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Да се говори е лесно, трудно е да се мълчи.
☙ Френска ❧
Думите отлитат, написаното остава.
☙ Израз от ХV в. ❧
Мастилото на мъдреца е толкова скъпо, колкото
кръвта на мъчениците.
☙ Арабска ❧
Най-бледото мастило е по-добро от най-силната памет.
☙ Китайска ❧
Каквото е написано с перо, не може да се отсече и с брадва.
☙ Руска ❧
В науката няма къси пътища.
☙ Японска ❧
Царя почитат само в неговата страна, учения – навсякъде.
☙ Древноиндийска ❧
От десет хиляди професии най-високата е професията на учения.
☙ Китайска ❧
На елмаза е нужна шлифовка, а на човек – образование.
☙ Японска ❧
Първо се научи, после учи.
☙ Латинска ❧
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„ТЪМНАТА ГОРА“ НА ТЕОРИЯТА И
МИРАЖИТЕ НА ИДЕОЛОГИЯТА
Вадим Мухачов

Б

Вадим Мухачев – доктор на философските науки, професор, главен научен сътрудник в Института за социално-политически изследвания на Руската академия
на науките. Основна сфера на научните му интереси са методологическите проблеми на изучаването на обществото и историята на обществената мисъл.

уржоазните революции в Англия в средата на
ХVІІ и във Франция в края на ХVІІІ век, съпровождани от кръвопролитни граждански войни и повлекли след себе си поредица от социално-политически кризи, както и сътресения в цяла Европа, в Русия
включително, заставиха много умове от онова време и след това сериозно да се обезпокоят от въпросите за развитието на обществото и за управляването
му от държавата. Заедно с това пред искрено вярващите в безграничната сила на разума и в просвещението възникна въпросът за научната теория на
общественото развитие, способна да служи на практиката в управлението на социума.
В 1813 г. Клод Анри дьо Рувроа Сен-Симон
(1760–1825), на когото съдбата беше отредила да стане един от родоначалниците на (теоретическия) социализъм, писа: „У нас наричат историята требник
на кралете. По това как кралете управляват се вижда,
че този требник е съвсем негоден. Историята в научно отношение действително не е излязла от детските
си пелени.“ [1]
Като признава по детски ненаучния характер на
съществуващите възгледи за историята на хората,
Сен-Симон аргументира своята мисъл по следния
начин: „Този важен дял на нашето знание засега се
състои само в събиране на факти, повече или по-малко точно установени. Но тези факти не са обединени
от никаква теория, те още не са подредени последователно. По такъв начин историята като ръководство
още не може да задоволи както кралете, така и поданиците; тя не дава нито на едните, нито на другите
средства да направят извод какво ще произлезе от
това, което вече е станало. Засега съществуват само
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истории на отделните нации, при това авторите на тези истории си поставят за
главна задача да ценят високо качествата на съотечествениците си и да умаляват качествата на своите съперници. Нито един историк още не е застанал на
обща гледна точка; още никой не е написал история на целия човешки род, и
накрая, още никой не е казал на кралете: ето какво ще последва от станалите събития, ето порядъка, към който ще доведе просвещението, ето целта, към която
трябва да насочите огромната власт, която е във вашите ръце.“ [2]
През изминалото след тези наблюдения и разсъждения на Сен Симон време в Европа и в света като цяло се предприемаха немалко опити да се свалят
пелените от „детското“ знание за историята и на базата на събрания, постоянно
растящ „Монблан от факти“ да се създаде теория на „човешкия род“, способна
да стане полезна за практическата дейност на хората. Преди всичко за управлението на обществото.
Скоро след Сен-Симон, който с написването на книгата „Новото християнство“ завърши търсенето на онова, което наричаше „теория на обществената
организация“, неговият бивш секретар О. Конт (1798–1857) в труда си „Система
на позитивната политика, или Социологически трактат за основите на религията
на човечеството“ в противовес на преобладаващата тогава „метафизика“ разви
и предложи своя теория за изучаване на обществото, назовавайки я социология.
С претенцията, че поначало е върху „обща гледна точка“, преодоляваща теоретическата ограниченост на националните истории, Конт смяташе, че неговата
социология е „наука за човечеството“. Все пак търсенията на тази теория на
общественото развитие, обозначена от Сен-Симон и от него в противовес на философската метафизика като „позитивна“, Конт, подобно на великия социалистутопист, завърши със смесването на разума с вярата, на рационалността с ирационалността. В 1851 г. в едно от своите писма той ще напише: „Аз съм убеден, че
още преди 1860 година ще проповядвам позитивизма в катедралата на Парижката света Богородица като единствена и съвършена религия.“ [3]
Още през ХІХ век Конт беше последван от други теоретици, с времето станали класици на социологическата мисъл: в Англия – Дж. С. Мил (1806–1873),
във Франция – Е. Дюркхайм (1858–1917), в Италия – В. Парето (1848–1923),
в Германия – М. Вебер (1864–1920). През ХХ век социологията като особена
(теоретическа) област на обществознанието получи признание в много страни, включително в СССР, където, започвайки от 1960-те години, се опитваха да
я използват като някакво допълнение към догматиката на псевдомарксисткия
„исторически материализъм“ за осъзнаване практиката на „строителството на
социализма“.
Обаче въпреки усилията на десетки много известни, на стотици по-малко
известни и хиляди малко или никому неизвестни социолози, все още не е постигната крайната за научното познание цел – единството на теорията за общественото развитие с (политическата) практика в управлението на социума. По тази
причина с усилията на В. Парето, който бе с техническо образование и затова
обучен да мисли напълно конкретно, още в началото на ХХ век от социологията,
която за практиката на управление на обществото се оказа твърде обща „наука за човечеството“, започна да се отделя политологията. Не след дълго новата
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дисциплина се оформи в самостоятелен дял на обществознанието, съществуващ
наред с емпиричната история като „сбор от факти“ и със социологията.
Болшевишките вождове, в чиято всекидневна практика не бяха разделени
професиите на „теоретика“ и на „политика“, през 1917 година започват преобразуването на буржоазно-помешчическа Русия в „социалистически рай“ също
под знака на сен-симоновската мечта за единство на теорията и практиката в
управлението от хората на собствения им живот. Впоследствие един от тях писа
за това: „Историческият възход на човечеството, взето като цяло, може да се
резюмира като верига от победи на съзнанието над слепите сили в природата,
в обществото, в самия човек. Досега критическата и творческата мисъл може
да се похвали с най-големи успехи в борбата с природата. Физико-химическите
науки вече достигнаха точката, когато човекът явно се готви да стане господар
на материята. Но както и преди обществените отношения се образуват по подобие на кораловите острови. Парламентаризмът освети само повърхността на
обществото, при това с доста изкуствена светлина. В сравнение с монархията
и другите наследства на антропофагията и пещерното дивачество демокрацията, разбира се, е голямо завоевание. Но тя оставя незасегната сляпата игра на
силите в социалните взаимоотношения на хората. Именно на тази най-дълбока
област на подсъзнателното за пръв път посегна Октомврийският преврат.“ [4]
В СССР, където „съветската“ социология задължително се съпровождаше
от уж марксистка критика на „буржоазната“ социология (от Дюркхайм и Вебер
до Парсонс и Мертон), политологията, чийто основател призна фашизма, изобщо не можеше да се присади към дървото на тогавашното обществознание. Тук
над практиката на дребнобуржоазния госкапитализъм (държавен капитализъм
– бел. прев.) се рееше наша теория на „социалистическата“ политика във вида
на „научния комунизъм“ и имаше наши специалисти по въпроса за „научното
управление“ на това общество (В. Г. Афанасев и др.).
Противоречието между провежданата (по идеологически съображения!)
от съветските ръководители в продължение на десетилетия политика на дребнобуржоазна уравниловка и потребностите на отечествения госкапитализъм,
който, както и всеки капитализъм, изначално предполага съществуване и развитие на частната собственост, не можеше да бъде безкрайно дълго. В края на
краищата то стана обективна причина за разпадането на СССР, а също и за
последвалите икономически реформи, които от самото начало предвиждаха
приватизация на държавната собственост и неизбежно прераснаха в „олигархичен капитализъм“, всеобща корупция и грамадно имуществено разслоение,
породило многомилионен слой от хора, живеещи под чертата на бедността.
В постсъветска Русия, освободили се от задължителните идеологически
окови на псевдомарксисткия „марксизъм-ленинизъм“, бившите „истматчици“
и „научни комунисти“ в търсене на нов източник на повседневното си битие
се нахвърлиха на политологията и на практическото й въплътяване във вид на
политически технологии, но от тази изследователска припряност на населението на страната също не му стана по-добре. С изключение, разбира се, непосредствено на новоизпечените политолози, политтехнолози и покровителстващите
ги политици. Свидетелство за това е целият ни икономически и политически
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живот след 1992 година.
Ако след дефолта през 1998 година (на 17 август 1998 г. правителството на
Русия обявява, че прекратява плащането по редица задължения – бел. прев.),
принудил „демократите“ от първата вълна начело с Елцин да се оттеглят от кормилото на управлението на обществото, някъде и в нещо стана по-добре, ако се
понижи градусът на политическата непредсказуемост и, обратно – някак си се
повиши управляемостта, това никак не е свързано с теоретическите постижения на нашите умове в обществознанието.
Днес, както и по времето на Сен-Симон, задължителното единство между
теоретическите представи за обществото и практиката на (държавното) управление все така не е постигнато. Теоретиците по „обществените дела“ все още се
мятат в „детските пелени“. В същото време имащите власт от името на държавата в различни аспекти да управляват обществото се опират на всичко друго,
включително на религията, съществуваща във вид на ирационална вяра в Бога,
само не и на науката, на точното знание за законите и тенденциите в развитието на социалната действителност. В резултат, по думите на един популярен
руски политик, държавните мъже в целия свят „искат както е най-добре, а се
получава както винаги“.
Социално значими теоретически победи от времето на Сен-Симон, с изключение на марксизма, не се наблюдават и всред „ненашите“ умове. Както
теорията на „научното управление на социалистическото общество“ не спаси
СССР от драматичния му финал, така и всевъзможните „буржоазни“ социологически и политологически теории не помогнаха на политическите елити през
последните 200 години що-годе да ограничат стихийното развитие на историческия процес и да внесат в него някаква подреденост.
Непрекратяващите се междуетнически конфликти, постоянно повтарящите се и разширяващи се национални и световни икономически кризи, граждански и световни войни – всичко това всеки път отхвърля и продължава да
отхвърля претенциите на социолозите, политолозите, правистите и другите
професионални „познавачи“ на историята на хората за научност на техните теоретически представи за обществото. Всичко това ни заставя да си припомним
думите на Фурие за многовековното безплодие на „политическите и моралните“ науки за щастието на хората и за съмнителния им „принос“ в растежа на
човешкото лукавство.
Независимо от очевидната непрактичност на това, което у нас се нарича
„социална наука“, преобладаващото мнозинство от отечествените специалисти
по теория на „общественото развитие“ – от социалните философи до социолозите и политолозите с различен ранг – като че ли не забелязват, че съвременното теоретическо обществознание като цяло, както и по времето на Сен-Симон,
е „требник, който не е годен за нищо“. Впрочем, за щастие на науката за обществото, от средите на самите учени, където, както и във всяка друга професионална среда, корпоративната етика не отговаря на публично провъзгласяваните и
на думи одобрявани от всички норми на морала, понякога се чуват честни, проникнати от отговорност и болка за своята професия критични забележки към
теоретичното обществознание.
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Например в статията „Загуби и придобивки на социологията“, написана
още през 1998 година, професорът от Санкт-Петербургския държавен университет В. Козловски с рядка за нашата обществоведска среда откровеност отбеляза, че „социологията в качеството си на самостоятелен социален институт
стана място за охранване, професионално и социално издигане на учени, апелиращи, че е необходимо да се изучават някакви важни въпроси за стабилизиране или реформиране на обществото или за изработване на препоръки за
структурите на властта“. Общият извод на автора на тази статия е: „не може да
се каже, че социологията се е превърнала в прислужница, но е съвсем очевидно
утилитарното й приложение за користни групови интереси“ [5].
Тези думи са съзвучни с казаното в последно време от академик Г. Осипов,
който, бидейки един от „пионерите“ на отечествената социология, сега със съжаление признава, че развитието на този клон на знанието „започва да играе
вредна роля, плодейки огромно количество дилетанти и невежи...“; и по-нататък: „Това, което днес наричат „социология“, в най-добрия случай продължава
да тъпче на място, в най-лошия – деградира, свеждайки социологическите изследвания до различни рейтинги или пък представяйки допитванията до населението по улиците за социологически изследвания. Положението е тежко
и са нужни срочни мерки, за да не се наложи да зачисляваме социологията в
категорията на лъженауките.“ [6]
При отечествените икономисти нещата са немного по-добри, отколкото
при социолозите. През 2008 година беше публикувана статията на професор Г.
Ханин от Новосибирск „Защо в Русия са малко добрите икономисти?“. Авторът напомни, че единственият отечествен Нобелов лауреат по икономика Лев
Канторович е... математик. Пак той признава, че даже в задграничните трудове
по икономическа история на Русия често преобладават позовавания на чуждестранни изследователи и че например разчетите за обема и динамиката на
икономическото развитие на Русия за три века до 1900 година принадлежат изключително на западни автори [7].
Постсъветският период, включващ мащабни икономически реформи,
изменили кардинално отношенията на собственост и цялата социална структура на страната, се съпровожда според Ханин от задълбочаване на кризата
на икономическата наука, от нейния по-нататъшен упадък: „Деградацията на
руската икономическа наука след 1991 година се оказа много по-болезнена за
руското общество, отколкото за съветското. Преди всичко в предишните времена тя засягаше предимно политическата икономия и макроикономическата
статистика. В руското общество обаче от нея са поразени всички икономически
дисциплини.“ [8]
Приведените тук критични оценки за състоянието на теоретическото обществознание наистина не са „национална особеност“ на Русия. В чужбина някои авторитетни представители на тази област на знанието понякога изказват
аналогични съждения.
В същия този Запад, откъдето още съветските обществоведи, напускайки мъртвите догми на „марксизма-ленинизма“, отначало заимстваха социологията, добавяйки я към „историческия материализъм“ и ориентирайки я към
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опознаване на конкретната реалност, а след разпадането на СССР възприеха и
политологията, с която замениха „научния комунизъм“, крупни, с международен авторитет учени вече няколко десетилетия говорят за криза на социалната
наука, при това за методологическа криза както на представяните от тях отделни отрасли на обществознанието, така и на теоретическото знание за обществото изобщо.
Редица учени виждат основния недостатък на съвременната икономическа теория в това, че икономистите теоретици (а по техните следи и „икономистите управленци“?) анализират не толкова наблюдаваната от тях, колкото
въображаемата и затова съществуваща в по-голямата си част само в тяхното
съзнание хипотетична реалност.
През 1972 година големият австрийско-американски икономист Оскар
Моргенщерн, който заедно с математика Дж. фон Нойман още през 1940 година положи основите на „теорията на игрите“, публикува станалата веднага
теоретически бестселър статия „Тринадесет критически места на съвременната
икономическа теория“, в която писа за откъсването на икономическата теория
от икономическата практика. Пак той през 1979 година, когато бъдещите руски либерални „макроикономисти“ все още седяха на студентските банки или
току-що бяха станали от тях, използвайки националната статистика на САЩ,
посвети специално изследване на критиката на макроикономическото агрегиране [9].
За антипатията на повечето съвременни икономисти теоретици към систематическия анализ на икономическата реалност, предпочитащи да използват
в качеството на методологическо средство статистическия метод агрегиране
(aggregation), за да избягнат или до минимум да намалят прилагането на фактическа информация, в резултат на което априорното знание преобладава над
емпиричния материал, писа в своите „Икономически есета“ Василий Леонтиев
[10].
Английският историк на науката Марк Блауг привежда мнението на авторитетните учени икономисти Ф. Браун и Д. Уорсуик, които смятат, че предпоставките на съвременната икономическа теория са изцяло произволни и
буквално са „свалени от облаците“, че „има цели направления в абстрактната
икономическа теория, които нямат връзка с конкретните факти...“ [11].
Нагледно доказателство за абстрактно-логическия характер на икономическата наука в наше време стана присъждането през 2007 година на премията
по икономика в памет на Алфред Нобел на трима американски икономисти: Леонид Харвиц и неговите последователи Ерик Маскин и Роджър Майерсън, която
те получиха, както се казва в решението на съответния комитет, за „създаване на
основите на теорията за оптимизиране на икономическите механизми“.
Същността на теоретическото новаторство на тези Нобелови лауреати изложи професорът в Центъра Хувър в Станфордския университет Михаил Бърнщам: „До началото на работата на Харвиц и неговите колеги ставаше дума, че
оптималното разполагане на ресурсите в икономиката е свързано с ограниченията, които са дадени от природата и от обществените институции. А как се
проявява самият човек в зависимост от стимулите някак си не се разглеждаше.
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И ето че Харвиц, а след него и последователите му въведоха стимулите в анализа. Защото именно стимулите съединяват егоистичните, личните интереси на
човека с резултатите от неговата работа, които резултати зависят от стимулите.
Сега това изглежда елементарно, но тогава още не беше част от икономическите
модели.“ [12] С други думи, в продължение на много години (може би десетилетия) от научния анализ на икономическия живот на хората са отпадали самите
хора (!), живите индивиди, без които няма (и не може да има) никакво общество и никаква икономика.
Фактът, че дълго време учените икономисти изучаваха икономиката, абстрахирайки се от действителните носители на икономическата дейност, по
свой начин се осъзнава и от руските изследователи. Например в своя труд, посветен на икономическите интереси, Марат Мусин признава, че „като цяло икономическите реалности днес се разглеждат откъснато от системното разкриване на обуславящите ги интереси“, в резултат на което „едни и същи събития в
икономическия живот получават взаимноизключващи се обяснения“. Ученият
стига до следния извод: „...когато се спираме на обобщените образи на икономическата реалност, без да обръщаме внимание на това от какво тези образи са
мотивирани на равнището на икономическата дейност, ние получаваме само
плоска проекция на реалния обект, а не самия многомерен обект. И към него
е много трудно да се изработи някакво адекватно отношение, например да си
представим траекторията на неговото развитие“ [13].
(Впрочем самият Мусин разглежда повече интересите на юридическите
лица, а не на живите индивиди, не на физическите лица, осигуряващи „живота“ на промишлените, финансовите, юридическите и пр. фирми и корпорации, в
крайна сметка формиращи по пътя на съгласуване на интересите, на първо място на акционерите и мениджърите, особените корпоративни потребности.)
Отсъствието в продължение на много години в теоретическите построения на учените икономисти, мислещи най-често общо и абстрактно, на конкретните живи индивиди, резултат от чиято дейност е целият – от икономиката
и политиката до религията и изкуствата – обществен живот, ни заставя да си
спомним за „Икономико-философските ръкописи от 1844 г.“ на Карл Маркс. В
тях бъдещият създател на материалистическото разбиране за историята, заложил предпоставките за изучаване на обществото на живите, действителните
индивиди, които предпоставки може да се установят по „чисто емпиричен път“,
отправи към (буржоазната) икономическа наука от онова време упрек, че тя
възприема пролетария „само като работник“, но „не го разглежда в извънработното за него време, не го разглежда като човек“. В това хуманистът Маркс
видя теоретическата ограниченост на предшестващите го и на съвременните
му икономисти, разглеждащи труда не като основна форма на съществуване на
хората, а само като „дейност за пари“.
На фона на този отдавнашен диалог на Маркс с буржоазните икономисти,
теоретици на „пазарната икономика“, които смятат законите на капиталистическото пазарно стопанство за „вечни“, някога „забравяха“ живия, притежаващ
свои интереси човек, съвсем неотдавна очевидно си спомниха за него в своите
теоретически построения. Следователно благодарение на „откритието“ на Хар-
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виц и на неговите младши колеги съвременната икономическа теория съвсем
неотдавна дорасна до равнището на икономическата наука от първата половина на ХІХ век.
Като започна разговор за „човешките“ стимули в процеса на труда, тя по
същество отново откри за себе си „homo economicus“. Колкото до марксизма като
наука за историята на човечеството изобщо и затова изискваща отношение към
пролетария не само като към наемен работник, а и като към човек, това е летва, до която съвременната икономическа теория има още да расте и да расте,
ако не иска да си остане апология на „пазарното“ определение на същността на
човека. Ако е способна да възприема и да разглежда хората не само като „homo
economicus“, а в цялата пълнота на човешката им природа.
Впрочем за начало не би било лошо съвременните аналитици на общественото развитие да се издигнат до теоретическото равнище на Емил Дюркхайм,
който 50 години след Марксовите Ръкописи от 1844 година в труда си „Правила
на социологическия метод“ (1895), критикувайки класическата политикономия
заради нейния абстрактно-логически, дедуктивен метод на изследване, пише:
„Следователно теорията можеше да се появи само тогава, когато науката (емпирическото изучаване на икономическата реалност – В. М.) е отишла много
напред. Вместо това ние се срещаме с нея от самото начало на изследването.
Това се дължи на факта, че икономистът, създавайки теория, се задоволява да
се съсредоточи върху собствената си представа за стойността като предмет,
поддаващ се на размяна. Той намира, че идеята за стойността включва идеята
за полезността, за редкостта и т.н., и въз основа на резултатите от своя анализ
изгражда определение. Разбира се, той я подкрепя с няколко примера. Но когато мислиш за безчислените факти, които подобна теория е длъжна да обяснява, възниква въпросът: може ли да се признае макар някаква доказателствена
ценност на фактите, неизбежно много редки, които по случайно внушение се
привеждат в нейна подкрепа?“. Общият извод на Дюркхайм по отношение на
икономическата теория е такъв: „И така, в политическата икономия, както и
в етиката, частта на научното изследване е много ограничена, а частта на изкуството преобладава.“ [14]
При стихийно създаващата се в продължение на десетилетия специализация на обществоведите и при разделянето на техния труд на философи,
икономисти, социолози, политолози, прависти и културолози, за много неикономисти, особено за необременяващите се с изучаване на икономическия живот на хората, свидетелствата на представителите на икономическата наука за
методологическите и следователно теоретически пропуски на фундаменталния
отрасъл на цялото социално знание е възможно да не са най-тежкият аргумент.
Но „неикономистите“, чийто интерес към икономиката често се ограничава с
размерите на собствения доход и на семейния бюджет, при всяка комбинация
като че ли са длъжни да се вслушат в мнението на един от водещите социолози
на съвременността, Имануел Уолърстейн, в недалечното минало президент на
Международната социологическа асоциация.
Всеобщо внимание от страна на обществоведите според мен заслужава забележителният в много отношения сборник очерци на американския социолог
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„Краят на познатия свят. Социологията на ХХІ век“, съставен въз основа на
неговите доклади и изказвания пред международни социологически форуми.
Още в предисловието на книгата авторът, обръщайки се към колегите си, пише:
„Струва ми се, че се лутаме в тъмна гора и ненапълно разбираме в каква посока да вървим. Мисля, че е необходимо колкото може по-скоро всички заедно
да обсъдим това и подобна дискусия трябва да стане наистина световна... Ние
сме въвлечени в необичаен и труден спор. Обаче няма да можем да решим проблемите, които се опитваме да не забелязваме.“ [15] „Тъмната гора“, в която от
гледна точка на Уолърстейн се лутат обществоведите от целия свят, като теоретически неясно, неточно, разводнено отражение на действителната история
на хората, като „тъмно царство“ на идеи, предлагани на публиката, от името на
науката включително, съществува в съзнанието на самите хора и постоянно ги
държи в заблуда. Впрочем въпросите, вълнуващи американския социолог, у нас
днес като правило се предпочита „да не се забелязват“. Във всеки случай нито
от средите на отечествените обществоведи, нито от чиновническите кабинети
на Министерството на образованието и науката се чуват силни гласове за провеждане на всеруска дискусия по всички „тъмни“, а за самите изследователи в
много отношения мъгляви и неясни въпроси.
Вероятно не всеки ще се съгласи безусловно с виждането и трактовката на
Уолърстейн за пътищата и етапите на развитие на социалната наука като такава, макар че и тук, особено по институциализацията на обществените науки, в
неговите разсъждения има много необичайно за нашата литература, а затова
и поучително. Но не трябва да се подминават неговите съждения, които имат
отношение към сегашното състояние на социалната наука изобщо, независимо
от нейните страноведски особености.
Ето едно от тези разсъждения: „...смятам, че на нас, обществоведите, ни е
необходимо напълно да се обновим, за да си останем искани в обществото и да
не се окажем в задния двор на научния свят, губейки време за безсмислени ритуали, както правят последните служители на забравено от всички божество“
[16]. С това твърдение на американския социолог можем да сме съгласни или
да не сме съгласни, но е невъзможно „да не го забелязваме“ и да се спотайваме,
когато съвременното обществознание в сравнение с естествознанието отдавна
вече е „в задния двор на научния свят“, когато защитата на дисертации по обществените науки по същество отдавна е станала „безсмислен ритуал“.
Ще повторя, че с някои оценки и с аргументацията на редица изводи на
Уолърстейн може и е нужно да се спори. Но е невъзможно да не се съгласим с
него, че „ултраспециализацията, на която е подложена социологията, а в действителност и всички останали обществени науки, беше както неизбежна, така
и саморазрушителна“, поради което е необходимо „да продължаваме борбата
с нея, надявайки се да намерим някакъв разумен баланс между дълбочината
и широтата на знанието, между фрагментарното и синтетическото виждане“
[17]. А у нас както и преди никой не е загрижен за този проблем, без чието решаване не може да се разчита на някакво придвижване напред в теорията на
общественото развитие.
В научно отношение подготовката на едностранно развити специалис-
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ти, които, като станат работници в системата на образованието споделят след
това своята (философска, социологическа, политологическа или правна) „едностранност“ с учащата се младеж, впоследствие попълваща редиците на младите
учени, образува затворен кръг, сроден с „глупавата безкрайност“. При това повечето мислители, оставили някаква забележима следа в теорията на общественото развитие, социологията и политологията включително, като правило са
били хора с достатъчно широки, ако не енциклопедични, знания в най-различни области на познанието, науките за природата включително.
Споменатият Конт започва своето образование в Политехническото училище в Париж, впоследствие изучава естествени науки (астрономия, медицина, физиология) и математика толкова задълбочено, че по едно време е
претендирал да получи катедра по математически анализ, а също и катедра по
геометрия в Политехническото училище. През 1843 г. публикува „Елементарен
трактат по аналитична геометрия“. Всичко това не му е попречило да стане основател на социологията като отделен отрасъл на обществознанието.
Дюркхайм е преподавал философия, а след това социология и педагогика едновременно. През 1843 година защитил докторска дисертация на тема „За разделението на обществения труд“, изискваща от него самостоятелно изучаване
на икономическата теория, а също и дисертация на латински език „Приносът
на Монтескьо за възникването на обществената наука“.
Парето се е обучавал в Политехническия университет в Торино, след което през 1869 година защитава дисертация на тема „Основни принципи на равновесието на твърдите тела“. След няколко години работа като инженер в железниците и като главен управляващ на металургичните заводи в Италия той
изучава икономическата наука и публикува редица трудове по математическа
икономия и по други направления на икономическата теория, благодарение на
което през 1893 година е назначен за професор по политикономия в Лозанския
университет. По време на университетската си кариера Парето издава „Курс по
политикономия“ (1896–1897), „Социалистически системи“ (1901–1902), учебник по политикономия (1907), трудовете „Добродетелният мит и безнравствената литература“ (1911) и „Трактат по обща социология“ (1916), сборник политически статии „Събития и теории“ (1920) и накрая книгата „Преобразуване на
демокрацията“.
Вебер, изучавайки юриспруденция в Хайделбергския университет, още
като студент много се е занимавал с политикономия и икономическа история,
което намира отражение в първите му работи – „Към историята на търговските
общества в средните векове“ (1889) и „Римската аграрна история и значението
й за държавното и частното право“ (1891). Без това той никога не би станал
автор на най-важния за творчеството му труд „Протестантската етика и духът
на капитализма“ (1905), не би ни оставил важни трудове по социология на религията, по проблеми на логиката или по методология на социалните науки.
Неволно възниква въпросът: къде са причините за хронически болезненото състояние на теоретическото обществознание изобщо? Отговаряйки на този
въпрос, Уолърстейн например пише за човешкото високомерие, което, според
неговите думи, е най-голямото „самоограничение за хората“ и „ги лишава от
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възможността да разкрият своя потенциал“ [18].
Несъмнено в това има истина в някаква степен. Но само отчасти.
При обяснението на незадоволителното състояние на социалната наука с
човешкото „високомерие“ Уолърстейн е прав само отчасти, защото назованата
от него причина, която има отношение към психологията на хората, не засяга
теоретико-познавателните, или гносеологическите, а също социалните корени на теоретическото безплодие, препятстващи развитието на кълновете на
„науката“ за обществото като наука.
Най-близката гносеологическа причина за безплодието на теоретическото обществознание се крие в следното: изследователите на обществото никак
не успяват да отделят науката от идеологията. Обществоведите произвеждат
и носят в обществото изцяло идеологизирано знание за живота на хората, в
което теоретическите им представи са примесени с религиозни, философски,
политически и пр. доктрини и в което даже не възниква въпросът за науката и
идеологията като принципно различни неща, а от гледна точка на познанието
на обективната истина те са антиподи. Така се изопачават смисълът и задачите
на науката, към която се предлага да се отнесат всякакви теоретически възгледи, теологията включително.
По-дълбоката гносеологическа причина за непрактичността на теоретическото обществознание, за неговата откъснатост от действителното развитие
на обществото, следствие на която е неоправданото смесване на науката с идеологията, колкото и банално да звучи, е в следното: повечето представители на
теоретическото обществознание въобще не могат да се издигнат до равнището
на диалектико-материалистическата методология на Маркс. Във връзка с това,
още една бележка, свързана с разсъжденията на Уолърстейн за социологията
на ХХІ век.
Съвсем не е излишно всички отечествени представители на социалната
наука, особено бившите „марксисти“, преоблекли се в тогата на антимарксистите, да се замислят върху думите на американския изследовател: за социолозите
от целия свят основоположникът на тази област от обществознанието наред с
Дюркхайм и Вебер е Карл Маркс. А заедно с това да се опитат да отговорят на
следния, може би за някого неочакван, негов въпрос: „...защо, въпреки „студената война“ и политическите предпочитания на повечето социолози в света,
опитът на Парсънс да изключи марксизма от общата картина претърпя такъв
съкрушителен провал?“ [19].
Да се отговори на този въпрос на Уолърстейн може да помогнат, колкото и
странно да изглежда, немарксистът М. Вебер и неговият доклад „Науката като
призвание и като професия“ (1918). В него, определяйки най-важната задача,
целта на науката като „постигане на яснота“, той фактически, макар и по свой
начин, се оказва близък до разсъжденията на Маркс и Енгелс за особеностите
на науката като форма на познанието. Тук Вебер почти по марксистки описва
отношенията на науката с другите, отдавна станали традиционни и при това
неотговарящи на задачата за „постигане на яснота“ форми на съзнанието – като
политиката, теологията, юриспруденцията и изкуството, в които винаги присъстват някакво лукавство, скрит смисъл и двойни стандарти. Съотнасяйки с
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тях науката, той намира за нужно да каже, че в науката „няма значение никаква
добродетел, освен една: обикновената интелектуална честност“ [20].
Именно „обикновената интелектуална честност“ не достигаше на повечето
теоретици в обществознанието още през последните десетилетия на ХІХ век,
което не убягва от вниманието на Ф. Енгелс, когато работи над „Анти-Дюринг“.
Още по-явно става това в началото на ХХ век, когато политиката и хранещата
науката държава започват да играят значително по-голяма роля в живота на
обществото, отколкото преди. Към това време се формира типът на учен, който, по думите на Вебер, излиза „на сцената като импресарио на делото, на което
той би бил длъжен да се посвети“ и пита „как да покажа, че аз... говоря нещо,
което никой още не е казал“. Такъв тип на учен импресарио, признава Вебер, се
е превърнал в „явление, което днес е станало масово и прави всичко нищожно
дребно, унижаващо този, който задава подобен въпрос, без да е по силите му да
се издигне до висотата и достойнството на делото, на което той би бил длъжен
да служи и значи да бъде предан само на своята задача“ [21].
Не са нужни доказателства за очевидния за много от нас факт, че „обикновената интелектуална честност“ беше дефицитна по времето на СССР, където
псевдомарксисткият „марксизъм-ленинизъм“ беше признат за държавна идеология и където обществоведите като членове на КПСС бяха длъжни да спазват
партийната дисциплина и да следват решенията на пленумите на ЦК и на конгресите на партията.
В онези години съветските „марксисти-ленинисти“ заобикаляха напълно
определените и недопускащи никакви двусмислености съждения на Маркс и
Енгелс за идеологията като – по отношение на съществуващата действителност
и адекватно отразяващата я наука – лъжливо („превратно“ или „илюзорно“)
отражение на битието. Например: „в цялата идеология хората и техните отношения се оказват поставени с главата надолу“ или „почти цялата идеология
се свежда или до превратното разбиране на тази история, или до пълното отклоняване от нея“. Още повече се налагаше негласно табу върху това, че Маркс
(и Енгелс) отнасят философията, а също политиката и правото, след морала и
религията, към отделните „видове идеология“ [22].
Но „интелектуалната честност“ е дефицитна и в постсъветската история
на Русия. Предполагаше се, че особено отечествените обществоведи, които в
недалечното минало имаха задължението да знаят и да проповядват „марксизма-ленинизма“, сега ще си направят равносметка със своята научна съвест и
истински ще си изяснят своето отношение към учението на Маркс и Енгелс.
Например да се отговори на въпроса: защо материалистът Маркс смяташе философията за разновидност на идеологията и наравно с морала и религията я
отнасяше към „чистата теория“ и дори я нарича „боклук“. А заедно с това да се
направи опит да се разберат особеностите на другите видове идеология – морала, религията, политиката, правото.
Всичко това е нужно да се направи поне заради това, че Маркс като теоретик не е в редицата на другите, предшестващите го велики мислители, а е извън
цялата тази редица. Той противопостави своя диалектико-материалистически
метод на познание на цялата предшестваща го история на мисълта, включи-
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телно на такива стълбове като Хегел и Фойербах. Затова е необходимо, освобождавайки се от псевдомарксисткия „марксизъм-ленинизъм“, отново найвнимателно да се изучи и оцени наследството на Маркс и Енгелс.
Нищо подобно обаче не става. Вместо да се изучава необходимата за всеки
учен история на философията, за което писа Енгелс, у нас продължават да учат
на „философия“ изобщо, което нищо не прибавя към мъдростта на обществото
[23]. А също така се подготвят дипломирани философи, като се следва конюнктурата на времето, съчиняващи сега философия на политиката или философия на правото, по този начин наслоявайки един вид идеология, който им е
по-близък, върху друг.
А какво да правим с държавата, политиката и правото, които Маркс и Енгелс
също считаха за „видове идеология“? Особено ние, които с такъв труд строим
„правова държава“. Как може обществоведите, политолозите и особено правистите да заобикалят следното разсъждение на Енгелс: „Но ставайки самостоятелна
сила по отношение на обществото, държавата незабавно поражда нова идеология. При политиците по професия, при теоретиците на държавното право и при
юристите, занимаващи се с гражданско право, връзката с икономическите факти
се губи окончателно. Доколкото във всеки отделен случай икономическите факти, за да получат санкция във формата на закон, трябва да приемат формата на
юридически мотив и доколкото при това следва, разбира се, да се съобразяват с
цялата система на вече съществуващото право, дотолкова сега изглежда, че юридическата форма е всичко, а икономическото съдържание – нищо. Държавното и
гражданското право се разглеждат като самостоятелни области, които имат свое
независимо историческо развитие, които сами по себе си се поддават на систематическо изложение и изискват такава систематизация чрез последователното
изкореняване на всички вътрешни противоречия.“ [24]
С какво, освен с дефицита на „обикновена интелектуална честност“, може
да се обясни поведението на нашите социолози, политолози и прависти, които
по дирите на политиците пеят дитирамби на „демокрацията“, без да смятат за
нужно да обърнат внимание на следното заключение на материалиста Маркс:
„...борбата в държавата – борбата между демокрацията и монархията, борбата
за избирателно право и т.н. и т.н. – е сама по себе си не нещо друго, а илюзорни
форми, в които се води действителната борба на различните класи една с друга...“ [25] А ако неочаквано Маркс излезе прав и демокрацията е само илюзорна
форма на реалната политическа борба? Тогава значи заразените с идеята за
демокрация обществоведи, от една страна, не познават реалната борба между
социалните групи, а от друга – продуцирайки поредните идеологически миражи относно реалната политика, се занимават с лъженаука и още повече замърсяват съзнанието на хората.
Приведените по-горе, а също и много други съждения на основателите
на марксизма за идеологията като превратно, илюзорно отражение на битието
на хората и съответните им характеристики на отделните „видове идеология“
произтичат пряко от откритото от Маркс и подробно описано в „Немска идеология“, а след това (съвместно с Енгелс) многократно успешно прилагано материалистическо разбиране на историята.

19

ТЕОРИЯ
И ако днес широко разпространените сред обществоведите и приемани
от тях за „научни“ теоретически представи не се отличават с научна точност,
а самите теоретици, игнорирайки диалектико-материалистическия „метод на
Маркс“ за изучаване на обществото, се изявяват в ролята на идеолози, а не на
хора на науката, това си има свои, този път социални причини. Но това вече е
друга тема, изискваща отделен разговор.
Превод от руски език: Димитър Димитров
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ХУМАНИЗМЪТ КАТО
ФИЛОСОФИЯ И НАУЧНА ДОКТРИНА
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Прогресът – хуманизация на битието
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Американския биографичен център (АВІ).

тимологически понятието „хуманизъм“ се извежда от латинските думи „хуманус“, означаваща човечност, и „хуманитас“ в смисъл на култура на
духа, цивилизованост, извисеност, духовност, благородство. С това съдържание понятието се употребява за пръв път през 1539 година. През ХІV–ХV век
в него се влага значение на нов светоглед. За същата цел античните гърци употребяват думата „peidea“
– облагородено, одухотворено, обработено, обучено,
възпитавано.
Европейското Възраждане реабилитира ценностите на индивидуалния човешки живот и подчертава
значимостта на личността като социално същество.
Доминиращото съдържание на понятието за хуманизъм през Просвещението е развитието на човешката
автономия. В това Кант вижда „излизането на човека
от състоянието на непълнолетие, в което той се намира по собствена вина“. От Бейкън до Хегел в идеята за
хуманизма се налага убеждението, че общественият
прогрес е възходящ процес на хуманизация. Маркс
разглежда този процес като обективен общосоциологически закон, означаващ постъпателната насоченост
и на човешката история, нейното усъвършенстване и
увеличаването на темповете, обусловени от развитието на материалните блага, от равнището и характера на производителните сили и от икономическите
отношения. Както отбелязват редица изследователи,
идеята за хуманизъм определя смисъла, „целта на
историята“, която намира израз в „освобождението
на човека, т.е. крайното премахване на ужаса на историята“ (Лилов, Ал. Информационната епоха. Т. 3.
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Информационното(ите) общество(а). С., 2008, с. 31).
Така хуманизмът разширява границите на идеята за красота и географията на мъдростта и представлява устойчив залог за човешкия прогрес. Както
пише Жан-Пол Сартр: „под хуманизъм може да се разбира теория, която разглежда човека като цел и висша ценност“ (Сартр, Ж.-П. Екзистенциализмът е
хуманизъм. С., 1997, с. 84).
Хуманизмът е система от правила и норми за поведение, изработени за
обща полза. Той е едновременно и творение, и творец. В широк смисъл хуманизмът включва и културата, разкривайки нейната цел. Хуманизмът е любов и
преклонение пред живота, стремеж към хармония и съвършенство във всичко
и навсякъде – от собствените ни мисли до хармоничното ни взаимодействие с
Вселената. Чрез хуманизма човек придава смисъл на битието.
Хуманизмът е съпротива срещу насилието и разрушението, срещу потребителската стихия, корумпиращия хедонизъм и бездуховността. От тази гледна точка той получава множество определения: уважение към достойнството и
правата на човека, възприемане на човека като върховна ценност; грижа за благото на хората и на обществото; свобода на човешката личност; разумен хедонизъм; равенство и братство между хората; алтруизъм – безкористна грижа за
другите, обич, съчувствие, състрадание, милосърдие; способност да се радваме
на чуждото щастие и да страдаме с болката на другите; съзидание, сакралност,
човечност; грижа за благоденствието и щастието на сегашните и на идните поколения.
Особено важно е да се отбележи, че хуманизмът не е просто любов към човека или човеколюбие. Това ограничено разбиране не е в състояние да разкрие
неговата дълбока същност. Хуманизъм, в неговия универсален смисъл, означава:
цялото органично богатство, затворено в понятието „човек“, да стане достояние на всяка личност.
Поради това в основата на хуманистичната алтернатива на съвременната
обществена уредба стои надеждата и волята за цивилизация, в която хората
са равни пред законите, няма потисничество и насилие, няма експлоатация на
човек от човека. В нея общуването между хората и с природата е очистено от
белезите на хищничество и разрушителност, насилие и агресивност. Вярата в
такава цивилизация е нужна на човека, за да има воля и сили да се бори и да
направи нужното за нейното осъществяване тук, на Земята. Тази вяра винаги е
била главният прицел на репресивните идеологически и политически системи.
Независимо от това философията неотклонно внушава, че идеалът за една нова
цивилизация и копнежът по нея могат да бъдат осъществени само ако хуманизмът бъде възприет за универсален еквивалент на развитието.

