполезна работа от това, да
прекрояваш нещо, което не може да се промени.
Забелязах, че ставаше все по-тъжен. Лицето му потъмня, очите му угаснаха. Питах се, какво ли го е опечалило? Аз ли? С дума, с крива фраза?
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ПОВЕСТ ЗА ТЕБЕ
19742010 Г.
Георги Григоров

Част първа
УДИВЛЕНИЕТО
На пръв поглед нещата, които отличават човека от животното, са плачът, езикът и смехът. Ти прибавяш – удивлението!
1.
Избледнява представата ти от кога пишеш тази повест.
Време е да я завършиш – зрението ти отслабва; не можеш да вденеш конец
в ухото на игла.
Вземаш отново перото, защото в написаното досега си пропуснал да обясниш как съдбата се е разпоредила да се появиш на белия свят Ти.
Майка ти казваше, че те е родила в Майчин дом в София – той тогава е бил
в градинката до гарата.
В кръщелното ти свидетелство добридолският поп с четлив почерк е написал, че си се родил в село Габрешевци, Кюстендилска епархия, на 5 май 1940
година, отроче от мъжки пол.
2.
Село Габрешевци е място, където се срещат три пътя и две пътеки.
Главният път е от град Кюстендил към село Трекляно. След табелата „Община Трекляно“ пред село Злогош.
Наскоро кметът на общината Камен Арсов сложи още един надпис:
Краище – особен край, див като Кавказ!
Константин Иречек
Къщата на татковия ти род е точно на този път.
След нея е къщата на рода на майка ти.
После се подреждат забележителностите на селото: общият казан за ракия,
училището и гробището.
Връзката между тях осъществяваше дядо Васè. Той съвместяваше три дейности:
Да поддържа огъня под казана, където се вари ракията, и отвреме-навреме
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да я опитва.
Да бъде разсилен в училището и да бие звънеца за междучасията.
Да е клисар на добридолския поп. По време на Задушница отрязваше с
голям нож порезници от погачите на селяните и прибираше бучките сирене
подаяния в една огромна торба.
3.
Другият път за Габрешевци е откъм гара Земен. Пред добридолските воденици също има табела „Община Трекляно“.
Под нея кметът Камен Арсов постави надпис:
Краище – територия на свободни хора!
Добридолските воденици са три къщи.
Воденицата – отдавна запустяла и рухнала.
Над нея – кръчмата. И тя запустяла, но още нерухнала.
До нея – грънчарницата. Ти знаеше, че дядо Господ е на небето, но тука ти
видя Бога.
Богът ваеше от глина стомни на грънчарското колело. Баща ти не можа да
те отлепи от тази гледка.
4.
Пътищата от Кюстендил и гара Земен се сливат пред училището. По-нататък е пътят за Босилеград и двете пътеки към границата с Югославия.
В началото на този път е кръчмата на дядо Симè и баба Петрунка. Тя найприлича на кръчма. Вместо глинен под е постлана с рендосани дъски, боядисани в зелено. В нея поднасяха салата от праз лук и пържени мренки и кленове
от реката.
Накрая на селото е разположена Буковичината кръчма, която приличаше
на механа. Там сервираха най-силната ракия – препеченица, а за мезе свинска
спържа и червено вино, без да е разреждано с вода.
От задната врата на кръчмата по склона към Хайдушки камък се извива
контрабандната пътека за пренасяне на оръжие в двете посоки.
След пет километра те посреща първата от четиринадесетте кръчми на
Трекляно.
Кръчмата на Тръняра. От която започва и свършва втората контрабандна
пътека за оръжие.
Кметът обмисля да сложи надпис откъм Босилеград:
Краище – гостоприемство без край!
5.
От осемдесет години в Габрешевци има училище. От петдесет години в
него няма ученици. Днес то е сграда на кметството.
Училище има, но църква няма. Нещо твоите съселяни не изпитваха доскоро нужда от църква.
Училището бе и си остана тяхната църква.
Всяка година в училищния двор става съборът на Спасовден.
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Всяко село в Краището има определен ден за събор. На името на светец
или светица.
За Габрешевци е бил избран Спасовден, денят на Спасителя, но спасение
все не иде.
Лани кметът на селото Стамен Накев организира издигането на параклис
в гробището, та дано да дойде и тук отнякъде Спасението!
А сега, читателю, две кратки истории.
6.
Първата история се случила, когато майка ти Мария била пеленаче.
Започнала Междусъюзническата война.
Нашенци побягнали по поречието да се спасяват от кръвожадната сръбска
кавалерия.
Дядо ти Стоимен и баба ти Станкия качили петте деца, няколко хляба и
черги във волската кола и потеглили към село Раянци.
Когато зад тях изникнали конници, те зарязали всичко и хукнали към
шубрака.
Пеленачето ги затруднявало да бягат, идвала им мисъл да го изоставят, но
по-голямата му сестра Митра отпъдила тази мисъл, здраво прегърнала бебето
и не го изпуснала, докато не премине опасността.
Ти узна това на погребението на тетка ти Митра.
7.
Втората история е свързана с баща ти Борис.
Ти узна за нея, току-що започнал да осъзнаваш заобикалящия те свят.
Когато една съседка ти каза, че майка ти не е майка на брат ти Стоян, а му
е мащеха. Защото баща ти загубил първата си жена Рилка, майката на Стоян. Тя
починала от белодробно заболяване след войната. Минали осем години и баща
ти решил, че Стоян не може да расте без майчина грижа. Оженил се за майка ти,
венчали се в Земенския манастир, след което си се появил и ти.
Брат ти Стоян те научи да четеш и ти можа да тръгнеш на шест години в
училището.
8.
Ако някой разгледа снимка от магнитен резонанс на разрез на дървото на
твоя живот, ще види оформили се седемдесет кръга. Но няма да види чудото.
Чудото е срещата на две клетки – едната на татко ти, другата на майка ти.
От сливането им се получила нова клетка – Ти!
После твоята единствена клетка започнала да се рои в безброй други клетки. Удивителното е, че от една-единствена клетка се появили клетки на мускули, на сърце, на очи, на мозък, на зъби, на кости.
Чак сега съзираш кой е бил шансът на твоето появяване на тоя свят:
Един спасен човешки живот и една смърт на човек!
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Част втора
УМЕНИЕТО
Бащата на добрия резултат е знанието, а майката – умението.
1.
В началото на дългия път, по който ще трупаш умения, стои умението на
другите. Умението да ти създават работа.
Баща ти казва да отидеш до кладенчето и да донесеш студена вода в жълтата стомна. Тя има лилаво цвете на изпъкналото.
Тръгваш с готовност. По пътя изяждаш узряла круша, паднала от дървото.
Тя мирише на восък и мед. Стигаш до извора.
Там, по камъните, са насядали жени от Бусарската махала и от махала Равнище. Те все одумват някого и все жалят някого. Котлите им вече са пълни и те
ти правят място и ти да си напълниш стомната.
Тръгваш си сред техните ласкави погледи, а те остават да си приказват,
облечени в поизлинели черни саи, обвити с белите си забрадки. Някои носят
черни забрадки.
2.
С пълната стомна се връщаш по другата пътека и като заобикаляш внимателно едрите ръбести камъни, стигаш до синята глина.
Тя е наистина синя, съвсем синя, когато е мокра, и небесносиня – когато
изсъхне. Оставяш стомната и почваш да ваеш синьо слънце, на което боцваш
със сламка очи.
Сигурно така и дядо Боже е направил от кал мъжа и жената, както се казва
в едно стихотворение, което батко ти учи наизуст, за да го декламира в училище, а човека е оставил роб да бъде на земята.
3.
В това стихотворение има непознати думи – царе, папи, патриарси. Позната ти беше само думата – сиромаси.
Думата патриарси ти напомня за мустаците на чичо Станчò Гелèв.
Ето че и той изскача от завоя на шосето, черен като циганин, с топли кафяви очи и ти поисква да сръбне водица от твоята стомна. Подаваш му я.
Водата кълка в гърлото му, смешно се повдига хълмчето на небръснатата
му гуша, той ти връща стомната, изтрива с ръкав устните си, погалва те и продължава да гони избягалото прасе, като псува на всяка крачка.
4.
Баща ти се отделя от везането на ръкава на саята, оставя иглата и напръстника, вдига изстудената стомна, поднася я към устата си и ти слушаш как стене
водата в малката цицка и чуваш:
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– Сине, иди и я тури, стомната, на сянка!
Тъкмо си оставил стомната на пръстения под, и отнякъде те вика гласът
на майка ти.
Тя през цялото време е някъде и ти през цялото време зорко следиш къде
е тя, за да не я загубиш.
Събира узрели джанки с баба ти Станка и те вика да изтичаш и върнеш козата Кюта. Животно с неприятен зелен поглед, измъкнало се от въжето, с което
е било вързано, и бръсти фиданката на крушата.
Тичаш бос по стърнището, опитваш се да я отклониш от дръвчето с една
пръчка, но тя те гледа заплашително и ти ревеш:
– Майко, ела ми кажи, как да върна козата!
Забележи, читателю – не че не мога да върна тоя космат дявол, а че не знам
как.
5.
Прости ми, читателю, едно малко отклонение.
В днешния ни езиков свят вече трайно се е настанила думата технология.
Тя има корен в старогръцкия език. Означава не „какво“, а „как“ – „начинът, по
който“.
Всички цивилизации, читателю, са произвеждали хляб, но разликата между тях е една – начинът, по който са го произвели. Как?
И си спомняш с умиление за въпроса „как?“.
Малкият ти син по десет пъти на ден те питаше:
– Искаш ли да ти покажа как пука пистолетът?
И се оттегля доволен, че е научил на нещо баща си.
Тогава идва по-големият ти син и те пита:
– Искаш ли да ти покажа как да се преобърнеш през глава?
Ти, естествено, искаш, понапълнял си, но не скриваш своето възхищение
по време на неговото победоносно изпълнение…
Майка ти, върнала вече козата, ти казва:
– Гого, вече си голям, справяй се сам!
6.
С облекчение тръгваш към плевнята и съзираш огромно, по-голямо от
стомната гнездо на оси, увиснало под стряхата, подавяш предателския вик, който замалко щеше да се изтръгне от устата ти.
Викът, с който щеше да призовеш другите деца, но навреме съобрази, че те
нямат милост – ще грабнат някой остен и ще разрушат гнездото. От разрушеното гнездо ще излетят разлютени оси и ще ви изжилят.
Изпохапаха ви!
Най-вече тебе, защото ги предаде…
7.
От болките те измъква гласът на майка ти. Да занесеш чаша олио на леля
Звèзда – от дядо Николчовите – и да й предадеш, че утре у нас ще правим под-
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ници.
Босите ти ходила оставят следи по прашния път и след завоя тържествуващ подаваш чашата олио, без да си разлял нито капка. Баба Спасена те гощава