Царството на разума – ноосферата
Оттук се обуславят главните задачи на хуманистичната философия: хуманизация на битието като духовен еквивалент на хармоничното взаимодействие
човек–човек и човек–природа; свято отношение, т.е. сакралност като израз на
преклонение пред уникалността и неповторимостта на живота и на неговата
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върховна проява – човека. Това предполага да се развива „способността на човека и на социума да създадат разумна среда за своето съществуване и развитие, т.е. ноосфера“ (Лилов, Ал. Цит. съч., с. 400).
В практически план понятието „ноосфера“ – сфера на разума, царство на
духовността, означава превръщане на човека като неделима част от биосферата
в целеполагащо начало, за да играе доминираща роля в нейното функциониране. По този начин човешкият разум става способен да регулира хармоничното
въздействие върху природата. Ако това не се постигне, околната среда е обречена на безжизнена пустота, а човекът – на самоубийство. Ето защо изграждането
на ноосферен светоглед у съвременния човек представлява основен критерий
на прогреса като обективна реализация на хуманизма.
Редица философи на Новото време полагат усилия, за да посочат, че разумът е характерен само за човека. Началото на тези усилия е поставено от Рене
Декарт. Чрез своята максима: „Мисля, следователно съществувам“ (Cogito, ergo
sum), той обявява мисленето за единствено средство за самоизява на субстанцията на човешката специфика. Декарт нарича себе си „мислеща вещ“ (Декарт,
Р. Избрани произведения. № 1. 1950, с. 282–283).
От тази позиция, но от нови изходни положения, тръгват към определението на човека и френските материалисти от ХVІІІ век. Те твърдят, че единствено човекът е действащ субект и най-висша ценност. Те виждат в него неизменна
природа, макар да вярват, че е продукт на обкръжаващите го условия. Разумът
според тях е не просто израз на човешката специфика, а могъщо и всепреодоляващо средство, регулатор на човешките отношения. В този смисъл разумът представлява средство за изява на човешките природни способности. Но
индивидуалните интереси са различни при отделните хора. Решаващата роля
принадлежи на разума, който се ръководи от приоритета на естествените права
на човека. Френските материалисти обосновават принципа за „разумния егоизъм“ като главна характеристика и критерий за оценка на човешкото поведение. Това означава да се признава на всеки човек правото да следва своите
интереси, без да пречи на другите да правят същото. Принципът за „разумен
егоизъм“ е предназначен за утвърждаване на човека, на неговото достойнство
и на правото му да развива способностите си.
Холбах в „Система на природата“ (1771) пише: „Човекът заема определено място сред това множество от същества, чиято съвкупност е природата: неговата същност, т.е. отличаващият го начин на съществуване, му дава
възможност за различни начини на действия и движения, част от които са
прости и видими, а други – сложни и скрити. Животът му е само дълъг низ
от необходими и взаимносвързани движения, чиито основания са скрити
в самия него – причини като кръвта, нервите, влакната, плътта, костите, с
една дума, твърдите и течните вещества, от които е съставено тялото му, или
външни причини, които, действайки върху него, го модифицират различно
– като заобикалящия го въздух, веществата, с които се храни, и всички неща,
непрестанно действащи върху сетивата му и следователно предизвикващи в
него постоянни изменения.“ (Холбах, П.-А. Система на природата. – В: Антология. Европейска философия. ХVІІ–ХІХ век. Първа част. С., 1985, с. 575)
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„Във всички явления, от раждането до смъртта на човека, ние виждаме само
поредица от необходими причини и следствия, съответстващи на общите за
всички същества на природата закони. Цялото му поведение, чувствата, идеите, страстите, желанията и постъпките са съответно следствие на неговите
свойства и тези на съществата, които му влияят. Всичко, което той прави и
което се извършва в него, е следствие на инерционната сила, самопривличането, на свойството за привличане и отблъскване, на стремежа за самосъхранение, с една дума, на общата за човека и всички същества, както виждаме,
енергия, проявяваща се обаче у човека по специфичен начин, дължащ се на
особената му природа, която го отличава от съществата от друга система или
порядък.“ (Пак там, с. 576) „Хората грешат винаги, когато изоставят опита
за сметка на системи, създадени от въображението – предупреждава Холбах.
– Човекът е творение на природата, съществува в нея, подчинен е на законите й и не може да се освободи от нея, не може дори мислено да излезе извън
природата. Напразно неговият ум иска да надхвърли границите на видимия
свят, той винаги е принуден да се върне отново в него. За едно същество, създадено от природата и ограничено в нея, не съществува нищо извън това голямо цяло, на което той е част и чието влияние изпитва; съществата, за които
се предполага, че са над природата или са различни от нея, ще бъдат винаги
химери, и никога не ще можем да си създадем верни представи за тях – нито
за мястото, което заемат, нито за начина, по който действат. Нека човекът
престане да търси извън обитавания от него свят други същества, способни
да дарят щастието, което природата му отказва, нека изучава тази природа и
нейните закони, нека съзерцава енергията й и неизменния начин, по който
действа, нека прилага откритията си в полза на собственото си щастие и се
подчинява мълчаливо на закони, от които нищо не може да го избави.“ (Пак
там, с. 552–553) Така Холбах потвърждава мисълта на Хораций („Послания“):
„Можеш да изхвърлиш Природата с вила навън, ала тя винаги дотичва обратно и победоносно разбива глупавото ти пренебрежение.“
По-късно, в условията на развито индустриално общество от западен тип,
позитивизмът отново налага ограничено, механистично, технократично виждане за света. Според позитивизма обхващането на цялото излиза извън границите на научността и затова не бива да се поддържа. Фактите, отделните анализи, емпиричните проверими (верифицируеми) истини се издигат в абсолют.
Успоредно с това в световната мисъл, включително и в европейската духовна
еволюция, постепенно си пробива път идеята за необходимостта от изработване на цялостен хуманистичен възглед за света. При тези условия техниката,
която се изгражда като съвкупност от научното познание и от хуманистичните
идеали и принципи, трябва да въздейства върху природата, без да я разрушава
и застрашава. Но в нея се вижда преди всичко механизмът, който е предназначен да превръща човека в „господар и владетел на природата“ (Декарт). Така, от
символ на прогреса, техниката, овладяна от алчността, се превръща в символ
на злодеяние спрямо природата. На тази основа тревожни размери придобиват
проявите на бездуховността – дехуманизация, десакрализация, култ към насилието, потребителски хедонизъм и т.н.
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Хуманизация на интелекта
Напоследък някои автори говорят не само за екологическа, а и за антропологическа криза. Те посочват, че нарастващият натиск на техногенните фактори
върху естествените еволюционни процеси поставя пред човека изискването не
само да измени стратегията на взаимодействието си с биосферата, но и да разработи програма за хуманизация на собствения си интелект. Според ентусиасти резултат от този авторегулируем процес ще бъде възникването на биологическия вид Homo novus – Новият човек, който ще преодолее недостатъците на
хомо сапиенса. Поради това концепцията за хуманизъм нерядко се основава
на хуманизацията на технологиите. Известно е, че технократизмът идеализира
машините, заставя човека да се прекланя пред безпомощната религия на механизма. Този парадокс е рожба на опорочената индустриална цивилизация. Напоследък, особено от средата на ХХ век, когато започва да се утвърждава идеята
за устойчиво развитие, все повече се подчертава необходимостта от преосмисляне на мисията на науката и техниката като фактори с решаващо значение
за прогреса. В крайна сметка техните творци все по-категорично съзнават, че
злоупотребата с научните и технологичните постижения, които в съвкупност
образуват научно-техническата революция, е последица от характера на цивилизацията, основана на неутолимата алчност на едно нищожно малцинство,
което трупа несметни богатства за сметка на мизерията на милиони хора.
Все повече се утвърждава убеждението, че е необходимо да се преодолее
цивилизацията, която благодарение на интензивното развитие на науката и
техниката постига изключителни резултати в напредъка на производителните
сили, но не успява да реши произтичащите от това противоречия. Тази цивилизация, съчетана с икономическия либерализъм, възпроизвежда всички видове
отчуждения на човека, следователно и отчуждението на човека от природата.
А природата, както пише К. Маркс, „за човека е живот, а не средство за живот“. Затова отчуждението от природата чрез нейното присвояване по начин,
който нарушава екологическото равновесие в нея, има фатални последици за
съществуването на човека. Същата идея се развива и обогатява в съвременните
научни схващания за биоценозата, социобиогенезата, социобиогеосистемите,
хигиената на земята, екологията на човека, управлението на биосферата.

Човекът – спасението и Спасителят
Изследвайки информационната епоха като нов етап в развитието на постиндустриалната ера, Ал. Лилов от философски позиции разкрива генетично
присъщите й противоречия и тенденции. Специален интерес представлява
мисълта му, че „Homo informaticus може да изгради един разумен и процъфтяващ свят. Но може и да предизвика тоталната гибел на всичко живо. Зависи
от избора на пътя.“ (Лилов, Ал. Цит. съч., с. 405) Той посвещава голяма част от
капиталния си труд на възможните пътища за преодоляване на тези противоречия и неблагоприятни тенденции. Посочва и алтернативите на съвременни-
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те реалности в контекста на глобалния революционен процес. Това е сериозно
постижение на модерната българска философска мисъл.
И тук големият проблем е как да се спестят на съвременното човечество
нарастващите страдания, за които не са виновни науката, техниката и технологиите сами по себе си. Регулирането на темповете на производство е важно,
но не по-малко важно е регулирането на тяхното разумно използване, както
и справедливото разпределение, които сега са пренебрегнати и в това е трагедията на индустриалната революция, основана на протестантската етика и на
неолиберализма.
Превръщането на хуманизма в научна доктрина се обуславя от истината,
че хуманизмът и науката са единно културно движение, съсредоточено в човека
като източник и като цел. Едно от най-дълбоките измерения на това движение
е научното: строгият опит то да се подчини на търсенето на яснота, именно на
законите на синхронната и диахронната множественост на природата и историята. а когато се открие тази яснота, да се извоюва правото на власт „над природата и над самата съдба“, в смисъл необходимостта да се превърне в свобода
(Сарагоса, Фр. М. Утре винаги е късно. С., 1987). А да бъдеш свободен, означава:
първо, да разбереш съществуващия плурализъм от възможности; второ, да избереш една от тях и да действаш съобразно с този избор; трето, да си способен
да контролираш положението, да не допускаш блокада и напълно неочаквани
последици.
Тези проблеми на взаимодействието между науката, човека и техниката
водят до необходимостта от нова идея – идеята за „панхуманизма“ като висша
проява на хуманизма. К. Фридрих пише в сп. „Хуманист“: „Панхуманизмът, ако
иска да служи на света, е длъжен да има способността да обединява всички съществуващи религии, включително и светския хуманизъм, или той ще загуби
своето значение.“ Отличителна черта на панхуманизма за разлика от обикновения хуманизъм е неговата способност да служи за основа на „общочовешки
начин на живот“, на глобалната социална политика. Панхуманизмът се стреми
да се издигне над капитализма и социализма, провъзгласявайки устойчивото
развитие за универсален, конвергентен цивилизационен модел.
Именно този подход към глобалните проблеми на съвременния свят поражда идеята за хуманистичното движение, за създаването на организация
като Римския клуб. Тази идея се обсъжда през 1957 г. на Международен конгрес на хуманистичния и етически съюз – Международната организация на
хуманистите, създадена през 1952 г. На конгреса се определя съдържанието на
новото политическо мислене, което е „длъжно да бъде глобално, критическо“.
То трябва да се основава на изводите на експертите от най-високо равнище в
политическата, социалната, философската и научната област. То трябва да бъде
резултат от дейността на най-добрите специалисти, както и от мъдростта на
Изтока и на Запада.
Идеите на Римския клуб за „новия хуманизъм“ са насочени към разширяване на смисъла и съдържанието на това понятие. Затова той обхваща:
• концепцията за човека, за неговото място и роля в съвременното обществено развитие;
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• „човешката революция“;
• принципа на социалната справедливост в национален и световен мащаб;
• идеята за глобалната солидарност и за общата съдба на човечеството;
• идеята за бъдещото хуманистично общество;
• екологическия хуманизъм и т.н.
Хуманизмът е човечност, а не само човеколюбие. Човеколюбието може
да се изражда в себелюбие, в любов, обърната навътре, и да подхранва егоизма и егоцентризма. Хуманизмът е човечност и любов, обърната навън, за да
подхранва и обогатява постоянно алтруизма като извисеност на благородния
дух, готов да жертва част от своето щастие и благоденствие заради щастието и
благоденствието на другите. В този смисъл социалната екология изисква преоценка на досегашната интерпретация на хуманизма. Хуманизмът е качество на
човешкия дух, а не само отношение към човека.
Поради това расте необходимостта от нова концепция за човека, за неговото място и роля в съвременното обществено развитие, от нова парадигма,
основана на идеята за „човешка революция“, или революция на духа. От друга
страна, нараства значението на социалната справедливост, необходимостта от
обществен модел, основан на социалната справедливост. „Всъщност – пише Ж.
Атали, съчетаването на икономическия растеж със социалната справедливост
– ето основния нерешен и почти неразрешим проблем на съвременната цивилизация.“ (Атали, Ж. Хилядолетие. С., 1992)
Това е и източникът на противоречията и конфликтите в съвременния
свят. Затова през последните десетилетия неукротимо се надига съпротивата
срещу опитите на определени кръгове да наложат на човечеството внушението,
че неговото битие е абсурдно, следователно няма смисъл – и разумът трябва
да се примири с това. Общо взето под знака на това светоусещане преминават
животът и културата на европейците от началото на ХХ век.

Революция на духа
В условията на съвременната цивилизация въпросът за хуманизма като
научна доктрина има пряка връзка с дилемата, пред която е изправено човечеството: самоунищожение или оцеляване, апокалипсис или живот, ад или рай,
разрушение или съзидание. Необходимо е единство и съчетаване на духа на
революцията с революцията на духа. Намирането на верния отговор зависи от
съчетаването на силата на интелекта с благородството на душата, на гениалността с мъдростта, на героизма със светостта. Както отбелязва руският философ Владимир Соловьов: „Човек, който, за да обоснове правото си да действа
и променя света, по своему се основава върху нравствените недъзи, злобата и
безумието си, такъв човек, независимо какви са външната му съдба и делата му,
по своята същност е убиец, той неизбежно ще насилва и погубва другите и сам
неизбежно ще загине от насилие – той се гордее със свободата си, но е роб на
външното и случайното.“ (Соловьов, Вл. Кратка повест за антихриста. Три речи
за Достоевски. Велико Търново, 1994, с. 85)
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Най-общо казано, развитието на културата се състои в това идеалите на
разума, които осигуряват напредъка на човешкия род, да бъдат убеждения на
отделния човек и той да ги прилага спрямо действителността по такъв начин,
че да му служат като активна преобразуваща сила. Според Швайцер „оптимистичен е оня светоглед, който поставя битието над нищото и с това утвърждава
света и живота като нещо самò по себе си ценно… Стремейки се към това, ние
ще подобрим условията на живот на отделния човек, на обществото, на народите, на човечеството“.
Най-често изтъкваният аргумент срещу внушението за необходимостта от
търсене на смисъл в живота се основава на въпроса: възможно и разумно ли е
да се стремим към смисъл в един безсмислен свят, в който сме принудени да
живеем! Не е ли това най-големият абсурд на човешкото битие? Не е ли очевидно, че в света господства безумието, а не благоразумието; порочността, а не
добродетелта; бездуховността, а не духовността? Какъв е тогава смисълът на
благородството на малцината пред озвереното лице на мнозинството! Но този
аргумент в повечето случаи е рожба на песимистично настроение и е израз на
неспособността зад дървото да се види гората. В крайна сметка ни е нужно
малко прозрение, за да се убедим, че в света около нас преобладава доброто, че
повечето хора са добри и благородни, че има смисъл да търсим смисъл в живота, който живеем, за да бъдем щастливи и да се чувстваме пълноценни, полезни
на себе си и на някого около нас, който се нуждае от нас, който осмисля живота
си чрез нас, а ние – чрез него.
Всички посочени тенденции в духовната еволюция на съвременното човечество са израз на една обективна закономерност: необходимостта от преход от
една порочна цивилизация към нова хуманистична цивилизация. Неин духовен еквивалент и нейно теоретическо самосъзнание може да бъде само философията, която служи за ядро на един нов светоглед, въздигащ хуманизма в ранг
на върховен принцип на живота.

Знанието като разум
Оттук произтича един въпрос с фундаментално значение: как да се предпази науката от резултати, противоположни на нейното предназначение? Това
поставя пред създателите й изискването освен талант да притежават и сила на
ума и духовност или чувство за отговорност за резултатите от своята дейност.
Известни са много случаи, когато, за да останат верни на своята научна и човешка съвест, големи творци се отказват от своите научни занимания и по този
начин постигат отчасти целта си – да не се използват техните творения за разрушителни цели (злодеяния). Този модел на поведение е подсказан и в Библията. Стремежът на човека към знание тук се представя като опасно за самия него
увлечение. Но с това започва да се проявява и един от парадоксите в областта
на духа – нали само с помощта на знанието човек може да разбере кое е добро
и кое е зло, за да направи своя избор. И още нещо – нали само благодарение на
напредъка в областта на науката човек може да постигне целта и смисъла на
своя живот – щастието и свободата.
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В заключение се налага да се подчертае, че човекът е съществото, което
превръща мъртвите вещи в оръдия за духовно овладяване на света. Сега той
трябва да одухотвори и очовечи своите собствени сила и енергия, придобити и
натрупани по пътя на еволюцията. Досега той е очовечавал предимно първичната природа и общественото битие. Предстои му по-трудното: одухотворяване на очовечената природна субстанция. От преобразовател и фактор на изменение на човека му предстои да се превърне в мярка на развитие и духовност, а
духовността да се превърне в принцип на развитието. Така ще стане възможно
разрушението да се замени със съзидание. Това е границата на човешката мощ,
която никой и никога не трябва да прекрачва, ако искаме човечеството да не
стане жертва на собствената си сила и мощ.
Според Алберт Швайцер духовното озверяване може да се обясни само с
факта, че светогледът не е имал дълбоки корени в теоретическата мисъл, т.е. човекът не се е извисил до смисъла на смисъла. От тези позиции той предупреждава, че крайното предназначение на философията е да бъде предводителка на
всеобщия разум. Философията е призвана да ни покаже, че трябва да се борим
за идеалите, на които се основава нашата култура. В началото на ХХ век Швайцер формулира положението, че от средата на ХІХ век философията е загубила
своята действена сила и в днешния си вид не е в състояние да обоснове нови
идеали на културата. Причините за това са „заложени в духа на времето“.

Сърцевината на хуманизма
Съвсем очевидно е, че А. Печеи насочва погледа си към „истинската сърцевина на хуманизма, което означава прозрение в цялостната и пределната същина на човека и в непрекъснатостта на живота. Човекът е източник на всички
наши проблеми, обект на всички наши интереси и грижи, начало и край на
всичко и основа на всички наши надежди. За да придобием чувство за глобалност във всичко, отправната ни точка трябва да бъде цялостната човешка личност и нейните качества“.
Най-после Печеи поставя пръст в раната: главната цел на човешката революция е социалната справедливост. „Социалната справедливост е такава активна идея, която се е превърнала в най-пламенен стремеж на съвременните
поколения.“ (Печеи, А. Качеството човек. С., 1987) Без утвърждаването на една
нова цивилизация порочността на съвременната световна система ще се повтори и в Космоса, когато човечеството го завладее. Няма да ни спаси мисълта, че
можем да експлоатираме Земята безогледно, че когато стане невъзможен животът тук, можем да се преселим някъде във Вселената.
В наши дни продължава да шества заблуждението, че схващането за всемогъществото на човешкия разум е довело до трагичните резултати – и в екологията, и в нравствеността, и в автономността на супертехнологиите. Това е
доказателство, че съвременното човечество все още е в плен на онова митологично мислене, което го връща назад в хилядолетията, откъсвайки го от днешния реален свят. Парадоксът се състои и в това, че индустриалната революция
(цивилизация) „предизвиква увеличение на потребностите, без да е в състоя-
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ние да ги задоволи“, от една страна, и от друга – това „задоволяване“ при едни
води до „преяждане до смърт“, а при други – до гладна смърт. Печеи стига до
извода, че сам по себе си растежът на производството не предлага решение на
многообразните социални и политически проблеми, пред които е изправено
съвременното човечество. Но той се задоволява да подчертае необходимостта
от нова концепция, която да се основава на идеята за ограниченото развитие,
а не за растежа на всяка цена. Такава задача, разбира се, може да се постави на
определен етап, когато човекът „е задоволил известни минимални изисквания
за живот и е достигнал материално благосъстояние“, но не за определен кръг от
хора и народи, а за цялото човечество, за всички хора.

Хуманистичните идеали на културата
Най-накрая се налага изводът, че превръщането на хуманизма в научна
доктрина преди всичко предполага издигане на хуманистичните идеали на културата в ранг на глобална етика. Доколкото науката и техниката в техния чист
вид не са релативни спрямо етическите принципи, отговорността те да получат
хуманистична стойност изцяло е грижа на тези, които ги създават. В културната
история на човечеството се раждат образите на Пигмалион и на Франкенщайн
като символи на двете основни измерения на творческия труд. Те са хуманистична интерпретация на познанието с оглед да се постигне равновесие между
силата на интелекта и благородството на душата. В съвременното наукознание то е формулирано като „приобщаване на естествознанието към науките за
духа“. Маркс говори за „натурализъм на човека и хуманизъм на природата“, за
да обоснове тезата си за същностното единство на човека и природата, чието
разкриване ще доведе до фундаментален резултат: „по-късно природознанието
ще включи в себе си също така науката за човека, както науката за човека ще
включи природознанието; това ще бъде една наука“ (Маркс, К., Фр. Енгелс. Съч.
Т. 42. С. 116). През 1990 г. голяма група учени разпространяват „Призив“ към
световните лидери и настояват за единна ангажираност на науката и религията за опазване на Земята и грижа за нея. Към това се присъединяват 452-мата
учени, които през 1992 година подписват Хайделбергското възвание, а две години по-късно документът е подкрепен от 4000 първостепенни учени, от които 72-ма нобелисти, от целия свят. През 2004 година най-видните руски учени
от всички области на научното познание в Обръщение призовават световната
научна общност от обществените и фундаменталните науки да се обедини в
усилията за разработване на нова теория на развитието и на ясна представа за
бъдещето на Земята.
Всичко това издига на ново, качествено по-високо ниво интердисциплинарното мислене и е сериозно предизвикателство не само пред метафизическата, но и пред диалектическата парадигма. Нужно е от тези позиции по нов
начин да се оценява и интердисциплинната методология.
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ГЛОБАЛНАТА ФИНАНСОВА И ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА
КУЛТУРНАТА ПРИРОДА НА
ГЛОБАЛНАТА КРИЗА
Способен ли е капитализмът
да се промени качествено?
Фьодор В. Шелов-Коведяев

С

ветовната криза активира архаичния възглед,
че случилото се през последното столетие и половина е игра на амбициите на няколко бизнес групи, че промишлените монополи, финансовите кланове, банковите империи и други подобни разполагат с
необходимите и достатъчни ресурси да манипулират
международните процеси изключително с егоистични цели, че националните интереси, политическите
идеали и обществените институции, правителствата и народите се използват като инструменти за прикриване на нечии меркантилни стремежи.

Фьодор В. Шелов-Коведяев –
професор в Държавния университет – Висше училище по икономика. Бил е депутат (1990–1993),
първи заместник-министър на
външните работи (1993–1995),
отговорен служител в администрацията на президента на Руската федерация. Има няколко десетки статии (около 40 на чужди езици) и 4 книги по типология
на културата, правата на етническите, езиковите и културните малцинства, международните отношения, външната политика, стратегията за развитие
на Русия в света, философията на
политиката.

Пределът на експанзията на
капитализма
В основата на подобни заблуди е невярната интерпретация на реални събития. Еволюцията на капитализма (като се започне от 50-те години на ХІХ
век) постоянно е съпътствана от редица кризи, от
които в началото Великобритания, а след това Съединените щати всеки път са излизали, използвайки
активно външни източници. Благодарение на своето
положение и на надеждната си репутация те можеха да мобилизират ресурсите на другите участници
в събитията и да извлекат от тях максимална полза
за себе си.
Търсенето на оптимални модели, позволяващи
да се преодолее или да не се допуска рецесия, от време на време се прекъсваше от войни, с чиято помощ
се очакваше кризисните явления да се ликвидират
окончателно. В периодите между войните опитите
да се управлява кризата винаги бяха опортюнистични: те смекчаваха най-очевидните повърхностни
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противоречия, без да засягат фундаменталните им причини. Теориите се опровергаваха от действителността. Както се случи и с емисионно-дълговия тип
икономика, основаваща се на някои теоретико-математически предпоставки за
нейното функциониране.
В хода на всеки тектоничен тласък и след него, отклонявайки се от решаването на въпросите по същество, капитализмът разширяваше своя потребителски пазар. Именно самата вродена способност на пазара да обръща всичко в
своя полза създаваше измамното впечатление за „възможност“ да съществува
някакъв последователно реализиращ се „таен“ план.
Много симптоми на сегашната глобална криза свидетелстват, че механичното разпространение на капитализма е достигнало своя естествен предел, а
това изисква най-сетне неговата принципна модернизация. За съжаление няма
именно адекватна квалификация на разгръщащите се събития. Икономистите
фатално закъсняват с разпознаването на връхлетелите ни проблеми; когато вече
стана ясно, че кризата е икономическа, те упорито продължаваха да я назовават
финансова; чак когато демонстрациите в Германия, Гърция, Исландия, Испания,
Италия и Франция й придадоха социални измерения, трудно признаха, че е икономическа. И едва към средата на пролетта на 2009 г. някои започнаха да говорят
за социално-хуманитарна заплаха, наистина, въпреки очевидните факти, отнасяйки тази характеристика само към Източна Европа и Централна Азия. Но и
това определение вече е остаряло. Все пак мнозина така или иначе признават, че
като цяло става дума за дълбинна културна (цивилизационна) криза.
Според общото мнение сегашната криза се отличава със системния си характер, но пълноценна, т.е. самодостатъчна система е само културата, а икономиката – извън рамките на чисто научните конструкции – е само нейна
подсистема. Разбира се, в рамките на тясното изследване при съобразяване с
общоизвестните изисквания по принцип всяка съвкупност може да бъде наречена система. Но такъв подход има изключително академична ценност.
Нещо повече, когато практиците говорят за криза, обхванала господстващия икономически мироглед, за формационна и тектонична промяна, те използват смислов ред, приет не в икономическата наука, а в културата, към която някои от тях дори направо ни отпращат. Към културата се апелира и в хода
на разсъжденията за разкрилите се морални рискове, за кризата на доверие, за
необходимостта да се направят по-строги етичните норми на пазара. И даже за
религията, която като главен извор на ценности е длъжна в значителна степен
да поеме контрола над насоката на основните реформи, необходими на капитализма. Защото е очевидно, че доверието, върху което се градят отношенията
още в най-примитивните общества, е по-старо от икономиката, а етиката не е
нито нейна производна, нито нейна цел. Всички тези понятия са заимствани от
света (системата) на културата.
Ако приемем, че става дума за културна криза, трябва да разберем от какъв тип е тази култура. В миналото културни кризи е имало неведнъж и те задължително са принадлежали към някакъв определен културен вид. Сегашната
криза не е изключение. Налице са два големи свързани помежду си комплекса
от кризисни явления на съвременната култура.
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Единият от тях включва различни аспекти на постмодернизма като културен тип.
Първо, доста отдавна от обмяната на културни обекти постмодернизмът
отстрани основния референт (истинското изкуство беше подменено с масовата
култура и „сапунката“), с което по-конкретно започна цивилизационният упадък на Запада. След това постмодернизмът направи същото с политиката: през
ХХ и ХХІ век започнаха да се разпространяват не само диктаторските режими,
а и модните западни концепции за края на историята, игнорираше се общественото мнение в постсъветските републики – от Русия и младите страни – членки
на Европейския съюз, до Грузия и Украйна. При това трябва да се отдаде дължимото на икономическите субекти – те по-дълго от всички се съпротивляваха
срещу постмодернисткия вирус. Но в края на краищата икономиката се зарази с
него и той се превърна в задвижващ механизъм за нейното разрушаване. Защото в схемата на оборот не само на деривати, а и на фючъри има само формална
обвързаност с базовата ценност, от която те са произведени. Стана очевидно, че
постмодернизмът като мироглед и стратегия е твърде опасен.
Второ, идеологемата „да се цивилизоват средствата, а не целите“, с която донеотдавна така се гордееха западноевропейските интелектуалци, показа
своята несъстоятелност. И по-рано можеше да се досетим, че тази философия
е пагубна, защото утвърждава гробищен подход към живота. Само тези, които почиват в гробищата, вече нямат никакви цели, а служат единствено като
средство в кръгооборота на веществата в природата. И едва сега постепенно
се завръща разбирането, че човечеството няма да оцелее, ако не се ръководи
от непреходните ценности, ако не подчини на тях идейните и материалните инструменти.
Трето, непродуктивна се оказа цивилизацията на скоростта. След срутването на фондовите пазари стана неприлично тя да се изтъква като едно от главните постижения на информационната и постинформационната епоха. И все
пак явно е, че засега е недостатъчно вниманието, което се отделя на минимум
три негативни последствия от чрезмерното въодушевление от скоростта.
Суетата е най-опасна в социално отношение, защото убива нормалното
общуване между хората, лишава ги от душевен комфорт, който им е необходим
за успешно развитие и за насоченост към ценностите. Пак по силата на ускорението, с предлагането на пазара на нови модели продукция за стимулиране на
потреблението либералната икономика стигна до същия резултат като директивната – падна качеството на стоките.
Парадоксално, но е факт: тъй като предлаганите стоки все по-бързо остаряват морално, губи смисъл производството на предмети, чиято надеждност има
дълъг срок. Падането на качеството постепенно се разпространи и върху производството на идеи и решения. Все по-голям е броят на онези идеи и решения,
които се придвижват, без да се отчитат поне средносрочните последствия.
По пътя на ускоряване темповете на иновациите нас ни дебне още един
подводен камък. Сега вече срокът за достигане на техническите новости до масовия потребител, доскоро обхващащ години и десетилетия, се съкрати до няколко месеца. В най-близка перспектива той може да бъде сведен до седмици.
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Когато нещата стигнат вече до дни (към това подбужда стремежът постоянно
да се оптимизира печалбата), иновационната дейност като такава ще загуби
смисъл: новостите ще остаряват морално, преди човекът да се възползва успешно от тях в пълна мяра. А това означава крах много по-лош от сегашния.

Краят на икономоцентризма
Вторият комплекс кризисни явления на съвременната култура обхваща
концепции, които така или иначе произтичат от марксизма и/или се съотнасят с
него, защото дори тези, които отхвърлят прогнозите и практическите препоръки
на Карл Маркс, обикновено го признават за изтъкнат социолог и икономист.
Първо, разкрива се вродената порочност на психологията на икономоцентризма, която макар и по различен начин владееше целия развит свят през изтеклото столетие и половина. Именно Маркс издигна икономиката в абсолют,
превръщайки я от обикновен инструмент, призван единствено да обслужва
интересите на обществото, в самодостатъчна субстанция, която сякаш има императивна власт над човека. Затова Карл Маркс го издигат като щит всички,
които апелират към химерата за висшите нужди на икономиката.
Това не е единственият случай, когато човечеството обожествява ръкотворни произведения, правейки ги своеобразни „златни телци“. Една от първите форми на такава заблуда са ранните религиозни представи, известни като
фетишизъм. Впоследствие хората са си създавали кумири от идеологиите, от
властта и пр. Тъй като това неизменно е завършвало плачевно, изводът, че
икономиката е превърната в един от редовите фетиши, трябва да се признае
за закономерен. Очевидно е дошло времето да се разделим с поредния идол
и да преминем от преклонение пред едно обикновено средство към неговото
използване според прякото му предназначение. Не хората трябва да работят за
икономиката, а тя да работи за тях.
Второ, своята несъстоятелност показа водещата началото си в марксисткия икономоцентризъм експанзия на пазарните отношения отвъд законните
им граници. Още Адам Смит (и с него са съгласни много изтъкнати умове)
определи, че пазарът, бидейки ефективен в сферата на частните интереси, е
абсолютно неефективен в областта на общественото благо. Макар че заради
кризата под удар се оказа икономиката на потреблението, виновна е не тя (по
дефиниция всяка нейна форма се ориентира към задоволяване на търсенето), а
възникналото потребителско общество.
Двете понятия се бъркат толкова често, че трябва специално да се подчертае:
лошо е не материалното (икономическото) потребление, а пренасянето на неговите подходи в области, където те са неприложими по принцип (човешките контакти, изкуството и други подобни), т.е. лошо е обществото, в което стереотипите
на потреблението потискат всички останали. Превръщането на образованието,
науката, културата, медицината в обикновени услуги изопачава техния смисъл.
Заради лекомисленото увлечение по пълзящия практицизъм в образованието и
в науката преобладава задушаващото ги занаятчийство, културата не възпитава
реципиента, а се принизява до неговото равнище, медицината откровено се ко-
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мерсиализира и забравя за клетвата на Хипократ и така нататък.
Трето, изчерпи се механистичният подход при регулиране на обществените процеси, който също има за отправна точка социалните теории от по-миналото столетие. Както аналогичният метод в икономиката ни отвежда към утопистите Оуен и Фурие, така и различните видове на социалното инженерство
ни отвеждат към още един предшественик на марксизма – Сен-Симон, чиито
ученици вдъхнови Маркс при изработването на рецепти за изграждане на всеобщото щастие. И макар че преобладаващите сега възгледи в много отношения
се отдалечават от неговите препоръки, неизменен остава самият навик човекът
и обществото да се разглеждат като доста прости агрегати, устроени немного
по-сложно от обикновените машини.
В работата на правителствата, на бизнеса, на консултантите, на експертите
и изследователите на различни равнища технологическите конструкти на обществото започнаха дотолкова да подменят истинския му облик, че в резултат
се появи афоризмът: „За икономистите реалният свят е частен случай на икономиката.“ Администраторите и мениджърите свикнаха напълно да се доверяват
на изкуствените схеми, тотално пренебрегващи многообразието на естествения
свят. Тази издигната в абсолют практика от втората половина на ХХ век съвсем
не е невинна, защото, както кризата показа, само изобилието от многообразие
осигурява виталност на всички форми на жизнената активност.
Четвърто, дискредитирано е вулгарното тълкуване на концепцията за рационалния избор, логически продължаващо традициите на марксизма и безразборно разпространяващо възможността за такъв избор върху всички играчи и всички сегменти на пазара. При това в рамките на рационалния избор не се
побира поведението на всички участници в търговията на дребно, а с помощта
на дадената концепция е невъзможно да се моделира ситуацията на борсата.
Проявилата се с особена острота в периода на кризата волатилност (нестабилност, Volatility – бел. ред.) на финансовите и фондовите пазари, чиято динамика зависи по-скоро от моментното – емоционално и психическо – настроение
на спекулантите, отколкото от реалното положение на нещата в икономиката,
ясно посочва границите за прилагане на тази методика.
Пето, отмина времето на марксистката политикономия. Маркс анализира икономиката от класически тип – производство и пласмент на физически
материални ценности. Със същото досега се занимаваха както неговите последователи, така и противниците му. Но независимо от това, че обстановката
принципно се измени преди не по-малко от четвърт век, по инерция всички
продължават да работят с новата реалност по старите правила, действителни
само за отдавна отминала материя, и това стана една от причините за толкова
внезапно настъпилата дълбока глобална криза.
Политиката на изкуствено ускоряване на растежа (потреблението) и на
формиране на спекулативни пазари, започнала в САЩ през 70-те години на ХХ
век, допринесе за възникването в средата на 80-те години на миналия век на
нов тип икономика, която условно можем да назовем емисионно-дългова. Тя се
отличава с превръщането на всички стокови пазари (чрез система от търгове с
фючърси и деривати) – от пшеницата до металите и нефта – в пазари във висша
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степен финансови или спекулативни.
На борсите сега се търгува не с реални обеми продукция с определени срокове за фактическото им доставяне, а с емитиращи ги ценни книжа. Те са чисто финансов инструмент, съществуващ в свой виртуален свят, тъй като нито
една от страните по сделката на нито един от нейните етапи не се интересува
от наличието на реална стока. Оттук например и балонът за продоволствената
криза, възникнал на празно място и нямащ нищо общо, както се изясни, със
заплахата от глад, чийто фантом се надуваше в интерес на борсовите играчи.
По такъв начин стоковите борси станаха аналог на фондовите и на тях търговете се подчиняват на логиката на финансовите спекулации.
Същото стана и с капитализацията на компаниите, чиито показатели се
използват почти изключително със спекулативни цели. Сегашната ситуация
изисква оценка, за която не подхожда старият инструментариум. Докато не
бъде извършена тази срочна интелектуална работа, няма да бъдат намерени
адекватните методи за лечение на невижданата по-рано болест и няма да бъде
възможно да се говори за устойчив изход от кризата.