с паница крушова чорба. Резлива-еликсир.
8.
Децата от махалата сте наклякали покрай стените на голямата одая, в която жените от махалата газят с боси нозе червената глина, а след края на това
странно хоро оформят големи тави, в които ще се пекат погачи и баници с коприва в средата, зелници. Тавите се слагат в пещта да се изпече глината.
Твоят интерес към глината не намалява. В края на лятото отивате да вадите картофи в местността Бела вòда. Там на стръмния бряг за първи път виждаш
бяла глина.
Бяла глина – ето от какво сме правени ние, белите хора. Сигурно има и
черна глина – от нея са правени негрите. Има и жълта глина – тя е за китайците.
А червената – за индианците.
Остава да разбереш само синята глина за кого е…
9.
Времето намотава своята здрава нишка, умението ти расте и ти започваш
да придобиваш умението сам да си създаваш работа.
Когато например освен глина, моделираш дърво.
Със синовете правите рамка от дъска, стояла под слънцето, на една ограда
– с години. Патинирана, с тъмни чворове и проядени от червеи – следите са
останали.
Рамката е за картина от средновековен майстор (репродукция). Жена ти
си представяше, че тя, рамката, следва да съответства на съдържанието на картината: овехтяла и олющена цигулка, книги в кожена подвързия, протрита от
четене, избеляла нотна тетрадка, бледомедена войнишка тръба, окачена върху
капака на прозореца, порцеланова кана с червено капаче. Капачето не е избеляло.
Цял следобед, в неделя, майсторите рамката. Вярно, синовете ти непрекъснато вземат от ръцете ти точно този инструмент, който ти трябва, отиват с
него навън, за да го използват като бойно средство в уличните баталии между
децата, и после ти го връщат.
Най-сетне рамката е готова.
Жена ти те награждава с една целувка.
Ти се самонаграждаваш с една бира.
И любовно гледате гордите синове. Горди, че рамката несъмнено са направили те.
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Част трета
ТЪРПЕНИЕТО
Търпението няма родители. То е твоя рожба.
1.
В дома на генералния конструктор на космическите кораби Сергей Павлович Корольов, докато ти слушаше екскурзоводката, почна да осмисляш тайната
на невероятния му организаторски талант.
Сергей Павлович започвал работната си седмица в неделя, след като се наобядвал.
Вместо да си полегне, както правиш ти, той сядал и съставял списък от
въпроси, на които неговите сътрудници да търсят отговорите в библиотеките и
в световните информационни центрове.
Формулирал целите пред куп научни институти.
Определял кои предприятия трябва да се заемат със създаването на нови
технологии.
Възлагал на лабораториите създаването на материали с предварително зададени свойства.
Предлагал свои въпроси към тестовете на медицинския център за космоса.
Някъде към полунощ нахвърлял маршрутния си график за следващите
дни – къде ще лети, за да не забрави приборите си за бръснене…
Тоест, читателю, когато ще създаваш работа на другите, трябва да имаш
търпение да работиш, когато те си почиват.
2.
Още по-странно е постигането на умението да си почиваш, докато другите
работят.
Такова търпение – единодушно потвърждават в спомените си съветските военачалници през Отечествената война, е проявил не някой друг, а Йосиф
Сталин.
Буквално през всички нощи на войната той изслушвал доклади, участвал
в определяне на главния удар в предстоящото сражение, утвърждавал картата
на боевите действия за утрешния ден, подписвал заповедите до фронтовете и
инструкции за вероятния замисъл на противника.
През това време войниците спели.
С настъпването на утринта, когато започвало изпълнението на неговия
план и офицерите вдигали войниците в атака, за да се сражават и да умират с
неговото име на уста, Сталин си лягал да спи.
Този маниер на работа бил естествен за него. Но бил изтощителен за щабните офицери. Те, в края на войната, до един се разболели от безсъние.
Е, нищо – след победата щели да се наспят.
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3.
Вече си изминал един милион километра по пътища и по релси, във въздуха и по вода.
Знаеш как се преодолява пространството.
А дали си разбрал как се преодолява времето?
Ето един от начините, лесен, читателю, с който можеш да преодолееш времето.
Ако не го гониш ти, а застанеш на едно място и го пуснеш него, времето,
да тече край тебе.
Това се случи, когато започна стажът ти като технически ръководител на
вход тунела под стената на язовир „Доспат“. През който щеше да тече водата, да
задвижи подземните турбини на водноелектрическата централа „Тешел“.
Четирима бяхте стажантите и работехте на смени по шест часа – толкова
се работи в тунел. Виждахте се само когато си предавахте карнетите за извършения пробив.
След това отивахте да си доспите в общежитието хотел. Там, в просъницата на будуването, покрай тебе се извървя безкрайна върволица от командировани специалисти, случайно попаднали авантюристи и какви ли не. Всички
те, настанили се и върху леглата на колегите ти, все за жени приказваха и все за
пари, които могат да изкарат на обекта.
Появяваха се и отделни романтици. По твое мнение те мислеха по-правилно. Първо говореха за поезия, а после за жени.
4.
А всичко започна така.
Слязъл си от раздрънкания автобус. Стискаш дръжката на мукавено куфарче и се оглеждаш.
По селския площад щъкат като изплашени кошути забулени жени. Те внимателно хвърлят скрити погледи към слезлите от автобуса пътници.
От прозорците на каменните къщи наоколо помръдват перденца. Оттам
ви наблюдават.
Ти си попаднал в мелница от мълчаливи погледи, но се сепваш и питаш
младежа пред тебе как да стигнеш до началника на строежа.
Началникът на строежа е наблизо – на петдесет метра над площада.
Той те посреща радушно, после те въвежда в проекта, като разхожда дланта
си по картата, закачена на стената, и ти подписва заповедта за назначаването ти.
Назначен си за помощник технически ръководител на сменния техник Манол Кътин.
Домакинът на обекта ти връчва комплект дочени работни дрехи, каска,
гумени ботуши. Касиерът ти дава аванс за заплатата (нали трябва да вечеряш)
и ти връчва бележка за общежитието – на кое легло да спиш.
Утре в шест часа сутринта си на забоя.
5.
След смяната (вече са изминали три месеца) се прибираш в хотела.
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Някакъв нахалник, вонящ на алкохол, хърка в твоето легло, макар че наоколо креватите са празни. Ти се просваш на един от тях.
На другата сутрин си отново на забоя. Мълчаливият ти състудент подава
карнетите си и отклонява погледа си от тебе.
Случило се е непоправимото.
Онова, за което вчера предупреждаваше планинският натиск – посипването на дребни камъчета от свода.
Седнали на това място бригадирът на миньорите по взривните работи и
един маркшайдер, разгърнали профила на тунела да обсъдят как да реагират на
обаждането на планината. Докато обсъждали, реагирала планината, свлякла се
канара и ги смазала…
Потръпваш, търсиш цигарения пакет, подаваш цигара на твоя колега. Той
не пуши, но запалва. Запалваш и ти.
Някой шляпа с ботуши откъм входа на тунела. Пред теб застава небръснатото лице на нахалника, окупирал твоето легло в хотела. Бил художник – дошъл
в командировка да рисува картини за трудовия героизъм.
6.
За трудовия героизъм при пробиването на тунели ти узна много по-късно. Когато изучаваше опита от строителството на московското метро, защото
предстоеше да се организира строителството на софийското метро.
На петдесет метра под земята те посрещна Николай Иванович Фьодоров,
началник на едно от подземните строително-монтажни управления. Той те
представи на бригадата, която управляваше пробивния щит с гигантски диаметър. Бяха жени.
Оказва се, че това е единствената в света бригада от жени миньори, която
и до днес, и по-нататък ще пробива тунела на метрото. Защото през четиридесет и трудната година, когато немците с бинокли разглеждали предградията на
Москва, две неща били важни за съветския народ: че строителството на метрото продължава и бригадата от жени миньори е напреднала с толкова и толкова
метра и че върховният главнокомандващ е на поста си в руската столица.
Това съобщавали всеки ден по радиото.
7.
Стоиш пред гладката повърхност на язовир „Доспат“, прострял се до Сърница.
По нищо не личи, че преди осем петилетки тук е бумтяло и ехтяло, че от
взривовете са разцъфнали скалите, че младите момичета са свалили фереджетата и са яхнали крановете, че момчетата са хвърлили фесовете и са хванали
кормилото на самосвала, че не се чуваше гласът на ходжата.
Няма и помен от това време. Отново жените са забулени, отново мъжете
са с кепета, гласът на ходжата се разнася във величествената тишина.
Битката с времето беше загубена.
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8.
Но не съвсем. Водата от язовира дава енергия, служи за напояване и за водоснабдяване. Най-чистата вода. А жените от селото отиват да работят в близката фабрика за шивашки изделия.
Точно пет години ти оглави и участва в друга битка с времето – построихте
на 3500 километра завод за тухли в Карелия.
Приемателният акт е подписан, производителността е постигната, асортиментът от тухли е богат, качеството – по световните стандарти.
Ти стоиш пред друго водно огледало – Онежкото езеро под Северния полярен кръг.
Тук по това време слънцето не залязва. А след няколко месеца – залезе ли
– не изгрява. Тогава пък гори Северното сияние.
Ти поглъщаш с погледа си трепкащите искри на езерото. Тези пет години
не бяха напразни. Надхитрихте го, времето!
Пет години… Толкова време отне на човечеството Втората световна война.
През която хората яростно се избиваха и разрушаваха с бомби и напалм
стотици градове и села, сриваха и опожаряваха до основи човешки домове, градени от глинени тухли с много труд и пот в продължение на столетия…
Глината, читателю, е чакала 15 милиона години, за да попадне в ръцете
на човека. И той, богоравният, е направил от нея стомни, кани, ръкатки, вази,
подници, тухли, керемиди, амфори, делви, рисувал е върху нея хора, животни,
цветя, божества, мечти.
Сам си е създавал щастие, върхът на което е собственият дом, който е неговата гордост, неговата крепост, неговото завещание към поколението му, неговото огнище!
И това щастие да бъде унищожено за минути…
Защо бе, Господи?
Защо с това си наказал нашия изумително красив свят?