Глобалната криза на фона на отрасловите кризи
За съжаление до излизането от глобалната криза е още далече. При това
свързаните с нея събития се разгръщат на фона на редица отраслови кризи, утежняващи нейното протичане. Повечето от тях нямат чисто икономически източници, което за сетен път потвърждава общокултурния характер на ставащото.
Първата отраслова криза е кризата на икономическата наука. Толкова
различни теоретици и практици като Робърт Зелик, Джоузеф Стиглиц, Нуриел
Рубини, Мартин Гилман и Уорън Бафет не се наемат макар и приблизително
да определят кога ще завършат текущите сътресения. Бен Бернанке продължава да иска „на всяка цена“ да се подкрепят американските банки. Барак Обама
обявява началото на излизането от кризата, а Алън Гринспен предупреждава,
че спадането на ипотечния пазар с още 5% (което е твърде вероятно) ще съсипе
американската икономика.
Тази дисхармония се обяснява с факта, че на учените не им се удава да кажат
нещо определено за природата на кризата. Всички известни досега отговори се
свеждат само до нейни отрицателни определения: това не е циклична криза, не е
обикновена криза на свръхпроизводството, при която повишаването на лихвата
води до свиване на паричното предлагане, до ограничаване на търсенето, до понижаване на цените и след всичко това до ново намаляване на лихвата. Наблюденията, че сред учените няма съгласие даже по повод на произхода на отминалите
кризи, също не увеличават оптимизма. Във връзка с това възникват опасения
дали са достатъчно състоятелни съответните концепции. Няма яснота и по това
как в условията на волатилност и на спекулативност на стоковите пазари ще се
развива кризата на икономиката, която е насочена към изкуствено стимулиране
на потреблението и е напълно откъсната от златния стандарт.
Въпреки че сега всички пазари по същността си са финансови, все още не
е създадена работеща теория за тяхното функциониране. Както се изясни, даже
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лидерите на финансовия свят имат твърде слаба представа за особеностите на
новите финансови инструменти. Теорията за дългосрочните икономически цикли очевидно е остаряла. Теорията за реалните цикли няма практическа ценност,
съвременните модели на деловите цикли не гарантират, че представените в тях
разчети и резултати са реалистични, което ги прави чиста игра на ума. Последното се доказва блестящо от разминаването между резултатите от математическите
разчети и действителната равносметка при оборота на дериватите.
Втората отраслова криза е психологическата криза. Ентусиазмът, предизвикан от доходността на дериватите и на финансовия сектор като цяло, се смени от дълбок песимизъм. След като се стопи поредният мираж, мнозина, неизвестно защо, започнаха да погребват капитализма като такъв, да проклинат
алчните банкери и други подобни.
Третият фактор, оказал твърде силно въздействие върху течението на събитията, е кризата на либералната икономика. Лишена от необходимостта да
се конкурира за място под слънцето, тя бързо загуби самоконтрол. Под въпрос
се оказа базовата за либерализма идея за личната отговорност за плодовете на
собствената активност.
Уви, именно в сферата на толкова търсените сега идеи световните лидери
ги дебне и четвъртата отраслова криза – кризата на философията. В добрия
случай цялата реформа на капитализма се свежда до ритуално неприемане на
неговия англосаксонски модел, а в лошия – световните лидери сами отглеждат
социализъм, подтиквайки планетата към нова катастрофа.
Петата криза – кризата на действията – произтича направо от предидущите. Тъй като никой не разбира парадигмата на глобалната криза, се приемат
мерки, които биха могли да помогнат при предишните, а не при сегашните сътресения. Възможно е да са нужни стъпки за засилване на държавния надзор за
спазване на правилата на пазарните отношения, за увеличаване на броя на световните и/или регионалните резервни валути и финансови центрове, за преразпределяне на квотите и на гласовете в Международния валутен фонд (МВФ)
и други подобни. Всички тези стъпки обаче нямат пряко отношение към текущите кризисни обстоятелства. Затова е съмнително дали са достатъчни вече
доказалите своята ефективност механизми за регулиране и за изработване на
нови в руслото на предишната логика, т.е. всичко, което се прави, е като че ли
правилно, но за лекуването на друга болест.
При това човечеството се сблъсква с не съвсем обикновени предизвикателства. Първото е – дали капитализмът ще прояви способност за интензивно
развитие. Звучи парадоксално, тъй като сме свикнали почти да отъждествяваме тези две явления. При проверката обаче излиза, че в рамките на капиталистическата парадигма такава връзка има само по отношение на техническия
прогрес. А самата форма на икономическо поведение, известна като капитализъм, в същото време се е развивала изключително екстензивно. Тя е усвоявала
нови пазари със същите методи, които са били изпробвани на старите пазари,
и в момента е достигнала географските граници на своето механично разпространение. Разбира се, остават най-бедните страни в Азия и Африка и възможностите за движение в дълбочина в многомилиардните общества на Индия и
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Китай. Но, от една страна, усвояването им изисква колосални вложения, които
не вдъхновяват никого освен небезопасния за Запада Китай и арабите. От друга
страна, това ще бъде продължение на същия екстензивен път.
Такава логика следват и т.нар. нови финансови технологии. Периодически
възникват новости от рода на фючърсите и дериватите – инструменти (несъществуващи по-рано видове ценни книжа), но начинът на използването им
(технологията) остава предишният, както е описан в популярния роман на Теодор Драйзер „Финансист“.
Ако надеждите за качествен растеж на капитализма не са безпочвени, негова предпоставка трябва да стане общото разбиране, че повече не е възможно
светът да се възприема като банална суровина за собствена употреба или като
театрална сцена, на която тече игра на интересите на виртуални персонажи.
Светът наистина стана наш общ и много компактен дом и ние трябва да се държим в него по подходящ начин.
Оттук произтича следващото предизвикателство: ще може ли икономическата наука да излезе от зачатъчното, дескриптивно състояние, където няма
съгласие даже за миналите събития, и да стигне до работещи теории, както се
случи с ботаниката и зоологията, прераснали в биология? Руският икономист
академик Револд Ентов отбелязва: „Теорията на икономическия цикъл се развива практически вече около две столетия. Но никога и на никого не се е удало
да предскаже нито една от кризите.“
Третото предизвикателство произлиза от Китай. Ще стане ли тази страна главният бенефициент на кризата, или заради нея ще потъне в хаос – всеки
изход ще окаже голямо въздействие върху ситуацията в света. Още сега Пекин
чрез системата от партийни комитети в чуждестранните предприятия, работещи в Поднебесната, знае всичко за движението на техните сделки и финанси. Открито звучат заявленията, че Китай няма намерение да помага на никого
(стотици хиляди подобни западни фирми вече рухнаха) или да дели своите резерви с когото и да било. Предприема се атака срещу долара и Пекин, като се
опира на неясно на какво разчитащата Москва, иска реформа на МВФ и уверено върви към превръщане на юана в резервна валута, същевременно (наред със
страните от Персийския залив) на едро изкупува недрата и земите на Африка.
Ако всичко се развие сполучливо за КНР, това ще бъде не просто връщане към
ситуацията, когато не Западът, а Изтокът лидираше в техническо отношение.
Китай ще получи всички шансове да се превърне в диктатор от планетарен мащаб. В противен случай, падайки, той е напълно способен да повлече със себе
си развитите държави.
Превод: Димитър Димитров
Източник: http://www.globalaﬀairs.ru/numbers/41/13001.html
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еликият Гьоте смята, че различието в историческите периоди се изразява главно в съотношението между вяра и безверие. Периодите, в които преобладава вярата, той характеризира като възходящи, а
периодите, през които властва безверието – като белязани с безплодие. От тази гледна точка Средновековието може да бъде наречено възходяща епоха в сравнение с Античността.
Именно вярата през средните векове довела до
преодоляване на кризата на прехода чрез решаването
на проблема за изхранването и оцеляването на населението по време на унищожителните войни и пандемии, чрез разширяването на грамотността и образоваността и налагането на християнски универсализъм
поне в рамките на европейския континент.
Q
Забележителният средновековен проповедник
и идеолог на бедността, на скромния начин на живот и на необходимостта от любов към ближния св.
Франциск Асизки (1182–1226) е формулирал основното си верую с думите: „Онова, от което имаме
нужда, е чашка разум, бъчва любов и океан търпение.“ Средновековието като историческа епоха ги
имаше в достатъчна степен, за да проправи чрез
Ренесанса и Реформацията пътя към Новото време.
На Античността в най-голяма степен й липсваше
търпението. Тя бързаше да изпревари времето и в
материалната, и в духовната сфера. Средновековието се оказа по-силна епоха, защото в него имаше
повече вяра и вярващи и най-вече голямо търпение.
Поразително е как е успял интуитивно да схване
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това Илия Бешков (1901–1958), според когото „великото качество на Средновековието е търпението“. Нито един от нашите историци не можа да достигне до това проникновение – познанието и гениалността не са величини,
зависими от информацията.
През Средновековието най-голямата опасност за живота и имота на
хората са били не толкова болестите, епидемиите, природните и други бедствия, а най-вече войните. Те били водени почти непрестанно – не само срещу външни врагове и нашественици, а и вътре във всяка страна (между отделни господари и създадените от тях групировки, между области, селища,
владения, хора и т.н.). Средновековието е епоха на непрестанни и кръвопролитни войни. Най-голямата част на техническите изобретения и постижения
била насочена към военното дело – за унищожаването или пък за защитата
на хората. Дали съвременният нагон към въоръжаване не е унаследен от Средновековието?
Q
Един от основните въпроси, които са стоели пред европейското общество
през хилядолетията и вековете, е свързан с енергийните източници и с тяхното използване за нуждите и в полза на хората. Средновековието преоткрива и
впряга няколко източника на енергия в природата и в животинския свят: 1)
енергията на водата; 2) енергията на вятъра; 3) животинската впрегатна
сила. Тези енергийни източници се знаят и в предишните епохи; те са частично
използвани в праисторическо време и през Античността, ала сега е намерен
начин за тяхното широко прилагане чрез воденици и тепавици, механични чукове, долапи и съоръжения за напояване, вятърни мелници, усъвършенствани
кораби, огромни коли за пренасяне на големи товари и др. Открити и широко
разпространени са редица механични технически съоръжения. Именно механиката навлиза нашироко и повсеместно в полза на човешкия труд и го улеснява в твърде голяма степен. Използването на тези три важни енергийни източника облекчава живота на хората и техния труд, създава им по-добри условия
на живот и увеличава производителните мощности: лесно и бързо смилане на
зърнените храни (основно средство за прехрана), изготвяне на платове и хартия, обработка на кожи, разумно напояване на малки и големи площи за увеличаване на добивите, придвижване на различни инертни материали, стоки,
съоръжения и въоръжения и др. със стопанска или пък военна цел на големи
разстояния.
Q
Макар и слабо аргументирана и изглеждаща доста ретроградно, в науката
съществува концепция за възраждане на средновековния хуманизъм. Неин изявен привърженик е американският философ Луис Мъмфорд (1895–1990). Той
остро бичува нашето съвремие, неговата динамичност, технократичност и болезненост в развитието. Отношението му към него е добило следната негативна
формулировка: „Най-убийствената критика, която би могла да се отправи
към съвременната цивилизация, е, че освен със създаването от човека на кризи
и катастрофи, тя не е интересна от хуманна гледна точка.“ Той има известно
основание в критичността си, но все пак – нашето съвремие освен много мину-
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си има и твърде много плюсове. Съотношението между тях може да определи
окончателната, но не и безапелационна присъда.
Q
Сега се появиха опити да се наложи схващането, че не е имало „турско
робство“, а „турско присъствие“ в българските земи и общество. С други
думи казано – историческо съществуване на българския и на други балкански
народи в рамките на чужда (турска) система на управление и социално-икономическо развитие, която според привържениците на тази теза в известен
смисъл била по-благоприятна, тъй като предпазвала населението от участие
във войните и обитаваната от него територия била при това защитена. Ала
не трябва да се забравя, че в историята на нашия народ турското робство е
един дълъг, та предълъг период, през който е откъснат от тенденциите на общоевропейското развитие и култура във всички сфери, силно са понижени и
деформирани неговите качества и възможности за стопанско, политическо и
най-вече интелектуално развитие, променя се неговият социум и се култивира утилитарна приспособяемост към живота с една-едничка цел – оцеляване.
Не трябва да се пренебрегва и това, че турското владичество промени радикално модела на историческо развитие на българите: не само го деформира,
но по същество го направи съвсем друг, неадекватен и неподходящ за тяхната
природа и заветни исторически цели. С течение на вековете връщането към
първоначалната основа – ядрото на българския средновековен модел, се оказва невъзможно. Оплождането на българското политическо и културно развитие, приближаването му към общоевропейските процеси става мъчително и
болезнено бавно. Преди всичко българското общество се е превърнало в население, при това подвластно на чуждоземци и иноверци, население, върху което лежи бремето на непосилни данъчни и други задължения, което е напълно
лишено от политически свободи и възможности за самостоятелна културна
изява на високо равнище, напълно обезправено, доведено до състояние през известни периоди само да се възпроизвежда, за да оцелее както физически, така
и етнически. Ако потисничеството, експлоатацията и лишаването от права се
наричат „присъствие“ на завоевателите в изконните български земи, тогава и
на мъченията и на убийствата трябва да бъдат потърсени евфемистични съответствия! Излиза, че историята и нейната интерпретация е някаква игра на
думи и словесна еквилибристика. Доколкото това е възможно със средствата
на изворите, историческата наука е призвана да установява истината, а не да
служи на определени политически периоди и ситуации. Историята не бива
да бъде слугиня на политиката.
Q
Много са проблемите, които трябва да разреши съвременната българска
медиевистика. Въпросът, на който тя трябва да даде отговор, е: какви са били
основните характеристики на средновековния български етнически, политически, стопански и културен модел, какви са принципите и факторите на неговото изграждане и какви са били параметрите на развитието му? Отговорът на
тези въпроси ще разреши много съществуващи и мними загадки.
Q
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Любовта към майката у българина и у другите православни народи е силно
изразена. Ако тя има дълбоки корени, това в немалка степен се дължи на религията. В религиите от епохата на езичеството господства култът към многоизмерната богиня-майка. През Средновековието чрез християнството се налага
култът към Богородица – Божията майка, с изключително голямо почитание.
Този култ е преклонение пред любвеобилността, грижовността, всеотдайността и милосърдието на жената майка, истинския символ на човешката доброта и съвършенство. Богородица въплъщава в себе си най-висшето християнско
благо. Тя е същността на православното християнско верую. Едва ли е случайно, че нейните изображения доминират в иконографията и в живописта.
Q
Човекът винаги е имал нужда да знае какво е добро и какво е зло и на кой
бог трябва да се кланя – на праведния или на дявола, на разума или на Мамона,
на кого от тях да вярва. Един от ранните основоположници на европейския капитализъм Франческо Марко Датини от Прато (1335–1410) е намерил за себе
си отговор чрез любимия си девиз: „Бог и печалба“. От него насам това е основно
верую на капитализма: престорено преклонение пред праведния Бог и вярно
служене на сатаната.
Q
Ключът към разбирането за връзката между България и Византия
трябва да се търси преди всичко в църковно-религиозната и държавно-политическата сфера. Именно в църквата и в държавата през Средновековието
най-упорито се бе загнездил духът на византинизма. Чужд на този дух остана
през вековете българският народ. Църковно-религиозната книжнина, архитектурата и изкуството, правно-законодателните разпоредби, църковните и
държавните институции (особено през ХІІІ–ХІV в.) бележеха силно приобщаване към византийската културна и държавна традиция, откъсваха българите
от ядрото на тяхното самостойно развитие. Загубването на политическата и
църковната независимост в края на ХІV – началото на ХV в. прекъсна процеса на византинизирането на държавата, защото тя вече не съществуваше. Управлението на българската църква и на нейния диоцез бе поето от Цариградската патриаршия и свързаното с нея висше фанариотско духовенство. Чрез
църквата модифицираният византинизъм продължаваше да живее в българските земи и сред българското общество. В борба срещу него се възправиха
полуграмотни свещеници и монаси, които съхраниха истинската българска
книжовна и духовна традиция в мрачните килии на закътани в планините
манастирски обители. Едни поддържаха българската форма на християнската религиозност, а други съхраниха ядрото на българската духовна култура.
Макар и слязла на ниско равнище, примитивна и твърде изостанала от съвременните й тенденции на развитие, българската духовна култура бе запазила
своята сърцевина и възможностите си за възкресение, защото бе жизнена и
устойчива, калена в непрестанни битки за оцеляване. Българското духовенство успя да съхрани същината на българската духовна култура, а народът
– здравите си и самобитни традиции, и то без да има своя държава и църква.
Това наистина е голям подвиг!
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ІІ.
Осемдесетте години на ХХ в. белязаха крах на марксизма-ленинизма като
социално-икономическа и политическа практика, но основните идеи, заложени
в него, запазиха своето влияние в част от университетските, академичните и интелектуалните среди. Това в никакъв случай не може да се окачестви като признак за ретроградност. Като система от възгледи за обществено-икономическото
развитие, за политическите и за социалните структури, Марксовото учение
продължава да живее, защото то има световноисторическо значение. Проявата
на стопанските кризи в различните фази и модели на капитализма е убедително доказателство за неговата правота. Никак не е случайно, че самият Маркс бе
поставен в челото на личностите, променили с възгледите си хода на човешката
история. Поради това именно в нея му е отредено достойно място. Големият пиетет към него и учението му в Германия и в Англия сам по себе си е твърде показателен. Тук той е уважаван преди всичко като учен и голям мислител, а не като
идеолог на пролетарската революция и на реалния социализъм.
Q
Съвременното развитие на обществото не се нуждае от нова и мъдра
идеология, която да го вдъхновява и окриля, а от повече разум, от системна и
методична проява на откритост, честност и справедливост в помисли и деяния, от сериозност и дисциплинираност, от законност и нейното задължително спазване, от вяра и воля за преодоляване на корупцията, престъпността,
грабителството, лъжата и демагогията. Ако това не може да стане, тогава
рискуваме да потънем още по-дълбоко в блатото на безнадеждността, в което
сега се намираме. Необходимо е да се преодолее и една илюзия в политическото
мислене, която съществува от веки веков – че е възможно да се установи чрез
насилие или съюзяване pax aeterna (вечен мир). При съществуването в света на
толкова противоречия от най-различно естество (религиозно-верски, етнически, политически, икономически, социални и др.) това практически се оказва на
този етап почти невъзможно.
Q
Политическата културна експанзия през ХІХ в. бе изразена в най-голяма
степен от страна на викторианска Англия, която претендираше да бъде световен хегемон. След Първата световна война палмата на първенството премина
в ръцете на САЩ, а след това подир Втората световна война те бяха принудени
да я поделят със СССР. Чрез глобализацията на световната икономическа система и в резултат на разрухата на социалистическата общност Америка отново
стана едновластен хегемон, който се опитва да наложи в света не само икономическото си и военно превъзходство, а и начина си на живот, мисленето си и
вярата си във всемогъществото на Мамона (Дявола капитал). Задушаването на
социализма и на неговата идеология, силната му метаморфоза под натиска на
глобализацията и либерализма и умъртвяването на класовата му насоченост
доведоха до налагане на методите, принципите и целите на консумативното общество на Запад и на Изток. Оказа се, че победилата в световното развитие
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тенденция цели преди всичко създаването на условия за по-високо равнище на
производство и потребление, а не на по-добър, по-разумен и по-сигурен живот.
По този начин обществото става асоциално и сравнително по-лесно манипулируемо от страна на наводнилите пространството и въздействащи с всички
сили медийни средства. Чрез тях политическото и социалното насилие върху
обществото придобива друг характер и значително по-голяма обхватност. Фактически медийното насилие се оказва по-ефикасно оръжие от другите две. Поради това именно то ще бъде усилвано във времето, за да прикрие недъзите и
да представи нещата в изопачена форма, т.е. да бъде „криво огледало на действителността“.
Q
От раждането си човекът е поставен пред несигурност, неизвестност и
опасност да не оцелее. Ако не успее да се пребори, сигурна е смъртта, потъването в небитието, превръщането на органичната в неорганична материя. Впрочем
никому не е известно и предизвестено кога ще се роди и кога ще умре. Това са
двете най-големи загадки в човешкото битие. Те едва ли някога ще бъдат разгадани. А дали пък има някакъв смисъл да им бъде търсен точен отговор?
Q
Мистичността на любовта като чувство в нейните различни форми до голяма степен определя и нейното величие като духовно (преди всичко) и физическо (отчасти) преживяване; но тя или ни очеловечава, или пък ни озверява.
Q
Творческият нагон на човека, стремежът му към съзидание – това е найвисшата проява на своеобразно благородство и уважение към себеподобните, а
често пъти и към природата. Защото да създаваш, да твориш, означава активност, дисциплинираност, грижовност и преди всичко любов към сътвореното.
Алтернативата на творчеството е разрушението, а то винаги причинява болка
и страдания за околния свят. През последните години се нагледахме на разрушителната българска стихия, която изригна с всичката си възможна сила, защото бе стаявана в продължение на десетилетия.
Q
Целият човешки живот е стремеж за задоволяване както на насъщни чисто
физиологични потребности (глад, жажда, сън, полов нагон), така и на човешки страсти (власт, суета, любов, омраза, единение и противопоставяне). Когато
някоя от тези потребности и страсти липсва или не е удовлетворена, тогава
получаваме физическо или психическо заболяване, което е трудно лечимо или
преодолимо с лекарствени и други средства.
Q
Целият ни живот представлява някаква странна борба за освобождаване
от веригите на стари и новопоявяващи се илюзии. Оказва се, че техният капацитет е бездънен. Понякога илюзиите съвпадат с мечтите и човек се обърква.
Q
Всеки разумен и трезвомислещ човек трябва да има свое верую. То трябва
да бъде катехизисът, който да го ръководи през целия живот. Систематизирането и определянето на принципите му винаги създава затруднения, защо-
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то формулировките невинаги съвпадат с деянията. Малцина българи са като
Христо Ботев, осмелил се да формулира и да ни остави своето верую. Някои го
оставят в своето творчество, за да стане то труднодостъпно, но не и неразгадаемо. Други го следват практически, реализират го в малка или голяма степен. Те
изглеждат по-щастливи от оставилите го в писмена форма.
Q
Прогнозата на един от създателите на културологията Якоб Бурхард (1818–
1897), изразена през 1876 г. в едно от неговите писма, че двадесетият век ще
бъде съпътстван от всичко друго, но не и от истинска демокрация, се оказа, за
съжаление, напълно вярна. Доказаха го многобройните деспотично-тиранични и тоталитаристични диктатури. Какъв ли ще бъде двадесет и първият век?
Q
При този силен упадък на духовността и на истинския професионализъм
в хуманитаристиката, при отсъствието на философска дълбочина и при оскъдността на оплодяващи мисленето идеи единственото разумно решение е оттеглянето на малцината истински творци в самите себе си, стремежът им
към своеобразна херметизация. Това самò по себе си е пасивна, изчаквателна
позиция, ала тя изглежда необходима, поне в нашето време.
Q
В научното дирене има един основен принцип, който често се омаловажава
и пренебрегва: всяко обяснение, което анализира една сфера, а изключва другите,
е едностранчиво, а оттук и в основата си погрешно. Всеобхватността при решаване на проблемите в науката е задължително условие за обективност.
Q
Упадъкът на духовността, на човешкото доверие, на свободата на мисленето, начинът на възприемане на обществените структури, критичността по отношение на предлаганите от управляващите решения и много други неща представляват своеобразна болест на времето на прехода от тоталитарна към
буржоазно-либерална икономическа и политическа система. Ако срещу това
заболяване не се предприемат мерки за скорошното му лечение, то ще се задълбочи още повече и ще парализира съпротивителните сили на обществото.
Q
През последните години от нашето време у добре приспособилите се към
промените (политици, псевдобизнесмени, босове, духовни гешефтари и др.) се
наблюдава силно изразен стремеж за придобиване не само на повече пари и
власт, но и на обществен статус и престиж, дори за придобиване на университетски титли и звания. Изглежда се смята, че чрез съчетанието на всички тъй
желани неща се постига своего рода благополучие и задоволяване на нагони.
Q
Много се е писало и говорило и продължава да се пише и говори за свободата. Тя може да бъде определена в няколко измерения: политическа свобода,
икономическа свобода, духовна свобода, морална свобода, свобода на избора и
предпочитанията и т.н. Изобщо много видове свобода, съпроводена също така
и с безброй много ограничения. Стремежът към свободата е най-силен, когато
тя липсва и е забранена. Тогава в нейно име се правят всякакви жертви. Сво-
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бодата не е равнозначна на разюздаността, която с право народът е нарекъл
„слободия“.
Q
С преголям оптимизъм един от най-големите мислители на нашето време
Ерих Фром прогнозира появата на нова преобразуваща света идеология и на
нейния изразител, ала все пак в далечна перспектива: „В следващите няколкостотин години ще се развие нова религия, която ще съответства на развитието на човечеството: най-важната черта на такава религия би била нейният
универсализъм, отговарящ на единството на човечеството, осъществено през
тази епоха... Религията, разбира се, не трябва да бъде изобретявана. Тя ще
се роди с появата на новия голям Учител – точно както другите религии са
се появявали в миналите столетия, когато времето е узряло.“ Дай Боже да се
появи тази нова религия, защото сега идейно-религиозната безпътица е голяма.
Важното е обаче кой и какъв ще бъде нейният Учител.
Няма нито книги, нито концепции, нито мисли, а още повече учения и религии, които да дават чудодейни предписания за правилния ход на човешкото
развитие, поведение и идейност, макар че във всички тях се съзира стремеж
за убедителност, по-скоро за вяра в проповядваното. Истинските рецепти ги
дава винаги животът, действителността, с която всеки човек, пък и общество
са принудени да се сблъскват. Животът е по-силен от всяка човешка логика.
Той съдържа в себе си най-голямата, изстраданата мъдрост. Вероятно, ако не
в нашето, в следващите столетия ще възникне нова световна религия, която
да обяснява света и неговото бъдно развитие, но дали тази религия ще доведе
до изцелението на човешкия универсум? Дълбоко се съмнявам в това, защото
нито една религия досега не е действала като панацея.
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ЗАПАДНА ЕВРОПА И РУСИЯ СЕ СБЛИЖАВАТ
Имануел Уолърстейн

И

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

сторията на изграждането на дълготраен геополитически съюз между Западна Европа и Русия е история на дълъг и бавен процес. Началото на
този процес може да бъде отнесено към посещението на президента Шарл де Гол в Съветския съюз през
1944 г., когато той подписва френско-съветския Договор за съюз и взаимопомощ. За него това бе един
от начините да се препотвърди централната роля на
Франция в европейската политика и да се скъси дистанцията между нея и несговорчивите й до известна
степен съюзници – Съединените щати и Великобритания. За Де Гол геополитическите интереси надделяха над идеологическите различия.
Следващият решаващ момент е така наречената
Ostpolitik на западногерманския социалдемократически канцлер Вили Бранд след идването му на власт
през 1969 г. Тя бе нова политика за намаляване на
напрежението със Съветския съюз (както и за отваряне на комуникациите с Източна Германия).
Третият решаващ момент е големият дебат в
края на 70-те и през 80-те години (на миналия век
– б.р.) за построяването на газопровод от Съветския
съюз до Западна Европа, подкрепено от Германия,
Франция и дори от татчъристка Великобритания.
Четвъртият ключов момент е прокламираната
през 1987 г. от съветския премиер Михаил Горбачов необходимост от изграждане на „общ европейски дом“.
Общото между тези четири момента е, че всички
те бяха разглеждани от Съединените щати най-малкото като проекти с неясен характер, а в най-лошия
случай – като инициативи, потенциално подкопаващи техните интереси.
След разпадането на Съветския съюз при управ-
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лението на Борис Елцин Русия прати в архива всички тези идеи, определяйки
като нов приоритет изграждането на близки отношения със Съединените щати.
Посткомунистическите режими в Източна и в Централна Европа изпитаха облекчение от все по-слабите признаци за някакви по-близки отношения между
Западна Европа и Русия.
Когато обаче Елцин бе наследен от Владимир Путин, руската политика се
пренасочи към търсене на по-близки отношения със Западна Европа и по-специално – с Франция и Германия. Изглежда тази стратегия донесе своите плодове през февруари 2003 г., когато трите страни обединиха усилията си срещу
опита на Съединените щати и Великобритания да принудят Съвета за сигурност на ООН да подкрепи предстоящото нахлуване в Ирак. В този момент Съединените щати достатъчно недвусмислено определиха това сътрудничество
като враждебно към техните глобални интереси.
Оттогава, донякъде извън полезрението на световната общественост, тези
отношения се развиват въпреки продължаващата враждебност на САЩ и доминиращите страх и съпротива сред управляващите в бившите сателитни държави от Източна и Централна Европа.
Като метод за укрепване на тези връзки Путин продължава да използва
механизма на един от най-силните си козове – износа на руски природен газ.
От 1990 г. дебатът е за пътищата на новите големи газопроводи от Русия и Централна Азия за Западна Европа.
Руснаците фаворизират така наречените Северен и Южен поток. Тръбите
на Северен поток ще преминават от Русия през Балтийско море към Германия,
заобикаляйки Украйна, Беларус, Полша и балтийските страни.
Южен поток ще тръгва от Русия през Черно море до България, след което
ще се разделя на два ръкава: северен – през Сърбия, Унгария и Словения за
Австрия, и южен – през Гърция и Адриатика за Италия.
Съединените щати прокарват проект за трети газопровод, наречен „Набуко“, за доставяне на газ от Туркменистан, заобикаляйки Русия. Той ще пресича
Каспийско море до Азербайджан, ще продължава през Грузия, Турция, България, Румъния, Унгария към Австрия и оттам – към Германия и Чешката република. Но тъй като газовите запаси на Туркменистан са ограничени, в крайна
сметка газът ще трябва да идва от Русия, което намалява геополитическото
значение на „Набуко“.
Така или иначе, в края на ноември (2009 г. – б.р.) Путин пристигна в Париж и сключи сделка с французите за съвместна работа по изграждането на
газопроводите както на Северен, така и на Южен поток, което Le Monde нарече
„майсторски ход“. Жерар Местрале, ключова фигура от френска страна, изпълнителен директор на GDF Suez, заяви: „Русия е абсолютно необходим партньор
за бъдещето и за Европа.“ Френският президент Никола Саркози призова за
„пространство на обща сигурност“ между Европа и Русия. Това е същият този
Саркози, който бе приветстван във Вашингтон като най-проамерикански настроения президент на Франция от 1945 г. насам. Отново геополитическите интереси надделяват над идеологическите различия.
На държавите от Централна и Източна Европа, за техен ужас и нещастие,
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ще им се наложи да се подчинят. Но геополитическата реалност е такава, че Съединените щати не могат да направят почти нищо, за да забавят наближаващия
голям алианс.
Превод: Елена Теолова
Източник: Commentary № 270, Dec. 1, 2009
„Western Europe and Russia – Coming Together“

ЗЛАТЕН ПРЪСТЕН С КАМЕЯ.
Римската епоха (I–III в. сл.Хр.)
Колекция – Фондация „Арете-Фол“
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СЪВРЕМЕННОТО СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ НА
КИТАЙСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
Дончо Дончев

Малко история
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Дончо Дончев – магистър по
световна икономика от Московския държавен институт за международни отношения, доктор по
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международните отношения.
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итайският студент в Токийския университет Васеда Ли Даджао през периода 1913–1917 г. се запознава с идеите на научния комунизъм на Маркс и
Енгелс и след завръщането си в Китай започва да ги
пропагандира. Като професор в Пекинския университет и завеждащ библиотеката на университета, в която за известно време работи и Мао Дзедун, Ли Даджао
събира съмишленици и създава няколко марксистки
кръжока в Северен Китай. Той е инициатор и за създаването – на базата на тези кръжоци – на Китайската
комунистическа партия. Нейният учредителен конгрес
се провежда нелегално в Шанхай в края на юни–началото на юли 1921 г. За дата на учредяването на ККП се
смята 1 юли 1921 г. Самият Ли Даджао поради заболяване не присъства на конгреса. На него са изпратени
12 делегати от различни краища на страната. Сред тях
като представител на родната си провинция Хунан е и
Мао Дзедун заедно със земляка си Дун Биу. Присъства и представител на Коминтерна. Партията си поставя за крайна цел построяването на социализма в Китай. На втория конгрес на ККП през 1922 г. са приети
Устав и Манифест на партията, в които е формулирана най-близката й цел – осъществяването на демократична революция. Прието е решение за присъединяване на ККП към Коминтерна.
По-нататъшната история на ККП е свързана с
ръководенето на борбата на китайския народ за национално и социално освобождение срещу японските интервенти и реакционните сили на Гоминдана.
През 1945 г. 500-хилядната японска квантунска армия е разбита от съветската Червена армия, Япония
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капитулира, в Североизточен Китай е създадена обширна освободена зона под
ръководството на китайските комунисти, която се превръща в плацдарм за победоносно настъпление на Китайската народноосвободителна армия (КНОА)
срещу чанкайшистите. През есента на 1949 г. войските на Чан Кайши са окончателно разгромени и намират убежище на о-в Тайван, а в Пекин на 1 октомври
е провъзгласена Китайската народна република. Китайската комунистическа
партия става ръководеща сила в страната, каквато е и до днес. И успехите, и
неуспехите в строителството на социализма в Китай са свързани неразривно с
ККП. След първите няколко години на успешен възстановителен период, в тясно сътрудничество със СССР и с неговата голяма помощ, Мао Дзедун възприема авантюристичен курс за форсирано развитие под лозунга за „трите червени
знамена“ – генералната линия, големият скок и народните комуни, който нанася голяма вреда на развитието на Китай. Подложен на силна критика от страна
на голяма част от ръководството и започващ да губи контрола над партията и
държавата, Мао призовава за „огън по щабовете на контрареволюцията“ и с
помощта на част от военните ръководители и на заблудени ученици и студенти – „хунвейбини“, разгромява партийните комитети и държавните органи на
властта. В резултат на тази т.нар. културна революция са репресирани милиони китайски комунисти и обикновени безпартийни хора. След смъртта на Мао
през 1976 г. настъпва поврат. Арестувани са най-близките помощници на Мао
Дзедун – т.нар. банда на четиримата.

Китайската комунистическа партия
под ръководството на Дън Сяопин
През 1978 г., вече под ръководството на Дън Сяопин, се провежда ІІІ пленум на ЦК на ККП, на който се подлага на сериозна критика периодът на „културната революция“, дава се реалистична оценка както на приноса на Мао в
революционната борба, в развитието и победите на партията преди образуването на КНР и в първите години на народната власт, така и на грешките му
след това. Запазва се значението на „идеите на Мао Дзедун“ като развитие на
марксизма-ленинизма в условията на Китай. На този пленум, както казва Ху
Дзинтао, е „осъществен велик прелом, имащ непреходно значение за историята
на партията“. Под ръководството на Дън Сяопин е прието решение за преместване на центъра на тежестта на работата на партията и държавата върху икономическото строителство, провеждането на реформи и отварянето на Китай
към външния свят (откритост). Целите на реформите и на откритостта са: разкрепостяване на производителните сили, осъществяване на модернизацията
на страната, осигуряване на заможно равнище на живот на населението и възраждане на величието на китайската нация. Тяхна цел са също самоусъвършенстване и развитие на социалистическия строй, вливане на нови жизнени сили
на социализма, построяване и развитие на социализма с китайска специфика.
Възприет е курс към изграждане на социалистическа пазарна икономика при
съчетаване на двете системи: планово-разпределителната и пазарната, с масово
привличане на чужди инвестиции, с по-голяма стопанска самостоятелност на
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предприятията, въвеждане на семейния акорд на село, запазване на частта на
държавния сектор в икономиката, откриване на свободни икономически зони,
преодоляване на бедността, развитие на науката и техниката.
Във встъпителната си реч на ХІІ конгрес на ККП през 1982 г. Дън Сяопин вече ясно формулира идеята за строителство на социализъм с китайска
специфика. По мнението на китайското ръководство тази идея, основана на
задълбочения анализ на несполучливия опит за копиране на чужди модели и на
поуките от десетилетието на т.нар. културна революция, съответства на основните положения на научния социализъм и на конкретните реалности в Китай.
Съвсем логично Дън стига до трезвата оценка, че социализмът е реалната основа на Китай, но страната се намира в началния етап на социализма.
Както подчертава Ал. Лилов, „идеята за националната и цивилизационната специфика на социализма е много продуктивна идея, която не само коригира допуснати в миналото грешки, а и отваря атрактивни перспективи в бъдещето“. Според статия във в. „Женмин жибао“, в икономическата система на
социализма с китайска специфика доминира обществената собственост, но се
гарантират многообразието, равнопоставеността, развитието и справедливата
конкуренция на всички форми на собственост, включително дребната, средната и едрата частна собственост. В политическата система се запазва ръководната роля на комунистическата партия, като се укрепва и разширява ролята
на съществуващите институции, каквито са събранията на изборните народни
представители на селско, общинско, районно, градско, регионално и национално равнище, ролята на националната районна автономия, на механизмите за
политически консултации и на сътрудничеството с различните политически
партии. В хуманитарната област Китай се ръководи от основните принципи
на социалистическия морал, уважавайки различните мнения, съдействайки за
формиране на общи стремежи. „Развитието на социализма с китайска специфика има пет отличителни черти: научност, хармоничност, иновационност, общност и мирно развитие“, се казва в статията.
През следващите години ККП върви неотклонно по пътя на изграждането
на социализъм с китайска специфика и е постигнала впечатляващи успехи. Във
всички партийни конгреси след ХІІ конгрес тази тема е изведена като мото. Темата на ХІІІ конгрес е „Напред по пътя на изграждането на социализъм с китайска
специфика“, на ХІV – „Да ускорим стъпките на реформата, откритостта и модернизацията, да постигнем нови победи в строителството на социализма с китайска
специфика“, на ХV – „Високо да носим великото знаме на теорията на Дън Сяопин
и да придвижваме напред строителството на социализма с китайска специфика“,
на ХVІ – „Всестранно изграждане на среднозаможно общество и създаване на нова
обстановка в строителството на социализъм с китайска специфика“.

Китайската комунистическа партия
в края на ХХ и в началото на ХХІ век
През 90-те години на миналия век и в началото на ХХІ в. строителството на
социализма с китайска специфика постигна безспорни успехи в икономическата
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област, но породи и немалко проблеми. Дзян Дзъмин и редица други висши ръководители от тъй нареченото шанхайско крило започнаха да дават предимство
на пазарната икономика пред социално-икономическите функции на партията
и държавата. Бурният икономически растеж доведе до намаляване на бедността
и повишаване на благосъстоянието на широки народни слоеве, но същевременно увеличи имущественото разслоение и разрива между най-бедните и най-богатите, както и между развитието на отделните региони на Китай.
Анализирайки промените в социалната структура на китайското общество, ръководството на ККП обоснова необходимостта от ново виждане за социалната база на партията. Идеята на Дзян Дзъмин за т.нар. тройно представителство бе включена в приетия от ХVІ конгрес (2002 г.) нов Устав: „ККП се
ръководи в дейността си от марксизма-ленинизма, маодзедунидеите, теорията
на Дън Сяопин и от важните идеи за тройното представителство“. Тези „три
представителства“ включват: челните производителни сили (т.е. работническата класа и трудовото селячество), прогресивните направления на китайската
култура (т.е. прогресивната интелигенция), най-широките слоеве на китайския
народ (в най-широките слоеве на народа се включва и патриотичният национален бизнес). По този начин ККП се развива и се превръща във всенародна
партия. Подчертава се, че постановката за „трите представителства“ е в крак с
времето и означава освобождаване от догматичното разбиране на марксизма,
укрепване на прогресивния характер на ККП като авангард не само на китайската работническа класа, а и на китайския народ и китайската нация, ръководно ядро на делото на социализма с китайска специфика. Високият идеал и
крайната цел на ККП е построяването на комунизма.
През октомври 2003 г. беше проведен Третият пленум на ЦК на ККП (от
ХVІ конгрес) – една година след идването на власт на новото поколение ръководители, начело с Ху Дзинтао. На него се е състоял дебат не само за продължаването на икономическата реформа, а и за политическата реформа и за
някои изменения в Конституцията. От материалите на пленума се вижда, че
китайското ръководство не гледа еднозначно на политическите преобразувания. Надделява виждането, че авторитарната политика и ортодоксалната идеология изостават от икономическите преобразувания и поражданите от тях
нови проблеми, че са необходими механизми не само за защита на правото на
собственост на нарастващия количествено и качествено национален капитал, а
и за ефективно изразяване на неговите политически интереси.
Всъщност освен едно малко крило „ултралеви“ привърженици на „казармения комунизъм“ от маоистки тип, в китайското ръководство и в партията
като цяло вече няма сили, които да са против пазарните реформи, откритостта
и взаимодействието с външния свят. Същността на вътрешнопартийната борба е в сблъсъка на различните партийни групи, гравитиращи около водещите
политически фигури – Ху Дзинтао и Дзян Дзъмин, и фактически отстояващи
финансовите интереси на близки до тях представители на националния капитал. Особеност на борбата на клановете е, че тя се води вътре в ККП, отчитайки партийните правила, методи и традиции от миналото. Важен компонент на
тази борба е отстояването – чрез вътрешнопартийни процедури – на собстве-
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ните концептуални подходи на всяка една от групите към политическото и икономическото развитие на страната. При положение че има консенсус относно
необходимостта от провеждане на пазарните реформи, сблъсъкът става не по
въпроса за стратегията на развитието, а по тактиката на осъществяването й
– темповете и конкретните стъпки на преобразуванията.
Новото ръководство изглежда вече е взело решение да се съсредоточи
върху политическата реформа. То я разглежда като втори фактор, наред с
високите темпове на икономически растеж, за поддържане на вътрешната
стабилност. Към нейното провеждане се пристъпва след години на успешни икономически реформи и бурен стопански растеж. Основните задачи на
политическата реформа в Китай са: да се осигурят политически условия за
безболезнено и безкризисно осъществяване на прехода при запазване на социална стабилност и приемственост във властта; да се разширява социалната
база на властта и да се засилва участието на различни социални групи в политическия процес, без да се разклащат принципните ръководни позиции на
комунистическата партия; да не се игнорира културно-историческата специфика на Китай; да не се копират чужди (западни) модели, а да се търсят собствени пътища за политически преобразувания, съответстващи на грандиозните цели на развитието на Китай и отчитащи културно-историческите му
традиции, гигантските мащаби на населението и на територията на страната
и огромните различия между отделните региони.
Разбирането в Китай за политическа реформа се отличава от класическата представа за демократизация на авторитарните режими. Като главна
цел на политическата реформа китайското ръководство не вижда нито защитата на правата на човека според приетите на Запад критерии, нито идеологическия и политическия плурализъм или демократичната конкуренция
при избора на властта. Не се допуска и съмнение по отношение на ръководната роля на ККП.
Все по-голяма популярност в литературата има гледището за предимството
на авторитарния над либералния (западен) модел на догонващо развитие и модернизация, основаващо се на анализа на опита на редица азиатски държави,
Китай включително. В тези страни авторитарните режими гарантират необходимата политическа стабилност, териториалната цялост, етническото равновесие, класовата справедливост, без които са невъзможни икономическите
пазарни реформи и модернизацията. Спомням си, че още през 80-те години
на миналия век, когато бях ръководител на българското дипломатическо представителство в Китай, там се проведе дискусия в пресата за т.нар. нов авторитаризъм. Основният извод беше, че за китайските условия най-подходяща е не
някаква прибързана демократизация, а авторитарен режим, който да се осъществява от нов тип ръководители с модерни разбирания и идеи, прилагани
със силни авторитарни средства, че авторитаризмът на този етап е по-приспособен за модернизацията от либералната демокрация.
Разбира се, авторитаризмът сам по себе си нищо не гарантира. Всичко зависи от това, консервира ли той съществуващата ситуация на изостаналост,
както например режимите в Латинска Америка, или провежда успешна модер-
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низация, както в Китай.
Друг аргумент за запазване на авторитарното управление е, че демократизацията би могла да се осъществява само при наличие на ефективно работещо и почиващо на демократични принципи законодателство, каквото в Китай
няма, а без него демократизацията би могла да стане благоприятна почва за
корупция и престъпност. Затова сега в КНР внимателно се говори за развитие
не на всенародна, а само на вътрешнопартийна демократизация – демократизация на вътрешнопартийния живот.
Интересна трактовка на проблемите на демократизацията и либерализацията на обществено-политическия живот в Китайската народна република
дава професорът по политология в университета „Джон Хопкинс“ в Балтимор
Келли Цай. Тя привежда данни, че докато до 1978 г. в Китай не е имало нито
едно частно предприятие, през 2008 г. частният сектор вече се е превърнал в
много важен фактор за растежа на китайската икономика. В страната има 34
млн. частни предприятия, с 200 млн. души, заети в тях, произвеждащи 60% от
БВП. Заради това много наблюдатели предполагат, казва Келли Цай, че в Китай
са неизбежни свалянето на авторитарното комунистическо правителство и демократизацията по западен образец. Те са на мнение, че все повече процъфтяващата класа на капиталистите ще свали от власт авторитарното правителство.
Но тази общоприета представа за причинно-следствена връзка между свободния пазар и политическата свобода не подхожда за ситуацията в Китай, смята
авторката. Според нея няма данни частните предприемачи да се обединяват
за установяване на демокрация от западен тип. Вместо политическа либерализация, разпространяването на пазарните отношения осигурява устойчивост
на авторитаризма и жизнеспособност на режима в Китай. Китайските частни
предприемачи не се обединяват като „класа на капиталисти“ с общи отличителни черти и интереси. Ресторантьорите и уличните търговци например имат
съвсем други грижи и интереси в сравнение с крупните магнати на пазара на
недвижими имоти и собствениците на едни от най-големите корпорации в света. Новите милионери и милиардери са натрупали богатството си, без да им е
пречила сегашната политическа система. Дребните търговци и притежателите
на фабрики за производство на битови стоки твърде много са заети с къртовска
работа за оцеляване, за да мислят как евентуални демократични промени биха
могли да облекчат ежедневните им грижи и трудности.
Даже и капиталистите средна ръка не намират обща платформа. Пазарните реформи в Китай – това е сравнително неотдавнашно явление и частният
сектор е представен от хора с най-различен произход. Някои са бивши селяни,
други – бивши държавни служители, трети – бивши работници на умствения
труд. Голяма част от тях са дългогодишни членове на ККП, чиито връзки са им
помогнали за получаване на кредити, за придобиване на земя и др. държавни
активи. Всички тези хора нямат осъзнати общи класови интереси и действия.
Даже нещо повече, те се асоциират със старите си професии, а не със статута
си на капиталисти. Повечето не се стремят да създават предприемачески династии. Стараят се да изучат децата си в Китай или в чужбина, за да станат
държавни чиновници или образовани мениджъри.
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Дали и в бъдеще местните капиталисти няма да се обединят като класа?
Това е възможно, но малко вероятно, коментира проф. Цай. Засега може да се
каже, че протестите в Китай, доколкото ги има, не са свързани с капиталистите и не са насочени срещу монополизацията на политическата власт от ККП.
Протестите са главно на религиозна или на националистическа основа. В крайна сметка пазарните реформи в Китай при авторитарната власт са осигурили
неочаквано високо равнище на икономически растеж, от който са спечелили
както капиталистите, така и широките слоеве на обществото. Хората, на които
е изгоден такъв авторитарен път към социализма, не са склонни да искат политически реформи, защото те може да дестабилизират обществото и да поставят
под заплаха развитието на икономиката. Днешен Китай продължава да опровергава общоприетата представа за връзка между икономическата и политическата свобода.
Приведох подробно тезите на проф. Цай, защото ми се струват доста интересни вижданията на един американски политолог от китайски произход за
състоянието на частния сектор в Китай, за отношението на китайския национален капитал към собственото му организиране като класа и за нагласата му
да не участва в политически борби срещу авторитарния партиен и държавен
режим в страната.

ХVІІ конгрес на ККП и перспективите на
социализма в Китай
През 2007 г. беше проведен ХVІІ конгрес на ККП. Конгресът потвърди
властта на генералния секретар на ЦК на ККП Ху Дзинтао и на неговите съмишленици – „четвъртото поколение“ ръководители (т.нар. група на комунистическата младежка лига). От състава на Политбюро и на ПК на Политбюро бяха извадени доста привърженици на Дзян Дзъмин и на т.нар. шанхайска
група.
В отчетния доклад на Ху Дзинтао беше потвърдена стратегическата постановка за съчетаване на социализма и реформите, на държавното регулиране
и пазара, на социалната справедливост и икономическата ефективност. В резолюцията по доклада се казва, че „само в социализма е спасението на Китай,
само реформата и откритостта осигуряват развитието както на Китай,
така и на социализма и марксизма“. Главната причина за успеха е, че „е прокаран пътят към социализма с китайска специфика и е създадена съответна
теоретична система“, се казва в същия документ. Водещ елемент в системата
„социализъм–пазар“ е първият. Това е принципно важно уточнение. Защото
някои, включително и у нас, в България, задават въпроса: „Това в Китай не е ли
„постсоциалистически капитализъм?“. Решенията на конгреса дават отрицателен отговор на този въпрос.
В документите на конгреса се съдържа нова доктринарна постановка на
Ху Дзинтао – постановката за „научната концепция на развитие“. Заявява се,
че „в центъра на развитието е човекът като основа на основите“. Методологията
на концепцията е „единното и комплексното планиране“. Теоретичната й осно-
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ва е китаизираният марксизъм.
Както беше вече подчертано, между конгресите е имало доста напрегната
борба между двете течения в партията и главно в ръководството, която е завършила с победа на левите сили. Това в никакъв случай обаче не е довело до отрицание, а обратно – до висока оценка на досегашните постижения на страната в
създаването на пазарна среда и инфраструктура.
Много важна е тезата, че Китай продължава да се намира на началния
етап на социализма. „Какъв колосален капацитет за стабилност и перспектива
има тази идея“, казва Ал. Лилов. И наистина, с тази постановка социализмът
получава дългосрочна историческа перспектива за саморазвитие. От практическа гледна точка конгресът утвърждава нов курс на ККП – намаляване на
разрива между богатите и бедните, между града и селото, между успешно развиващите се крайбрежни провинции и изостаналите западни и североизточни
райони на страната. Приети са конкретни мерки: премахнат е селскостопанският налог, растат преките дотации за елитни сортове и за купуване на селскостопанска техника. В селото и в изостаналите райони се разгръща гигантско инфраструктурно строителство, което играе голяма роля и за решаване на
проблема за заетостта. Предвижда се четирикратно да се увеличи БВП на човек
в периода 2001–2020 г. Набляга се на необходимостта стопанският растеж да се
постига главно чрез разширяване на вътрешното потребление, а не чрез експорта и чуждите инвестиции, както е било преди това. Последвалата конгреса
първа сесия на 11-ото Общокитайско събрание на народните представители
постави вече като правителствена и общодържавна задача „разширяването на
вътрешното търсене и регулирането на съотношението между инвестирането
и потреблението“. И това стана пред лицето на вече надигащата се на Запад
финансово-икономическа криза. В доклада си на следващата сесия на ОСНП
през март 2009 г. китайският премиер Вън Дзябао вече представи необходимостта от всемерно разширяване на вътрешното търсене и преди всичко на
потребителското търсене и от повишаването на ролята му за стимулиране
растежа на икономиката като най-важната антикризисна мярка. Бяха набелязани и конкретни мероприятия за постигането на тази цел. Разбира се, в Китай
не се отказват от външноикономическа експанзия и от привличане на чужди
капиталовложения, но вече се обръща внимание на качествената страна – създаване и налагане на световния пазар на собствени търговски марки, на транснационални компании, а също и на услуги. Свиването на китайския експорт за
САЩ и Западна Европа и прекратяването или ограничаването на дейността на
главно експортноориентираните чужди и смесени производствени компании
в Китай доказва правотата и далновидността на постановката за опора върху
разширяването на вътрешното потребление.
В доклада е поставена и задачата да се достигне балансираност на външните плащания. Китай вероятно ще продължи ревалвацията на националната
валута „женминби“ (курсът на юана към долара се повиши с 11% през 2006 г.)
и постепенно ще се отива към конвертируемост на юана. Огромните валутни
резерви на Китай, голяма част от които са в американски държавни ценни книжа, се оценяват като прекалено големи и вече носещи определен риск както за

59

МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА
Китай, така и за стабилността на международната финансова система.
Планира се постепенно трансформиране на външноикономическата мощ
на Китай в иновационно, екологически спретнато стопанство. Силно нарастват темповете на закупуване на енергоспестяващи и други технологии, както и
инвестициите в наука. Числеността на научните работници е вече над 1,5 млн.
души, от които 80% са млади хора (до 45-годишни).
Конгресът потвърди формулировките за Сянган (Хонконг), Аомън (Макао) и Тайван, както и международния курс на КНР като цяло. Потвърдена
беше и привързаността на Китай към 5-те принципа за мирно съвместно съществуване. Отново бяха осъдени хегемонизмът и силовата политика на когото
и да било и във всякаква форма. Отбелязана беше като необратима тенденцията към формиране на полицентричен свят. В доклада на Дзян Дзъмин на предишния конгрес тази тенденция беше формулирана не като необратима, а като
зигзагообразна.
Следва да се отбележат работата и решенията на Четвъртия пленум на ЦК
на ККП от средата на септември м.г., само две седмици преди тържественото честване на 60-годишнината от основаването на Китайската народна република.
На пленума са били обсъдени редица важни въпроси на партийното строителство в новата обстановка, в духа на научната концепция за развитие, за
ефективно преодоляване на последствията от глобалната финансова криза, за
стабилен и бърз растеж на националната икономика, както и за напредък във
всестранното изграждане на среднозаможното общество. Отново се говори за
развитие на вътрешнопартийната демокрация, преустройство на кадровата
система, формиране на отряд от висококвалифицирани кадрови работници,
които да са в състояние да осигурят научното развитие и хармонията в обществото, за укрепване на организационните основи на ККП като управляваща партия. Най-сериозно се поставя и задачата за борба с корупцията. Признава се, че
тази борба е дълговременна, сложна и трудна.
На пленума е отбелязано също, че „вътрешнопартийната демокрация –
това е животът на партията, централизираното единство – гаранция за силата
на партията“. Особено се набляга на необходимостта „да се усъвършенстват
системата на вътрешнопартийни избори и вътрешнопартийният механизъм
за приемане на решения на демократична основа“. Си Дзинпин – член на ПК
на Политбюро и вицепрезидент на КНР, ректор на Висшата партийна школа, подчертава, че развитието на пазарната икономика „подтиква партията
към промяна в идеологията, организацията и стила на работа, чак до промени в системата на управление на страната“, към по-нататъшно модернизиране на политическата система, като не се копира сляпо многопартийната
демокрация от западен образец, а постепенно се демократизира държавата,
паралелно с израстването на низовите субекти. „Необходимо е да изградим
демокрация с китайска специфика“, заяви преди пленума видният партиен
теоретик проф. Цай Ся. Тази демокрация с китайска специфика ще включва на първоначалния етап преки избори на ръководствата на равнището на
околии, привличане в правителството на най-способните представители на
съществуващите в Китай 8 демократични партии и на безпартийни, а също
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така и широко обсъждане на приеманите решения чрез по-свободни средства
за масова информация.
След всестранен анализ Четвъртият пленум е стигнал до извода, че благодарение на общите усилия на ККП и на народа през втората половина на
годината е преустановен забележимият спад на темповете на растеж на китайската икономика и в страната като цяло се забелязва стабилизация. Отбелязва
се също, че и в Китай, и в чужбина продължават да съществуват множество
фактори на нестабилност. Затова е „необходимо да се продължи провеждането
на активна финансова и разумно мека парична политика“.

ХVІІ конгрес на ККП:
укрепване на властта и кадрови промени
Общокитайският конгрес е висшият ръководен орган на партията, свиква
се на всеки пет години, приема решения, определящи обществено-политическото, социално-икономическото и културното развитие на страната, избира
ръководство, което упражнява властта в партията и страната.
Изборът на делегати за конгреса все още се контролира стриктно от ръководството на партията, но в последно време се забелязва допускане на известна конкуренция между кандидатите. Преди ХVІІ конгрес на ККП беше
обявено, че в Китай има 3,6 млн. първични партийни организации, в които
членуват 73,36 млн. комунисти. За конгреса бяха избрани рекорден брой делегати – 2235 души. Те на свой ред избраха 204 души за членове на ЦК (от
общо допуснати до избора 221 кандидати, което означава, че около 8% са отпаднали), 167 – за кандидат-членове на ЦК и 127 – за членове на Централната
комисия за проверка на дисциплината. От 371 членове и кандидат-членове на
ЦК само 50,7% са били и в предишния ЦК. На първия си пленум новият ЦК е
гласувал за 25 номинирани кандидати за членове на Политбюро. Изразяване
на някакви политически позиции на този етап е възможно единствено чрез
гласуване срещу даден кандидат. Така например на ХVІІ конгрес срещу Дзя
Цинлин са били пуснати 66 бюлетини против, следователно много от делегатите са смятали, че той трябва да бъде пенсиониран. Тези гласове обаче не
попречиха в крайна сметка той да бъде избран и в ЦК, и в Политбюро, и в ПК
на Политбюро. Следващият етап е изборът на ПК на Политбюро от членовете
на Политбюро. Един от основните критерии за избор и за смяна на членовете
на ПК на ПБ в последно време е възрастта. Това е в съответствие с политиката за подмладяване на ръководството на партията и държавата. Негласното
правило е, че тези, които са преминали границата от 68 години, обикновено
се пенсионират, като последният конгрес не беше изключение от това правило. В 9-членния ПК на ПБ на ЦК на ККП освен тримата големи – генералния
секретар Ху Дзинтао, председателя на парламента У Банго и премиера Вън
Дзябао, местата си запазиха председателят на ВК на Националния политически консултативен съвет Цзя Цинлин и Ли Чанчун. За нови членове на ПК на
Политбюро бяха избрани Си Дзинпин, Ли Къцян, Хъ Гоцян и Джоу Юнкан.
Особено внимание би следвало да се обърне на първите двама. Те са доктори
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на науката, родени са през 50-те години на ХХ в. и са представители на „петото поколение“, което ще дойде на смяна на сегашните по-възрастни китайски
ръководители. Те имат натрупан значителен управленски опит като ръководители на провинциални партийни комитети. Си Дзинпин беше избран и за
вицепрезидент на КНР. Смята се за най-вероятен наследник на Ху Дзинтао на
постовете му генерален секретар на партията и президент на КНР. Ли Къцян
ще е вероятно бъдещият премиер на Китай.
Решенията на последния конгрес на ККП, както и на проведените след
това пленуми свидетелстват за решимостта на ръководството на партията да
продължи напред по начертания път за изграждане на социализма в Китай, а
извършените важни кадрови промени както в най-висшето ръководство, така
и по места укрепват линията на Ху Дзинтао и са гаранция за по-нататъшното
успешно развитие на партията и на страната.
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рез последните години често срещаме разграничение между виртуалната реалност и физическата реалност на човека в контекста на развитието на
интернет. Но т.нар. физическа реалност никога не е
била просто физическа, нито само една-единствена
реалност. В сега съществуващата схема на оценка на
българските преходи и особено на периода на държавен социализъм има две типични манипулативни
хватки. Първата е, че се сравняват не преходите помежду им, а всеки от тях се сравнява със съответното
идеализирано състояние по това време или сега в развитите западни държави. Сравнява се например дефицитът на определени стоки при държавния социализъм с наличието им в развитите западни държави
или ограниченията за пътуване с липсата на такива
ограничения в развитите западни страни. Много поадекватна би била оценката обаче, ако се сравняват
отделните периоди и успехът и неуспехът на всеки от
тях. Втората манипулативна хватка се състои в това,
че при сравнителната оценка на различните периоди на нашата история изобщо не се ползват числа.
В продължение на 20 години след 1989 г. по същество имаме бягство от сравнение по конкретни показатели и с числа. Държавният социализъм се дефинира чрез субективните спомени за опашки, за чакане
за кола, за ограничения на словото и т.н., но имаме
изцяло бягство от сравнение на основни показатели,
свързани с процеса на модернизация.
В следващия текст ще се опитам да разгранича четири типа различни реалности, в които живее,
между които се мята българският гражданин през
последните 20 години – време, наричано с думата
„преход“.
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Първата реалност е реалността на сравнителните данни и преходът
като най-голямата катастрофа в българската история.
Това е реалността, която изобщо отсъства от българското публично пространство. За разлика от периода преди 1989 г., когато при юбилейни годишнини се даваха най-различни сравнителни данни за промените по отделни показатели, това сега изобщо отсъства. Не се прави от статистическия институт и
не смеят да го направят. Представителите на социалните науки правят всичко
друго, но не и проучване на промени и тенденции, за да се види къде сме били
и къде сме стигнали по различни показатели.
1. Как се е грижило всяко от двете общества за човека, което се мери чрез
такъв модерен показател на ООН, какъвто е „индексът на човешко развитие“?
Индексът подрежда страните в света съобразно с три основни критерия: (1)
продължителност на човешкия живот от момента на раждането; (2) знания, измервани с извлечения показател от грамотността на възрастните и продължителността на училищното образование; (3) реален доход на човек от населението. През 1987 г., когато за първи път ООН използва този показател, по индекс
на човешко развитие страната е поставена на 27-мо място между 130 държави
в света, като на първо място е била Япония, на 19-о – САЩ. Това означава, че
грижата за човека през предходните десетилетия е била много успешна, защото
по един комплексен показател страната се е оказала много напред в класацията
в сравнение с останалите държави в света. От балканските страни само Гърция
е малко преди нас – на 22-ро място, а от бившите социалистически държави
само ГДР (21-во място) и Чехословакия (25-о място) са преди нас. Югославия
е след нас (31-во място), Унгария е след нас – на 30-о място, Полша е на 33-то
място, Румъния на 41-во място1. Според последния доклад на ООН, даващ данни за 2008 г., сега сме на 61-во място, т.е. за 20 години България се е смъкнала
назад с 34 места и няма шансове в обозримо бъдеще да се върне до състоянието
на грижата за човека от последната година преди разрушаването на социализма. В момента тя е далеч назад след повечето латиноамерикански страни, а си
спомняме, че се плашехме да не би да се „латиноамериканизираме“. Да, онова
общество десетки пъти повече наистина се е грижило за човека, а това общество десетки пъти повече го мачка и унищожава.
2. В 1989 г. България е развита индустриално-аграрна страна. От общо 209
страни в света в периода 1988–1989 г. заема първо място на човек от населението по производство на електрокари, мотокари и цигари. Тогава тя е една от
страните с най-експортна икономика в света – 15-а по износ в долари на човек
от населението. През 1980 г. България е третата страна в света след САЩ и Япония, която произвежда микропроцесорни системи. Вярно е, че това е копие на
Motorola, но и Япония, която е преди нас, излиза на пазара с копие на продукт
на Intel. Благодарение на научно-техническото разузнаване и на стратегията за
развитие България е сред страните с най-развита електроника на света, бидейки в своите разработки няколко години след САЩ. Каква е ситуацията след 20
години преход? В 2001 г. България вече не е нито развита, нито индустриална,
а не е дори и аграрна, защото всички продукти в българската шопска салата са
внесени отвън, и дори чесънът е внесен отвън. В цялата своя предходна исто-
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рия тя е била нетен износител на селскостопански продукти, но след престъпното разрушаване на селското стопанство днес тя е нетен вносител. Ако вземем
индекса на промишлената продукция в България през 1980 г. за 100, в 1989 г.
той е 139, а днес – около 30, т.е. страната се е върнала в световната историческа
надпревара с десетилетия назад. През 2009 г. България е на последно място в
Европа в сферата на изграждане на информационно общество.
3. През 1988 г. в централното и в местното управление на страната са били
заети 56 556 човека, което е 1.4% от всички заети, и те изглеждат ужасно много, перестройчиците говорят за огромна бюрокрация и за „командно-административна система“2. По данни на НСИ за края на март 2010 г. в системата на държавното управление и на държавното обществено осигуряване работят 121 538
човека. Отделно с административни и спомагателни дейности се занимават още
100 846 човека3. Така „административно-командният характер“ на сегашната
система е много по-висок, но реалната й ефективност е много по-ниска.
4. През 1989 г. в страната има всеобщо и безплатно здравеопазване и образование на всички равнища. Сега здравеопазването е силно корумпирано, сринало се е и един милион български граждани са без здравни осигуровки, което
като относителен дял е повече, отколкото в САЩ. Неслучайно изследване на
„Алфа рисърч“ за двадесетата година от прехода констатира, че 72.8% от запитаните българи отговарят, че здравеопазването при социализма е било много подобро, отколкото сега. Неслучайно България оглавява европейската класация на
отсъствия по болест годишно. Според представително проучване на международната агенция „Мърсър“ в 24 държави на стария континент, България е „златен медалист“ по загуба на работно време по болест с 22 работни дни годишно
на човек, като за Европа като цяло средното равнище е 7,4 дни, а в Турция то е
само 4,6 дни на човек4. Би могло да се приеме, че част от тези отсъствия по болест са фиктивни, но техните мащаби са толкова големи, че очевидно говорят за
една много болна нация. Изследване на ООН за бившите социалистически страни още в началото на 90-те години показва, че вследствие само на шока, стреса,
алкохолизма, снижаването на равнището на живот и промените в резултат на
приватизацията са умрели допълнително 3 милиона души в тях5, което е половината от загиналите за няколко пъти по-дълъг период в лагерите на Хитлер.
5. През 1989 г. отношението между 10% най-бедни и 10% най-богати у нас е
1 към 3, през миналата година по данни на Програмата за развитие на човека на
ООН това отношение у нас е 1 към 6.9. Според изследване на агенция „Галъп“
през 2009 г. обаче нещата в това отношение са много по-тежки – 10-те процента най-богати в България притежават 41.5% от съвкупните парични доходи на
българските домакинства, а 10-те процента най-бедни – 1.8%, т.е. дистанцията
помежду им е над 23 пъти6. Днес живеем в едно много по-бедно, неравно и
несправедливо общество, в което брутният вътрешен продукт вече е над равнището от 1989 г., но доходите са много под него. Ето сравнителни данни за
промените в работната заплата на човек от населението, изчислена по паритет
на покупателната способност и за равнището на реалния БВП на човек от населението през избрани и характерни години в периода 1989–2008 г. (1989 г. =
100)7 (табл. 1).
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Табл. 1.
Промени в реалната работна заплата и БВП на човек от населението
в периода 1989–2008 г.
Показатели

мярка 1989 г. 1997 г. 2000 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Реална работна заплата

%

100,00

35,76

44,51

52,04

57,53

61,93

Реален БВП на човек

%

100,00

73,80

84,2

122,26

130,70

139,85

в пъти

1

2,06

1,89

2,35

2,27

2,26

Съотношение между индексите и равнището на реалния
БВП на човек от населението и
ср. реална раб. заплата спрямо 1989 г., приета за 100%