Част четвърта
ВИДЕНИЕТО
Да виждаш е повече, отколкото да гледаш.
1.
Зимата беше от неприятните. Снегът – мръсен. Пътищата – смес от кал и
лед.
Батко ти се върна от училище и каза, че гръцките партизани са разбити в
планината Грамос. Тито ги предал и англичаните ги ударили в гръб. Към България се оттеглят останалите живи.
Вечерта баща ти каза, че гръцките партизани ще бъдат настанени в бившия американски колеж, до оградата на който вие живеехте.
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Те дойдоха през нощта. Придвижвали се само нощем. Върволица от мрачни и небръснати мъже, уморени от похода. Няколко камиона с уплашени жени
и деца. Конски впрягове с оръдия и с походни кухни. Каруци с ранени, бинтовани, стенещи. Те бълнуваха нещо на непознат за тебе език.
Ти никога не забрави това видение, задружните и мелодични тъжни песни
край огньовете на хората, които ти подаваха крайче царевичен хляб, отпуснат
от българското правителство.
2.
В свежа слънчева утрин вие – трима българи, се вливате в потока от хора,
тръгнали в неделния ден към най-големия пазар в Испания – Рàстрото в Мадрид.
Под ослепително синьото иберийско небе се разкрива безкрайна панорама
от вещи, заели сергиите на цели улици.
Ками за ревнивци, ветрила за дами, картини на наивисти, чадъри, пистолети от кралската гвардия, касети с андалузка музика – купувате по касета и
стигате до място с провесени плакати за корида.
На една маса студент предлага приключение за два долара. На цветен
афиш, на който тореадорът Пако Камино забива пика в гърба на бика, е оставено празно място, на което, щом си кажеш името, с големи печатни букви,
натопени в нарочни тампони, то се появява редом с името на Пако Камино.
Връщаш се, значи, в България с документ, че си участвал в корида с найголемия тореадор на света. Докато изсъхнат буквите, купувате по една грамофонна плоча от съседния щанд с песни на интербригадистите от Гражданската
война в Испания.
Вкъщи разтваряш афиша от коридата и пускаш плочата. Оказва се, че от
другата страна на плочата са песните на франкистите.
Така се приключва гражданска война!
3.
Летите в двуместния хеликоптер на КАТ.
С пилота облитате трасето над магистралния газопровод. Пръстен от тръби с диаметър 500 милиметра, обхванал от север и от юг Стара планина.
Кацате над село Петревене на мястото на голяма авария. При изпитанията
на тръбата с газ под 60 атмосфери налягане тя се спукала по протежение на
един километър. Огънят от възпламенената газ превърнал почвата в стъкло на
по тридесет метра от двете страни на тръбата.
По щастлива случайност в този участък нямало хора.
Привършва съвещанието за отстраняване на аварията и по радиото на
пилота се обаждат да излетите веднага по трасето към връх Мургаш. Станала
злополука със заварчик. След десет минути кацате на мястото на случилото се.
А случило се следното.
Бригадирът на заварчиците предния ден посрещнал жена си, дошла от десетки километри да го види, порадвали се един на друг и на сутринта тя накиснала в коритото дрехите му да ги пере и се заела да готви чорба.
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Заварчикът решил да направи още една обратна заварка на тръбата, та да
приключат с този участък, но проклетата тръба се изпружила и го смазала до
ръба на скалата в изкопа.
Бяхте закъснели. Жената не довърши прането, нито хапна някой от гозбата й…
4.
Виденията ти продължават години.
Металургът със стоманено сиви очи, който взема съдбоносно решение
след счупването на карето (каре, като на кола, но с диаметър един метър) на
блуминга на стан 1700 горещо валцуване в Кремиковци.
Технологът със свадливия характер на щапелната линия на завода „Свилоза“ в Свищов.
Началникът на строежа на ТЕЦ „Бобовдол“, който намира решението да се
продължи изграждането на охладителната кула, след като унгарската технология се е оказала негодна.
Хора с непонятна сила на волята, знаещи и можещи, за да тръгне обектът
към пуск.
Пускът е руска дума, появила се в световния лексикон след пускането в
орбита на първия спътник на земята.
Онзи, който не е пускал, никога няма да разбере едно от главните действия
през отминалия ХХ век.
Да оживиш двадесет и пет хиляди тона оборудване в атомната централа и
72-метровата турбина да заспи пред очите ти, след като е задвижена до необходимите обороти.
Не е ли действие, богоравно по съзидание!
5.
Ти спираш шофьора пред един магазин и купувате кашон с коняк „Плиска“.
Утре е Нова година. Завършен е огромен труд. Монтиран е и чака запалване първият водогреен котел с мощност 100 гигакалории (достатъчна да отопли
5 хиляди апартамента). Нашите котлостроители събраха кураж да го създадат.
Ако пускът е успешен, ни чакат стотици поръчки за градовете в Сибир.
Шофьорът оставя кашона с коняк до вратата на пулта за управление.
И ето го мига. Началникът на котелното отделение, преди запалването,
включва помпите за охладителните екрани на котела, но налягането не достига.
Отива да види какво става, връща се и докладва, че на четиридесет места заварките на котела изпускат струи вода…
Пръснахте се в новогодишната нощ.
Конякът така си остана неизпит.
6.
Политически затворници в България вече нямаше. Закриваха се затвори.
Кюстендилският стана обувна фабрика. Плевенският – завод за ядрена техника. Сливенският – шивашки цехове.
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Криминалните затворници от Софийския затвор работеха в строително
управление „Пълзящ кофраж“ към ДСО „Софстрой“. Два работни дни се зачитаха за три дни затвор.
Една сутрин при тебе дойде симпатичен старши лейтенант и се представи,
че е политически офицер и отговаря за възпитателната работа с младите осъдени. Помоли те да изнесеш беседа пред тях – за патриотизма.
По пътя ти си мислеше с какво обръщение да изнесеш лекцията.
Дадена ти беше думата.
Ти се изправи пред стотина души и започна:
– Вижте какво. Това, че вие седите, а аз говоря пред вас, е относително, ако
аз съм пристъпил закона, щях аз да седя и да слушам някого от вас.
Те впериха в тебе очи и ти говори за Левски.
Беше ти зададен само един въпрос от широкоплещест младеж:
– Когато изляза на свобода, ще ми помогнете ли да си намеря работа?
Ти му каза по кой телефон да те намери.
Мина цяла година и младежът се появи. Ти вдигна телефона на секретаря
на Комсомола в ЗММ Димитър Лозанов и го попита могат ли да приемат на работа един младеж, без да го питат къде е бил. Могат, да отидел при него.
– Шефе, аз си намерих работа. Дойдох да видя дали държите на думата си…

Част пета
СЪМНЕНИЕТО
С любопитство, знания, умения, търпение и въображение човек наистина става силен. Но не свободен – все още.
Чувството за свобода придобива плът, щом се появи съмнението.
1.
Съмнението.
То вече беше започнало да те гложди в горните класове на гимназията.
Когато учителите деляха поета Яворов на периоди: правилния Яворов и
упадъчния Яворов. Ти така и до днес не разбра как един поет може да се дели
на части.
Тогава ти започна да забелязваш неща, които по-рано не виждаше.
Че ви смениха учебника по биология с основи на дарвинизма.
Че в уводни статии отричаха кибернетиката.
Че белият стих е упадъчен.
Че полифоничната музика е реакционна.
Че рокендролът и туистът са противоестествени.
Че офицерите (в мирно време) получаваха по-големи заплати от учителите.
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Че поетите чакаха по седем години, за да издадат втората си стихосбирка.
Че бобът се купуваше с бележки от Отечествения фронт!
2.
Започва твоят приемен ден.
Пред вратата ти са се събрали доста хора. Ти приканваш с ръка да влязат
жена с две дечица. Едното дете е с температура 40º.
Мъжът й я напуснал преди три месеца.
Тя, с децата, се самонастанила в къща.
Къщата била предвидена за събаряне, защото кварталната общественост
не можела да търпи тая изоставена къща, искала там да има зелена площ.
Жената работи на смени като ватманка в градския транспорт. Голямото
дете го вземала със себе си в кабината на ватмана. Малкото го гледала една баба,
бабата умряла преди три дена.
– Погребах я аз, защото беше самотна, тичах натам-насам по погребението, детето се простуди, а днес ме изгониха от къщата, щото дошла бригадата да
я събарят, навън е студено, какво да правя аз?
След кратка пауза жената казва хладно:
– Вземете си го това дете, с температурата!
И го оставя на бюрото ти.
– Нали вие, властта, ни карате да раждаме?
През това време ти си разгледал прозореца и си мислиш: Дявол да ги вземе
тия от разчистването на терените.
После викаш лекаря от административния отдел, той отива с жената и децата в съседната поликлиника. Преди да тръгнат, пред нея нареждаш да не се
бута къщата, ще почака малко кварталната общественост.
3.
Влиза млада крехка женица. Големи сини очи.
Мъжът, от когото забременяла, избягал. Когато родила детето, родителите
й я изгонили. Защото не искала да даде бебето в дом „Майка и дете“, като се откаже от него. Имала малко спестени пари от работата си в тъкачната фабрика и
с парите от майчинството наела стая в хотел „Севастопол“.
Стаята била с две легла и през цялото време тя с детето търпели клиентка
на хотела, но вчера някаква съквартирантка, която не търпяла деца, изхвърлила пелените от парното, на което съхнели.
И те попита в упор:
– Какво да правя в общество, което ми пречи да живея с детето си. Гонят
ме от хотела. Ходих при кого ли не. Всички вдигат рамене. Някой ми каза да
дойда при вас! Вие сте близо до хотела, оставих детето самò…
Какво да прави тя в това общество.
А какво правиш ти в това общество?
4.
Обществото плачеше за справедливост. По 15 хиляди жилища строяхте,
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но за тези жени и децата им нямаше решение къде да живеят.
Тогава ти повика математика Иван Делиев да се ориентираш в жилищния
проблем. Стана ясно, че не е необходимо да се увеличават мощностите за ново
жилищно строителство, а трябва да се реформира системата на разпределението на новите жилища, при което могат да се задоволят жилищните потребности
на два пъти повече нуждаещи се семейства.
Ти докладва резултата от анализа.
Тогава срещу тебе се изправи гора.
Гора от интереси и ненавист към тебе.
Ти не си даде сметка какво ще последва.
Последва преследване на математика.
Математикът беше талантлив, нестандартен, но уязвим, защото на всеки
срещнат казваше какво мисли. Той имаше качеството за половин минута да си
създаде врагове. Но какво да се прави. Не беше политик, а математик…
Никъде не желаеха хора, които казват истината.
Ти се намеси да постъпи на работа в Института по териториално разположение на производителните сили към Плановия комитет.
Там той работи една година и доказа, че благодарение на плановата икономика България се свива, развивайки производителните сили само по железопътния ареал, и всмуква жизнените сокове от граничните райони тук.
В резултат той беше изключен от партията и уволнен от института.
Ти получи анонимни заплашителни писма.
5.
Съборите в Краището бяха, са и ще бъдат най-важното събитие.
Най-големият събор е през пролетта в местността Зеленилото до село Злогош.
По-големият събор в края на лятото е в местността Манастирище до село
Трекляно.
В София ти ходеше на един събор в местността Офелиите на Витоша. Там,
в деня на строителя – първата неделя от месец юли, се събираха стотици строители от 64 строително-монтажни управления на столицата.
Колко наздравици трябва да произнесеш и да останеш трезвен, съобразявай ти сам, читателю!
Но останах трезвен. По-скоро ти остана трезвен.
В края на социалистическото лято ти прочете във вестника решение на
Секретариата на ЦК на БКП, че се забраняват съборите, за да се прибере изобилната реколта.
Ти четеше втрещен това решение в град Кула. Където съборът е шансът
момите да си намерят кандидат!
Тогава ти с досада си помисли, че щом една власт е тръгнала срещу своя
народ, тя едва ли ще има бъдеще…
Добре, че хората не ги интересуваше какво е решил Секретариатът!
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Част шеста
РАЗРУШЕНИЕТО
Съмнението е предвестник на опасни мисли. Това са мислите в
преддверието на свободата. Най-простата от тези мисли е,
че така не може и не трябва да продължава.
1.
Светът, в който се намотава нишката на твоя живот, е уютен свят.
Свят на безгрижно детство, на майчина ласка, на бащинска подкрепа.
Свят на възторжено юношество, на трайни (до гроб!) приятелства, на сладкия вкус от филията хляб с олио и червен пипер.
Свят на обич към жена ти и децата.
Свят на опиянение и на предупреждение!
Че този свят е и най-враждебният свят!
Което не се усеща, когато си млад и здрав.
2.
Времето, което последва обаче, по своята жестокост, безнадеждност и безумие надмина ужасите от филмите на Хичкок.
Хичкок бледнее пред агресията на всяка цена да се обезсмисли животът на
милиони хора, да се насади разделение и омраза, да се посее злоба и ненавист,
порнографията да се превърне едва ли не в единствената ценност.
3.
Всичко започна благовидно. С повик за перестройка. Чуждите думи не те
привличаха. Освен това в тази дума имаше нещо казармено. Тя няма смислов
превод в българския. Българите никога не са живели в казарма.
Даже под турско робство у нас са процъфтявали читалища и училища, издържани не от султанската държава, а от настоятелствата на населението. Пред
тях са показвали учителите на какво са научили децата. На 24 май.
Все пак те боцкаше терминът перестройка – преустройство.
Отговорът на съдържанието му ти намери в едно есе на Боян Пенев.
Написано след Освобождението ни от турците. След като вече сме свободни – какви да станем? Германци ли, французи ли, англичани ли, а може би
– най-добре – руснаци?!
Просветеният Боян Пенев прави кратка, но безпощадна вивисекция на
всяка една от гореизброените нации.
Немците са студени, французите – фалшиви, англичаните – надменни. А
руснаците?
Ах, руснаците са безалармени! Безгрижни! Докато решат, че те обичат.
Обичат те повече от себе си. Но щом те обичат, те искат да те променят, да те
направят като себе си, няма значение ти искаш ли, или не искаш това. Те няма
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да се спрат, докато ти не се промениш, нещо повече, докато не се преустрои
целият свят. Перестройка!
Когато ти сподели с професор Фол това, той каза:
– Много ще страдаш, щом четеш Боян Пенев!
4.
Всъщност течеше гигантски процес. Променяше се животът на планетата.
Разлюля се вълна от „нежни“ революции. Сценарият в Източна Европа
беше един и същ. Да се разруши държавата, да се обожестви частната собственост. За тази цел не се подбираха средства: ликвидация, реституция, приватизация, лустрация, лумпенизация.
А революциите бяха нежни (без кръв), с едно изключение в Чехословакия,
където беше убит един студент.
„Нежни“ бяха, защото имаха да получават хората! Наследство. Част от
държавната собственост, ако нямаш наследство. Това не е да ти отнемат собственост, тогава ти вземаш оръжие да се бориш като Григорий Мелехов от романа „Тихият Дон“ на Шолохов.
Сценарият се състоя в Източна Европа
Нещо не се състоя в Китай, в Куба, във Виетнам.
В Русия обаче се състоя. Бездарно.
В България се състоя – но по български!
Още по-бездарно.
5.
В топла и многозвездна октомврийска нощ ти ръководиш товаренето на
кораб с машини и с метални конструкции в Бургаското пристанище.
Докато се товареха вашите доставки за Русия, ти се разходи до съседните
кейови места.
На едното товареха 50 000 тона зърно за износ, когато българите нямаха
хляб.
На другото кейово място беше акостирал кораб с особен вид – широк, плитък, с навеси, под които имаше бали сено. Потокът от крави към този кораб
(чакаха още 12 кораба) не спираше. На трапа стоеше арабин с торба пари и
плащаше по 100 долара за крава. Българското стадо на безценица заминаваше
за Средния изток…
Ти отиде до входа на пристанището. Там един объркан старец, с дебели
диоптри на очилата, дърпаше отчаяно за юлара една юница.
Той те попита къде тука купуват крави.
Ти бръкна в джоба си, намери последните ти останали сто долара и му ги
подаде.
– Ето ти парите, дядо. И се върни с юницата във Факия. До сутринта ще
стигнеш в селото. И не казвай на бабата къде си бил.
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6.
Пътуваш от родното си село към Кюстендил. Очакваш приятна среща с
шедьовъра на твои някогашни усилия. Ябълковата градина, девет сорта плодове, насадена преди осем години под твоето наблюдение и подкрепа. Холандски
проект. Зреят плодовете един след друг. Поради което няма нужда от бригади,
за да оберат узрелите плодове. Брането е от месец юли до месец ноември.
Колата спира. Ти не вярваш на това, което виждаш. А виждаш, че на две
хиляди декара са изкоренени ябълковите дървета, току-що почнали да плодоносят.
На пазара в Борово продават ябълки от Холандия, читателю!
7.
Смазан от видяното, пътуваш за Радомир, след който е твоя лична гордост
– циментовият завод в Темелково. Там, когато го пуснахте в действие, беше достигната марка 600 – в Европа достигната само в Англия.
Пред тебе е разрушение по-страшно от война. Няма го завода. Нарязани
пещи и мелници. Не се виждат хора. Само един оксиженист. Той сваля очилата
си и на твойто „Добър ден“ ти отговаря, че нито денят е добър, нито нощта. Защото новият собственик (швейцарец ли, немец ли) купил завода за един долар,
веднага уволнил 600 души работници. Сега сме щели да купуваме цимент от
Франция…