Реалният среден размер на работната заплата достига през 2008 г. 61,93%
от своето равнище (от своята реална покупателна способност) през 1989 г.; докато реалният БВП на човек от населението през 2008 г. достига 139.85% спрямо
размера и равнището си от 1989 година.
6. През 1989 г. средно за човек от населението са консумирани годишно 192
кг хляб, а през 2006 г. – 116,5; през 1989 г. – 77,6 кг месо, а през 2006 г. – 40,6 кг;
спадът при други продукти е: за яйцата от 255 на 133, за захарта от 34 кг на 8,4
кг, за зеленчуците от 117,1 кг на 64,8 кг, за плодовете от 84,8 кг на 37,8 кг. Равнището на потребление на основни стоки от 1989 г. няма да бъде достигнато дълго
време, като се има предвид изоставането на равнището на доходите в сравнение с онзи период, т.е. близо още две десетилетия преход няма да се достигне до
същото равнище на удовлетворяване на базисните потребности на гражданите
като цяло, както в края на социализма.
7. През 1989 г. населението на България е 8 милиона и 992 316 човека, а
в края на 2008 г. – 7 милиона и 606 551. Над един милион и 300 000 души са
човешките загуби на България заради избягалите от българските демократи и
българския преход, което по относителния си дял е най-голямата демографска
катастрофа на страната за такъв кратък период през цялата й 1300-годишна история. Дори след падането под турско робство през първите 20 години по различни данни загубата на население е много по-малка. Дори бившият президент
Желев признава следното: „В САЩ са изчислили, че издръжката на един американец от раждането му до завършването на висше образование е 250 хиляди
долара. Ако България са напуснали 300 000 висшисти, значи сме загубили 75 милиарда долара.“8 Само този момент да вземем, преходът е бил гигантски грабеж
на натрупано национално богатство от страна на развитите западни държави.
8. През 1989 г. в България има една основна партия, която се самоиздържа
от членски внос, а през следващите две десетилетия партиите стигат почти 400
и страната ни е с най-много партии на човек от населението в света. Парламентарно представените партии получават субсидия от данъкоплатците на държа-
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вата, които ги ненавиждат, в размер от 15 000 лева на депутат месечно, което
годишно е общо над 53 милиона лева, а за един мандат над 212 милиона.
9. През 1988 година в България има 31 412 научни работници, през 2005 г.
– 20 874, т.е. с една трета по-малко. При това намалението е изцяло за сметка
на инженерни и природни науки, т.е. социалистическа България се е нуждаела
много повече от учени в природните и инженерните науки от т.нар. свободна
България.
10. През 1989 г. в България разходите за научноизследователска и развойна
дейност са 3.2% от националния доход, сега при приблизително същия БВП за
наука тя дава 0.3% от БВП, т.е. около шест пъти по-малко цени науката, знанието, рационалността. БАН има днес 45% от състава си през 1989 г. и на сегашните управляващи и това им се вижда много и пледират за още по-малко учени в
България, дори за закриване на Академията. Рязко падна експертната функция
на науката, главно защото тези, които управляват, демонстрират нежелание за
каквото и да е експертно знание.
11. Катастрофални са следствията от прехода за българската култура, която днес получава между 5 и 6 пъти по-малък дял от БВП в сравнение с 1989 г.
През 1989 г. в София има около 500 книжарници и това е столицата с най-много
книжарници на човек от населението; днес те са 50 пъти по-малко. През 1989 г.
у нас са произведени 520 филма, през 2008 г. – 91; през 1989 г. общият тираж на
издадените книги е 58 млн., през 2008 г. – 4.6 млн.; през 1989 г. театрите в България са имали 5.4 млн. посещения, а през 1988 г. – само 1.7 млн.; общият тираж
на вестниците за 1989 г. е 895.2 млн., а през 2008 г. – 357.2 милиона9.
12. В същото време през 1989 г., в края на социализма, в страната има само
една врачка – Ванга, а според проучване на в. „Стандарт“, публикувано на 1
март 2008 г., в България в момента броят на практикуващите гадатели, врачки,
магове, биолечители, астролози е между 3000 и 5000 души и печалбата им е около 40 млн. лева, което е около 70% от бюджета на БАН за 2010 г. след неговата
актуализация.
През 1989 г. хората вярват все още в науката и в прогреса. Според изследване на „Галъп“ по поръчка на сп. „Жената днес“ през 2004 г. всеки втори
българин вярва в черна магия. Броят на астролозите в България днес е десет
пъти повече от броя на астрономите. Обществото в този смисъл се е върнало
столетия назад, към Средновековието.
13. През 1989 г. в България има между 140 и 170 наркомани, сега в условията на т.нар. свобода и „демокрация“ те са по различни данни между 200 000 и
300 000. Обществото е създало условия триста хиляди души да бъдат убивани.
Така нареченото демократично и свободно общество! 50 души всеки ден стават
наркомани. Над 120 000 ученици са се „друсали“ с наркотик поне веднъж, според Националния фокусен център за наркотици и наркомании.
14. През 2005 г. България е на 12-о място в света по брой на самоубийствата. Относителният дял е около 13 на хиляда човека, а опитите за самоубийство са близо три пъти повече. Годишно между 1000 и 1200 човека слагат
край на живота си, не искат да живеят в своята “свободна България“. В резултат
на т.нар. демократични промени България днес е на едно от първите места по
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самоубийства на деца, т.е. превърнала се е в едно от най-ужасните места за децата в света.
15. Днешното т.нар. свободно общество е неизмеримо по-престъпно, отколкото преди 20 години. Убийствата в България през 70-те и 80-те години не
надхвърлят диапазона 3.3–4.1 на 100 000 души. Преходът към капитализъм
вдигна този дял до 9–10 души на 100 хиляди. Това означава, че в резултат на
капиталистическия преход за десет години у нас са убити хиляди хора и това
е повече, отколкото убитите в прословутото Белене. Общият брой на престъпленията, т.е. на аномията и насилията, е скочил 5–6 пъти в сравнение с периода
до 1989 г. Един от най-големите дефицити днес в България е дефицитът на затвори и стои проблемът за строеж на нови затвори за престъпници. Насилието
пронизва всички тъкани на живота, през 2000 година всяка четвърта българка
е била жертва на домашно насилие10. В същото време България е на първо място в Европа по относителния брой на изоставени деца, т.е. имаме сриване на
фундаментални основи, на които се крепи ценностната система на обществото.
Размерите на престъпното насилие в края на ХХ век в България в условията
на „втория капитализъм“ са такива, каквито не са били никога преди това в
историята й.
16. По полицейски данни в България през 1989 г. има около сто проституиращи жени. Според доклад за организираната престъпност на ЦИД от
2007 г. около 18 хил. до 21 хил. български проститутки работят в цяла Европа, най-вече във Франция, Италия, Испания, Германия, Белгия, Холандия
и Гърция. В доклада се разкрива, че българските проститутки, работещи в
чужбина, печелят около 7% от брутния вътрешен продукт на страната, което
е еквивалент за страни като Тайван и Южна Корея. България е най-големият
износител на проститутки в света, изчислено на човек от населението. Преди
20 години България е печелила от износ на промишлена продукция, а сега
изнася проститутки.
17. Перестройката в СССР започна с лозунгите за „отказ от образа на врага“.
Образът на „външния враг“, който се има предвид тогава, наистина се смекчава
и като че ли изчезва, но образът на вътрешния враг е може би един от най-силните днес в нашата история. На равнище всекидневен бит и социална психика
преди обществото е по-толерантно, сега в него доминират омразата и образът
на врага. Тогава врагът е външен, въплътен в противоположната система, сега
той ни заобикаля отвсякъде. Непрекъснато се продуцират образите на врага,
на злодея, на изкупителната жертва и това е основна технология на властта през
целия преход, употребявана активно особено от десницата – от картата с черепите до непрекъснатото говорене за врага, който пречи, „саботира“, „завижда“
– стил, превърнал се в основна пропагандна матрица на сегашното управление.
Няма друга страна в Европа, в която в интернет форумите, където анонимно
се коментират едни или други статии и информации от вестниците, да струи
такава омраза и ненавист, както в българското интернет пространство.
18. През 1989 г. фактически няма корупция, защото липсва частна собственост, чрез която тя да се въплъти, а и съществува силна контролна система,
препятстваща корупцията. През 2009 г. България е между най-корумпираните
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държави. Характерни в това отношение са промените в данните на международната организация „Транспеърънс интърнейшънъл” през годините.
19. Дори по показател, типичен за пазарните икономики, какъвто е „икономическата свобода“, през 1985 г. България е на 46-о място, а през 2000 г. рухва
на 105-а позиция, независимо че голямата част от икономиката ни е вече приватизирана, и едва през 2006 г. се връща на 56-о място, но все още не може да
стигне позицията, която е имала преди началото на „прехода“11.
20. През 1989 г. българската държава има около 11 млрд. външен дълг, което е доста под БВП на страната, и изглежда достатъчно платежоспособна, поради което всяка западна банка е готова да й плаща. Предприятията нямат задължения. Затова тя и нейните ръководители са обвинявани във всички смъртни
грехове. През 2009 г. публичният дълг на страната е сведен до около 15% от
нейния БВП, но за сметка на това имаме гигантски частен дълг, свързан с междуфирмени задължения и вземания, равняващ се на около 100 млрд. лева или
на около 50 млрд. евро и надвишаващ БВП на страната. Като цяло съвкупният
дълг, включващ задълженията на държавата, общините, фирмите и частните
субекти, надвишава няколко пъти дълга в края на социализма.
Втората реалност е реалността на масовите възприятия, които се формират от медиите, плюс идеологическите интерпретации на хегемонните
центрове – и в този смисъл тя е силно манипулирана.
Масовото съзнание като цяло претърпява радикални промени на различните етапи на прехода. Първоначално неговите нагласи са за „повече социализъм“, то се противопоставя на политическото неравенство и на привилегиите на определени групи у нас и в края на 80-те и началото на 90-те години
нагласите са, че промените ще доведат до едно по-справедливо общество. По
отношение на собствеността се очаква, че всеки отделен гражданин ще има повече правомощия да се разпорежда с общата за всички собственост. Това, което
се получава обаче на практика, е общество на много по-голямо неравенство и
несправедливост. Общодържавната собственост е унищожена или е отишла в
ръцете на едно малцинство, а държавата е силно корумпирана и слабо защитаваща отделния човек, който се чувства измамен от всичко станало, независимо
от идеологическата мъгла, с която се опитват да го заблудят.
Това ще открием в две изследвания по случай двадесетгодишнината на
прехода – международно и наше. Първото от тях е публикуваното през ноември 2009 г. международно изследване на американския Пю Рисърч Сентър на
възприятията на прехода в източноевропейските държави, включително и в
България12. Според това изследване през 1991 г. у нас 76% са одобрявали прехода към многопартийна система и демокрация, през 2009 г. те са 52%, т.е. с 24%
по-малко, независимо че за този период са израснали цели поколения, които
не помнят какво е било преди и са обработвани в стилистиката на опозицията
между „черното минало“ и „свободата и демокрацията“.
През 1991 г. 73% са одобрявали прехода към пазарна икономика (евфемизъм за капитализма), през 2009 г. го правят 53%.
През 2009 г. им се задава въпросът дали днес живеят по-лошо, отколкото
при комунизма. Съответно, независимо от промиването на мозъците през по-
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следните 20 години, 62% отговарят, че живеят по-лошо, 18% – няма разлика,
13% – по-добре.
Задава се въпросът, ако имат избор, какво биха предпочели: „добрата
демокрация“ или „силната икономика“ – само 19% от българите заявяват, че
предпочитат „добрата демокрация“, докато 74% твърдят, че предпочитат „силната икономика“. На практика обаче те не получиха нито едното, нито другото,
а варварски унищожена и разграбена икономика и корумпирана демокрация.
Второто изследване е на в. „24 часа“ в 23 областни града сред 1060 българи. Това изследване очевидно не е достатъчно представително, защото се прави
само в областните градове, където състоянието по принцип е по-добро, отколкото в останалата част на страната. Независимо от това, сравнявайки периода
преди 10 ноември и след 10 ноември по петобалната система, хората оценяват
по-високо времето на социализма, като му дават оценка добър 4.06, а по-ниско
времето на прехода – 3.51. Ако изследването бе представително, очевидно разликата би била много по-голяма.
„Далавери, мутри, менте – с тези думи българите най-често асоциират периода на прехода“, отбелязва агенция Ройтерс на 8 ноември 2009 г. Но това не
е характерно само за нас. Двадесет години след падането на Берлинската стена
БиБиСи организира глобално социологическо проучване, анкетирайки 29 000
човека в 27 държави, като ги разпитва за отношението им към капитализма. От
тях само 11% отговарят, че той работи добре, докато 23% смятат, че това е една
фатално погрешна система – така мислят 43% от французите, 38% от мексиканците и 35% от бразилците. В 22 държави мнозинството от анкетираните смятат,
че правителствата трябва да преразпределят богатството, за да има по-голямо
равенство. Навсякъде – с изключение на Турция – мнозинството от населението смята, че правителствата трябва да бъдат много по-активни в регулирането
на икономиката. Седем от десет запитани египтяни смятат, че краят на Съветския съюз е нещо негативно13.
Изследване на общественото мнение в Германия, публикувано през март
2010 г., демонстрира шокиращи данни. Около 80% от жителите на Източна
Германия и 72% от населяващите западните провинции са напълно готови да
живеят в социалистическа държава от типа на бившата ГДР. Основните им
изисквания са за гарантирана работа и социална защита. Всеки четвърти от анкетираните, или 23% в Източна Германия и 24% в Западна Германия, признава,
че „би било добре“, ако Берлинската стена, разделяща 40 години Германия, продължава да стои. Едва 28% от анкетираните в Източна Германия определят сега
свободата като основна политическа ценност. Парадоксално за Германия всеки
седми гражданин на източната част и всеки дванадесети на западната признава,
че за 5000 евро е готов да продаде гласа си на изборите14.
Общата нагласа на българина е, че е провален т.нар. преход, за което той
вини целия политически елит, оттам и степента на доверие към политиците е
изключително ниска, а изследванията на субективното благополучие от найразлични наши и международни агенции показват, че начинът, по който се е
реализирал българският преход, е превърнал гражданите на страната устойчиво в едни от най-нещастните хора в света. Това формира масови нагласи на
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потребност от възмездие, манипулирани от различните политически групи и
насочвани към очерняне на политическия противник.
Третата реалност е превърнатата форма на реалността, която има
водеща роля в медиите, особено в седмицата преди 20-годишнината от 1989
година.
Там няма да намерите нито едно сравнително число на основни показатели
от 1989 г. и сега, няма никакви реални сравнения, самата статистика се променя,
за да скрие подобни сравнения. Там имате субективни възприятия от рода на как
имало опашки при социализма или как имало Кореком, как сега можели повече
да пътуват, а тогава по-малко. Ще срещнете бравурно-умилителния тон на снимковия материал по телевизиите, показващ началния период след 1989 г., който не
се различава съществено от това, което виждахме около 9 септември по време на
късния социализъм с партизани целите в цветя и автомати, с ликуващи от свободата хора. Вестниците са пълни с интервюта на “активни борци против тоталитаризма“, които разказват сърцераздирателни спомени за своя “идеализъм“, за това
как са се борили за “свобода“ срещу потисничеството, но някакви лоши хора им
попречили, а и те се били оказали твърде наивни в очакванията си.
Четвъртата реалност е на идеологическите конструкции и на идейната
хегемония.
Тя бе представена в чист вид в риториката на световни лидери като Хилъри Клинтън при честването на двадесетгодишнината от събарянето на Берлинската стена на 10 ноември 2009 г. Цялата тази риторика бе изградена в стилистиката на схващането на този период като „освобождение“, като идването на
„свободата“ за разлика от предходния период на несвободата и ограниченията.
В България нейните схеми се налагат предимно чрез финансираните отвън различни центрове и институти – Институт за изследване на близкото минало,
Център за социални практики и пр. Утвърждават се отвън хегемонни дискурси
за “черното минало“ и “свободата“ днес, която обаче има недъзи, защото все
още “комунистите“ пречели. Всъщност и след 1944 г., и сега конструирането на
идеологическите наративи става преди всичко чрез външен хегемон, а не чрез
вътрешна заинтересувана класа. Господството на идеологията на господстващата класа не е в класическия смисъл, а в смисъл на господство на идеологията
на хегемонната световна сила. Това е реалността на прехода на ДСБ и СДС. Тя
беше типична в приказките на интервюираните активни участници в този процес през 90-те години.
Огромно количество средства се изсипаха отвън за поддържането на центрове и издания, почиващи на тази схема, в която доминират две клишета за
двете основни сфери на обществото: за икономическата – за неефективността
на предходната икономика за разлика от сегашната (не се забелязва, че по същество сега икономика няма); за политическата и моралната сфера – типично идеологическа реалност е разделението между черното минало и дошлото
след него освобождение. Изобщо времево българската история е разделена на
неестествена, ненормална част (периода 1944–1989) и преход (движение към
естественост, нормалност). Типични са четири идеологически мита, чрез които
се конституира тази реалност.
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Първият идеологически мит при сравнението на началото и края на тези
20 години е за „постигната свобода“ срещу „дългата нощ на комунизма“. Но стои
въпросът какво е свобода. Известно е, че това е комплексно и многомерно понятие. Разграничава се най-напред позитивна и негативна свобода – свободата,
свързана с възможностите да постигнеш различни неща, и свободата, разбрана
като липса на определени ограничения. Говорейки за свобода, днешните наши
новопръкнали се либерали обикновено имат предвид т.нар. негативна свобода
и то разбрана съвсем тясно като свобода на словото и свобода на политическия
плурализъм, т.е. преди всичко т.нар. формална политическа свобода. Но това
е съвсем тясно и неадекватно разбиране за свободата. Да, сега имаш свободата
да живееш на улицата, да бъдеш просяк и скитник и никой не ти пречи, докато
преди 1989 г. такива категории не съществуваха. Да, сега съществува негативната свобода например да не ти пречат да станеш проститутка. Но дали това е
реалната свобода и дали в реалната свобода имаме нещо повече?
Правят се, че не съществуват позитивно разбиране за свободата и множество други нейни измерения освен тясното измерение на политическа свобода.
А свободата е и възможност да се използват от повече хора постиженията на
науката и техниката, които за класическите просветители дори са били основната посока за разгръщане на свободата изобщо. Тя е рационален анализ и рационално осмисляне на процесите, което предполага качествено образование
и наука. Със срива на образованието, с убийството по същество на науката, с
прогонването на най-добрите учени и най-добрите студенти в чужбина, с възхода на хиляди екстрасенси, врачки, магьосници, астролози нашето общество
е най-нерационалното днес в цялата своя модерна история и в този смисъл и
най-несвободното, защото, колкото по-ирационално е едно общество, толкова
по-малко свободно е то.
Свободата е и равенство в икономическите възможности и във възможностите да се възползваш от определена собственост. Там, където цари огромно
неравенство по отношение на собствеността, имаме и гигантско неравенство
и ограничения на свободите на огромно число хора. Васил Божков с неговите милиарди е милиони пъти по-свободен икономически от останалите, т.е. за
огромното количество хора имаме гигантска несвобода. Свободата е в крайна сметка възможности за развитие на човека – да бъде здрав, да развие и да
използва своите възможности, да се образова, да има шансове за развитие, за
промяна на своя социален статус. От беден селянин например да получиш възможност да се изучиш, да отидеш в града, да получиш жилище, да завършиш
университет, да станеш лекар, учител, инженер, писател, научен работник и пр.
А свободата не е ли възможност да се постигнат определени неща, да промениш
състоянието си, да получиш допълнително нещо, което си нямал ти или твоето
семейство? Това е свободата, която имат милиони българи в периода до 1989 г.
За две десетилетия между 60-те и 80-те години близо три милиона българи сменят радикално своето положение от селото към града, от основно образование
България става между най-образованите страни в света, има безплатно образование, безплатно здравеопазване, радикална промяна на положението, много
по-мощна вертикална миграция от всякога преди това в историята.
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Свободата е на първо място възможност да просперираш и да се развиваш. Възможно ли е това днес при един милион без здравна осигуровка и при
скапано здравеопазване? Възможно ли е при сриналата се образователна система? Възможно ли е при наличието на бедност, поради която 20 000 деца са
принудени годишно да напускат училище. Богатството също е свобода, защото
предполага възможности, но една голяма част от населението няма тази свобода. Нещо повече, ако днес разликата между най-богатите 10% и най-бедните
10% от населението на страната е близо 7 пъти, т.е. два пъти и половина поголяма, отколкото през 80-те години, това е индикатор и за гигантско неравенство в свободата. Нарастващите маси, живеещи в гета, необразованите, увълчени хора не са свободни, а послушен електорат, готов да продаде за 10–20 лева
гласа си. При сегашната ситуация би ли могъл Желю Желев да се изучи и да
стане доктор на науките и дори президент? Много по-голяма е вероятността
да е сред 20-те хиляди отпадащи от училище деца годишно и най-добрата му
перспектива би била да бъде общ работник в Гърция или Италия, а не да разсъждава колко несвободен бил някога българинът.
Вторият идеологически мит е за равенството, справедливостта и грижата
за човека. Тези, които започват перестройката и я подкрепят, а след това демонстрират по площадите, не приемат съществуващите привилегии и йерархии,
отхвърлят т.нар. административно-командна система в името на по-голямо равенство, но постигат точно обратното – рязко увеличаване на неравенството.
Очаква се по-справедливо общество, в което хората ще успяват благодарение на своите способности, а не на партийна вярност и политическа подкрепа.
На практика обаче имаме разгул на посредствеността, особено силно проявяваща се най-напред в политиката, която извежда на преден план съвсем не експертно и морално най-доброто, а най-агресивното, най-безскрупулното, поради което и негативизмът към новия политически елит и разочарованието от
него са огромни, а чувството за несправедливост е по-голямо от всякога преди
това в историята.
В масовите нагласи в началото на промяната се очаква, че тя ще доведе до
грижа за човека, която наблюдаваме в материалните възможности при подпомагане на по-слабите и намиращите се в неравностойно положение в западноевропейските социални държави след Втората световна война. На практика
обаче тотално се разрушават или сриват съществуващите социални системи
на обществени фондове за потребление, за образование, здравеопазване, социални услуги и по комплексни показатели за грижата на човека обществото се
срива назад, а количеството на безпризорни, просещи, бездомни в България е
по-голямо от всякога преди това в историята.
Третият идеологически мит е за откритостта на страната. Един от митовете, които се разказват за България до 1989 г., е, че била „затворена страна“. Какво
казват фактите? Според статистическите справочници за тези години България
през 1986 г. е била посетена от 7 милиона и 567 000 чужденци, докато 20 години
по-късно, през 2006 г. те са били дори с 68 000 по-малко – 7 милиона и 499 000.
Четвъртият идеологически мит на разграничение преди и сега е за страха
– тогава хората се страхували, а сега не. Реално обаче степента на сигурност то-
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гава е неизмеримо по-голяма. Всъщност днес българинът се страхува неизмеримо повече, отколкото някога. Страхува се да не остане без работа, да не бъде
опозорен в медиите, да не бъде ограбен и убит на улицата, да не се разболее в
условията на ужасното здравеопазване, дали ще му стигнат парите да изкара
месеца, дали няма да го измамят по телефона, в магазина, на улицата, дали ще
може да си погасява кредитите. Обществото функционира на основата на феномен, който много изследователи характеризират като „култура на страха“15.
В едно проучване на в. „24 часа“ се оказва, че да ходиш нощем по улиците на
България се възприема от българина като равностойно на това да преживее
земетресение – 75% изпитват страх и от двете. Не са сигурни за живота си 62%
от българите, нито дали няма да им отнемат имота – 54%, като и едното, и другото са несравними с нагласи и страхове през предходни периоди. Две трети от
българите са били жертви на някакъв обир, 38% – на уличен грабеж, 28% – на
телефонна измама, 55% живеят с подозрението, че им подслушват телефона16.
„Над 1 млн. и 200 хил. българи се тресат от нерви и изпадат в тежки
депресии. Това представлява една шеста от населението на страната ни. Едва
300 хил. се лекуват, останалите не ходят на психолог от неудобство. Голяма
част от тях обаче дори не осъзнават, че имат проблем. Това съобщи през април
тази година член-кореспондент Мила Власковска по време на Третата национална конференция на Асоциацията на частно практикуващите психиатри
в България. Безпомощност в леглото при мъжете и трупане на килограми при
жените са реалната развръзка на дълго потисканите нерви, коментираха психиатри. На практика се оказва, че всеки шести българин страда от потискани
нерви. Нелекуването им обаче докарва до тежки депресивни разстройства. В
90% от случаите се откриват и симптоми на тревожност, което означава, че
са на една крачка от полудяването. По този показател България е на водещо
място в Европа. Други 34–70 на сто от пациентите с такова състояние са и
със социална фобия. Това означава, че те губят желанието си за контакт с
хората, постепенно се изолират, докато съвсем се затворят в себе си. Една
част от българите са с депресия, 30–65 процента имат паническо, а 48 на сто
посттравматично разстройство.“17
Проблемът е, че тези идеологически митове се разминават с другите две
реалности – на масовите възприятия и на реалните факти, които крещят в противоположна посока. За да се преодолее този когнитивен дисонанс, се конструират две манипулативни схеми. Първата манипулативна схема е за носталгията.
Хората изпитвали носталгия, защото тогава били млади и склонни да запомнят
позитивното, а не защото сега нещата били по-лоши. Когато обаче се посочи, че
по огромно количество показатели страната е тласната с десетилетия назад, се
конституира втора манипулативна схема от конспиративен характер. Да, казва
се, вярно е, че преходът е огромен провал, но за това са виновни пак онези от
преди 20 години. Както при вярващия християнин за всички беди е виновен
дяволът, така и тези господа откриват универсалните виновници в неубитите,
неунищожени, вездесъщи, правещи конспирации, раздаващи куфарчета, пречещи на добрите демократи ченгета, комунисти и всякакви от този род. Тази
стилистика всъщност повтаря стилистиката на Сталин, който 20 години след
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Октомврийската революция, когато собствеността е изцяло променена, говори
за изостряне на класовата борба.
Тук ще формулирам тезата, че българското общество през тези десетилетия е между най-податливите на конспиративни обяснения и теории общества.
Голяма част от политиците и журналистите и от населението вярват и гълтат с
удоволствие такива обяснения. Те са ключов елемент и на идеологическа манипулация. Основната причина за това, макар и не единствената, лесно можем да
открием в множество изследвания, които показват, че страната се характеризира с едно от най-ниските равнища на социален капитал и в частност на доверие
към света – доверие между хората, доверие в другия, доверие към политиците,
доверие към институциите. Това поражда масово параноично съзнание на подозрителност в зли помисли и зли сили, които са замислили всякакви заговори
и злоумишлени неща срещу нас. Неслучайно изследванията показват, че ние
сме уникална в Европа страна – половината българи смятат, че са обект на черна магия, направена им от злоумишлени хора. Така се разсъждава и в политиката. Колкото по-мнителен, подозрителен, питаещ недоверие към другите е
един човек, толкова повече заговори открива там, където всъщност ги няма. На
колегите си към него, на обществото. Това обаче има рефлексивен характер на
негативна обратна връзка, защото допълнително създава недоверие и разрушава доверие и води до ирационализация на общественото съзнание. От гледна
точка на масовата психология такава ирационализация имаме в началото на
30-те години в Германия, когато целият срив, всички проблеми се откриват като
резултат на конспирацията на евреите.
Съществува своеобразна рефлексивна деструктивност. В какво се състои
тя? Още в началото на промените ключовите сфери, обвинени като главни виновници за промените, са свързаните с легитимния монопол върху принудата
– МВР и съдебната система. Поради това и степента на разрушаването на тези
системи във формата на масови чистки и промени в законодателството е по-голяма, отколкото при всички останали. Това обаче води до срив на законността
и до масова престъпност, до пълна безконтролност и неспособност на държавата да осъществява законност на своя територия, особено когато става дума за
опазването на собствеността. За това обаче веднага са обвинени именно сферите и хората, които са били изхвърлени от тях. Съдебната система най-напред се
разрушава, в нея се извършва масова чистка и след това 20 години се обвинява,
че не работела и била корумпирана. Същото е и със системата на МВР, в която
имаше унищожаване и сатанизиране на агентурния апарат, изхвърляне на десетки хиляди хора на улицата, които след това обаче са обвинени, че именно те
са виновниците за провала на прехода. Ченгетата, които са създали „мрежи“ и
са виновниците за всичко, са секуларно обяснение на параноизираното и ирационализирано масово съзнание, както вещиците в края на Средновековието
са били обяснение за всички беди. И в това няма нищо чудно – нали всеки втори българин вярва, че някой му прави черна магия. Това съзнание е особено податливо на конспиративните конструкции на същите тези, които са основните
двигатели на ирационалността и противопоставянето, довели до катастрофалните резултати на българския преход.
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Всъщност, може би с лека перифраза, за немалка част от активните участници в това, което стана през двадесетте години на прехода, са валидни думите
на Жозеф дьо Местр, който, когато пише за Френската революция, отбелязва,
че тя „в по-голяма степен води хората, отколкото те нея. Това наблюдение е
изключително точно, и въпреки че може да се отнесе към всички големи революции, то никога не е било така учудващо, както в нашата епоха.
Дори негодниците, които изглеждат водачи на революцията, всъщност са
само нейни обикновени оръдия. В момента, когато претендират, че са я овладели, те позорно пропадат. Те бяха водени от събитията – един предварителен
проект не би успял... Тези изключително посредствени хора упражняваха върху
една виновна нация най-ужасния деспотизъм, познат в историята, и няма съмнение, че в цяла Франция те най-силно са били изненадани от властта си.“18
Това са четирите основни реалности, в които живее българинът в двадесетата годишнина от прехода. Първата е неговата собствена реалност, описана
чрез жестоки сравнения и факти. Втората е субективно възприеманата реалност, която е силно повлияна от медийна обработка и идеологическо конструиране. При идеологическите конструкти имаме предимно внос на готови щампи.
Задачата на академичните и независимите от външни спонсори социални науки и философия, докато все още съществуват и не са окончателно унищожени
като свободна територия, е да бъдат критичната сила, да разграничават тези
реалности, да обясняват тези реалности, да сравняват тези реалности, да анализират тези реалности.
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енерационните отношения – опростено казано,
отношенията стари – млади, са част от политическия процес. Възрастта е фактор в борбата за власт,
оказва влияние върху взаимоотношенията на политиците, върху тяхното групиране и противостоене, а
и върху възприемането им от обществото. Във време на динамични промени възрастовият аспект става важно условие за по-доброто разбиране на политическите процеси.
В тази статия се разглеждат генерационните отношения в хода на българския преход към демокрация. Разбира се, неизбежни са сравненията с другите
страни от т.нар. Източен блок.

Поколения в Българската
комунистическа партия
По време на тоталитарния режим в България
(1944–1989) в ръководството на управляващата Българска комунистическа партия (БКП) има три ясно
обособени генерации. Според историците, които изследват управлението на БКП, първата е „сталинската генерация“, втората са „живковистите“, поколението на Тодор Живков, и третата – т.нар. технократи
[1]. Самият Живков в мемоарите си говори за поколения преди и след себе си в партията. Поколението
на предшественика си Вълко Червенков и неговото
управление нарича „старата система“ [2]. Онези,
които извършват смяната през 1989 г., са обозначени
* Статията е публикувана на английски език в сп. „ТЕМЕ“, издание на университета на Ниш, Сърбия, кн. 2/2010; ISSN 18207804. Интернет адрес: ТЕМЕ.
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като ноемврийските „реформатори“ [3]. Интересно е, че когато Живков сменя
сталинистите в партията, също е наричан „реформатор“.
Сталинската генерация в БКП се оформя в периода на болшевизация, под
силното влияние на управлението на Сталин, и повечето нейни представители
прекарват голяма част от активния си живот в Съветския съюз. Характерни
черти: култ към личността, „твърда ръка“, догматизъм в мисленето, придържане към съветските интереси (дори за сметка на българските), изключително
силен интернационализъм, изповядване на идеите на Коминтерна.
Поколението на Живков се формира в довоенна България, минава през
нелегалната борба по време на войната, свързано е дълбоко с традициите на
българското село, изповядва силен патриотизъм, който на моменти преминава
в откровен национализъм. Повечето представители на Живковата генерация
са с работническо-селски произход, недостатъчно образовани, но с изградени
характери и самочувствие, добити по време на нелегалната си дейност, както и
с натрупан опит и умения за оцеляване във вътрешнопартийни битки, особено
остри в края на 40-те и началото на 50-те години.
Тодор Живков, който дава име на цяло поколение, започва да играе водеща
роля в БКП след смъртта на Сталин и смяната на политиката в Москва, когато
новият лидер на КПСС – Никита Хрушчов, поема курс към десталинизация
и развенчаване на култа към личността. Като сателитна страна, попаднала в
сферата на влияние на Съветския съюз след 1944 г., България е силно зависима
от политиката на Кремъл. С подкрепата на Хрушчов Живков започва аналогична промяна в България. В периода 1956–1962 година той постепенно изтласква
поколението на сталинистите (родени в края на ХІХ и първите години на ХХ
век). Обгражда се с нови хора, хора от неговото поколение (родени предимно
през 10-те и 20-те години на ХХ век), лично предани му, и с тяхна помощ укрепва властта си. Това няма да му попречи по-късно да отстранява много от тях
от партийни и държавни постове. Представителите на поколението на Тодор
Живков в БКП остаряват заедно във властта. Самият той е член на Политбюро
на ЦК на БКП от юли 1951 до ноемврийския пленум от 1989 г. Така 37 години
Живков е част от органа, който де факто управлява страната, 33 от които е негов несменяем лидер.

Генерационна динамика на тоталитарния режим
В края на 60-те и през 70-те години управлението на страната е изправено
пред нови реалности и задачи. Живков проявява гъвкавост и дава тласък на
формирането и възхода на следващото поколение в БКП – т.нар. технократи.
Новата генерационна вълна се ражда по естествен път първо в икономиката, където навлизат нов тип стопански ръководители – по-млади, по-прагматични и по-подготвени за новите управленски задачи. Заслужилите кадри
на партията постепенно се оттеглят или остават само на партийни длъжности.
Този процес често създава напрежение между новите стопански ръководители
и старите партийни функционери. Една от причините е, че отговорността за
евентуални неуспехи носят изцяло стопанските ръководители, докато постоян-
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ната намеса на чисто партийните функционери в стопанската дейност е неконтролирана. Изпъкват различията в образованието, подготовката и възгледите
на двете поколения и това кара Живков да започне, макар и плахо, да привлича
в управлението на партията и в правителството около старото, т.нар. деветосептемврийско ядро нови кадри по на 30–35 години.
Новата генерация в управлението има някои общи характеристики – това
са добре образовани млади хора, повечето завършили висшето си образование
в съветски висши училища (и то в следсталинския период), със самочувствие,
владеещи чужди езици.
Особено важна отлика между двете поколения е връзката с миналото. Технократите не са обременени с миналото на партията, нямат лични спомени за
емоции, свързани с Втората световна война, не са участвали в антифашистката
съпротива, сталинските репресии са им чужди, нямат реална представа за времето преди Априлския пленум на партията (форумът, който десталинизира страната през 1956 г.). За разлика от поколението на Живков нищо от тази историческа
традиция в БКП не е част от личните биографии на технократите, макар че много
от тях са потомствено свързани с по-старите генерации в партията.
Особено важните за старото поколение теми, свързани с „героичното минало“ и „борбата“, са далеч от дневния ред на технократите, който отразява реалностите на съвремието и въпроси на практиката. За разлика от Живковото
поколение, което постоянно се връща към силно идеализираното минало, прави равносметки, припомня случки, събития, процеси, за технократите историята на партията е повече част от една добра за времето си обща култура, която
остава единствено в протокола и в партийната традиция.

Геронтизацията в комунистическата партия
През втората половина на 80-те години ясно изпъква геронтизацията в управлението на страната. В Политбюро на ЦК на БКП, в Секретариата на ЦК на
БКП, в правителството и в единствената друга партия – Българския земеделски
народен съюз (БЗНС). Това недвусмислено се потвърждава и от средновъзрастовите данни на кадрите в тези институции.
Средната възраст на членовете на Политбюро на ЦК на БКП, избрано на
ХIII конгрес на партията през април 1986, е 61.1 години, а в навечерието на 10
ноември 1989 година вече е 65.5 години [4]. По същото време при секретарите на
ЦК на БКП е още по-висока – 66.57 години. За сравнение: в първото Политбюро,
в което Тодор Живков е избран за член – на VI конгрес на БКП през март 1954
г., средната възраст е 49.7 години – близо 16 години по-малка в сравнение със
състава на 10 ноември [5]. По онова време Живков се утвърждава като лидер на
партията, постепенно поема контрола върху държавата и подготвя едно от найважните политически събития за времето на тоталитарния режим – пленума на
БКП от април 1956 г., на който е приета т.нар. Априлска линия на партията.
Подобна е ситуацията и в БЗНС. Избраното на ХХХІV конгрес през 1981 г.
Постоянно присъствие (ПП) на земеделците е със средна възраст 63.3 години.
На следващия, ХХХV конгрес през май 1986 г. тя се запазва почти същата – 62.6
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години [6]. Непосредствено преди 10 ноември 1989 ръководният орган на БЗНС
е със средна възраст точно 66 години. Данните показват, че при земеделците
средновъзрастовите стойности са по-високи, отколкото в БКП, наблюдава се
също застой на кадрите и дори по-ясно изразени геронтизационни процеси.
Налице е също устойчиво покачване на средната възраст на правителствата след началото на 70-те години на ХХ в. Правителството начело със
Станко Тодоров, което управлява в периода 1971–1976, е със средна възраст
при встъпването в длъжност на министрите 50.9 години. При следващото, оглавявано отново от Тодоров – 50.1 години. В кабинета начело с Гриша Филипов
(1981–1986) средната възраст е вече 53.0, а при наследника му Георги Атанасов
– 57.4 години, което е най-висока средна възраст на българско правителство в
цялата история на страната.
При все това средната възраст на правителствата след началото на 70-те години на ХХ в. винаги е отчетливо по-ниска в сравнение с ръководството на БКП. Постарите партийни кадри си запазват контрола върху партията, докато по-младото
поколение в нея заема оперативни длъжности по изпълнението на партийната политика. И двата органа обаче имат устойчива тенденция към покачване на средната си възраст, към застой и остаряване на кадрите. Много от членовете на ЦК на
БКП и на правителството поради напреднала възраст са с разклатено здраве, което
пречи на работоспособността им и на взимането на текущи управленски решения
[7]. Геронтизацията на ръководството на БКП е една, макар и не основна причина
за делегитимирането на тоталитарния режим и за предизвикването на социално
недоволство (основно сред интелигенцията и младите) в годините, предшестващи
началото на демократичните промени в страната.

Геронтизацията в Източния блок
Подобна геронтизация се наблюдава и в останалите източноевропейски
страни по това време. Особено наболял е проблемът в КПСС. Периодът на управление на Леонид Брежнев е обозначен с термина „застой“, употребен за пръв
път от Михаил Горбачов [8]. Освен редица негативни процеси в икономиката
(стоков дефицит, намаляло производство, формализъм) и в обществото (нарастват престъпността, корупцията, алкохолизмът, смъртността) се наблюдава
и кадрови застой, подчинен на принципа на несменяемост на ръководителите
на различни нива в управлението. Това се вижда, като се съпоставят съставите
на проведените конгреси на КПСС и средната възраст на техните ръководства
към датата на избора им [9].
Конгрес на КПСС

Дата на провеждане

XXIII
XXIV
XXV
XXVI

8 април 1966
9 април 1971
5 март 1976
3 март 1981
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Средна възраст
на членовете на
Политбюро
60
61.9
67
70.7

Средна възраст на
секретарите
56.5
58.6
63.5
68.7
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Съставите на Политбюро и на Секретариата на ЦК на КПСС се запазват
почти едни и същи в продължение на десетилетия. Обновленията са свързани
с увеличаване броя на членовете (например в Политбюро от 10 избрани през
1966 г. се достига до 16 през 1976 г.). Прави впечатление, че новите попълнения
са от поколенията на старите членове – родени в края на XIX и първите години на ХХ век. Единственото изключение е избраният на XXVI конгрес Михаил
Горбачов, който влиза в състава му на 50-годишна възраст. На същия конгрес
например са преизбрани за членове на Политбюро: Пельше – на 92-годишна
възраст, Суслов – на 79 години, Кириленко – 75, Тихонов – 76, Брежнев – 74.
Последователното управление на трима лидери – Брежнев, Черненко и Андропов, е белязано със „застой, който задържаше ръста на кадрите, работещи
в партията. В правителството и в ЦК отговорни длъжности се заемаха от
хора даже над 90 години“ [10]. Наблюдението е на българския лидер Тодор Живков, който в продължение на десетилетия познава отблизо процесите в КПСС.
Заради атрофията на Брежнев той дори го нарича „политически труп“ [11].
Новоизбраният генерален секретар Михаил Горбачов инициира значително подмладяване на ръководния състав на партията. Средната възраст на
членовете на Политбюро, избрани на ХХVІІ конгрес, намалява с шест години,
а на Секретариата – с осем години. С радикализирането на перестройката генерационните промени изпъкват още повече. Само през април 1989 година 110
членове и кандидат-членове на ЦК на КПСС са едновременно пенсионирани
[12]. Като лидер на страната, доминираща в Източния блок, само въпрос на
време е да прехвърли критиките си и към другите социалистически страни. Емблематичен пример е България, която по онова време е държавата с най-дългогодишен ръководител сред източноевропейските лидери – Тодор Живков [13].
Лидерите на Чехословакия, ГДР, Унгария, Румъния са между 70- и 80-годишна възраст. Най-млад е полският председател на Държавния съвет ген. Войчех
Ярузелски, роден през 1923 г.

Поколението на родените през 30-те
по пътя към властта
Лидери от третото поколение в БКП, което по-късно сменя Живков и неговата генерация, са Андрей Луканов и Петър Младенов [14]. Натежава мнението, че Луканов е водещата фигура, човекът, който организира и ръководи
много от процесите от края на 80-те и началото на 90-те години. И двамата
са родени през 30-те години на ХХ век – Младенов през 1936, а Луканов през
1938 г. Много млади те заемат изключително важни и отговорни политически
постове: Младенов става външен министър на България, когато е на 35 години
(1971), а Луканов – заместник-председател на Министерския съвет на 37 години (1976). В последвалите години до началото на прехода и двамата са неизменно в правителството.
Към тази генерация в БКП, с известни нюанси, могат да се отнесат и Александър Лилов (р. 1933), Огнян Дойнов (р. 1935), Георги Атанасов (р. 1933), Чудомир Александров (р. 1936) [15]. Общото освен възрастта и доброто образование
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е, че всички те, без изключение, са лично посочени от Живков и благодарение
на него дълги години заемат ръководни постове в управлението [16].
През 80-те години в средите на комунистическата партия, в най-голяма
степен около лидерите на поколението от 30-те, вече се формират групи, които
не одобряват действията на партийното ръководство и желаят промяна [17].
Амбицията, характерна за политическо акме, предопределя желанието на
технократите да играят нова роля в ръководството – първо на партията, а оттам
– и на държавата [18]. За част от това поколение (Луканов, Младенов) начинът
за себереализация минава през смяната на партийния лидер – Тодор Живков.
„Младите“ обаче си дават сметка, че не могат да направят това сами. И намират
съюзници в лицето на Михаил Горбачов и новата генерация ръководители в
КПСС.
Подкрепата на съветското ръководство е силен аргумент за привличане
на отделни представители от поколението на Живков към подобен план. Без
участието на някои от т.нар. чавдарци смяната, по начина, по който протече,
не би била възможна. Открояват се имената на дългогодишния министър на
отбраната Добри Джуров (р. 1916), на Пенчо Кубадински (р. 1918), Станко Тодоров (р. 1920), Димитър Станишев (р. 1924) [19]. В спомените си за България
от онова време германският дипломат Левалтер пише: „Джуров беше вече възрастен и нямаше от какво да се страхува“ [20]. За ветераните отстраняването
на Живков има и идеалистични подбуди. Те си дават сметка за разпада на държавността и за измеренията на кризата. Държат да се запази социалистическата линия, да се укрепи системата. Силен е мотивът за избиране на по-млад
лидер, който да подобри отношенията със Съветския съюз – първостепенни,
традиционни, до известна степен догматични за тази генерация.
За технократите движеща сила е „перестройката“, която, макар и не съвсем
ясна като политическа визия, включва обединителни елементи като гласност,
нови икономически отношения, поява на опозиционни партии. Разбира се, немаловажно е и желанието за себереализация, характерно за всяко поколение
– начин да покаже себе си, да остане в историята, да реализира идеите си.

Смяната на Тодор Живков в генерационен дискурс
Смяната на Живков става възможна освен поради натрупаните проблеми
в страната и общественото и вътрешнопартийното желание за промяна – и поради генерационното разминаване между него и ръководството на КПСС след
1985 г. Политиката на БКП през целия 45-годишен период (1944–1989) е силно
зависима от Москва. Избирането на Михаил Горбачов за генерален секретар на
Комунистическата партия на СССР е първото сериозно генерационно разминаване между ръководителите на КПСС, БКП и останалите източноевропейски
лидери [21]. Горбачов е първият лидер от поколението, израснало след края на
Втората световна война (р. 1931). Както и за българските технократи, за него
тя е част от историята. Идва с амбицията да промени стила на управление и
кадровата визия на партията.
Един наглед маловажен фактор оказва негативно влияние върху отноше-
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нието на Горбачов към българския лидер. Тодор Живков е доайенът на източноевропейските лидери и се гордее изключително много с този факт, подчертава го при всяка възможност, особено на срещите си с по-младия Горбачов
[22]. В тази си роля той разполага с много информация и лични впечатления от
развитието на процеси, отношения и личности в целия Източен блок. От друга страна, като най-възрастен сред седемте генерални секретари, има и редица
протоколни функции – пръв отправя поздравления, пръв прави изказвания по
време на неофициални срещи, вдига тостовете (които по протокол в социалистическите страни са дълги и изпълнени с политически послания), изказва се
от името на всички останали [23]. Това му позволява да оказва влияние върху
тона и посоката на различни мероприятия на най-високо равнище. Тази протоколна роля му дава самочувствие, което дразни Горбачов и задълбочава кризата в комуникацията между двамата. Диалогът им започва да се комплицира и в
края на 80-те години фактически е прекъснат [24].
На една среща на Живков с кандидат-члена на Политбюро Григор Стоичков (последната на четири очи, непосредствено преди да подаде оставка) Живков казва: „Горбачов не ме желае, не ме обича и аз не бива да преча на отношенията между България и Русия“ [25]. Българският лидер подценява ролята
на генерационните фактори в междудържавните отношения. В една система от
зависимости, каквато е Източният блок, биологичновъзрастовите характеристики не бива да се извеждат на преден план в патерналистичен контекст.
В същото време диалогът между българските „технократи“ и новото съветско ръководство става интензивен, преминава и на приятелско равнище.
Това са представители на едно поколение, говорят на един език, имат сходни
биографии. За тези отношения, особено на българския външен министър Петър Младенов с руския му колега Едуард Шеварднадзе, свидетелства отново
Живков [26], който не спестява критиките си и привежда наистина прост, но
необорим аргумент: „Андрей Карлович, Петър Тошевич и пр. ненапразно бяха
взели руски варианти на имената си...“ [27].
Поколенският фактор се проявява и при анализа на един от центровете,
подготвили смяната на Живков, с който технократите са в постоянна връзка
– съветското посолство в София. През целия социалистически период България е най-близкият съюзник на СССР, българо-съветските отношения са найбезпроблемни. Тук практически няма кризи като унгарските събития от 1956,
Пражката пролет от 1968, процесите в Полша от началото на 80-те години,
политическата неуравновесеност на Чаушеску, перманентното напрежение в
Берлин. В този смисъл посланическият пост в София не е свързан с особени
проблеми и след 50-те години се заема от дипломати в предпенсионна възраст,
в края на кариерата си [28]. През 1988 г. обаче в София пристига посланик Виктор Шарапов. Генералът от КГБ е връстник на Горбачов (р. 1931) и негов политически съветник. Той играе ключова роля в смяната на Живков и е допълнително доказателство за цялостната генерационна смяна, започнала от Горбачов
и изключваща от плановете за бъдещето Живков и неговото поколение.
С дългогодишния си политически опит и изострена интуиция Тодор Живков си дава сметка за това и веднага след избирането на Горбачов разбира, че
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властта му е застрашена. По време на цялото си управление той умело балансира поколенията в ръководството на партията. Самият той на пленум на ЦК на
БКП през декември 1962 дава ход на обновлението в партията чрез навлизане
на нови поколения. След идването на Горбачов обаче прави точно обратното
– лансира в Политбюро и в Секретариата на ЦК на БКП предимно стари партийни кадри. Отчетливо е това сред секретарите, всички до един със „стаж от
нелегалната борба“ и родени преди 1930 г. [29]. Това е и една от причините за
геронтизацията на партийното и държавното ръководство от втората половина на 80-те години. Българският пръв ръководител търси сигурност и подкрепа
за себе си в един несигурен политически контекст. Именно затова се опира на
старите кадри, на които има доверие. Плановете му за обновление и баланс в
този момент отстъпват, изтласкани от желанието да запази властта.
Като последен опит да съхрани управлението си и статуквото в Източна
Европа Живков търси подкрепата на някои от старите източноевропейски лидери, с които са близки, дълги години са работили заедно, представители са на
едно политическо поколение и са почти на една биологична възраст. Чехът Густав Хусак (1913), унгарецът Янош Кадар (1912) и немецът Ерих Хонекер (1912)
са хората, с които българският пръв ръководител се договаря да дадат съвместен отпор на по-младия Горбачов. Така „доайенът на източноевропейските динозаври“ става неформален лидер на опита им за бламиране на съветския ръководител [30]. До реални действия не се стига, като една от причините според
самия Живков е, че останалите трима не са добре здравословно [31].
Така със силната подкрепа на поколението, сменило старите неосталинисти в КПСС, българските технократи подготвят смяната на Живков и завземането на властта в партията.

Поколението на 30-те начело на държавата
След партийния пленум на 10 ноември 1989, на който е гласувана оставката на Живков, „реформаторите“ поемат властта в партията чрез избора на
Петър Младенов за нов генерален секретар на БКП. Овладяват и Държавния
съвет (колективен орган, чийто днешен еквивалент е президентската институция). Рязко се разграничават от предишния режим, като му прехвърлят изцяло отговорността за всички грешки. На първо място обвиненията са хвърлени
върху поколението на „сталинистите“, на второ място – върху авторитарния
режим, както обозначават управлението на Живков.
Реформаторските намерения на технократите не могат да бъдат осъществени еднолично в една нова външна и вътрешна политическа реалност. В първите месеци след ноемврийския пленум на политическата сцена по естествен
път из средите на БКП излиза напред поколението на родените през 30-те години. Годините на застой де факто са забавили неговия закономерен поколенски
растеж и това е процес, който върви в целия Източен блок. Апотеоз на неговата
реализация в България е ХIV извънреден конгрес на БКП, проведен през февруари 1990. С решенията си той трябва да отговори на обществените и вътрешнопартийните очаквания за обновление след застоя. Начело на партията
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застава 56-годишният Александър Лилов. Избрано е ново ръководство, доминирано от представители на поколението от 30-те години (деветима от общо 17
членове) [32]. Средна възраст – 52.4 години (за сравнение: в навечерието на 10
ноември в Политбюро тя е 65.5, а сред секретарите на ЦК – 66.5 години). Рязко
подмладяване. Новото ръководство може да се нарече председателство на политическото акме.
Намеренията за обновление на този конгрес се реализират не само във
възрастово отношение. Профилът на новите членове контрастира с предишното ръководство на комунистическата партия. По-образовани (Александър
Лилов, Петър-Емил Митев и Чавдар Кюранов са професори), проевропейски
ориентирани (П.-Е. Митев оглавява фракцията „Български път към Европа“,
Лилов е специализирал в Лондон), мнозинството изповядва нови социалдемократически идеи (Филип Боков, Георги Пирински, Митев, Кюранов), свързани
са с реформаторски тенденции (Кюранов е един от основателите на обединената опозиция – СДС), имат дипломатическа кариера на Запад (Александър
Стрезов, Румен Сербезов), почти всички говорят западни езици. Това е изцяло
ново поколение начело на партията, което дава нов тон в политическия език на
страната и стои на ясни реформаторски позиции.
Необходимо е да се направи една съществена уговорка. Представителите на това поколение (чиито най-ярки представители са в ръководството на
партията) имат общи характеристики, активни са в един и същ политически
контекст, но не бива да се мислят като едно цяло. Всеки от тях има своите особености, своя политически път, свое уникално място. Не на последно място
– въпреки общия партиен генезис – говорим за различни политически визии и
идеи, които неминуемо рефлектират върху междуличностните им и професионални отношения.
Това ръководство на БСП започва работа под двоен натиск: от една страна, от зараждащата се опозиция (улицата, недоволните от режима, студенти,
репресирани, неформали), а от друга – от ретроградни среди в собствената
партия, които не искат промяна и реформи във вида, в който ги вижда поколението на 30-те години. Това са активни борци, партийни секретари по месторабота, неосталинисти, консервативно настроени по-възрастни членове [33].
Особено активни в този процес са стари партийни кадри, т.нар. сталинисти,
които са държани настрани от обществения живот по времето на Живков [34].
Участвали са на различни равнища в управлението на БКП през 40-те и началото на 50-те години, по времето на Георги Димитров и Вълко Червенков. За тях
Тодор Живков е отстъпил от комунистическата идеология и е предал каузата на
Маркс, Ленин и най-вече на Сталин. В смяната на Живков те виждат възможност за реванш и за реализация на утопичните си идеи – засилване ролята на
партията в обществения живот (еднопартийно управление), диктатура на пролетариата (приемана буквално), прилагане на закона с максимална строгост,
въздаване на справедливост, възраждане на сталинския модел на управление
на държавата от 40-те и 50-те години в чист вид. Връщане на времето назад.
Интересно е, че за един исторически миг в първите седмици след смяната на
Живков много от тях търсят връзка със зараждащата се опозиция (СДС), като
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виждат в нея възможност за реализиране на идеите си. Така по един абсурден
начин те и политическите ветерани от историческите партии, макар и мимолетно, се озовават в един и същ политически контекст.
Първото ръководство на партията след промените извършва в началния
етап много за разграждането на тоталитарната държава. Негова заслуга е курсът към пълна десталинизация, което става възможно поради факта, че представителите му не са свързани с догмите на сталинизма. То предприема редица
радикални мерки, като още на 15 януари 1990 Народното събрание гласува за
отмяна на член 1, ал. 2 и 3 от Конституцията на НРБ, в които са формулирани
принципите за ръководната роля на БКП [35]. Създава условия за политически
плурализъм, инициира Кръглата маса, успява да преименува партията (с вътрешнопартиен референдум) от комунистическа в социалистическа, толерира
създаването на вътрешни идейни течения, премахва принципа на демократичния централизъм, деполитизира силовите структури, пенсионира огромен брой
ръководни кадри в МВР и МНО, премахва партийните организации (ППО) по
месторабота, подготвя изборите за Велико народно събрание, с което се слага
началото на демократизирането на политическата система, подпомага зараждащата се опозиция, води диалог с нея.
Андрей Луканов е в близки отношения с лидера на СДС – Желю Желев, с
когото са почти връстници. Желев е роден през 1935 година, политическата му
кариера започва като активист на Комсомола, на 25 години става член на комунистическата партия, след което се отдава на научна кариера по философия.
По-късно, заради реформаторските си виждания на марксизма-ленинизма, е
изключен от БКП, изселен от София. Когато става председател на СДС през
1989 г., Желев няма практическия управленски, административен и международен политически опит. За разлика от технократите, не е рафиниран и не владее свободно западни езици. Едва през 1990 г. излиза за пръв път извън България. В отношенията Луканов – Желев отново виждаме ролята на поколенския
фактор. Въпреки че не предполага априори политическо взаимодействие, може
да го улесни.