Част седма
ВЪЗКРЕСЕНИЕТО
Две хиляди години откак са записани в Библията десетте божи
заповеди. Те са валидни и днес. Валидно и днес остава, че за тези
хиляди години няма сведения някой да изпълнява заповедите.
Няма сведения, достоверни, и за възкресението на божия син.
Но животът на земята възкръсва пред очите ни всяка пролет!
Погледни през прозореца!
1.
В петък големият ти син ти каза, че ще отиде до Солун да си купят гардероб. Ти го попита защо в Солун?
Там имало тази мебел, която търсят. Нямало я в мебелните къщи нито в
София, нито във Варна. Освен това в Солун била много по-евтина. А и пътуването до Варна щяло да изяде повече бензин от пътуването до Солун.
В събота вечерта синът се обади – купили гардероба, докарали пакетите и
сега го монтират. Сметката им излязла.
– Как минахте през границата?
– Тате, никой не ни поиска паспорти.
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– А на митницата?
– Там, тате, вече няма митница.
– А къде е отишла митницата?
– Сградата на митницата е продадена. Новият собственик е отворил бардак в нея за шофьорите на товарните камиони.
Ти се втренчи в себе си. Цял час.
Три войни, читателю, през миналия век, води България, за да излезе на
топлото Бяло море. Пътят към него е покрит с български кости.
А ето – качваш се на колата, след три часа достигаш до мечтата на бай
Ганю.
Солунската митница. Стои си тя. За гърците. А за нас – няма граница. Няма
митница. В Европа сме!
2.
Разглеждате с руските партньори модерното глинопреработващо оборудване в Сарафовската тухларна до летището в Бургас и поемате към София.
След град Айтос пред очите ви се отваря пленяваща гледка. Подредени масиви от лозя. И то така подредени, че насажденията следват естествения ход на
отглеждането на лозата. В началото – току-що засадени стръкчета, а в края вече
нависнали зрели гроздове – чакат да бъдат обрани. Всички масиви са прекрасно обработени. Финансирането, както пише на крайпътните табели, е от Европейския съюз.
Спирате замалко в крайпътното заведение под лозята. Поднасят ви да дегустирате вино от тези лози. Собственикът на заведението сяда до вас, отпива
и той от виното. То било безплатно за такива пътници като вас. Програмата на
европейския кредит била перфектна. Ако си изпълнил проекта и произвеждаш
продукция по евростандартите – гратисният период ти се удължава от три на
пет години, ако след петата година произвеждаш качествена продукция, предвидена в проекта, може да ти опростят кредита.
3.
Застанал си на високия бряг на Дунава. Като някой хъш. На отсамния бряг.
Пред тебе тече великата европейска река, събрала вода от триста притока.
Дунав вече е плавателен от Черно до Северно море, след като германците
направиха каскада от шлюзове, чрез които Дунав достигна до река Рейн.
Ти, недообръснатият съвременен хъш, попиваш бавно европейския смисъл на България.
Чак сега разбираш защо Европа е най-големият шанс за страната.
И защо България е още по-голям шанс за Европа.
Река Дунав има два бряга.
Ето защо архитектите на Европейския съюз искаха България и Румъния
непременно заедно да бъдат приети в Европа.
За първи път от хиляди години Европа без война получава безплатно повече от хиляда километра два плодородни бряга с излаз към топло море, гарниран от най-златните пясъци, прострели се на петстотин километра на брега на
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топлото Черно море.
Цивилизациите, прочете ти в учебника по география в четвърто отделение, са се развивали по реките.
4.
По телевизията върви част от сериен филм.
За хъшовете. Не си ли ти всъщност един хъш?
Ти си обикновен българин, най-сетне. Но кой българин, като е бръкнал в
джоба на шлифера си и е напипал само една монета в него, не се е чувствал хъш?
5.
Хъш, не хъш, всички европейски реки са регулирани. С изключение на
долното течение на река Дунав. Е – и река Струма.
Ветровете на промените отложиха тази нужна на дунавските страни операция.
Няма начин в близките години да не й дойде редът. Не трябва никой да
се безпокои за финансирането на тази утвърдена от европейските инженери
разработка.
Спираш дотук. За да не заприлича писаното по-горе на доклад.
Но защо пък не?
Не е патент на Брюксел само те да пишат доклади!
Възкресението идва. То е в ръцете ни!
6.
Има само едно условие.
Господ е дал на България слънце, море, реки, планини, плодородна земя,
злато, мед, уран, цинк, олово, волфрам, манган. Гени.
Какво ни липсва?
Някога, в младостта си, ти прочете откровение на Антон Семьонович Макаренко, създал педагогическа школа за възпитание на безпризорните деца,
след разрухата от Гражданската война в Русия.
Въпреки че за тяхната издръжка чекистите отделяли процент и половина
от своите заплати, те гладували.
Гладували, докато в колонията не се появил Соломон Соломонович.
Той възкликнал:
– Триста души, шестстотин ръце! И стоите гладни?
Триста хиляди, читателю, в България безработни. Шестстотин хиляди
ръце!
Само не е дошъл още истинският Соломон.
Да ни попита.
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Част осма
КОПНЕНИЕТО
Все туй копнение в духът,
все туй скиталчество на път,
на който не съзирам края.
И поглед вечно устремен,
напред към утрешния ден
без там пристанище да зная…
П. К. Яворов
1.
Какво още ти трябва?
Нищо.
Само да си намериш стария кафеникав шлифер. Оня, с големите ревери и
с дълбоките джобове.
Подобен шлифер имал писателят Фокнър и много се зарадвал, когато го
открил в гардероба. Защото в левия му джоб било плоско шише с уиски, а в
десния – томче със сонетите на Шекспир.
Днес, на пети май 2010 година, ти намери в гардероба в Симеоново стария
си шлифер.
А преди няколко дни в Габрешевци откри плоското шише на баба ти Станка. В него тя си носеше ракийка, за лек, ако нещо я заболи, в тайно ушит от нея
джоб на саята.
В буренцето обаче нямаше ракия.
След войната на НАТО с Югославия прахът с обеднен уран от хвърлените
бомби и снаряди отне плодоносенето на дръвчетата в Краището.
Но нищо. Ще го напълня с уиски като Фокнър. Стъклото. Нали сме в Европа!
За разлика от Фокнър, в десния джоб заварих, че там е томчето на Димчо
Дебелянов.
август 1974 г. – май 2010 г.
2.
Послеслов
Екипиран с шлифера и със съдържанието му, си застанал на тротоара до
булеварда на живота.
Ето я гледката, която ти отдавна търсиш, за да намериш завършека на тази
повест.
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Читателю,
Виждал ли си циганска гальота, натоварена със стар хладилник и до него
стар телевизор? Пред тези вещи седи млада жена с три дечица. Главата на семейството стои изправен, камшикът му плющи над гърба на препускащия кон.
Бял кон.
Та да го разбере, конят, че трябва да успеят да минат, докато е зелена светлината на светофара.
С тази повест авторът се стреми да успее да мине на зелената светлина,
дано се задържи тя!
3.
Повестта е започната в Сливен, писана в София, Приморско, Варна, Москва, Орел, Брянск, Кюстендил, Хавана, Сантяго де Куба, Манагуа, Масая, Ню
Йорк, Симеоново, Габрешевци, Кондопога и е завършена в Борово на 5 май
2010 година.
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ХРИСТО ЧЕРНЯЕВ

80

Години
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СТИХОВЕ
БЪЛГАРИ
Всеки връх е белязан с кръвта
на мъжете, за подвиг узрели.
За омразата и обичта
няма нито закон, ни предели.
С прости чувства в юнашки гърди
под звездите са падали хора
със завета на свойте деди
и с възторга голям на простора.
Средногорски елени вървят
там, където след кървави дири
богоравните българи спят
и над тях бавно вятърът свири.

ИСТИНСКИТЕ ПОЕТИ
Тук става дума за истинските
поети.
Кажете –
кой може да ги повтори.
Знамената не са ли песните им
изпети,
продължението
на съдбите им метеорни?
Куршумът минава през тях,
но живеят,
примката на бесилото ги изтърва
и празна висѝ.
Истинските поети!
Които злодеят
/стреляйки/
всъщност ги възкреси.
Един го чака мила Венета,
роза в сърцето й гъне листа.
А той векува, майно льо клета,
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посред Балкана
в орлòви гнезда.
Други го чака, майко ле моя,
изгревът румен
над тихо Банско,
над Ел тепе.
А той в двубоя
кървав,
безумен,
гневно си слага венец куршумен
там, под софийското тъмно небе.
Трети го чакат сърца и скели
стих да извае
от пот и бетон.
И бригадирски тръби му тръбят.
Него го сляпата подлост уцели
и вечността го осъди
на път.
Пеньови къдри –
виж –
са развели
горе
комините сред небосклона.
Истинските поети
от голямата читанка
на живота,
на борбата
и на труда.
Те са живи
и стиховете са тяхната сянка.
И дъх ни докосва от висока звезда.
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ГРОБИЩЕ КРАЙ ГРАНИЦАТА
Родени в Одринско, край Лозенград,
навеки тука са се подслонили
в туй гробище, заело стръмен скат,
под кръстовете сиви и унили.
И ако всеки кръст е наклонèн
на юг, то свой насъщен смисъл има,
за да поспре тук някой като мен
и чуе болката им несломима.
Над ралото и спечената пръст
до края си те тука са вървели
и носили са тежкия си кръст
на бежанци, от мъка посивели.
Един копнеж запалвал е у тях
свещеното си пламъче с години –
от толкоз изгоряла светла прах
да възкресят рождените светини.
Да бъдат там, където първи път
света и светлината са познали…
Сега под кръстовете нямат плът.
Сега са само кости и парцали.
И въпреки това, аз виждам как
до кръста кръст надолу се накланят
и взират се в изгнил домашен праг
и към подпряна до дувар диканя.
И струва ми се – гробищният скат
като лавина тежка ще се срине,
за да се върнат мъртвите назад
при свойте невъзкръснали светини.

И светът беше крив, ала смешен –
с изкривени черти и представи.
Там смехът обладаваше всички –
и деца, и столетници.
Там и болните ставаха весели.
В онуй време на кривите огледала,
което наричат робско,
всеки се смееше до насита
от своето несъвършенство
и палатата се люлееше
от истински смях…
А сега тя стои мълчалива,
полусрутена и разграбена
от престъпници и от цигани;
без врати, без огледала, без душа.
И без поглед.
Гледката е апокалиптична.
В днешно време, което наричат
свободно,
тук е тъмно и мрачно,
и безлюдно, и страшно. Стените
отразяват халюцинации
и лица на съвременни изроди.
Гледката е апокалиптична.
А навън, като ням динозавър,
е виенското колело,
дето вдига над клоните скелет.

КОЖУХ ПЛАНИНА
На Никола Тренев

КРИВИТЕ ОГЛЕДАЛА
В западния парк,
до виенското колело,
беше дворецът на кривите огледала.
Всъщност палатата бе елегантна.
Кръгла палата, бих казал.
Вътре в кръг се извършваше
едно тайнство. Огледалата
изкривяваха скромните образи
на безбройните посетители.

Не зная защо, но отдавна у мене
припламва една светлина,
щом чуя, през всички сезонни промени,
за тая Кожух планина.
И ето: най-сетне се движа под нея,
наострил и поглед, и слух,
и вече със шарена гледка живея
от нейния овчи кожух.
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Редуват се шарките бели и черни, –
там стадо овце ли пасат?
Високо над върха се облаче мерне,
шепти на южняка гласът.
Там всичко е хубаво, свидно и мило –
покоя и въздуха. Там
разцъфва кокиче, съвсем подранило.
По-радостно чувство не знам
от туй – да те мамят скалите,
полето,
где Струма легенди мълви,
где извори бликат целебни и гдето
са Рупите с меки треви.
Там сякаш е вместено кътче от рая,
и виждаш оттам надалеч,
и гали те пъстрата южна омая
и древната българска реч.

РУЖА
В сърцето мило кътче има
и за една крайпътна ружа,
напрашена, почти незрима.
Молебен ли да й отслужа
или да й изпея химни,
та в следващия век, когато
ще са изкуствени цветята
и чувствата ни ще са зимни,
да не изчезва от кръвта ми
поизбелялото й знаме,
усмивката й тиха, плаха,
гдето пчелите се рояха,
покрай които с тънки звуци
звъняха птици и каруци.
И имаше човекът скромен
до ружата простор огромен!
Дано не бъде само спомен.

Не зная защо, но отдавна у мене
припламва една светлина,
щом чуя, през всички сезонни промени,
за тая Кожух планина.
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СПОРТНОТО ПОСТИЖЕНИЕ
КАТО БИОСОЦИАЛЕН ФЕНОМЕН
Цветан Желязков