Революцията изяжда децата си
Лидерите, осъществили първите промени, много бързо се изхабяват в този
наситен със събития период. Петър Младенов, който е първоначалното острие
на реформите и заема поста председател (президент) на Република България, е
принуден да подаде оставка под обществен натиск (студентски протести, стачки, големи митинги). На 53 години той е обруган, политически изхабен и, изпълнил мисията си, напуска завинаги политиката. Съдбата му е последвана от
последния български премиер преди промените Георги Атанасов. През 1992 г.
той е подведен под съдебна отговорност за злоупотреба с държавни средства.
Осъден е на 10 години затвор, но е помилван от президента Желю Желев [36].
Андрей Луканов оглавява два последователни кабинета през 1990 г. Ролята му
от началото на прехода още не е обективно оценена. Безспорно е, че лидира
процесите, свързани със създаването на демократична опозиция, по-специално
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формирането на опозиционния Съюз на демократичните сили. Икономическата криза и вълната от стачки, която залива страната, го принуждават да подаде
оставка и на 52-годишна възраст, в разцвета на силите си, той приключва официалната си голяма политическа кариера. През 1994 г. дори не е избран за член
на Висшия съвет на социалистическата партия. Александър Лилов се оттегля
от поста председател на БСП в полза на младия Жан Виденов.
Така основните фигури, участвали в свалянето на Живков, овладели и оглавили процесите в партията и държавата, за по-малко от две години са напълно
изтласкани от събитията в страната и от нови поколения политици в собствената им партия.
Независимо от различните оценки за дейността на генерацията от 30-те
години в българската политика, не може да се отрече, че тя поставя началото на
демократичните реформи в България в един тежък социално-икономически,
етнически, вътрешнопартиен и обществен контекст. Усилията, действията и
намеренията й до голяма степен остават неразбрани. В периода на прехода ролята й е демонизирана, имената им се свързват с редица политически митове, за
което допринася и трагичната съдба на Андрей Луканов, застрелян пред дома
си в края на 1996 г.
Младенов, Луканов, Атанасов, Александров и Лилов са представители
на ново поколение политици по времето на късния Живков. След промените
обаче те стават събирателен образ на ръководството на партията и държавата от времето на живковизма. Изкачването им на политическия връх, за което
те дълго и усърдно са работили, всъщност ги довежда до техния политически
край. Твърде бързо се превръщат от ново в старо поколение. Аналогиите и негативите на миналото се прехвърлят върху тях. Докато в началото на промените Младенов и Луканов например са припознати от студентите като обновители, броени месеци по-късно именно студентите участват в свалянето им
като президент и премиер („Оставка на Младенов“ – юни 1990, „Оставка на
Луканов“ – ноември 1990). „Революцията изяжда своите деца“ [37]. За броени
месеци реформаторите в БКП се оказват изхвърлени от събитията. Подобна
съдба по-късно сполетява и руските им ментори Горбачов и Шеварднадзе, които също напускат предсрочно политическата сцена, изтласкани от събитията и
от нови поколения политици.

Появата на нови лидери в началото на промените
В кратък исторически отрязък отново става рязка генерационна смяна:
поколението политически дейци, родени през 30-те, е изтласкано от родените
през 50-те години. Лидерите на трите основни парламентарни партии: Жан Виденов (БСП), Филип Димитров (СДС) и Ахмед Доган (ДПС), са родени съответно през 1959, 1955 и 1954 година. Те нямат реален управленски и парламентарен опит, но динамизмът на трансформационния исторически момент издига
първите двама до министър-председателския пост, а последният повече от 20
години е начело на партия, която три пъти участва в съставянето на българско
правителство. Но липсата на опит у младите лидери на БСП и на СДС не се

89

ОБЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ
компенсира достатъчно от политически умения. И двете правителства не довършват мандатите си. И в двата случая следва възрастова корекция.
Възможността за бързо политическо израстване на биологично млади лидери не е изолирано явление, характерно само за началото на българския преход. Подобни примери от първата половина на 90-те години се наблюдават в
разпадащия се Съветски съюз, в Полша, в Унгария. Сред тях се откроява името
на архитекта на шоковата терапия в Русия Егор Гайдар, който става премиер на
страната на 36-годишна възраст. Най-младият полски премиер в историята на
страната, Валдемар Павлак, заема поста на два пъти през първата половина на
90-те години на ХХ век, когато е съответно на 33 и на 34 години. Предшественикът му Ян Биелецки заема поста, преди да е навършил 40 години. Лидер на
унгарската дясна партия ФИДЕЗ (FIDEZ) през 1990 г. е 27-годишният Виктор
Орбан, който няколко години по-късно, на 35-годишна възраст, става премиер
на Унгария. Към тази генерация млади лидери може да се отнесе и полският
президент Александър Квашневски, който също е роден през 50-те години на
миналия век.
Преходните политически моменти имат своя специфична политико-биологична и генерационна логика. Тя се характеризира с възможността за бърза
политическа кариера, бърза смяна на цели поколения и лидери в политическия
ландшафт, но и с бързо изхабяване на отделни политици, политически организации и цели политически поколения.
Преминаването на Балканите „от периферия на Изтока към нова периферия на Запада“, според точното определение на проф. Л. Митрович, има и
своите „малки тайни“ в генерационните отношения [38].
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лип Боков – 3.06.1948, Георги Пирински – 10.09.1948, Ненко Темелков – 5.12.1948, Йордан
Радичков – 24.10.1929, Чавдар Кюранов – 16.05.1921, Добри Джуров – 5.01.1916.
Виж Г. Карасимеонов. Цит. съч., с. 49. Според проф. Карасимеонов един от факторите за
успеха на тази трансформация е дисциплината на членската маса на БКП.
Знакови фигури от това поколение са ген. Цвятко Анев (1911–2002), комендант на Софийския гарнизон, който през 1965 г. участва в заговора на Иван Тодоров-Горуня за свалянето
на Тодор Живков и осъществяването на ресталинизация и маоизация на България; проф.
Васил Иванов, който е съветник на Вълко Червенков и дълги години е преподавател във
Философския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“.
Вж. Г. Карасимеонов. Цит. съч., с. 28–31. Конституцията е приета на 16 май 1971 (обнародвана в ДВ, бр. 39 от 18.05.1971). Член 1, ал. 2. Ръководната сила в обществото и държавата
е БКП; ал. 3. БКП ръководи изграждането на развитото социалистическо общество в НРБ в
тясно сътрудничество с БЗНС.
Указ 169 от 1.08.1994 година на президента Желю Желев.
На въпрос към Петър Младенов „Как ще обясните, използвам класическия израз „революцията изяжда децата си“, че промяната много бързо изяде децата си, включително и вас?“,
той отговаря: „Фактът си е факт“. Интервю за Боян Трайков, Цит. съч., с. 119.
Mitrovic, Ljubisa R. Tranzicija u periferni kapitalizam. Beograd, Institut za politicke studije, 2009.
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БИЗНЕСЪТ И ПРОИЗВОДСТВОТО
ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА
Ванухи Аракелян

А

Ванухи Аракелян – завършила е
Юридическия факултет на СУ “Св.
Кл. Охридски”; била е на специализация във Великобритания (1999)
и в САЩ (2010). Съдия, зам.-председател и ръководител на брачното
отделение в Районния съд – Варна
(1991–1996); съдия (1996–1999),
зам.-председател и ръководител
на търговското и фирменото отделение (1999–2004) на Окръжния
съд – Варна. От юни 2004 г. е председател на Окръжния съд – Варна. Хоноруван асистент и лектор
в Икономическия университет –
Варна, и в Икономическия колеж
при ВМЕИ – Варна, лектор на семинари, организирани от Патентното ведомство в София и за обучение на синдици. Участва в работни
групи и е автор на писмени становища за изготвяне на законопроекти, свързани с хармонизирането
на търговското, регистърното и
процесуалното право.

ко истината на камъка е искрата му, както казва Карлайл, според пишещия настоящото изложение еманация на търговското право е производството по несъстоятелност. На специалистите, които
работят с тази материя, им се налага неспирно и динамично да се справят със законодателни промени,
с микс от процесуални и материални норми, с взаимноизключващи се правни институти и естествено – с неуредени многобройни хипотези. И това е
напълно нормално – в производството по несъстоятелност като в огледало се отразяват всички сложни
процеси на гранично-преходния ни в редица отношения период. Същевременно то е и изключително
точен барометър за тенденциите в оборота и критерий за стабилитета в търговските отношения. Неслучайно производството по несъстоятелност е един от
диагностициращите показатели за редица социалноикономически процеси в обществото. Защото това,
което се случва в разглежданото производство, е друг
– юридизиран израз на базисната симптоматика.
Този характер на производството по несъстоятелност е намерил своето отражение в многобройни актове, свързани още с оценката на Европейската комисия за напредъка на България в процеса на
присъединяване, в частта й за изпълнение на икономическите критерии за членство и за препоръчителните мерки. Констатациите към този момент са
сочели следния статус: „Все още твърде голям брой
фирми работят на загуба, без да са принудени да се
преструктурират. Това води до загуба на ресурси и
в някои случаи блокира развитието на по-ефективни
предприятия. Лошото функциониране на съдебната
система води до продължителност на делата и неа-

93

ИКОНОМИКА
декватно прилагане на решенията за фалит. Общият извод е, че докато за регистрация на дружествата, т.е. влизането в пазара, може да се каже, че е един добре
регулиран процес, който подлежи на оптимизация, то излизането от пазара е
силно затруднено.“
Подобни на изложените в доклада на Европейската комисия констатации
са се съдържали и в Бялата книга на чуждестранните инвеститори. Императивно в нея е било посочено, че водеща измежду причините за констатираната слаба кредитна активност е „в процедурите по принудително изпълнение
върху обезпечение на ипотекирано недвижимо имущество и в ненамаляването
на възможността на неизрядния длъжник да отлага процедурите в ущърб на
кредитора“.
Такъв е бил безапелационният резултат от направения мониторинг, респективно становището на бизнеса преди няколко години. Каква е реалността
днес – в условията на безспорна световна финансова и икономическа криза?
Какво налага отново да се ситуира като конфликтна точка производството по
несъстоятелност. Отговорът е – реалността. Анализът на данните, предоставяни от съдилищата, сочи видима и притеснителна тенденция към значително нарастване на новообразуваните дела по несъстоятелност. В официалното становище на „Кофас България“ – част от международна компания за управление на
кредитния риск, е императивно посочено: „Един от изключително тревожните
факти е, че със 141% се е увеличил броят на българските компании в открита
процедура по несъстоятелност за деветте месеца на 2009 година и тази тенденция бележи нарастване.“ Универсализирани са основните мотиви за твърдяна
неплатежоспособност и те са израз на една твърде специфично характерна за
периода 2009–2010 година симптоматика. Като правило се твърди дефицит на
оборотни средства, което осуетява възможността за обслужване на падежни
плащания по вече поети кредитни задължения на търговеца към банки и други
финансови институции, а следващото ново рефинансиране, отново със заети
средства, води до трайно задълбочаване на тенденцията към нарастване и задълбочаване на кредитна задлъжнялост. Това се съчетава със спиране или изключително свиване на дейността на търговеца в резултат на спад на търсенето
и свитото потребление – и в крайна сметка намалените приходи от търговска
дейност, съчетани включително и с невъзможността да събере своевременно
свои вземания, водят до невъзможност да се изпълняват изискуеми и ликвидни
вземания на кредитори, които предприемат действия по принудително изпълнение. Посочва се, че затрудненията на търговците не са временни, а са резултат на трайна тенденция към постепенно и необратимо декапитализиране на
дружествата, придружена с тенденция към увеличаване на тяхната финансова
задлъжнялост. Това по своята повторяемост, макар и в различни модификации,
съставлява универсализираната матрица в огромен процент от исканията за
откриване на производство по несъстоятелност.
Всичко това сочи, че финансовата криза ескалира и ситуира няколко специфично юридически въпроса по несъстоятелността. Така че въпросите, които
ще бъдат поставени в изложението по-долу, имат в практически аспект относимост към все по-голям сегмент дружества и търговци.
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Първият измежду тях е датата на неплатежоспособността.
Важността на определената и визуализирана в съдебно решение дата на
неплатежоспособността е въпрос, чиято юридическа и практическа мегазначимост в производството по несъстоятелност и ефектът й по отношение на поетите обезпечения, сключените сделки, правата на трети лица (чл. 645, т. 4 ТЗ,
чл. 646, ал. 2 ТЗ, чл. 647, т. 4 ТЗ), облигационните отношения, възможностите
по чл. 646, ал. 2, т. 1 и т. 2 ТЗ и др. права не се нуждаят от аргументи. Нещо
повече – наблюдавана тенденция в разглежданите дела е единственият спорен
въпрос по нейното определяне. Съдът по несъстоятелността дължи определянето й служебно и непосочването й от молител длъжник или от кредитор не е
основание за обездвижване на разглежданото производство. Дори тя да бъде
посочена, датата на началното състояние на неплатежоспособност или свръхзадълженост не е част от твърденията, за които страните носят доказателствена
тежест, а, както се посочи, се определя служебно от съда по несъстоятелността въз основа на всички събрани доказателства като най-ранния момент, от
който твърдяното от страните състояние на неплатежоспособност или свръхзадълженост е придобило траен и необратим характер. Ето защо едно от разбиранията в практиката, към които пишещият настоящото се присъединява,
е, че освен поисканите от страните доказателства съдът допустимо би могъл
да предприема служебно действия по доказване, като изследва финансовото
състояние на длъжника във всеки един от твърдяните от страните моменти и
в периодите между тях. В тази насока съдът не би следвало да е обвързан от
признание на ответника длъжник за наличие на по-ранна дата, включително и
в случаите когато разглежда молбата му в едностранно производство, като аргумент от това се извлича от предписаното от закона съдържание на съдебното
решение, с което се уважава иск или молба за откриване на производство по
несъстоятелност. Строгото четене на чл. 630, ал. 1 ТЗ сочи, че законът възлага
на съда, ако намери молбата за основателна, да обяви неплатежоспособността
или свръхзадължеността и да определи началната й дата.
Гореизложеното ситуира доктринерен проблем със значителна практическа стойност, особено значим като правни последици в условията на наличната
финансова криза. Когато искането за откриване на производство по несъстоятелност е от кредитор, това по дефиниция означава състезателно производство
и определянето на началната дата на състоянието на неплатежоспособност
(свръхзадълженост) е в резултат на съвместните усилия и на процесуалната
инициатива на участниците в процеса. Когато обаче производството е започнало по молба на длъжника търговец, в доктрината се приема, че това е вид
охранително или поне безспорно едностранно производство, в което съдът
преценява до голяма степен доводите на длъжника, като не е предвидена възможност за заинтересуваните кредитори да опровергават сочената дата. Опасност за кредиторите в разглеждания случай съществува и тя не е параноична,
особено когато молбата за откриване на производство от длъжник е подадена, след като е изтекъл дълъг период от сочената от него дата на спиране на
плащанията до сезирането на съда. Логичен е въпросът: тогава следва ли да се
квалифицира такова поведение на търговеца като злоупотреба с право, щом
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длъжникът сочи дата, по-отдалечена от 1 месец от твърдяния от него момент на
спиране на плащанията? Посочването от пишещия настоящото на срок от един
месец има своята законова база в задължението на всеки търговец, закрепено
не само в Търговския закон, където това задължение е в двуседмичен срок, а и в
Наказателния кодекс, според който след посочения срок бездействието на търговеца, спрял плащанията, се криминализира. Опасността от недопустимо злепоставяне на правата на кредиторите има своя произход в невъзможността те
да обжалват постановеното съдебно решение, в което тази дата е част от неговите задължителни реквизити и което има обвързващо и установяващо спрямо
всички действие. Т.е. кредиторите се оказват обвързани от съдебно решение, в
чието постановяване те нямат законова и процесуална възможност да участват,
нямат възможност да реагират, респ. да представят доказателства, и което не
могат да обжалват. Съдът служебно събира доказателства относно началната
дата на несъстоятелността и само от изпълнението на неговите задължения,
което естествено има своите лимитирани законово рамки, зависи дали това ще
е злоупотреба с право.
Посоченото по-горе има още една проекция, особено значима и практически често срещана в съдебната практика в периода 2009–2010 година. Много
често подадената молба за откриване на производство по несъстоятелност от
длъжник е последвана непосредствено от искане на кредитор на този търговец с идентични фактически и правни твърдения, различаващи се единствено,
както се посочи по-горе, досежно твърдяната дата на началното състояние на
неплатежоспособност или свръхзадълженост. Поставя се въпросът как чисто
времево процесуално ще се развиват двете съдебни производства. Възможните
отговори са следните:
1. Първоначално образуваното като охранително производство се трансформира в исково, като първоначалният молител длъжник се оказва в положение на ответник по предявените и поддържани от всеки един от присъединените кредитори искове за установяване на началната дата на неплатежоспособност
или свръхзадълженост. Съдът в разглеждания случай е приел допустимост на
съединяването и трансформацията на производствата с оглед идентичността
на предмета и универсалния характер на решението, което се постановява по
съществото и на двата вида производство. Допълнителен правен аргумент, посочен от съда по несъстоятелността, е, че законът в чл. 630 ТЗ и сл., както и в
следващата глава 40 от ТЗ не прави разграничение между решението, с което
се уважава иск на кредитор или молба на длъжник за откриване на производството по несъстоятелност. Доколкото единствен спорен момент е началната
дата на неплатежоспособността, респ. свръхзадължеността, чието определяне
съдът дължи служебно като един от задължителните реквизити на решението
по чл. 630 ТЗ, следва да се обезпечи процесуалната възможност на кредиторите
в рамките на същото производство, едновременно с установяването на твърденията на длъжника, да упражнят предявените права за установяване на точната
начална дата. Аргументи против посоченото разбиране биха могли да се търсят
в безспорно различните по вид дела (охранително и исково), подлежащи на разглеждане по различен съдопроизводствен ред. Основен въпрос е дали следва да
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се даде приоритет в условията на финансова криза на принципа за процесуална
икономия и бързина на произнасянето, което удовлетворява в най-пълна степен
прогласените в чл. 607 цели на производството по несъстоятелност, или на технологично стриктното алгоритмично разрешаване на поставения въпрос.
2. Следващо възможно правно решение при наличие на образувано дело
по молба на длъжника и последваща искова молба от кредитор срещу същия
ответник е спиране на охранителното производство до приключване на исковото, за да не се допусне постановяване на различни решения по един и същ
предмет. В този смисъл е и съдебна практика по разгледани молби за отмяна
– Решение № 1252/13.10.99 г. по гр. д. № 132/99 г. на ВКС на РБ, съдия докладчик
Тодор Стоилов.
3. Третото възможно разрешаване на доктринерния въпрос е паралелното
разглеждане на двете производства, като се отчита опасността от постановяване на две противоречиви решения, вкл. и относно началната дата на неплатежоспособността, респ. свръхзадължеността, и от обезсилване на едно от тях.
Видим недостатък на посоченото процесуално разрешение са недопустимият,
особено в ситуацията на финансова криза, преразход на процесуално време и
тежката процесуална санкция.
Следващият въпрос по логиката на написаното по-горе е необходимостта
от официализиране на факта на подадена молба от длъжник за откриване на
производство по несъстоятелност. Този въпрос в най-пълна степен е значим
за финансовите институции – банки и лизингови компании, които са и найзастрашени от невъзможността да узнаят своевременно за подадената молба
от длъжник, спрял плащанията. Тази неяснота рефлектира върху цялото производство, върху всички негови фази и елементи, рестриктивно и окончателно
обвързани със срокове – за предявяване на вземанията, за твърдяна нищожност на сделки, за загуба на обезпечения. Тя е важима и се проектира по отношение на начините на осребряване. Например – ако има особен залог върху
цялото предприятие на длъжника и се пристъпи към изпълнение по Закона за
особените залози, тогава ще сме изправени пред хипотезата, че производството
няма материален субстракт.
В пряка връзка с проблематиката, свързана с определяне на началната дата
на неплатежоспособността и неяснотата досежно факта на подадена молба от
длъжник за откриване на производство по несъстоятелност, е категорията искания, които ние, практикуващите юристи, макар и неконвенционално, категоризираме като симулативни несъстоятелности. По своеобразната неофициална
терминология на юристите, работещи с материята по несъстоятелност, бихме
могли да разграничим два вида симулативна несъстоятелност. Първата е т.нар.
активна, т.е. това е производство по несъстоятелност, започнало по инициатива на кредитор. Има редица искови молби, които съдържат искане да се обяви
ответното дружество в несъстоятелност тогава, когато всъщност стои едно незаплатено облигационно вземане, но не и предпоставките за неплатежоспособност или свръхзадълженост – и това най-вероятно се знае още при предявяване
на искането. В тези случаи кредиторът предполагаемо е воден и мотивиран от
несравнимо по-ниския размер на дължимата държавна такса, от възможността
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да се допуснат предварителни обезпечителни мерки, между които са не само
обичайните запор и възбрана, но и предварителен временен синдик, запечатване на документи и т.н. Отделен аспект са създаването на нестабилност по отношение на този търговец, влиянието на предявената искова молба за откриване
на производство по несъстоятелност върху доброто му име като търговец сред
партньорите му, финансовите институции, НАП, от където се иска удостоверение и което предизвиква ревизии и т.н. В редица случаи това шиканьозно
кредиторово поведение предизвиква недопустимо „стимулиране“ на ответника
по молбата да заплаща реални или твърдени като обем задължения по начин и
в срокове различни от договорно установените и по своята същност удовлетворява изцяло доктринерното разбиране за класическа шикания, т.е. злоупотреба
с право. В условията на финансова криза и нестабилитет на пазара подобно
поведение би могло да предизвика като естествена последица несъстоятелността, която обаче да е следствие на подобно поведение и проекция на ефекта на
доминото.
Условно наречена пасивна симулативна несъстоятелност е налице, когато
длъжник подава молба за откриване на производство по несъстоятелност, като
целеният ефект е злепоставяне правата на кредиторите.
Според практикуващите юристи, работещи с посочената правна материя,
в условията на финансова криза би следвало подобно процесуално поведение,
което създава допълнителен дестабилитет и несигурност на пазара, да бъде законодателно ограничено и скрепено задължително със сериозни санкционни
последици. Значим ефект би имала както доктрината, предоставила теоретично разрешаване на поставените по-горе проблеми, така и, разбира се, практиката на ВКС на Република България.
В настоящото изложение своето място има и следващият проблем, свързан с обозримите и реални рискове на спрялото производство по несъстоятелност. В икономическата даденост на финансова криза и на относителен срив
в цените на движими вещи и недвижимости обясним и по принцип оправдан
интерес на кредиторите е да задържат производството и да отлагат максимално
фазата по осребряване на масата на несъстоятелността. Провеждат се няколко
неуспешни търга, чието икономическо обезпечаване обаче изчерпва наличните
средства по производството, гласуват се големи възнаграждения на синдиците,
което има същия финансов аспект спрямо предварителните разходи, цели се и
се постига спиране на производството, включително и с отказа на кредитора да
предплати разноските. Какво става в този срок на спиране на производството
обаче? То практически не е спряло. Имуществото трябва да се охранява и тази
дейност да се заплаща, което не се случва. Кредиторите пък допускат да се изправят пред сериозната опасност да останат без отменителни искове. При спряло
производство на синдика не се плаща, той не упражнява правата си и трябва да
се заличи. Следователно легитимацията на синдика по заведените отменителни
искове също отпада, те трябва да се продължат от кредиторите и ако кредиторите не са известени, потенциалната възможност отменителните искове да се
прекратят е твърде реалистична.
Част от този проблем е практическата стойност на разходите в производ-
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ството по несъстоятелност. Безапелационно ясно е, че то не би могло да се развива без своята финансова обезпеченост. Тя в условията на финансова криза е
величина, чиято стойност не е пренебрежима. По неофициалната преценка на
юристите, работещи с тази материя, средномесечно производството по една относително средностатистическа несъстоятелност изисква поне 4000 лева обезпечени средства, в които се включват текущите разходи за опазване, охрана на
имуществото, заплата на синдика, заплата на персонала, разходи по осребряването на имуществото, по снабдяването с различни видове документи, необходими за осребряване на масата на несъстоятелността. Специално внимание
следва да се отдели на стойността на отменителните искове, при които според
чл. 649, ал. 2 ТЗ, ако искът бъде отхвърлен, стойността на държавната такса се
събира отново от масата на несъстоятелността. Посочените разходи за това,
предвид начина на определяне на дължимата държавна такса, също не са пренебрежими. Напълно реалистично е в условията на финансова криза разходите
по несъстоятелността, определени по начина, посочен по-горе, да надхвърлят
стойността на имуществото. Отделен, но не малозначителен е фактът, че текущите разходи и разноски изпреварват всички останали вземания, включително
и привилегированите, което по своята същност практически означава, че редът
на вземанията по чл. 722 ТЗ за извършване на разпределение на осребреното
имущество не се спазва.
Едно от най-популярните разбирания за правото е, че то е „изкуство за
справедливото и доброто“. Воден от тази семантика на правото, пишещият настоящото ситуира в категорията въпроси, които финансовата криза ескалира в
производството по несъстоятелност, темата за правата на третото добросъвестно лице. В условията на криза, на безапелационна необходимост от нормативно
закрепена система от мерки за гарантиране на стопанския оборот и на неговия
стабилитет и сигурност е необходимо да се предприемат законодателни промени, гарантиращи в много по-голяма степен от съществуващата нормативна
възможност правата на третите добросъвестни лица. Визуализирам тези, които
абсолютно добросъвестно в юридическия смисъл на това понятие са закупили имот от несъстоятелния длъжник в подозрителния период. Житейски достоверно и много вероятно е един търговец, нуждаещ се от свободни парични
средства, да продаде свой, в редица конкретни случаи – на значителна стойност,
недвижим имот, който до откриването на производството по несъстоятелност
да бъде препродаден отново и отново. В този случай обаче сделката се обявява
за нищожна и всички останали негови собственици претърпяват съдебна евикция. Подобна реалност, съчетана с привличане на заемни средства, би могла да
доведе просто до нова несъстоятелност от категорията „верижни несъстоятелности“ или да сме свидетели отново на т.нар. ефект на доминото.
Всичко гореизложено води към необходимостта от обсъждане и предприемане на бързи законодателни мерки, целящи разширяване на приложното
поле и създаване на по-голяма адекватност към новите икономически условия
на вече съществуващи правни институти или въвеждане на нови, един от които би могъл да бъде предпазният конкордат. Според пишещия настоящото
изложение в условията на финансова криза най-доброто развитие на произ-
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водството по несъстоятелност е възможността това производство да бъде предотвратено или поне последиците му – ограничени чрез съдебния конкордат.
Своеобразен сурогат на съдебния конкордат е оздравителният план, но законодателна реформа, наложителна в условията на финансова криза и кредитна задлъжнялост, изисква по необходимост радикална нормативна промяна
– или да се въведе един нов, впрочем само за историята на търговското право
на България след 1944 година, институт, какъвто е предпазният конкордат, или
да се разшири приложното поле на съдебния конкордат. Смисловата функция
на конкордата е насочена към недопускане длъжникът да изпадне в състояние
на несъстоятелност, респ. да се ограничи произтичащият от това вредоносен
ефект. Възможността за оздравяване на предприятието на търговеца е това,
което би бил адекватен антидот на финансово-икономическите трусове в оборота. Към тази последица са насочени според чл. 607, ал. 1 ТЗ характерът и философията на цялото производство. И това е напълно естествено – буквоядско
и прекалено технократско би било единствено да се констатират патологията в
търговския оборот и леталният изход от дейността на търговския субект, каквито са неплатежоспособността, респ. свръхзадлъжнялостта. Необходимо е да
се осигури възможност за неговото своевременно лечение. Визирано изрично
в цитирания текст е, че една от въздигнатите като постулат цели на производството е да се реализира тази теоретична, виртуална даденост за оздравяване
по реда, предвиден в глава 40 от ТЗ. Съгласно формулираната в доктрината
дефиниция, оздравителното производство е съвкупност от материално-правни и процесуално-правни действия, извършвани от длъжника, кредиторите
и други овластени лица за приемането и изпълнението на оздравителен план.
Предвиждайки възможността за оздравяване на предприятието на длъжника,
законодателят вече е регламентирал факултативната възможност на длъжника да се предпази от тежките последици, свързани с обявяването на неговата
несъстоятелност. Чрез оздравителното производство несъстоятелният длъжник постига, от една страна, опрощаване на част от своите дългове, а от друга – отсрочване на тяхното изплащане. Такова е било разбирането и в старата
съдебна практика, намерила отражение в р. 1670, публ. в сборника „Съдебна
практика“, 1928–1929 г., кн. 2, стр. 120: „задължителността на конкордата ... създава право на несъстоятелния да се освободи от задължението си окончателно
и напълно чрез частичното заплащане на същото ... при конкордата дългът на
несъстоятелния се фиксира в определен процент“ (София, 1931 г.). Разбирането
на новата практика и доктрина е в същия смисъл. Кредиторите, от своя страна,
получават едно по-добро и по-бързо удовлетворение, макар и в намален размер
на вземанията си, като по този начин се избягват рисковете, свързани с проблематичното удовлетворяване на притежанията им в последната фаза на производството по несъстоятелност. Не на последно място следва да се отбележи и
тясната връзка между оздравителното производство и обществения интерес от
запазване на търговското предприятие на несъстоятелния, от което имат интерес и самият търговец, и неговите работници и служители. Ето защо и в найновата доктрина категорично е застъпено разбирането, че „една от основните
цели на производството по несъстоятелност е да осигури възможност за озд-
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равяване на предприятието на длъжника“ („Новите положения в Търговския
закон“, авт. колектив с ръководител проф. Огнян Герджиков, ИК „Труд и право“,
София, 2000 г.). Автентичната воля на законодателя, визуализирана в мотивите
към Решение № 150/29.04.1993 г. на МС, с което е одобрен проектът на ЗИД на
ТЗ и НК и е предложено на Народното събрание да го разгледа и приеме, сочи
изрично: „чрез конкордата се постигат едновременно няколко цели – от една
страна, по-бързо и гарантирано, макар и намалено удовлетворяване на кредиторите, а от друга – опрощаване и отсрочка дълговете на несъстоятелния, и
накрая се постига и защита на обществения интерес, изразяващ се в запазване
на предприятието на търговеца, а оттам и съхраняване на работните места в
предприятието“. Видно е, че идеята, която лежи в основата на чл. 607 ТЗ, е намаленото съразмерно удовлетворяване на кредиторите, след като има възможност за оздравяване на предприятието, защото приоритет е даден на принципа
за бързина на удовлетворяването, макар и в непълен размер, за стабилитет на
пазара, за запазване предприятието на търговеца, макар и с предполагаема оптимизация.
Всичко гореизложено се субсумира в извода, че доколкото принципите на
производството са в съотношение на кумулативност, те изискват да се изчерпят възможностите за удовлетворяване на кредиторите чрез оздравяване, а не
чрез осребряване на имуществото. Този извод се налага не само от систематичното място на института – преди обявяване на длъжника в несъстоятелност,
но и от съвременните тенденции в областта на доктрината, свързана с материята на несъстоятелността. От средата на 80-те години традиционното разбиране за несъстоятелността като универсален изпълнителен процес, насочен
към извършване на принудителни действия от съдебен орган за събиране на
всички вземания на всички кредитори на търговеца длъжник чрез осребряване на имуществото му (каквото е разбирането, залегнало в законодателството
на Белгия, Италия, Швейцария и др.), е изоставено. В приетите законодателни
актове елементите на типичното принудително изпълнение започват да се съчетават с елементите на конкордатното производство. Тази промяна е свързана
с разбирането, изцяло поддържано и от пишещия настоящото, че чрез чистото
универсално принудително производство се изтощават ресурсите на държавата и нейната икономика и расте безработицата, което неминуемо рефлектира и
в социалната сфера, ето защо усилията следва да се насочат към опит за оздравяване на предприятието. Всичко това има особена значимост при съвременните обществено-икономически условия.
Следва да се отбележи и още едно предимство на оздравяването на предприятието, особено важимо в реалността на развиваща се финансова криза.
Константен е емпиричният извод, че осребряването на имуществото има за
своя последица по необходимост и удължаване на производството като цяло,
което е изключително трудно поносим от кредиторите негатив при конкретните икономически дадености за периода 2009–2010 година. Това, разбира се, не
е нов недостатък на производството. В цитирания по-горе източник „Систематичен курс по българско търговско право“, изд. с разрешение № 1356/4.02.1948
г. на КНИК, се посочва, че „в Германия, която има един от най-съвършените
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закони за несъстоятелността ... 25% от несъстоятелностите траят 2–3 години,
като за град Берлин е установено, че около 81% от масата се поглъща от разноските по производството, наеми, заплати, съдебни разноски и пр.“ (стр. 961).
От изложението по-горе се установява, че тази тенденция е важима и в днешни условия и не е преустановила своята универсалност като характеристика на
производството. Изложеното отново се съотнася към безапелационните предимства, особено значими в днешния разглеждан период, на възможностите
на оздравителното производство като необходим етап и на перспективите му
досежно безспорната му по-голяма ефективност и бързина при реализирането на кредиторовите вземания. Отделен е въпросът за наложителността от въвеждането на института на предпазния конкордат при условията на кредитна
и финансова задлъжнялост, обикновено свързано с тях и с последващо рефинансиране, отново със заети средства. Като правен институт той изначално би
ограничил и стеснил базата на явлението, което обсъждаме, на принципа, че
„лекарството помага на болния, не на починалия“.
Разглежданият въпрос за влиянието на икономическата криза върху динамиката и видовата специфика на съдебните производства има още една проявна форма. Това е съдебната реалност, част от която са заведените редица искове
с правно основание чл. 307 ТЗ. Тези искове имаха своята премиера за първи
път през 2009 година, по обстоятелства, ненуждаещи се от вербализиране. Фактическите и правни твърдения в тях, независимо от особеностите на всеки от
исковете, съдържат универсалното твърдение, че след създаването на облигационната връзка между страните по производството са настъпили обективни
непредвидени и непреодолими обстоятелства, които компрометират предмета
и стопанския смисъл на договора – тежката икономическа криза в настоящия
момент в страната и в световен мащаб, както и кризата в съответния сектор
на оборота. Това мотивира твърденията на ищците по посочените текстове, че
тези обстоятелства не правят изначално невъзможно изпълнението, но то – самото изпълнение, би довело до несправедливо и в противоречие с добросъвестността състояние на длъжника. В редица случаи се посочва, че изискването да
се изпълни договорът, така както е сключен между страните, би могло да доведе
до несъстоятелността на длъжника.
Изключително притеснителен е фактът на предявяване на искания с правно основание чл. 307 ТЗ. Съдебната практика от последните няколко десетилетия е изключително оскъдна, просто защото такива искове в този период не са
водени. Симптоматично е обаче, че многобройни са съдебните актове по твърдяна стопанска непоносимост в периода 1915–1920 година, свързана със световно историческо събитие, чието уточнение е дори ненужно. Симеон Ангелов
в статията „Стопанска непоносимост на изпълнението“ (публикувана за първи
път в сп. „Юридическа мисъл“, год. IV, кн. 4–5, сега в сп. „Търговско право“, бр.
5/2002 г.) и проф. Любен Диков в хабилитационния си труд „Институтът на
clausula rebus sic stantibus в частното право“ (изд. в София, 1923 г., препечатан
в сп. „Търговско право“, бр. 1/1994 г.) правят обстоен и аналитичен синтез на
съдебната практика и доктрина по поставения въпрос на Австрия, Германия,
Франция, на Виенската търговска камара, на австрийския върховен съд, на Им-

102

бр. 7/8 – год. XIII

ИКОНОМИКА
перския съд на Германия. Общото в разбирането е, че този институт сам по
себе си е опасен за нормалното развитие на обществените отношения, но съдът
в своите съдебни решения следва да прецизира и индивидуализира степента на
промените, допускащи приложението му. Елементите на института, т.е. степента на промените, поставени от теорията и практиката в най-обобщен вид би
следвало да са:
1. Станалите промени трябва да бъдат в състояние да разместят коренно
факторите, които са образували правната и стопанската основа на сделката.
2. Промяната в обществено-икономическите отношения да е достигнала
степента прекомерно да отегчава както положението на конкретния длъжник,
така и на всекиго, който би бил поставен на мястото му, и обективно да предизвиква свръхмерно несъответствие между стойностите на престацията и контрапрестацията.
3. Мярката за понятието „прекомерно“ ще бъде по-широка или по-тясна в
зависимост от това дали при сключване на сделката е съществувала по-голяма
свобода на действие, дали конкуренцията не е заставила страната да се подчини на диктувани от противната страна условия, или тя сама ги е приела.
4. Станалите промени по степен трябва да бъдат толкова силни и значими,
че от гледна точка на обществения интерес да се налага запазване на икономическото съществуване и на двете договарящи страни.
5. Промените трябва да са достигнали такава степен на радикалност в
измененията на обществено-икономическите състояния в сравнение с обществено-икономическите състояния, при които сделката е сключена, че ако
се изисква и при новонастъпилите обстоятелства точно да се спазват старите
договорни правоотношения, това би довело до неоправдана от социална гледна
точка експлоатация на задължената страна.
Всичко гореизложено, в своя най-синтезиран и юридизиран вид, означава,
че „най-сигурен критерий, с който можем да измерим степента на настъпилите
промени, е правното чувство на справедливост и честност на обществото, в
което работим…“ (проф. Любен Диков, цит. съч.). В своя хабилитационен труд
авторът намира за крайно изискването в съдебната практика на Германския
имперски съд, че условие за приложението на института на стопанска непоносимост следва да е степен на промени, която да предизвиква заплашващо
опропастяване на задължената страна. Разбирането в българската доктрина е,
че „щом като чакаме да настъпи подобна заплашваща опасност, докато ние се
притечем на помощ на нуждаещия се, за да го освободим от поетите задължения, то често пъти се явяваме много късно“.
Близко до това разбиране е и становището на Симеон Ангелов в посоченото по-горе съчинение. Като не оспорва изконния постулатен принцип на
облигационното право за „светостта на договорите“ (проф. Меворах), той изрично пише, че този принцип не би могъл да изключва изцяло и ултимативно
изискванията на справедливостта и добросъвестността. Ясно е, че всяка страна
встъпва в договорна връзка, пресмятайки предварително с голяма вероятност
какви разходи ще трябва да се направят, за да се изпълни поетото задължение
и каква ще е тяхната парична стойност. Ясно е също така обаче, че тази възмож-
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ност за предварителен разчет предполага сравнителна устойчивост и сигурност
въобще на икономическите условия. Ако настъпят промени, непредвидими
при сключването на договора и преди неговото окончателно изпълнение, тогава „изпълнението на това задължение може да е станало толкова обременително, че стопански да се явява невъзможно, тъй като никой не сключва договор,
за да причини чрез изпълнението му стопанското си разорение“ (цит. статия на
С. Ангелов). Авторът извежда разбирането си, че стопанската непоносимост е
обективна величина, която не се дължи на причина, за която страната отговаря,
и има своето основание в принципа на добросъвестността. Не съществува спор
в доктрината, че тя е „върховно мерило“ (цит. съч.) в двустранните и взаимни
отношения между страните за това, което те могат да изискват една от друга, и
за това, което си дължат. Прилагана като принцип, добросъвестността изисква обективна преценка на противоположните засегнати интереси и даване на
предимство на този от тях, който от социална гледна точка е по-важен, поради
което трябва да бъде запазен за сметка на противоположния му интерес.
Професор Любен Диков завършва своята статия по начин, който го прави
особено подходящ за завършващ цитат на настоящото изложение. „За никой
правов институт не може да се твърди, че важи за всички времена и епохи, а
стойността на всеки се изследва с оглед на даденото време. За времена, в които човечеството върви по един от по-рано отъпкан, правилен път, който не е
свързан с промени, носещи в себе си преустройството на стопански строй …
няма място за институти като този на стопанската непоносимост. Този институт трябва да стои на разположението на юриста за времена като днешните, в
които човечеството се преустройва … докато законодателят не се намеси и не
уреди известни правоотношения… На съдията е предоставена задачата, до намесата на законодателя, в своите решения … чрез съблюдаване на обективните
промени на обстоятелствата … да постигне едно справедливо изравняване …
да внесе повече справедливост при повелята да се изпълни едно задължение.“
Пишещият настоящото изложение приема изцяло тези думи като своя професионална кауза, защото духът, а не буквата на закона поддържат правосъдието
живо (Ърл Уоръм).
В настоящото изложение авторът е ползвал съдебната практика на съдиите от Търговското отделение на Окръжния съд – Варна, за което изказва своята
колегиална благодарност.