В

Цветан Желязков – доктор на
педагогическите науки, професор
в Националната спортна академия – София. Работи в областта
на теорията и методиката на
спортната тренировка с елитни спортисти. Автор е на над
180 труда, от които 42 са преведени на чужди езици, включително 5 монографии на английски, испански и сръбски език. Член
е на научноизследователския комитет към CIEPS (Съвет за физическо възпитание и спорт към
ЮНЕСКО), на Международната
асоциация „Sport Kinetics“, на Научния борд на American Biographical
institute. За „цялостните си постижения и приноси към обществото“ е избран за „личност
на 2004 г. – „Man of the 2004“ от
American Biographical institute. Почетен професор на Загребския
университет.
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ъзникването на големия (елитен) спорт е резултат от естествените потребности на хората за
изява на техните възможности във всички сфери на
живота. Този стремеж е характерен както за науката, изкуството и културата, така и за спорта. Следователно спортното усъвършенстване е сложен процес,
изграден върху двойна основа:
• от една страна – това е общочовешкият стремеж за овладяване на природата, който е свързан с
биологичните процеси, т.е. с човешкия организъм, и
е своеобразен механизъм за реализиране на социалните функции;
• от друга страна – това е влиянието на социалния компонент, който стимулира биологичната активност на човека и го оформя като личност.
Разбира се, въздействието на спорта е много пошироко от непосредствения ефект на физическите
упражнения. То обхваща и емоционалните, и интелектуалните, и нравствените компоненти на личността. Оттук следва, че спортното постижение, като
еманация на цялостната личност на спортиста, е основно начало и главна цел на големия спорт.
ХХХ Олимпийски игри в Пекин показаха, че в
развитието на елитния спорт ярко се очертават три
основни тенденции – тотална комерсиализация, професионализация и изключителна интензификация на
тренировъчната и на състезателната дейност.
С повишаването на спортното майсторство се
увеличава и броят на факторите за спортното постижение, респективно и на екстремалните изисквания
към физическите и психическите качества на спортистите. Тяхното управление извежда на преден план
проблема за ролята на интелектуалния фактор, който
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разкрива широки перспективи за преодоляване на емпиризма и за създаване на
научнообосновани системи за спортна подготовка.
Спортът на високите постижения се превръща с ускорени темпове в обект
на дълбоко и всестранно научно изследване. Този процес е закономерен и отразява посочените тенденции в неговото развитие.
Проблемът за динамиката на спортните постижения има не само познавателно, а и важно общокултурно значение. От тези позиции спортното постижение следва да се разглежда като сложно многофакторно явление, чиято
динамика във времето разкрива сумарното влияние на биологични, социални,
икономически, технологически, спортнопедагогически и други фактори.
Системно-историческият анализ на посочените фактори показва, че в развитието на спортното постижение се очертават няколко основни етапа.
Първият (емпиричен) етап се характеризира с доминиращата роля на емпириката и с твърде ниското ниво на обобщения опит на треньори и състезатели. Поради тези причини спортното постижение се разглежда като тясно
специализирана проява на човешката моторика в определен вид двигателна
дейност – спорт или дисциплина. Оттук и твърде ограниченият брой на средствата и методите на спортната подготовка, насочени предимно към техническото изпълнение на специализираните упражнения.
Вторият (феноменологичен) етап се характеризира със значително натрупване на резултати (факти) от изследванията на различни научни дисциплини.
Те засягат в една или в друга степен отделни фактори на спортното постижение.
Така постепенно в теорията на спорта проникват знания от антропологията,
физиологията, спортната медицина, биомеханиката, психологията, педагогиката. Появява се необходимостта от първична обработка на фактическия материал. Това позволява интуитивният подход към тренировъчната и състезателната
дейност постепенно да се замени с по-точни количествени оценки. Обаче неравномерното развитие на отделните научни дисциплини води до строго диференциран (едностранчив) подход към изучаване на спортното постижение.
За процеса на познанието този етап е преди всичко описателен, без особени
възможности за оценка на явленията в тяхната взаимовръзка и за формиране
на нови теоретични концепции.
Третият (аналитико-синтетичен) етап се характеризира със значително
натрупване на информация за основните фактори на спортното постижение,
която се поддава на точна математико-статистическа обработка. Така се установяват феноменологични корелации от различен род, биоелектрични процеси с различна количествена характеристика, определяща дейността на отделни
органи и системи в организма. Навлизането на метрологичния контрол и на
мощна електронноизчислителна техника позволява да се обработва в реално
време огромно количество информация и да се използват по-съвършени методи за разкриване на причинно-следствени връзки между отделните фактори на
спортното постижение. Специално трябва да се отбележи ролята на т.нар. системен подход като универсален метод за изследване на сложни многофакторни
явления и процеси. Той е солидна методологическа база за изследване на структурата на спортното постижение в различните етапи на спортната подготовка.
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Четвъртият (моделен) етап се характеризира с вникване в диалектическите противоречия между устойчивостта (стабилността) и изменчивостта
(вариативността) на различните фактори на спортното постижение. Този етап
е извънредно труден и неговото реално съществуване е възможно, когато в основни линии са завършени първите три етапа. Целесъобразно е да се използва
езикът на многомерния статистически анализ и на многомерните пространства, изключително ефективни при изучаването на обекти със сложна факторна
структура. Оттук следва, че възможностите на спортиста за достигане на високи спортни резултати зависят от голям брой фактори, които дават представа за
т.нар. пространство на системата, представляващо n-мерен континуум. Опитите за количествен анализ на такава система са съпроводени с много големи
трудности. Тяхното преодоляване е възможно единствено върху принципа за
„необходимото разнообразие или опростяване на сложността“, формулиран от
У. Р. Ъшби така – „когато системите стават сложни, то тяхната теория се заключава в това да се намери път към тяхното опростяване“. За целта е необходимо
да се изключат част от координатите, които са несъществени за интегралната
характеристика на преходния процес (за определен период от време), както и
да се обединят тези от тях, които едновременно оказват влияние върху общото
състояние на системата.
При решаването на този проблем могат да се използват йерархически модели, които включват т.нар. феномен (спортния резултат) и съответните трансфеномени (отделните фактори на физическата, техническата, тактическата и
психическата подготовка). По този начин функционалните връзки на зависимата променлива (спортния резултат) от независимите променливи (групата от
частни фактори) може да се изразят количествено чрез един интегрален модел
на спортното постижение (Y), като функция на система от посочените по-горе
фактори и техните компоненти:
Y = f (X1, X2, X3, … Xn)
X1 = f (Z1, Z2, Z3, … Zn)
Z1 = f (б1, б2, б3, … бn)
Този моделен подход разкрива качествено нови възможности за определяне както на абсолютните параметри, така и на характера (динамиката) на
процесите и на техните парциални значения на различни йерархични равнища.
Могат да се използват определен брой средства и методи, които при конкретните условия осигуряват най-голям тренировъчен ефект. Това е т.нар. оптимизация на тренировъчния процес, която позволява при конкретни условия целенасочено да се въздейства върху развитието на тези фактори, от които главно
зависи спортното постижение.
Определянето на основните фактори и на степента на тяхното влияние
върху спортния резултат се осъществява с помощта на многомерния статистически анализ (корелационен, регресионен и факторен) на базата на голям брой
параметри с последователно изключване на тези от тях, които не корелират със
спортния резултат и помежду си. Крайният резултат от такъв подход е изясняване на въпроса доколко и как се изменя спортното постижение, ако преднамерено бъдат изменени стойностите на един или на група лимитиращи фактори.
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При това трябва да се има предвид, че даже в един спорт или дисциплина относителното тегло на отделните фактори не остава постоянно. То се изменя в
зависимост от квалификацията на спортиста, възрастта и други явления.
По този начин съвсем закономерно възниква необходимостта от системно провеждане на диагностични тестове (спортно-педагогически, медико-биологични, психологически и др.), които се отличават с висока статистическа
надеждност, валидност, стандартност и обективност. Подборът на тестовете
позволява да се изградят т.нар. моделни характеристики, на базата на които се
извършва селекционирането на млади таланти за съответния спорт или дисциплина.
Петият (прогностичен) етап се характеризира с изграждането на прогностични модели на спортното постижение за определен период от време
– обикновено за 4-годишен олимпийски цикъл. На базата на логичния анализ,
на тестирането и методите на екстраполацията се определят конкретните количествени стойности на отделните фактори на спортното постижение за края на
планирания цикъл. Реализирането на прогностичния модел предполага няколко типа последователни операции:
• Създаване на система от средства и методи, с помощта на които ще бъдат достигнати планираните параметри съобразно със структурата и функциите на модела.
• Разпределяне на тези средства и методи във времето съобразно с обективните закони на периодизацията, т.е. научно планиране на тренировъчния
процес.
• Изграждане на система от диагностични тестове за оперативен, текущ и
етапен контрол за реализирането на тренировъчната програма.
• Сравняване на двата модела (прогностичния и реализирания) в края на
планирания цикъл. Степента на адекватност между двата модела е най-точният
критерий за качествата на прогностичния модел.
Заключение. Спортното постижение е еманация на агонистичното начало в природата (генотипа) на човека, комплексна изява на специфични способности (качества) на личността в определен спорт или дисциплина в конкретните условия на спортното състезание.
Съвременната теория на спорта разполага с фактически материал, който
доказва, че процесът на спортното усъвършенстване във времето, подобно на
другите явления в социалната сфера, се подчинява на т.нар. логистичен закон
на развитието (фиг. 1), характеризиращ се с три основни стадия. В първия то
е типично експоненциално, т.е. с ускорени темпове на прираста на спортните
постижения, което най-често е причина за ентусиазирани заключения за „безграничните“ възможности на човешкия организъм. Развитието по експонента
обаче не може да продължава до безкрайност, тъй като става дума за реално
протичащи процеси. Постепенно темпът на развитието се забавя, като процесът от експоненциален става линеен (в зоната на инфлексната точка), а впоследствие – асимптотически, т.е. приближава се към някакъв предел (таван на
насищане).
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Фиг. 1.
Логистична закономерност в динамиката на спортните постижения