104

бр. 7/8 – год. XIII

ПРОФИЛИ

ЛИЛЯНА СТЕФАНОВА

105

ПРОФИЛИ

ЛИЛЯНА СТЕФАНОВА 
НЕУМОРНАТА ЖРИЦА НА СЛОВОТО
Иван Гранитски

1

Щ

Иван Гранитски – литературен критик и поет, доктор на
философските науки. Автор е на
книгите „Поезия и поетическо
самосъзнание“, „Марксовата полемика“, „Време и художествени
идеи“, „Отвъден щурец“, „Кораб
от светлина“, „Храм“, „Гео Милев
и трагиката на националната
съдба“ и други. Основател и директор е на издателство „Захарий Стоянов“, главен редактор
на сп. „Везни“.
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астие за съвременната българска литература е
дългогодишното житейско и енергично творческо присъствие на поетеси като Елисавета Багряна, Дора Габе, Лиляна Стефанова, Блага Димитрова, Станка Пенчева... Несъмнено изминалият XX
век ще бъде разглеждан от идните поколения и през
окуляра на тяхното вдъхновено лирическо зрение.
Тези удивително ярки, неординерни, многостранно надарени личности са оставили своя отпечатък
не само върху развойни тенденции в литературата
и културата, но и в цялостния обществен живот на
миналото столетие.
Особено място във фалангата талантливи поетеси заема Лиляна Стефанова. Тя е от авторите, които
още с първите си произведения дръзко и предизвикателно навлизат в полето на изящната словесност,
привличат с магнетичното си излъчване вниманието
на критиката и на по-широката публика, не се страхуват от литературните полемики и дискусии и не
само отстояват личните си творчески позиции, а и
респектират с категоричната защита на нормите на
обществения морал.
Впечатляващо е, че дарованието на Лиляна Стефанова още от ранните й творби се развива едновременно в няколко съществени направления. В самото
начало тя се заявява като автор с ясна социална позиция; температурата на нейните граждански емоции
винаги е висока. Неспокойствието, вътрешното неудовлетворение, патосът на правдивостта доминират
над всичко. И дума не може да става за елементи на
декларативност или на пряка публицистична обагбр. 7/8 – год. XIII
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реност, които са характерни за редица автори от началото на 50-те години на
миналия век.
Следвайки благородните традиции на високата българска поетическа класика – Пейо Яворов и Димчо Дебелянов, Кирил Христов и Пенчо Славейков,
Гео Милев и Никола Вапцаров, и Лиляна Стефанова разгръща вдъхновението си в няколко важни тематични посоки. Преди всичко от лириката й струи
неудържима, стигаща почти до екстаз любов към Отечеството. Патриотични
интонации или цели стихотворения, посветени на любовта към Родината, ще
открием в почти всички нейни сбирки. Лиляна Стефанова усеща конкретния
пулс на времето и докато в по-ранни свои произведения е възторжена и романтична, наблюдавайки изграждането на нова България, присъединявайки се към
патоса на съзиданието на онова време, в последните си засега творби тя страда
заедно със своя народ от покрусата на идеалите, ужасява се от нашествието
на нихилизма и отродителските тенденции, завладели страната и налагани от
нейния така наречен нов политически елит. Емблематично в това отношение е
стихотворението й „Разделена земя“, посветено на трагичната съдба на българските емигранти:
Защо неволята бащина
и в новото хилядолетие?
Балкани,
защо Историята не на бал кани
чедата ви?
Айде, поне на семейна софра!
Защо пак
нивата отсам – стоката оттатък.
Стряхата отсам – сълзите оттатък.
Майката отсам – рожбите оттатък.
И пак
опелото отсам – кръщавката оттатък.
В 21-вия? Защо?
Патриотичното чувство у Лиляна Стефанова е дълбоко органично и промислено, то може да се изрази в плач за нелеката съдба на прокудените, или
в ридание за едно закрито българско училище, или в покруса за изчезващото
днешно българско село, чиито нравствени ценности и ориентири определят
фундамента на националната културна самобитност и идентичност.

2
Разбира се, една от определящите линии на поетическите търсения на Лиляна Стефанова е любовната лирика. Тя е автор на редица христоматийни в
това отношение творби – от ранните й стихосбирки „Когато сме на двадесет
години“, „Света, който обичам“, „Ида при вас“, „Влюбена както някога“ до по-
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следните й засега творби „След третата чаша“, „С твоя кръст, любов“, „С дъх на
мъже“, „Пребродих дни на мъка“ и др. Нека си припомним някои стихотворения: „Аз исках да ти вярвам“, „Обичам в мразовит и ясен ден“, „От километрите
не се плаши“, „Обичам утринните срещи“, „Името ми“... Ще бъдем впечатлени
от непосредността на любовното вдъхновение и трепет. Лирическата героиня
е готова да прокара в „перления свят пъртина“, за да преодолее бездните на
отчуждението и препятствията; тя може да премине през пропасти и океани,
за да намери любимия – „И аз те търся – зла и онемяла“. Може и да взриви спокойствието на плебейското битие с предизвикателния възглас:
Не може никой тъй да ме нарича.
В тунелите на гърлото ти еква
с упойващи отсенки мойто име,
като че ли го чувам първи път.
И още дълго искам да звучат
освободени гласни. Като в люлка
да ме полюшват ЛИ и ЛЯ. Да спрат
и да възпламнат пак в неведом съд.
Любовното чувство у Лиляна Стефанова е до крайна степен драматично изострено. Тя е екстатична, бравурна, огнена, изпълнена с емоционални сътресения,
възторзи, изблици и потреси. Както е в програмното стихотворение „Не идвай“.
Лирическата героиня е категорична и плаха, драматично остра и нежно трепетна:
Дори когато те зова на помощ –
не идвай. Не прекрачвай моя праг.
От теб да няма багра, звук и полъх.
Да няма светлина.
Да няма мрак.
Лиляна Стефанова е трагично раздвоявана между любовта и мъката. Между волтовата дъга на тези две екстремни чувства и състояния възникват нейните
привлекателни и загадъчно емоционални пътешествия. В ранните стихосбирки на поетесата биваме впечатлени не само от индивидуалните й емоционални
трепети, а и от нещо много по-съществено – от драматичното съпреживяване на трагедията на следвоенните жени. Емблематично вече е станало нейното
стихотворение „Две по две“, в което по неподражаем начин са пресъздадени
мъката и героизмът, нежността и суровостта, волята и темпераментът на руските момичета и жени, преживели ужаса на Втората световна война:
Момичетата танцуваха две по две
в стари басмени рокли.
Танцуваха на широка площадка
в парка,
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сами –
две по две,
две по две –
танцуваха, докато им се завие свят,
стъпка напред – отново назад.

3
В сбирката си „Пребродих дни на мъка“ Лиляна Стефанова има няколко
програмни стихотворения. Едното е без съмнение „Това ли съм“. Ние виждаме драматичното раздвоение на личността на лирическата героиня. Едно безкрайно пътуване от Аз до Аз ни потапя в постоянни вътрешни самоанализи,
в загадъчното пътешествие на неустановимото, вечно изплъзващото се. И тук
имаме отново антитезисен сблъсък между слънчевото, прозирното, романтичното, цветното възсияване и умората, скуката, оскотяващата делнична сивота.
Темата за убиващия възвишените чувства бит прозира почти във всяка творба от тази книга. Така е в „Душа по монокини“, „Това ли съм“, „Бит“, „Детето“,
„Собствена информация“, „Гримираната“ и така нататък.
В „Гримираната“ откриваме дори своеобразен скрит диалог с Гео Милев.
Когато поетесата говори за отчуждението на големия град, когато саркастично споменава рекламите на латиница и оприличава града на лакомо чудовище,
когато разкрива образа на блудната София, „гримирана с руж от латиница /
като лека жена“, ние си спомняме мощните Гео-Милеви прозрения в поемата му
„Ад“ за ненаситността на големия град, за постоянната му способност да твори
отчуждение, агресия и пустота.
В друго програмно стихотворение от книгата – „Цяла“, лирическата героиня през болка и тъга все пак утвърждава, че преминавайки през разрушителните
катаклизми на времето, запазва своята вътрешна духовна цялост и хармонично
единство. И въпреки че, както споделя в „Нежност ли“, грубата дума царува и
„властва разсъблечена нагло“, това не накърнява заредената й с вътрешна светлина душа. Поетесата е почти мистично привличана от движението на душите
между вековете и пластовете на историята. Тя непрекъснато си задава въпроса
за изминалия ХХ век. Не е ли той
... номер на съдбата,
двусмислена игра на думи?
Мистичен ход, прехвърлил
седефената привечер и нас
в история, в архив, в музеен прах.
На бруталностите на конкретното социално време поетесата противопоставя носталгичния спомен, поетичния блян, нежната равносметка. Някои стихотворения от тази книга са прелестни етюди с психологически оттенъци. Там
властват пастелното настроение, лирическото изображение изцяло е подчинено на многобагреността, на полифоничността.
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Съществено достойнство на „Пребродих дни на мъка“ е пулсиращата енергия на поетическите настроения. Закопнялата за изгрев душа на поетесата разполага драмата на времето и на своето общество върху сцените на собствения
си гняв. Тя е безжалостна към самата себе си, към своето минало, но безжалостна и към времето, в което й е съдено да живее. Дори след всички превратности
и изпитни душата на лирическата героиня не се е укротила, кръвта на думите й
не се е смирила. Тя вижда ритъма като необязден жребец. Разглежда метафората като дивачка, която хищно изскача от психоджунглата на големия град. И в
същото време има способност да съзира скритите вселени в човешките очи, да
вижда онова, което е невидимо за другите, да се любува на полутоновете, полусенките, отблясъците, светлините. Нейната блуждаеща и постоянно самоанализираща се навяхната душа се втурва без страх в „тоя свят на хаос и разруха“.
И в същото време е способна на задъхано страстни, синкопно насечени любовни съзерцания, видения и блянове. Тя е разпъната между любов и нелюбов,
възторг и покруса, ярост и примирение.
И в предишните творби на Лиляна Стефанова се усещаше острият социален патос и нерв, но като че ли именно тази книга ни поднася най-цялостно и
художествено убедително доказателство, че тази поетеса е измежду първожреците на съвременната българска лирика. Тя не може да си позволи да пее балдевски песни по стар маниер, когато Отечеството й е в опасност, когато нейният народ страда и неволята е стъпкала разума и гордостта. Лиляна Стефанова
яростно въстава срещу подмяната на стойностите и идеалите – национални,
социални и екзистенциални. В следващо програмно стихотворение от книгата
– „Свежи заглавия“, тя с неприкрита жлъч се противопоставя на превземащата всичко социална чалга. Вазовият роман „Под игото“ е изместен от интереса
към дамското бельо на Версаче.

4
За повечето стихосбирки на Л. Стефанова е характерно рядкото съчетание
на лирически и героически интонации. Тя се хвърля в емоционалните бездни
на индивидуалната любов и на върховния екстаз пред подвига на първопроходците. В сбирката й „Глас от бъдещето“ се откроява друго програмно стихотворение – „Те не бяха по-стари от нас“, в него тя разсъждава за подвига на
духовните наши предтечи – Ботев, Смирненски и още достойни личности, които са предопределили и легитимирали нашето днешно достойнство. Поетесата
патосно възкликва:
Под неистови ветрове
те рискуваха, те раздаваха
ум и воля, сърце и страст.
Те за нищо не се оправдаваха.
В стихотворението „Нощта на поета“ тя интерпретира фундаменталната
тема за Яворов и страданието, изследва тайните сили на мрака, миражите сред
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мъртвата пустиня, вечния трагизъм на родната съдба, „награждавала свои поети / с ранен мрак и късно признание“.
Още в първите си лирически сбирки Лиляна Стефанова ни поднася ярки
и великолепни поетични метафори, независимо дали става дума за интимна
лирика: „О, сладко, слънчево безумие“, за абстрактен прелестен любовен етюд:
„Вечерта заспива / като негърка / в бяла люлка“, или иде реч за възпев на българския дух, воля и характер, манталитет:
Но имаше – и днес ли има? –
сърца способни да горят,
да защитят великодушно
и стих. И вяра. И сълза.

5
Лирическата философия на Лиляна Стефанова определя нейната духовна
конституция. Тя съдържа героичното ни историческо минало, тревожното ни
настояще и неясното ни, уви, бъдеще. Според авторката мракът постоянно дебне светлината, но слети от „един родилен вик“, полюсите на непримиримостта
ще родят истинското ни бъдеще.
Поетесата постоянно жадува да бъде понесена от „още, още един замах на
крило!“. Това е поривът на вдъхновените криле на мечтата, на бляна, на поетичната притома, на безумния възторг на поднебесния щъркелов подвиг, на драматичните махове на крилете на надеждата и светлината. Тя бива изкушена от
непозволената, но мамеща скорост, която зрее в нашите души. Богатството на
тематиката в поезията й се корени във внезапните извивки на всекидневното,
където низкото и възвишеното, благородното и подлото, грозното и красивото по неподражаем начин се смесват и имплантират едно в друго. Докрай непримиримата лирическа героиня винаги се изправя пред главния страшен съд
на съвестта. И се възприема като бравурно действие, но и като една-едничка
дума, „на която никой / никога вече / няма да намери / съзвучна и пълна рима“.
Душата на поетесата е постоянно от бяла шир превзета, волността, игривостта
на вътрешната разкрепостеност и любовната игра я обладават и изпълват. Но
всъщност това е чувството на пълнота от ликуването пред богатството на родната природа, пред индивидуалното любовно великолепие или преклонение
пред посланията на световната хармония. Ето защо за Лиляна Стефанова тъй
близко са полюсно противоположни състояния като любов и омраза, живот и
смърт, талант и бездарие. В съдбовното си стихотворение за Христо Смирненски („Болка по Смирненски“) тя възкликва:
Талант и смърт –
немислим съюз.
Как? Подпалвачът на изгреви –
гасне?
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6
Периодично Лиляна Стефанова се връща към емблематичния и събирателен образ на Майката, майката като крило на късна птица, нежна сянка, седнала
пред портата на селска къщица, черната й забрадка се развява като знаме. Поетесата знае, че светещите меко в здрача очи на майките са единствените фарове
на надеждата и просветлението. И от друга страна, извън преклонението пред
майките, пред предтечите, пред духовните подпори на Отечеството Л. Стефанова безстрашно се втурва в бездните на неудържимото интимно чувство.
Стихотворението „Вятърът“ ни отправя към преки паралели с творчеството
на Елисавета Багряна. Нашата авторка също възприема вятъра като страстолюбец, подобно на волната, непокорната и неукротимата Багряна. Въобще за
любовната лирика на Лиляна Стефанова са характерни разгръщането на енергията на нежността, емоционалните падове и възземания, стресове и параболи,
където в стреснатия мрак се долавя
като на цветна кинолента
един предупреждаващ знак.
Да скачат светлина и сянка
в такт на неистова игра.
Няма покой за душата на поетесата, за нея залив без урагани няма. Във водовъртежа на страстите тя открива своята истинска същност, самонамира се и
се самообяснява, постоянно е под влиянието на пиянството на поетичната молитва, на лудостта пред бялата хартия, която я кара нищо да не крие, а обратно
– да преоткрива мъката, която я прави безразсъдна и уязвима и в същото време
й дава куража да вярва докрай, че справедливост и истина има. Дори когато е
огорчена, обидена, ограбена, пронизана от чуждото равнодушие, безразличие
и студ, не потъмнява вътрешната светлина на нейната доброта. В силното, достойното, достолепното мъжко рамо се блъска болното крило на нейната песен
и се приютява в неговия нежен плен.
Силата и мистичната продължителност на любовното чувство отекват в
редица нежни стихотворения на Лиляна Стефанова. От недрата на душата й
сякаш постоянно изригва спонтанен вик – „Душите ни са заедно“. Лирическата
героиня постоянно изрича думата „сбогом“, а тя всъщност се превръща в ново
начало – на подновяващото се страстно чувство, на неудържимия копнеж, на
драматичното потъване в мамещия плен на спомените. Подобно на Багряна,
Дора Габе, Станка Пенчева, и Лиляна Стефанова често отъждествява индивидуалното любовно чувство с омаята пред екстазно въздействащата българска
природа. В такива случаи трудно можем да разделим двете внушения – индивидуално субективното и обобщаващия възпев преклонение пред красотата на
отечествената натура. Да си спомним прелестната й миниатюра, посветена на
Мелник в тихата привечер:
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А над мен –
невероятно малка –
от небесните черги
се сипеше звезден прах.
Великолепието и неудържимото очарование на българската природа помагат на поетесата да се съпротивлява на агресията на вътрешния мрак. Сладките взривове на пулсиращите сокове на маслини и други събуждащи се за живот през пролетта дръвчета са нейната спасителна опора пред нашествието на
нравствения здрач.

7
Лиляна Стефанова е майстор както на късите лирически фрагменти, заредени с голяма вътрешна енергия, така и на по-мащабни поетически творби,
като например поемата „Влюбена както някога“. Тя заслужава специален анализ, защото ни връща към историческите мотиви на човешката почтеност и
достойнство, към моралните основания на любовта към Отечеството, но в същото време и към любимия човек, към майката (впрочем в продължение на
повече от пет десетилетия поетесата постоянно се връща към емблематичния,
свещения и възвишен образ на майката, разбирана отново в традициите на високата българска поетическа класика като символ на Състраданието, Милосърдието, Добротворството, Добросърдечието, Изкуплението, Вярата, като събирателния образ на Пиета), към цивилизационните ценности и ориентири, към
знамената на честта и символите на доблестта. В тази поема си дават среща по
неподражаем начин жестокият и суров образ на войната и нежният и възвишен
образ на любовта, детството, невинността. В апокалиптичните окопи и траншеи, разкъсвани от взривове и омраза, покълват мечтите, които са най-добрата
и най-възвишена контратеза на безумието и абсурдите на насилието. За поетесата символ на възкръсващата след войната Русия (но символът е всеобемащ и
би могло да бъде съотнесен към всяка друга страна) са онези крехки и прелестни създания, които възраждат живота:
Мадони с пламнали ръце
се връщаха
с ръждиви кофи
в студено северно селце.
Но те са и поетите, които плачат и се прегръщат „по-силни от всяка
смърт“. Поемата „Влюбена както някога“ е своеобразна лирическа кардиограма на преклонението пред подвига на честните, невинните, безкористните, тя
е достоен възпев на мъртвите храбри момчета, лирически апотеоз на почтените живи хронисти на века. Техния събирателен образ поетесата изгражда със
страшното двустишие:
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Юноша с патерици
носи стръкче мимоза.

8
Душата на Лиляна Стефанова е разпъвана от полюсни състояния. Тя може
да сътвори стихотворения, заредени с драматизъм и трагизъм, и веднага след
това да породи ефирно, закачливо, наситено с много светла енергия поетическо
намигване, както е например нейното не по-малко популярно стихотворение
„Токчета, токчета“. Тук флиртът е възведен до естетически апотеоз на прадревните мъжки желания, до пиетет пред красотата, очарованието, съблазнителността, загадъчността и необяснимостта на женската природа и същност. Но
това е едното любовно лице на Лиляна Стефанова, а другото е добре изявено
в стихотворението „Нощ на две“. Ако в първата творба тя е игрива, фриволна,
ефирна и в крайна сметка почти безотговорно безгрижна, във втората виждаме
трагизма на страдащата й душа, дълбочината на страстните възземания и пропадания.
И все пак, и все пак...
Смъртен. Раним. Облъчен от словото.
Обречен на страсти.
Колко пъти
пред него на масата –
две чаши
и в тях – нощ,
разлята на равни части.
Темата за страданието и жертвоготовността постоянно магически привлича поетесата. Тя се опитва да прозре по-абстрактния смисъл на терзанието, търси в раните раждащото се от безмълвието слово. В стихотворението
си „Птица“ стига до поразителното прозрение: „Птицата пие вода от мръсна
локва. / Но лети. Високо лети.“
Независимо дали говори за делничната грубост и всекидневието на уличните свади, за вулгарността на изкривените от злоба скули или за подхранваната от
среднощната ласка любов, за сгушената в шепотни устни любовна жажда – или
разсъждава за мъртвата река, понесла загубените момичета и момчета, изчезнали без дъх в рова на безпаметството и дрогата вместо в изгрева на любовния рог,
тя еднакво силно усеща вътрешните детонации на човешката душа, терзанията и
екстазите. Самата поетеса си е сътворила поразителен автопортрет:
Обичана, отричана,
отсичана
до корен.
Ту пропаст. Ту – вис.
И пак – светулка в мрак.
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Неизтребно, неизгребно,
неизчерпно,
неведомо как – от същия корен
пръква зелена струйка –
лист!
Всъщност влюбената лирическа героиня на Лиляна Стефанова е една танцуваща душа – между болката и нежността, между съзерцанието и възторжената страст. Нейното верую е неизтощима съпротива срещу онова, което износва
човешките души, срещу апатията, безразличието, униформеността, баналността, скучността, посредствеността...
Лирическият патос на Лиляна Стефанова е посветен на съхранението на
светлината на човешката душа, на защитата на проверените морални ценности, на опазването на благородните отечествени традиции, които предполагат
достойният поет да люби приятелите на Отечеството и да мрази враговете на
Народа.