Постижение

Таван на насищане

Развитие по
експонента

Инфлексна
точка

І

ІІ

Логистична
крива
ІІІ
t

Асимптотическата връзка между времето (t), в качеството му на аргумент,
който характеризира всички условия за растежа на спортните постижения, като
функция на тези условия разкрива преди всичко нелинейния и хетерохронен
характер на адаптационните процеси в организма, както и причините за относителното намаляване (ограничаване) на неговите потенциални възможности.
Следователно темпото, с което се покачват спортните резултати, като функция от времето е пропорционално на разликата между максималното (Smax)
и текущото (S) значение на резултата (Ю. Верхошанский, 1970):
ds
— = (Smax – S)
dt
След интегриране посоченото уравнение разкрива асимптотическата зависимост на прираста на спортния резултат от времето:
S = Smax – B  e-kt,
където (В) е размахът на признака между началния резултат и асимптотатата (Smax), (е) е основа на натуралните логаритми, а (к) е константа на растежа
на резултата.
Описаните закономерности и тенденции в динамиката на спортните постижения създават впечатлението за твърде нерадостна перспектива в развитието на големия спорт. Този песимизъм обаче е неоснователен, защото в сферата
на обществените отношения съществуват мощни регулативни механизми. Ло-
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гично е да се очакват качествени промени в структурната и функционалната
йерархия на спорта, които ще доведат до оптимално съотношение между растежа на спортните резултати и тяхното общокултурно значение за обществото.
Изключително високото равнище на световните рекорди по силата на логистичния закон на развитието постепенно ще се стабилизира, което означава,
че с времето относителният брой на рекордите ще намалява. За сметка на това
ще се увеличават средното равнище на постиженията и броят на шампионите
– в резултат на повече състезания и на появата на нови спортни дисциплини.
По този начин ще нараства не толкова обществената оценка на абсолютното
постижение, колкото извоюваната победа в конкретното състезание. Впрочем,
тази оценка и сега е доминиращият стимул за изтъкнатите спортисти, които
предпочитат непреходната олимпийска титла пред световния рекорд.
Оттук следва, че високите спортни постижения, като еталон за индивида
и обществото, постепенно се превръщат в същностна характеристика на общокултурния просперитет на човечеството. Подобно на класическите произведения на изкуството те винаги ще вълнуват широката спортна аудитория със
своето уникално средство за общуване – езика на човешките движения. В този
смисъл стимулиращата и евристичната роля на високите спортни постижения
ще остане в сферата на вечните проблеми, които човечеството следва да решава
на строго научни основи.
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Лисабон през 2000 г. Европейският съюз (ЕС)
реши, че неговата стратегическа задача е да превърне европейската икономика в най-динамичната и
най-конкурентоспособната…
Високата конкурентоспособност на всеки пазарен субект зависи от използваните технологии (за
предпочитане – високи) и от иновационните му възможности.
През 1996 г. Европейската комисия прие План за
действие в областта на иновациите в Европа, изискващ да се създава среда за стимулиране на иновационния процес в страните членки чрез специфични
европейски иновативни форми на сътрудничество
наука – дребен бизнес. Следователно вече четвърт
век иновациите са неотклонно на вниманието на Европейския съюз, тъй като те са една от предпоставките за превръщането на европейската икономика през
ХХІ век в икономика на знанието.
През 2004 г. българската фондация „Приложни
изследвания и комуникации“ издаде „Иновации (политика и практика)“ [1], с цел да подготви стопанския
и индустриалния елит за процесите в Европейския
съюз с оглед на предстоящото ни членство.
Преди около една година фондация „Приложни
изследвания и комуникации“ издаде втора монография „Иновации“ с подзаглавие „Европейски, национални и регионални политики“ [2].
Заедно с това фондацията издава ежегодни бюлетини [3] за актуалното състояние на иновационния
процес у нас.
На фона на усилията на ЕС за всестранно разгръщане на европейския иновационен процес не е
странно, че всяка книга по бизнес съдържа глава за
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иновационните практики (вж. напр.
[4]). Разглежданата монография [2] си
поставя за цел да представи европейската практика до 2007 г. и състоянието на проблема у нас и да предложи
критично най-доброто в областта на
българския бизнес. Съставителите са
привлекли автори от Великобритания, Германия, Гърция, Италия, Словения и България.
Няма да се спираме подробно на
28-те глави на обемистата монография,
разделена на 4 обособени раздела, само
ще акцентираме върху някои факти от
нея.
В първия раздел се разглеждат
общи проблеми на глобализацията,
правят се изводи от състоянието на
български иновационни проекти, използват се европейските индикатори
за оценяване на нашите иновационни
възможности, обяснява се 80-ото ни
място по иновационен капацитет сред
127 разглеждани страни, обобщава се
и опитът на Великобритания в обсъждания кръг от проблеми. Заслужава да се подчертае, че английският автор
на глава І поставя ударението върху необходимостта от тясно взаимодействие
между научната общност, индустриалците и правителството, взаимодействие
все още далеч от „нашите шопски хоризонти“.
В глава ІV се дава определение на национална иновационна система като
„…мрежа от институции от публичния и държавен сектор, чиято дейност и
взаимовръзка инициират, въвеждат, променят и разпространяват иновации“.
Следователно националната иновационна мрежа би трябвало да включва научни звена за фундаментални изследвания, звена за приложни изследвания, иновационни предприятия, както и рамкови условия за успешни иновации (закон
за патентното право, закон за интелектуалната собственост), наличие на свободни капитали за финансиране на иновационната дейност, инфраструктура и
прочие. Пак в същата глава се съобщава, че „националната иновационна мрежа
на България все още се намира в етап на изграждане“ и е с ниска институционална плътност.
Коректността изисква да бъде отбелязано, че подобна стройна система съществуваше у нас до 1990 г.: висши училища и академични институти, отраслови изследователски институти, бази за развитие и внедряване, бази за техническо развитие, бюра за изобретения и рационализации в предприятията,
центрове за ускорено внедряване, Централен институт за изобретения и раци-
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онализации, Закон за изобретенията и рационализациите, месечни и годишни
конкурси за най-добро авторско свидетелство, звания „заслужил изобретател“
при внедрявания със значим икономически ефект и прочие, и прочие. От тази
система сега са останали само научните институции за фундаментални изследвания, нов Закон за патентната дейност и Държавното патентно ведомство. Би
могло да се твърди, че процесът на разбиване на предишната система е нормален при настъпилите промени в индустриалната собственост, при недостатъчния финансов ресурс на новите собственици и приватизатори, при отсъствието през продължителен период на заинтересувани от иновациите субекти. И
резултатът от промените в иновационната ни мрежа е сега видим: докато през
далечната 1985 г. заявките за авторски свидетелства са били 4400, през 2005 г.
заявките за патенти са по-малко от 400. Впрочем драстичен е сривът и в заявените у нас чужди патенти. Според Националната камара за развитие на бизнеса
„чуждите корпорации са убедени, че постиженията им не могат да бъдат откраднати у нас поради безнадеждно изостаналото равнище на технологичното
осигуряване на българската промишленост“ (Б. Фотев).
Изграждането на цялостната иновационна система сега е желателно, но е
трудно и ако не се създадат на първо време поне центрове за информационен
анализ (държавни или корпоративни), даже трансферът на чужди технологии
ще е силно затруднен.
В обемистия разглеждан труд този въпрос, по съображения на съставителя, е изпуснат.
Във втория раздел „Регионални и секторни политики“ се описва опитът на
Великобритания и Гърция при създаването на регионални иновационни системи, оценявани от Брюксел като особено важни, както и скромният български опит за някои региони. Твърдението (стр. 254), че България е сред малкото
страни в ЕС, в които всички региони имат регионални иновационни системи
и регионални иновационни стратегии, е ласкаво, но се разминава с практическите резултати.
Специално внимание в раздела (гл. ХІІ) се обръща на клъстери от иновационни предприятия и на клъстерни политики. Тук в българския език се въвежда
чуждицата „клъстер“ (буквално „група“, „рой“), която незнайно защо (впрочем тъй като е моден англицизъм) трябва да замени добилото гражданственост
понятие „мрежа“, „мрежов подход“. За да се реализира мрежа от иновативни
предприятия, са необходими: първо, достатъчно голяма критична маса от
предприятия с еднопосочни интереси (такива засега могат да се намерят преди
всичко в хранително-вкусовата промишленост и в информационните технологии); второ, свободни средства, тъй като трябва да се захранва финансово
организацията на мрежата; трето, изключително доверие между партньорите.
И трите условия сега са дефицитни у нас, поради което може да се прогнозира,
че в близкото бъдеще „клъстеризацията“ ще среща трудности.
Глава ХІІІ, посветена на иновациите в малките и средните предприятия
(МСП) от преработващата промишленост, е интересна, тъй като малките предприятия са по принцип най-иновативни, а разглежданият отрасъл е с огромен
потенциал в България. Приведени са данни, че 20% от малките предприятия в

154

бр. 5/6 – год. XIII

РЕЦЕНЗИИ
бранша са въвели продуктови иновации, но само 5% от всички респонденти са
въвели действително нови и за международния пазар иновации. За останалите „иноватори“ въведените подобрения са били само стъпка за оцеляване на
нашия вътрешен пазар. И трудно би било да се очакват други резултати, тъй
като от изследваните предприятия 85% са микропредприятия (под 10 души
персонал) и само 5% са средни по големина. Микропредприятията трудно заделят собствен финансов ресурс за иновации и могат да разчитат само на банков кредит. А именно финансов кредит малките предприятия намират трудно.
Ако този въпрос не се реши, в близко бъдеще преобладаващата част от малките
предприятия, противно на европейската практика, не само няма да иновират, а
вероятно ще вървят към фалит.
Третият раздел, написан изцяло от български автори, се спира на възможните фирмени иновационни стратегии, а четвъртият обобщава опита на Словения, Великобритания, Италия и Германия в използването на различни организационни форми (технологически центрове, бюра за трансфер, иновационни
центрове и др.) при иновационния процес.
Глава ХХVІІ пък обобщава опита на фирмите – носители на приза „Иновативно предприятие на годината“ за 2004, 2005 и 2006 г., като се отделя място и
на затрудненията, които те срещат в своята иновативна дейност.
В разглежданата книга е включен значителен по обем материал от голям
международен авторски колектив. Този материал е изисквал огромен труд от
съставителя и научен редактор проф. дин Марин Петров.
В изложението има повторения (примерно гл. ХІІІ и гл. ХХVІІ или гл. ХХІ
и гл. ХХІV), срещат се ненужни чуждици (напр. spin-off фирми и някои други
споменати по-горе), замърсяващи и без това вече твърде замърсения български технически език, но достойнствата на труда далеч-далеч надхвърлят неизбежните недостатъци.
Между многобройните положителни качества бих отбелязал компетентността на авторите, обилния фактологически материал, задълбоченото изследване на проблемите, завършването на изложенията с конкретни изводи и препоръки (това прави книгата и практическо пособие за бизнесмени), описаната
ярка картина на нашето незавидно състояние в сравнение със средноевропейското иновационно равнище, умелото подреждане на главите.
Книгата се чете като роман: всяка страница разкрива нещо ново и читателят трудно се откъсва от текста.
Монографията показва добрите иновационни практики – наши и чужди,
и сочи в някаква степен какви стъпки са необходими за доближаване до европейските практики.
Към тях може да се добави, че би трябвало Народното събрание, без да
копира други страни, да разработи стратегически план за развитие на икономиката на страната и, естествено, да определи националните икономически
приоритети, а Министерският съвет да създаде и сериозно да захрани с достатъчно финансови средства националните фондове „Малки предприятия“,
„Иновации“, „Рисков капитал“, да започне час по-скоро реконструиране на националната иновационна система и не на последно място – да създаде неголям
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правителствен орган (агенция или секретариат на пряко подчинение на правителството) за оперативно координиране и провеждане на държавната технологическа и иновационна политика.
В „Малкият принц“ на Антоан дьо Сент-Екзюпери [5] Лисицата казва:
„Познават се само нещата, които са опитомени“ (използваният от Сент-Екзюпери глагол е „apprivoiser“, което е „опитомявам“, но и „ставам социален“, „влизам в общество“). „Какво значи да направиш някого социален (да го опитомиш)?“ – пита Малкият принц. „Това значи да създадеш връзки“… – отговаря
Лисицата.
За да се наложи една идея (или една парадигма в терминологията на Томас
Кун) е необходимо обществото да я приеме, да я „опитоми“.
„Иновации – 2008“ е насочена точно към това: да „опитоми“ (в смисъла
на Екзюпери), т.е. да направи социално приета у нас, идеята за иновации и да
създаде взаимна обвързаност между все още малобройните ни иновативни
структури.
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