9
С поразително упорство и постоянство Лиляна Стефанова дълбае в рудниците на българското Слово в продължение на повече от шест десетилетия.
Става дума не само за поезията, но и за прозата, публицистиката, мемоаристиката, пътеписа и т.н. Нейните книги „Една есен в Америка“, „Вулканите на
Мексико димят“ и „Япония без кимоно и ветрило“ не само претърпяха по няколко издания, те се превърнаха в значително културно събитие на своето време. В тях ние виждаме другото лице на Лиляна Стефанова – освен нежното й
проникновено поетическо чувство още и изключителната острота на анализа,
способността за мащабно и многопосочно структуриране на повествованието,
при което имаме съчетание на мемоарния елемент и на пътеписа и изграждане
на плътни художествени характери.
Стотици са публицистичните статии, есета и интервюта на Лиляна Стефанова, посветени на творци и проблеми на световната култура и литература.
Самата тя се радва на лично творческо приятелство и познанство с десетки от
най-големите съвременни писатели и хора на духа.
Тази неуморна жрица на Словото е подготвила за печат и удивителен автобиографичен роман, който вече върви към читателя. Той ще ни помогне да
доуплътним и обогатим представите си за тъй разноликия и многопластов талант на авторката. В този роман тя повествува не само за своя личен живот, а и
за живота на Отечеството през последните 5–6 десетилетия.
Поднася ни сурова и автентична картина на драматичния и разтърсващ
финал на ХХ век, когато социалните трансформации и пертурбации преобръщат не само индивидуалните човешки съдби, но и развитието на цялото общество. Тази своеобразна кардиограма, сигурни сме, ще вълнува следващите
поколения и ще предизвиква тяхното социално, интелектуално и художествено
внимание.
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Неуморната жрица на Словото Лиляна Стефанова работи повече от шест
десетилетия, втурвайки се в тунелите на българската изящна словесност, като
посвещава усилията си на развитието на езика, на многообразието на метриката, строфиката, на великолепните ритмически конфигурации, на римата,
пластиката на художествените видения, метафоричните експлозии и невероятната образна специфика. Лиляна Стефанова като весталка отдава енергията
и таланта си на българското Слово. Словото, което е в Началото, както казва
Евангелистът, Словото, емблематизиращо скритата същност на Бога, на Божественото, въплътено в енергията на Словото.
Лиляна Стефанова, или другото име на таланта на българското поетическо Слово!
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ЛЮБОМИР ЛЕВЧЕВ
Лауреат на наградата „Златен венец“ – Струга
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скар Уайлд, в неподражаемия си брилянтно
афористичен стил, ни завеща прозрението, че
животът е нещо твърде важно, за да говорим за него
сериозно1. Да, наистина е така! В живота има немалко неща, на които обръщаме гръб, не насочваме внимателно, любопитно и бдително око, нито надаваме
ухо към тях. И не желаем да ги коментираме. Защото
ги считаме за доста постни, блудкави теми за нашите възвишени разговори. За фръцкащата се претенциозност на умовете ни. А те са част от органиката
на живота. Без тях виталността му е невъзможна. Без
вкус! Тези „неща от живота“ обикновено ги считаме
за пренебрежими, незначителни или неважни спрямо „големите“ цели и задачи на житейски баналното
ни всекидневие. Или за унизителни и смешни спрямо „историческите“ ни напъни в даден момент. Интелектуалните упражнения и занимания с тях ги виждаме като напразни и досадни.
Има обаче исторически времена, обществени
реалности и нрави, когато тези незабележими „неща
от живота“ придобиват исполински ръст и съдбовно
значение. Това обикновено се случва в преломни обществено-исторически периоди. Когато установените порядки, условия и нрави са изправени пред съда
на Времето. Когато пластовете на живота се преобръщат. И жизнените светове на хората се взривяват,
потъват в бездните на настойчивите питания: а сега
как и накъде? Казва го и Ги дьо Мопасан: „има такива
мигове, когато всичко около нас изглежда променено. Даже жестовете ни придобиват ново значение и
часовете губят обичайните си места“2.
Това може да се случи и при екзистенциални
сътресения в човешкия живот. Дори при съвсем мудбр. 7/8 – год. XIII
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но, спокойно или безпроблемно житейско съществувание човек по различни
причини може да изпита нужда да прибегне до менюто на спомените.
В драматични епизоди на общественото или на персоналното житие-битие с ярка сила изпъкват силуетите, ролите и значенията на устните споменни дискурси. Те се оказват странен пришълец, но и фатално потребен инструмент за възбудената, нерядко смутената или пък напълно обърканата човешка
душевност. Така се случи и по време на неописуемо драматичния ни преход
към демокрация. Когато такива дискурси изригнаха с неподозирана сила. И
символната им лава заля огромни смислови, ценностно-нормативни пространства. Те разтресоха жизнените светове. Преобърнаха човешки съдби. Пометоха с небивала мощ и ред институции. Това налага прежното аристократично
високомерие към подобни „неща от живота“ да се преодолее. Да се компенсират нанесените от него щети. Още повече че всичко в прехода се политизира,
включително паметта и спомените ни, без употребите на които няма да минем
и в непредвидимите хоризонти на бъдещето. За жалост обаче учените още не
обръщат достатъчно внимание на подобни феномени.
От паметта си човек не може да избяга! Освен ако не го връхлети амнезия.
И далеч по-често – някаква възрастова ограниченост или деградация в това отношение. Човек не е пълновластен господар на своята памет, нито законодател
на спомените си. Цицерон Темистокъл е казал: помня дори това, което не искам
да запомня, а не мога да забравя онова, което искам да забравя. А и как иначе?
Човешка съдба!
Срещу Паметта и спомените, както и против техните дискурси се възправя
зловещата снага на Забравата, те са преследвани от кошмарните й сенки. Но
невинаги Забравата е предвестник, вестоносец или изпълнител на лошавини
и беди в живота. Невсякога тя носи злочестия или злощастия на поразения от
пристъпите й човек. Ако е вярно, че и Порокът има своите добродетелни страни, защо тогава Забравата да няма своите позитивни значения и роли? И да
не върши дори щедри благодеяния! Тя може да притежава и да демонстрира
балансиращи функции, терапевтични или дори катарзисни влияния и въздействия срещу обременеността на ума и психиката. Сервилно или неусетно да помага за разтоварване на прекомерните им напрежения. В този дух еволюцията
на човека е била справедлива: дарила му е Памет и Забрава. Впрочем живот без
Забрава би бил също толкова ужасен, колкото живот без Памет.
Игрите на Паметта и Забравата са прекалено сложни, тънки и непредвидими. Не се знае точно кога или как нещо от Паметта потъва в бездните на Забравата. Но е непонятно и защо понякога нещо, уж напълно заличено, отново се
връща в Паметта. Човек е способен относително да дресира Паметта си. Спрямо
Забравата обаче той е направо безпомощен или неспособен да й диктува „дневен ред“. Може би Забравата се оказва по-жилава, по-неподатлива на умишлен
натиск? Но и далеч по-коварна, по-лукава! И, разбира се, доста по-отмъстителна от Паметта. На тази относителна смиреност и покорност на Паметта, ала и
на непослушанието на Забравата разчитат властниците и техните противници
във всички епохи. Да се смаже непокорството на дадени паметови следи или
споменни образи и те да се натирят в глухите провинции или в безвъзвратните
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каторги на Забравата; или да се възкресят и възнаградят извадените от небитието на Забравата спомени – това е било любимо занимание, грижливо, но и
усърдно дело на властници открай време.
Да се помрачи ореолът на противниковия споменен дискурс, дори да се
оскверни сакралността на пантеона на противниковата Памет, да се развенчае
истинността й или да се издаде смъртна присъда над нейния живот и след това
тази Памет да бъде предадена в ръцете на най-страшния публичен палач – Забравата, – това несъмнено е било изконно упование и лелеяна надежда, гарнирани с неимоверни старания и усилия. За да се гарантира/легитимира историковластовият статус на даден субект. То е било част от копнежите, бляновете или
кошмарите и ужасите на властници. Но и на опозиционери. На управляващи
елити, а и на управлявани маси или общества.
Но и обратният път – на завръщане на преди уязвена, насилена Памет от
света на мрака или на мълчанието на Забравата към света на живота, към реванша на отново придобитата власт, също е неотвратима част от историческите фабули. Той също бележи траекториите на овластените. Но и орбитите на
обезвластените. А пък устните споменни дискурси имат особена роля в тези
драматични митарства на образи, смисли, тълкувания и послания, свързани с
разноликия опит на човека. Те са пръст на съдбата за тези странни превъплъщения или необичайни трансфери от Забравата към Паметта. Или обратното
– от Паметта към тъй „желаната“ Забрава. Те са интимното или публичното
артикулиране на такива специфични инкарнации, щом призовават за, оповестяват нещо, което уж следва да бъде заличено, забравено.
Колкото и просто да изглежда, Историята е и съзидание, опазване и предаване на паметови образи, тълкувания и послания от уста на уста, от ухо на
ухо! И то не само в безписмени времена и общества, а и в съвременни, добре
развити общества. Паметта е нищо без Езика! Ала и той е невъзможен, безпомощен без нейната роля! Принципно погледнато, няма социален субект, който
изначално и тотално да може да бъде имунизиран срещу появата и присъствието в жизнения му свят на тези дискурси.
Устните споменни дискурси предлагат и налагат особени опции/визии
на и за Времето и Историята. Техните образи са както синхронни, така и диахронни. Те са синхронни, понеже съживяват Паметта, оживяват спотаеното
в спомените и го превръщат в съпричастно, а и съучастно на сега случващото
се в настоящето. Но са и диахронни, защото въпреки това прокарват някакви
различия между миналото и настоящето и понеже лансират/легитимират йерархии между тези лица на времето, демонстрират както разриви, така и последователност в темпоралността на човека.
Устните споменни дискурси са неотменим атрибут на човешката природа. Човек е непроменим и защото не може да се откаже от езиците на своята
памет. Ако ги нямаше тях, нямаше да ги има и майчините езици. Които пък са
гаранция и инструмент за историческото препредаване и функциониране на
паметовите езици. Омагьосан кръг, без който не може! А извън него Животът е
напълно немислим. Има ли майчини приказки и песни, прокудили паметовите
образи или послания?! Ако се говори за неизменността на човешката природа,
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имат се предвид паметовите наследства, приемствености, обвързаности. Които
устояват на ерозията на Времето. А и на капризните произволи или пък на непредвидимите палавства на Историята. Иронията на Историята е и в това, че
се забравят повелите, поуките на Паметта, че човекът (като род, вид и индивид)
се предоверява на полета на своето въображение. Така пренебрегнатата, забравената Памет си отмъщава с историческите възмездия. И кара хората да си
припомнят сложните езици или граматики на нейното битие.
Не съществуват исторически епохи, човешки общества, които са лишени
от присъствието – благопристойно или непристойно – на устните споменни
дискурси. Всяка епоха и всяко общество правят съответни реверанси и отчуждения от дадени типажи на подобни дискурси. На техните логики, техники и
практики в живота! И всяка епоха, и всяко общество публично/негласно постулират и декретират какви и кои паметови/споменни дискурси могат да се пускат в обращение. Но и кои – не!
Няма цивилизация, която да няма свои пантеони на присъщите й памети. Която да не е това, което е благодарение и на своите несметни паметови
съкровища. Която да не притежава свои церемонии, поклонения пред и наказания над Паметта. Която да не създава и съхранява свои места на Паметта, а и
дългове към Паметта.
Всяка човешка култура е особен „миграционен хронотопос“ – на емиграции или на имиграции на определени паметови множества и на споменни
малцинства. Развитието й е невъзможно без забвението или раждането на паметови тоталности. Затуй липсва обезлюдена откъм памет и споменно присъствие обществена култура. Приобщаването към дадена култура е присвояване
на даден арсенал/репертоар на връзки, отношения, жестове, приношения на и
отчуждения от паметови структури. То е свързано с формиране и ползване на
съответни паметови, споменни дискурси. Те артикулират с и чрез гласовете на
Времето, със смислите на или в Историята.
Всяка епоха и всяко общество „обнародват“, легитимират свои катехизиси, „дисциплинарни устави“ за възможните, (не)позволени устни споменни
дискурси. Които да осветяват/освещават хоризонтите, небесата на човешките
светове, връзки. И съответно на това измислят, разпространяват официални и
житейски приемливи описи, обяснителни биографии на подобни преференции
или забрани за спомените. Това е част и от вдъхновената, ала също и от изнурителната, къртовска работа на всяка власт. Както и от помислите, страстите и
делата на всяка опозиция! Тази работа се върши както спонтанно, внезапно и
радикално, така и целенасочено, протяжно, методично, педантично. С всички
условности и перфидности на властта.
Да се лишат от благоволението, от щедрите жестове и опасните последици, които тези дискурси предполагат, за политиците е все едно да обезсмислят
своето „дело“. Какво е властта/политиката без различия? Паметта, спомените са
деликатна сфера на реални и нереални различия. Ала също и на всевъзможни
оразличавания. Те не предлагат никаква обща рецепта за справяне с образите
на миналото. Нито налагат универсален порядък, строга дисциплина за неговите особени тълкувания. Паметта, споменът по своему проникват във, над-
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никват от всичко в човешкия свят.
След като не могат до корен да се изчистят тези дискурси, те трябва поне
да се култивират. Да им се наложат принципи, рамки, режими на експлоатация! Затуй властници и политици открай време, но и с явна предпазливост,
подозрение и дори с отвращение или с уплаха следят тези дискурси. Особено
пък когато те се разминават с интимните им интереси, цели, замисли, планове
и лукави сценарии. Или с трескав унес и педантична методичност се стремят
да опитомят и впрегнат за своите „грандиозни“ (исторически или персонални)
начинания подобни дискурси, да ги употребят целево в разноликите си манипулации на публичността и на социума.
Но подобни устни споменни дискурси не витаят само в небесата на висшия обществен и най-вече политически живот, нито са само част на общностното битие. Те не засягат само проблемите и колизиите на обществото или на
човешките групи. Те не са единствено белези, свойства на идентичността на социума или на общността. Те са органична съставка на всяко, нормално или разклатено, човешко всекидневие. Защото са солиден компонент на индивидуално
личностната структура на човека, неотделим елемент от жизнения свят, оръдие на жизнените му философии/планове. Те се раждат, развиват, царуват или
прислужват, а най-сетне и умират през целия житейски път. По протежение на
цялостната индивидуално личностна биография. Няма мироглед изначално незаселен и завинаги необитаем за Паметта и спомените. Няма идеи, които искат
да останат във Времето, които да не разчитат и на Паметта! Няма човешки емоции и чувства, които изобщо, никога да не са познали сладостите и горчивините на свои пътешествия в чудните страни на Паметта или на спомените. Няма
дела, които притежават ценност, без да са оставили своите следи в Паметта. А
за да помогне на идеите, чувствата и делата, Паметта трябва да насърчи Езика,
говоренето за тяхната (истинска или пък приписана им) същност, роля и значение. Ала и той прилично и щедро да й върне жеста. Или пък неприлично да й
отговори. Не съществува житейско-битов или социален период, в който човек
да е на диета относно предпочитанията, вкусовете, апетитите за и употребите
на тези дискурси. Щом няма как субектът тотално да ампутира паметта си! Да
е безчувствен към нея!
Всички по-значими епизоди от житейската биография/драма се регистрират, картотекират и ранжират в паметта на човека. Те гастролират в и извън
него чрез визираните дискурси. Тогава, когато му се наложи да приказва или
да разказва за тях.
Е, може би тук малко абсолютизираме нещата. Понеже не абсолютно всички
най-значими моменти от човешката орис оставят своите паметови следи, обвързват се непременно и смислово с техни споменни образи. Прав е М. Бахтин3, че
човек няма спомен от двете най-велики събития на своя живот – раждането и
смъртта си?! За тях му е нужна паметта на другите. А тя не е от номенклатурата на възможностите и способностите на индивидуално човешкия аз. Нито пък
може през целия персонален живот да се експлоатира и по еднакъв начин. Понеже човек само моментно или относително, ограничено се оказва сътрапезник на
общия пир на неописуемо изкусителната, богата, разностранна памет на хората.
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Щастливи мигове или срамни епизоди от човешката орисия са запечатани,
а и се завръщат (призовани или непредизвестено) в чертозите на душевността
на човека чрез набезите или доста застойните времена на подобни споменни
дискурси. И стават достояние, а и (не)приятно занимание на общуващите си
с тях индивиди. Те са част от интимното или публично депозираното духовно
богатство на човека, част от социалния му облик. От инструментариумите или
репертоарите на субекта, които му помагат (или вредят) в неговите премеждия
да се адаптира към и в света. А дори не толкова и не само да се приспособи, колкото да промени, да преобрази обкръжаващия го свят. Понеже тези споменни
дискурси са част и от онзи символен архимедов лост, с който се преобръщат
пластовете на жизнените нрави, реалности. Те са особени изображения, които
същевременно са и средства за човешките цели; тълкувания, които носят и налагат дадени смислови, ценностно-нормативни визии. Те крият в своите бездни невероятни енергии, а и големи мобилизационни ресурси. Нали паметовите
следи и споменните фикции не са само за безкористна употреба? А притежават
свои значения, определени (утилитарно-прагматични) ангажименти!
И обратно, с посредничеството на споменните си дискурси човек може да
се дистанцира или отчужди, да се изолира от враждебния му свят. Да се херметизира в упоително блажения свят на драгоценните си споменни визии, аркадии, дискурси. Да намери в/с тях утеха в инак безутешната, многострадалната
си човешка орисия.
Устните споменни дискурси могат да са хранилище или арена за проявата на умозрителни смислови колоси на глинени крака, които нямат връзка с
околната историческа и социална действителност и мощ да я променят (по свое
усмотрение). Те могат да правят това само виртуално, имагинерно. Безплодно
и практически импотентно да се отнасят към и да действат на пулсиращото в
живота.
Обаче устните споменни дискурси могат да са храм или сцена и на могъщи човешки преобразуващи послания, стремежи; полигон за мобилизация, за
изпробване на нови атаки към неовладени или непокорени пространства на
жизнените светове. Щом са съставка на паметовия свят, на мнемоничното богатство на социалния субект, те оказват влияние върху всичките му връзки и
отношения със света.
Богатството и ценността на човешкия живот (донякъде) са съизмерими
и със съкровищниците на паметта, както и с нейните изразни арсенали и репертоари. Ненапразно се казва: човек е толкова богат, колкото са мечтите, но и
спомените му! Не е ли заветна човешка мечта: да остареем, обсипани с прекрасни спомени за живота! И да има кому увлекателно, емоционално комфортно да
разказваме фабулите в тях.
Времето и Възрастта не са огледални на пищността/мизерията на спомените. Човек може да преживее много за кратко или пък малко за прекалено
дълго време! Но също и да не съумее живописно да изобрази и проницателно
да изтълкува това, което наистина е преживял. Колкото и то да е неимоверно
богато.
Същевременно дължината на проживяното време, възрастта могат да бъ-
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дат солидни прегради срещу покушенията над Паметта, спрямо нейните присъди и прочее4.
Понякога пътешествието в пространството на Паметта/спомена е невероятно по-интересно, отколкото в истинското, физическото, географското
пространство. Но за това своя роля и значение имат и Мисълта, и Чувството,
израженията им в Словото. За да пътуваш в просторите на Паметта, е нужно
развито въображение5. За да летиш на крилете на Фантазията, потребна е услужливата и щедрата подкрепа на Паметта.
Къде се крият тайнствата на устните споменни дискурси? Каква е незримата им анатомия? Откъде следва да тръгне анатомичното изучаване на природата им?
Поредицата от „анатомични разрези“ следва да започне с въпроса за статуса, същността и особеностите на социалния субект на устните споменни
дискурси. В немалко аналитични научни дискурси за този феномен от важно
значение се оказва големината на субекта на тези дискурси. Така спорът се отнася до това, дали тези дискурси са атрибут предимно на мнозинства или на
малцинства. Ала това според мен не е така важно. Тези дискурси принадлежат
на, използват се и от големи човешки общности, и от незначителни социални
групи, и дори от индивиди.
Почти всички автори, пишещи по темата за устната история, подчертават
още едно особено обстоятелство. Това, че тази история обикновено принадлежи на „мълчаливи“ човешки общности, които имат проблеми с властовата си
презентация или легитимация в различни сфери на социалното пространство.
Като пример се привеждат дискурсите на субдоминантни групи (малцинствени, женски и др.т.), които са обезвластени. Или не могат пълноценно да артикулират своите екзистенциални проблеми в/чрез мрежата на господстващите в
социума дискурси.
По същество тук иде реч за особено преплитане на черти от портрета на
субекта на тези споменни дискурси с характеристики на тяхната обект-предметна ориентация и реализация. Акцентирането върху проблема за ролята и
значението на властта разкрива особен релационен щрих от цялостния профил
на този субект, който обаче играе фундаментална роля в социалната му изява
– това е зависимостта, обвързаността на субектните интенции и инвенции от
и с властта.
В същото време обаче властта е както „дадена“ в субектния портрет, понеже е „снета“ във, чрез властовия му статус, така и „положена извън“ този
субект. Тя е обект-предмет на неговите нужди, интереси, цели, мотивационни
нагласи, ценностни ориентации, емоционални преживявания или поведенски
актове. А и нейното достигане или придобиване може да има както преки, така
и косвени, а и невероятно сложно превърнати, даже и доста трудно разгадаеми отчуждени форми. Всичките проблеми, колизии или драмата на субекта се
предизвикват и се свеждат в крайна сметка до лишаването, ограничаването му
от съответен властови ресурс, а и от несправедливо наличие на такъв ресурс у
реалните/въображаемите опоненти.
Паралелно с това властта се възприема, а и се проявява по доста различни
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начини. Тя има разнородни изражения и многолики въплъщения, които трябва да станат определено достояние на субекта. При това властта може не само
„чисто онтологически“, а нерядко най-вече символично, имагинерно и дискурсивно да се разкрива и тълкува пред другите – пред тези, на които се разказват
конкретни спомени.
Разбира се, този акцент има свой значим резон. Той обаче не отразява цялата (обективна) истина за същността, сферата на действие и спецификата на
споменния дискурс. Защото този дискурс невинаги е атрибут или оръжие за
публичен протест само на потиснати човешки малцинства и мнозинства. Той
невинаги се поставя в ролята на изразно/коментарно средство, с което се обсъждат, „приватизират“ и наказват властови неравенства. Защото той може
дори да не е пряко или косвено обвързан с властовите конкуренции и баталии,
а да е просто обикновен разказ за тяхната история, без да има видими/скрити
властови инструментални телеологии. И такъв разказ може да е плод на регистрация на участие в обсъждането на дадени минали събития, без да е впрегнат в съответни властови опозиции и съперничества. А и без дискрипцията му
непременно да води до прескрипции за властовите борби.
Нима човек не обича понякога да се пренесе другаде, в различни от актуалните измерения на време-пространството, което обитава и някак обживява?
Човек може да споделя спомени за събития, на които е бил съвременник,
очевидец, дори участник в тях, без с това да подкрепя/опровергава каузите, които моментно си съперничат в тълкуването за миналото. Той (за себе си) може
да е неутрален, но за останалите слушатели на споменните му дискурси те да
изглеждат като заставащи на някоя страна на барикадата, в защита на някоя
от каузите, в зависимост и от това накъде клонят везните от неговите „свидетелски показания“.
Освен това устните споменни дискурси могат да принадлежат на човешки
групи, които не са малцинствени, а дори притежават определен (понякога значим) властови статус. Тук вече проблемът опира не до мащаба на социалния
субект, а до характера, спецификата на причините за поява и употреба на споменните дискурси.
Устните споменни дискурси са присъщи на „говорещи“, но и на „мълчаливи“ човешки общности – независимо дали те са мнозинства, или малцинства.
При тях не става дума за мълчание изобщо, а за наложено премълчаване на техните скрижали и истини от Властта в съответни сфери, равнища, йерархии на
социума6. Или за декретирано мълчание за разпространението и употребата на
тези дискурси. Те винаги са някакво говорене, което обаче другояче се чува, възприема и осмисля. И съответно някак си другояче се представя в публичното
пространство от Властта.
В литературата битува парадигмата, отвеждаща до Властта, която обаче
се възприема като базисен маркер за наличието на подобни дискурси. Ако субектът притежава солиден властови статус, той (ще) разполага и със съответни
властови арсенали, а пък и с репертоари, за да направи публично достояние
своите спомени. Да гради ръкотворните паметници или неръкотворните мавзолеи на своята Памет. Да вярва в химерата, че е осигурил вечност/безсмъртие
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на удобната му Памет. Както и да вярва, че е отрязал пътищата към Времето
на неудобната за него Памет, защото я е предал на похищенията или на извращенията на безпощадната Забрава, над която самонадеяно си въобразява, че
притежава огромна власт. По този начин Властта се явява като особено поле,
причинител или инструмент за предизвикване, разпространение и употреба
(ограничение) на споменни дискурси.
Ако има „властово“ неравенство или противоречие, то неотвратимо следва да избие в поява или експлоатация на съответни устни споменни дискурси.
И това неравенство/противоречие дава слънчеви шансове да просветнат природата, предназначението и „мисията“ на конкретно ситуативно мобилизираните дискурси. Така става видно, че селекцията и употребата на тези дискурси
не са случаен акт, а отражение и плод на обществено-исторически закономерности, необходимости. Тъкмо това е и скритата, неартикулираната цел на тези
публични демонстрации, макар че в дадени случаи тази цел може и флагрантно
да се депозира и реализира. Това определено повишава публичния рейтинг на
споменния дискрус – абстрактно погледнато. Но конкретно погледнато, този
рейтинг зависи и от статуса на субекта му в ситуативно разигралите се властови конкуренции или баталии, в и чрез които миналото, неговите изображения
и тълкувания се ползват целево-инструментално.
Възмездието на подобни дискурси коригира илюзиите или волунтаризма
на Властта, която ограничава, потиска и се опитва да заличи „истините“ на Паметта. Не на казионно или парадно дефилиращата, публично прокламираната
официозна Памет, а на онази, която осветлява умовете, сгрява душите и сърцата на потиснатите. В това, както сочи Жак льо Гоф, се крие тайнството на
борбата за демократизиране на социалната Памет; срещу седиментация и за
премахване на паметовото бреме. И на разчистването от стари и вредни или на
заселването с нови спомени на Паметта.
Смята се, че човешките общности или индивиди с ограничен или с никакъв властови статус могат/трябва да се разпознават като субекти в споменните
дискурси. Обяснението е следното: след като имат проблеми, колизии и неудовлетвореност от властовите позиции, хората търсят компенсация и реванш
на властовия си дефицит. И устните споменни дискурси са отлично средство за
символно неутрализиране, балансиране, коригиране или дори за преодоляване
на тези властови неравенства.
Властта винаги стигматизира, дискриминира и репресира някои споменни дискурси. Те обаче живеят, като протестират в „отвъдните пространства“
на официалната Власт. Само така неформалното, неопубличностено мнение
си връща тъпкано на онова, което се формира, грижливо отглежда и солидно поддържа от властниците. Тъй се раждат гласовете, развързват езиците на
„мълчаливи“ човешки общности, които словоохотливо коментират социални
неправди, несправедливости. Щом са гласове и езици на различни социални,
йерархични статуси, етоси и патоси. И на различни модалности на символични
саморазправи или на смислови баталии. Такава уж трябва да е историята на
устната история за голямата История7.
Тук се оформят поне два съществени проблема. Първият от тях засяга
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много важната тема за релативизацията на истината в/чрез устните споменни дискурси.
В смутни исторически времена, като нашия преход към демокрация, игрите с истинността на устните споменни дискурси са повече от очевидни и фрапиращи. В тях фабриките за илюзии безконечно произвеждат мостри и ширпотреби на визуализации и тълкувания не само на исторически пулсиращото
настояще или на желаното бъдеще, а и на преиначеното в своя вид или смисъл
минало. Тъкмо това дава възможност конвейерно да се произвеждат и консумират спомени и паметови констелации, имащи малко общо с автентичното
историческо минало. От съдържанието на които се вземат отделни фрагменти
и смислови моменти и се трансформират и публично легитимират като „истинската“ истина за събитията – в контраверсия на дамгосаните фалшифициращо
декретирани „истини“ на опонента.
По този начин отделни атрибути в портрета на някои събития публично се
визуализират и третират като универсално значими характеристики на историята. А същевременно универсални референции на прежната или актуалната
история се представят и оценяват като парциални или сингурални, исторически незначителни. И чрез сервилните услуги, коварното посредничество на устни споменни дискурси от даден тип се осъществява ревизия, нов прочит или
ново съзидание на Историята.
В такъв проблемен или интерпретативен ракурс се оказва, че автентичност и ценност придобиват дискурсите „отдолу“, докато онези „отгоре“ се представят като изначално обременени със спекулативност, неистинност и явна
идеологемност8. С това трябва да се преобърне пирамидата, да се взривят йерархиите на паметовите структури и панорами. И да се постулира, декретира нова
логика на Историята, която няма нищо общо със статуса на предишната, а радикално му противоречи и го отрича.
Случва се и обратното: огромни и очевадни по своята реалност и значение
паметови цялости се стигматизират, съдържанието им се демонизира, смисълът им публично се дискредитира и репресира от съответни политически сили
и практики.
Така в нашия преход всичко свързано с оправдание на социалистическото
минало априорно, политически предубедено или предразсъдъчно политизирано се таксува като измислено, невярно, спекулативно, табуирано, вредно и
опасно. Така вече идеологемите, променили своя властови статус и символичен
патос, оказват сериозно влияние върху релативизацията на истините за миналите събития.
Вторият проблем се отнася до своеобразните пируети и салто морталета
на публичното и частното като съставки и инструменти на споменните дискурси.
Доста често устните споменни дискурси (особено в преломни времена или
в разлютени социални нрави и разпадащи се обществени порядки) се ангажират със своя „свещен оброк“: да подкрепят (или да опровергават) връзките и
модусите на публичното и частното в определени онтологични или символични порядъци. Това, което Властта или протежираното от нея официозно-пуб-
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лично смятат за частно, особено, дори единично, несъществено, непригодно
(тъкмо понеже е неизгодно за властващия елит) и вредно, те показват/доказват
като публично важно, обществено ценно, дори като исторически необходимо и
много перспективно.
Обратно, онова, което властово декретираното изобразява и оповестява
като публично смислено, съдържателно и полезно, тези споменни дискурси
представят, а и разобличават като социално безсмислено, безпочвено, неоснователно, вредно и опасно за социума. И освен това с временна, а не с трайна
феноменалност. И като отчуждена, очевадна или перфидна, перверзна или пък
брутално цинична визия на частното, което обаче се е самопровъзгласило и
автолегитимирало като публично.
Устните споменни дискурси засягат по този начин същността, спецификата и ролята на държавата като „демократична“, „правова“, „законова“ и „социална“, но и контраверсна на недемократичната, безправова, нелегитимна и
антихуманна; в крайна сметка дори идеологемно назовавана и като „тоталитарна държава“. Така те изобразяват, тълкуват, коментират, осъждат нейния исторически статут. Който (ако не е обоснован и оправдан) трябва да привежда в
изпълнение и присъдите на тези дискурси над статуса на държавата и държавническите манталитети/маниери в нея.
По същество така една реална и онтологично несъмнена историчност
може да бъде отречена. Дори обявена за безвремие, което е оксиморон, имащ
метафорика с несъмнени или с подразбиращи се идеологически и политиковластови значения. И следователно цялата нейна паметова „конституционност“
да се делегитимира и да се представя в публичното пространство като невярна,
изопачена и незаконна.
Визираните дискурси са много значими и действени особено когато дадена държава е корозирала или когато способността й за държавнически дела е
солидно ерозирала и гражданството й се оказва ощетено от нейната същност и
роля9. Или когато държавата е публично представена в този дух. Когато вече устните истории, споменни дискурси явно се пълнят, обвързват с техни (сякаш еднозначно и безусловно) предпоставени, предположени роли и значения, които
са повече или по-малко ангажирани с изразяване на социални протести и пр.
Животът е доста по-богат от претенциите на подобни трактовки. Устните
споменни дискурси невинаги следва да се обвързват фатално и само с протеста на човешките умове, души, сърца и воли към някакви властови практики.
Защото, ако е така, не бихме могли да обясним примерно някои обществени
феномени и масови преживявания. В които, без да има зъб на Властта, Паметта
е призована да говори. Дори може да съдейства, да подкрепя с реминисценциите си някои усилия на Властта. В тях възпоминанията, реминисценциите отвеждат към „доброто старо време“, към някакви социални постижения, сфери,
връзки и отношения, които са символно-знакови, интимно ценни за социума в
тези важни мигове. Без това да значи, че тези подкрепи не могат да бъдат също
и някакви превърнати форми, сложно опосредени и смислово, иконографично или тълкувателно завоалирани протести срещу нещо, което обаче приижда,
заплашително настъпва. И не от миналото, а от пулсиращото настояще и дори
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от предвижданото, неблагоприятно по образа, по ефекта си бъдеще.
Не се ли крие в такъв жест тайнството и на препотвърждаването на мандата на една Власт? Която не иска пълен разрив между Миналото и Настоящето,
чиито цели и ценности се споделят и от човешки (електорални) съвкупности в
даден миг. Която не бленува за революции и контрареволюции на Времето/Историята, а желае нормална и плодотворна еволюция, приемственост на доброто
от близкото минало. Така Паметта, устните споменни дискурси чевръсто сервират пищните блюда на различни опции и визии за времето, историята, социума, смисъла на живота в тях. И ни предлагат твърде различни модалности на
релациите между континуитета и дисконтинуитета на историчността в и чрез
обикновеното всекидневие на хората.
Устните споменни дискурси невинаги се оказват някаква конспирация и
еманация на духовете на недоволните, на ограничените или на лишените от
власт. И задоволените, притежаващите впечатляващ и респектиращ властови
статус могат да имат, ситуативно да демонстрират, дълготрайно да ползват услугите на тези дискурси. Въпросът при тях опира до естеството и спецификата
на тематиката на тези дискурси или до особеностите на ситуациите, предизвикващи тяхната поява. А най-вече до телеологията/инструментализацията на
устните споменни дискурси.
Разбира се, това съвсем не значи, че притежанието и употребата на тези
дискурси от „богатите“ нямат никакво отношение с властови неравенства. Това
осезаемо проличава, когато овластените или властниците си позволяват явно
или завоалирано, но и умишлено, перфидно или брутално, да експлоатират такива дискурси, за да прокарват, отстояват, разрешават и разширяват властовия
си статус.
В дадени ситуации политически силните на деня или поставените в глуха
опозиция прибягват до услугите на тези дискурси, за да манипулират и канализират обществените недоволства, за да си осигурят още време, терен, социална
подкрепа. Но тук вече е видно, че (по същество) става дума за каузалната биография или за мотивационния „епос“ на ориентацията, селекцията и употребата на тези дискурси.
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РЕЦЕПТА ЗА ЖЕНСКА КРАСОТА
Тихомир Йорданов

Н

Тихомир Йорданов – белетрист, поет, преводач. Бил е учител, журналист във вестник и в
радиото и телевизията във Варна, главен редактор на книгоиздателство „Г. Бакалов“. Автор е на
над 20 книги, сред които „Земята, която сеехме“ (поема), „Трудно щастие“, „Трима в един ден“,
„Разкази от старо и ново време“, „Варненски работи“, „Парад“,
„Спасената книга“, „Варненска читанка“, „Приказки от кафенето“.
Член е на Съюза на българските
писатели.

е ми повтаряй сега: козметика, пластика, фитнес. Истинската рецепта за женска красота аз я
зная и ще ти я повторя така, както ми я записаха.
През лятото на 197… г. попаднах в град Зеленогорск, курортно градче, разположено в североизточната част на Финския залив. Отидохме там с приятеля ми
Иля Фоняков, поет, комуто гостувахме с жена ми. Той
имаше да решава някакви свои литературни задължения, свързани с една таджикска поетеса, пристигнала
от гр. Душанбе „да летува“ в това северно градче.
Градчето беше усойно не само поради гористата
местност и тежката зеленина, но и поради влагата, с
която беше наситен въздухът. Такава зеленина у нас
няма. По нас тя е друга, светла, весела.
Намерихме я тази таджичка в почивната станция, в която беше отседнала със своя приятелка. Двете все още млади жени бяха дошли от хиляди километри, носейки с багажа си и два огромни пъпеша.
Не съм виждал такива пъпеши, всеки от тях тежеше
поне по 15–16 килограма. И макар да бяха изминали
такива разстояния, пъпешите, както и двете жени,
бяха свежи, ненаранени. Жените бяха възпълнички,
невисоки на ръст, с тъмносмолисти коси и с удивително чисти лица, матови, но не тъмни или жълти,
каквито ние си представяме хората от Средна Азия.
Таджиките са народ от ирано-персийската група, те
се различават от монголоидите и разните селджуци,
туркмени, татари и прочие. Та с две думи: приятни
жени, любезни, гостоприемни по източному. Те веднага нарязаха единия пъпеш, за да ни нагостят. Пъпешът беше чудесен – охладен, сочен, сладък. Казах
нещо по този повод, похвалих жените заради усилията им да носят тези тежести на такъв дълъг път. То-
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гава Мавджуда, поетесата, сетне разбрах, че тя е главен редактор на таджикско
детско списание, която досега поддържаше делово изражение, се усмихна. Лицето й отведнъж се преобрази, освети се. Деловият разговор беше приключил
и преминахме на по-свободни теми – за таджиките, за таджикската литература
(Омар Хаям и Ибн Сина, на латински Авицена, са таджики), за език, обичаи.
Беше ми интересно, разпитвах, но няма да претрупвам разказа си с подробности. Съвсем естествено полюбопитствах за нейната собствена поезия. Каква
ли пък ще е тя? За мен жените на Изтока се криеха зад фереджета, изпод които
бегло поглежда едно голямо боязливо око. Споменах нещо и за това. Намекнах
и за красотата на източните жени, скрита за мъжката половина на човечеството. Пожелах да чуя нейно стихотворение на таджикски фарси, интересуваше ме
звученето му. Не се посвених да изпрося нейна книга. Оказа се, че Мавджуда
няма у себе си своя, но е дошла с една, новоиздадена на руски език, книга с рубаи на Омар Хаям. По нея с молив бяха отбелязани любимите й четиристишия,
които тя вероятно си препрочиташе. Подари ми тази книга, като написа върху
заглавната й страница свое собствено стихотворение, което ми издекламира в
един напевен ритъм – таджикското стихосложение е тоническо. Понеже нищо
не разбрах от смисъла, а думите ми подействаха като шепот, пожелах да ми го
преведе буквално на руски език. Отнесох се съвсем професионално в случая.
От този подстрочен превод и от записаната графика на ритъма по-сетне аз подредих думите в стихове на български език. Ето какво излезе от четиристишието
на таджикската поетеса Мавджуда Хакимова – такова е пълното й име.
Ако у мъжете си не запалваме огън,
ние статуи хладни ще останем до смърт.
Ако с ласка да ни дарят те не могат,
ще изсъхваме – прашни цветя покрай път.
Когато се прибрахме вкъщи, забелязах, че нещо е станало с жена ми, която
безучастно мълчеше по време на целия разговор с таджикската поетеса. Запитах
я какво й е. Мълчи. Свъсена. Посивяла. Не намирах видима причина за това. Изминаха няколко дни и сетне нещата започнаха да се връщат към прежното състояние. Тогава в прилив на добро настроение аз й написах шеговито четиристишие.
Не е кой знае какво, но то изведнъж оказа вълшебно въздействие. Тя се преобрази и пак стана лъчезарна, каквато си беше. Ето го това мое четиристишие:
Жените, всички, са прекрасни до една.
И чий съпруг да отрече ще смее?
А моята, о, тя е моята жена!
Това е най-вълшебното у нея!
Разказът ми завършва. Искаш ли да си запишеш рецептата? Вече я видя
– тя се съдържа в стихотворението на таджикската поетеса Мавджуда Хакимова. Спокойно може да се прилага и без лекарска консултация.
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СТИХОВЕ
ЯЙЦЕ

Хаос.

Дъждът вари яйце
в синя тенджера.
Кипи водата, та чак излиза –
но то остава рохко.
Земята се облизва.
Обелва лакомо яйцето
и слънчевият жълтък
се разлива в устата
на дърветата, тревата...
... пожълтяла есен.

В зениците на невидимото
е впита рамката
на прозореца
на алогичността.

ЗАЛЕЗ
Умореният ден с ярост
простреля хоризонта.
Слънцето – люта чушка
в раните на небето.

БЕЗРЕДИЕ
Реката бърза
хвърля перушината си.
И въпреки това завира,
кипи от топлина –
студ сковава сърцето на
слънцето.
Във вековната земя
попива смехът
на ято водни лилии –
природата се къпе
в детелинови сълзи.
Позеленялото небе
скубе злобно косите
на замрялата луна –
звездите къдрокоси
се забавляват.
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МРЪСЕН ПЕЙЗАЖ
Нощта – катранено мастило,
разлято върху платното
на вбесения всемир.
Денят – прозаично сив
и гълъбово неутрален.
Никаква промяна.
Никаква гама от цветове.
Животът е прашен,
времето – лепкава смола...
За миг мръсният пейзаж
потрепва.
Небосводът отваря своите порти,
черният зид се срутва,
бутнат само от
едно нежно лебедово перо,
което танцува
в ритъма на приземяването си...
бр. 7/8 – год. XIII

КУЛТУРА
Последвано от много други...
Мръсният пейзаж
изчезва под багрите
на падащия сняг.

НАДЕБЕЛЯЛАТА ЗЕМЯ
Небето меси тесто от вятър.
Разфучало се е, че няма време.
И от толкова много бързане
изсипва из полите си брашното –
лесно се сковава в кръста...
... прах в очите на комините.
Небето сладкиш няма да омеси,
защото земята е надебеляла...
... зима.

БОЛЕЗНЕН ИЗГРЕВ
Нощта прегръща небето.
Огнена пита от звезди
се удря в тъмнината
и започва да се рони
троха по троха –
огледалото на съдбата е счупено.
Най-острото, като игла, парче
раздира душата на всемира.

Болка в ритъма на времето.
И стенанието на тишината –
едно продължително стенание...
Останалите парчета
от счупеното огледало
се забиват в мрака
и прерязват вените на нощта...
Болезнен стон...
... и прегракналият глас на петел.
От раните на небето
потича жълта кръв...
Изгрев...

ТРЕВА
Омайните води
под краката ни –
зеленясало стърчат
и вчесват въздуха.
Вятърът не диша...
Ръждясалото слънце
изскърцва в тишината
като стара порта –
започва да се рони –
ръжда във водата...
... пожълтяла трева.
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ИКОНОМИКАТА НА СПОРТА
Йордан Калайков

1. Някои теоретико-приложни
проучвания в областта на
икономиката на спорта
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роблемите на икономиката на спорта, в контекста на общата икономика, са изследвани общо
взето несистемно, а още по-малко изчерпателно. Основните причини са спецификата на спортния продукт, нестандартните пазари, невалидността в определени случаи на всеобщия пазарен механизъм при
реализацията на продуктите. Следователно сравнителният анализ и аналогията като методология невинаги са пригодни за проучване на икономическата природа на спорта.
Спортният бизнес е изключително мащабен,
сложен и разнопосочен. Той е на четвърта-пета позиция в ранглистата на най-печелившите, непосредствено след енергийните продукти, оръжията,
хранителната индустрия, фармакологията. Съвременният спорт е в симбиоза с медиите и с производствените концерни поради общата зона на интереси в огромния рекламен пазар. Индустрията – като
рекламодател, медиите – като рекламоразпространител, а спортът – като уникален рекламоносител.
Днес спортът се възприема като спортно-икономически и медиен комплекс на регионално, национално и международно равнище.
Понятието „икономика на спорта“ започва да
се използва в началото на ХХ в., когато увеличаването на свободното време провокира и стимулира
развитието на спортната дейност. Икономическото
развитие на спорта се обяснява и с неговото пробр. 7/8 – год. XIII
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фесионализиране, което започва през тридесетте години, но икономистите
проявяват по-сериозен интерес към него след Втората световна война, когато
повечето клубове навлизат в икономическа криза и се търсят начини за излизането от нея.
Първата научна статия, която анализира връзката между икономиката и
спорта, датира от 1949 г. и неин автор е американецът Торкис. Той изследва пазара на спортната заетост (работната сила), като се прави опит да обхване проблемите, свързани с професионалните договори на спортистите, които тогава
се сключвали до края на живота. Икономистът си поставя въпроса дали този
вид договори не противоречи на юрисдикцията.
Предмет на изследвания и полемики от това време е законовата уредба, която не е позволявала да се сключват договори между клубовете и телевизията.
Дебатира се и върху начина за повишаване на производителността в спортната
област, в която няма машини и суровини и се е считало, че единственият рационален подход е намаляването на разходите от Фонд работна заплата (ФРЗ) на
работещите в спортната област.
От 1970 г., чрез телевизията и спонсорите, клубовете започват да получават големи парични суми. Същевременно расте броят на зрителите, както
и желанието и потребността на хората да участват в системни спортни занимания. Увеличава се производството на спортни артикули и въобще количеството на влаганите в спорта пари. Това е моментът, в който икономистите
проявяват интерес към икономиката, генерирана от спорта и от спортния пазар. Характерно за този период е прилагането на научни методики за обясняване на икономическите процеси в спорта. От този период са и опитите за
създаване на икономически модели в спорта. Стига се до извода, че те трябва
да отговарят на установените икономически структури и на изискванията на
икономическата наука, независимо от специфичните особености на спортния
продукт и на неговите пазари. През 1989 г. Потингер разработва икономически модел на спорта, като се опира на становището, че спортната дейност
се базира на индивида, училището, клуба и професията. Направен е опит за
очертаване принципите на икономическата дейност в спорта и в отраслите,
допринасящи за такъв тип дейност. Направеното е принос в разработката на
темата, но в ограничен аспект. Липсва анализ на продукта и на пазарите. Този
модел е с ограничен радиус на обхват и не представя реалния икономически
кръговрат в спорта.
Като използва предимно икономически образци и терминология, Буш
(1992) създава икономически модел на спорта на базата на спортно-икономическите връзки в рамките на националната икономика съобразно с темпа на
производството и паричните постъпления. Моделът на Буш е по-пълен. Основно е проучвано търсенето на спортна продукция, но не и предлагането й.
В катедрата по спортна икономика в университета Падерборн (Германия,
1995), след събиране и анализ на данни от цялата страна, описват по нов начин икономическия кръг, следван от немския спорт. Това е макроикономически
модел на спорта, показващ търсенето и предлагането на спортна продукция,
притока и отлива на парични маси от системата. Този модел обаче не третира
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микроикономическите реалности в спорта. Не се описват и връзките на търговския спорт със спортните прояви, откъдето произтича връзката на спорта
със средствата за масова информация.
По-нататъшните опити за изясняване икономическата същност на спорта
се съсредоточават в търсенето на общи зони на покритие между икономиката
и икономиката на спорта, най-вече на макроикономическо равнище (К. Хайнеман, 1995). Тези зони отразяват връзките и зависимостите на спорта и икономиката.
Мащабни разработки в областта на спортната икономика правят във
Франция (1986–2005) редица автори: В. Андрев, Ш. Бордес, Ж. Бург, И. Нис, Н.
Жонес, Б. Мишон, Ж. Минкюет и др. Те изследват редица аспекти – икономическата политика в спорта, цената на спортните спектакли и привличането на
зрителите, икономическата география на спорта, спорта и парите, икономическите връзки между спорта и телевизията, спорта и икономическото развитие
на регионите (теоретико-приложен анализ), най-добрите случаи на спортна
икономика в Европа, анализират консумацията на спортни продукти, икономиката и управлението на спорта, икономическите аспекти на олимпийските
игри и други.
У нас икономическите проблеми на спорта са разглеждани предимно
епизодично, частично и извън контекста на макро- и микроикономическите
процеси. Спортът като отрасъл на непроизводствената сфера на обществото е
проучван от А. Бънкова (1982). Спортът и неговият продукт е изследван като
част от социокултурния пазар в условията на предизвикателствата на прехода
от П. Лулански и Г. Минчев (1994). Приложението на икономическия подход в
спорта е разглеждано от Ц. Цветков (1994). Някои икономически аспекти на
спорта са изследвани от Й. Калайков (1998), а икономическите отношения в
спорта – от Б. Цолов.

2. Основни фактори, влияещи върху
икономическите процеси в спорта
Основните фактори, оказващи влияние върху пряката или косвена комерсиализация на спорта, са: ускореното икономическо развитие в световен
мащаб, появата на високоефективни технологии, хегемонията на медиите, урбанизацията и професионализацията на спортовете и ускореното превръщане
на спортните организации в структури от предприемачески тип, чиито оборот
и активи се измерват със стотици хиляди долари. Върху икономическите процеси в областта на спорта въздействат също политизирането и антагонизмът в
съвременното социално пространство.
Към факторите, оказващи влияние върху развитието на икономическите
процеси в спорта, се причислява и прогресиращото крупно финансиране на
спортната практика от държавата, от местните власти, от предприятията, телевизионните канали и домакинствата, които отделят от бюджета си все повече
средства за семеен спорт. Според Хю Джонс (1994) пет са секторите, финансиращи спорта: централните правителства, местните управи, индустрията, по-
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требителският сектор, чуждестранни източници.
Макроикономическото значение на спорта предизвиква вложения в него
в дадени райони, а това води до процес на мултипликация, който започва с
първото влагане на средства (влагат се пари за снабдяване със спортни стоки). Второто влагане започва с разхода на парите, получени след тази операция.
Така реинвестирането се мултиплицира многократно и спортът се превръща в
икономически отрасъл.
Характерно за спортната практика е, че тя мобилизира фондове, които
стават депа за крупни парични маси. Тези пари се инвестират в развитие на
спорта, но процесът неминуемо предизвиква значими влияния в националната
икономика.
Комерсиализацията на спорта особено интензивно се провокира от т.нар.
маркетингови дейности в спортната практика – производството и търговията
със спортни стоки, пазара на спортни услуги, трудовите пазари на спортисти и
треньори. Дори немаркетинговите дейности в спорта имат икономическо влияние, тъй като без приноса на този доброволен труд не биха могли да функционират редица области от спортната практика.
Съществуват и някои социални причини за бързата и повсеместна комерсиализация на спорта. Например непрекъснато нарастващата потребност на
индивида от саморазвитие и егоцентризъм. От тази гледна точка моделът на
достъпността се съобразява с нарасналите потребности на хората, но и с възможностите на потребителите, изразени чрез платежоспособността им.

3. Спортният продукт и неговите пазари
Съвременният спорт е комерсиална система, функционираща на основата на икономически закономерности, които могат да се анализират с методите
на икономическата наука. Основание за тази теза дава обстоятелството, че в
спорта се обособява специфичен икономически отрасъл, доколкото съществува производство и покупко-продажба на спортна продукция. За потреблението на тази продукция са организирани пазари, тъй като за нея има търсене и
предлагане.
Особено характерно за спортния продукт е, че той съдържа материална и
нематериална субстанция, съчетани в едно цяло, което допринася за известна
пазарна абстрактност на този продукт. Негов носител е личността, която вследствие на дългосрочна и систематична подготовка е в състояние да реализира
спортно постижение. В областта на елитния спорт това са рекордите, а в спорта за всички – достигането на определено ниво на физическа дееспособност.
Спортният продукт не може да се опакова, не може да се складира, да се транспортира, което е типично за стопанската и индустриалната продукция. Някои
от спортните продукти (спортното състезание – зрелище) са краткотрайни и
затова сделката за тяхното потребление се сключва предварително между производители и потребители. Освен това този продукт винаги се консумира публично, а маркетингът му е с неустановени параметри. Друг тип спортни продукти (създаването на елитни спортисти) е дългогодишен процес, свързан със
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значителни инвестиции и специални условия. Когато обаче се влоши качеството на този продукт (претърпян здравословен инцидент), цената му не пада, а се
запазва, което не се случва с никой друг продукт. Продуктът „елитен спортист“
и по-точно постиженията, които той достига, има тройна цена – на създаването, на покупко-продажбата и на потреблението под формата на ФРЗ. Друг
тип продукти са спортните артикули (екипировка, уреди, пособия, апаратура),
които не са свързани пряко със спортната дейност, а я обслужват и използват
нейното лице. С тяхното създаване и търговия се занимава крупен индустриален отрасъл от икономиката на макроравнище.
Известна ориентация в сложната материя на спортните продукти се придобива от някои опити за класификация (Р. Шеладурай, 1992, Й. Калайков,
1995, 1996). Според втория автор спортните продукти могат да бъдат класифицирани в три самостойно обособени класа в двете целеви направления
на спортната дейност – елитен спорт и спорт за всички. Основен признак за
класифициране е ролята, която имат продуктите в генезиса на спорта. От тази
гледна точка в спорта за високи постижения създаването на елитни спортисти е първичен продукт, тъй като без тяхното участие е невъзможно провеждането на спортни състезания. Вторият клас продукти са т.нар. производни,
или вторични, продукти, които не биха могли да съществуват без наличието
и реализацията на първичния клас продукти. Това са самите спортни зрелища
и рекламните права, които са също обект на покупко-продажба и съответно
имат своите пазари. Третият клас продукти са съпътстващите продукти, за
които вече стана дума. Това са продукти, които използват лицето на спорта и
са свързани с неговата реализация, но не могат да бъдат отнесени към генезиса на спорта – спортните артикули, залаганията, шоуспектаклите със спортен
елемент. В направление „Спорт за всички“ първични продукти са спортните
услуги, които могат да бъдат професионални (когато за обучение или тренировка се използва съчетание от специализирани знания) и рутинни – когато се
предоставят условия за спортуване под формата на база и обзавеждане. В класа
на производните продукти може да се посочи специфичният продукт, наречен
„трето място“. Всеки човек прекарва ежедневието си на работното си място и
в семейството си. Третото място е във връзка с интересите и хобито му. Когато
хората посещават фитнесцентър, за да поддържат своята физика, те общуват
помежду си и това има важно социално значение от гледна точка на контактите и комуникацията. В класа на съпътстващите продукти може да се посочи
спортът като част от реализацията на значими социални идеи, каквато идея е
например здравословният начин на живот. Или, казано по друг начин, здравословният начин на живот използва за своята реализация наред с многобройните други фактори и спорта.
Пазарът на спортните продукти е сезонен и непозициониран. Формира се
инцидентно според моментното състояние на търсенето и предлагането. Той
е силно ограничен (стеснен) поради непостоянното и минималното търсене
(трансфери на спортисти). Същевременно пазарният механизъм (определянето на цената според наличието на дефицит на една или друга стока) невинаги
действа, когато се отнася за продукта „елитен спортист“. Често решенията за
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покупко-продажба се вземат не според пазарната конюнктура, а по различни
съображения от колективни органи, каквито са управителните съвети на спортните клубове, или дори по мнението на феновете. Много повече пазарният механизъм диктува пазара на спортните услуги в областта на спорта за всички,
чието търсене и предлагане зависи от степента на интересите, потребностите и
платежоспособността на потребителите.
Консумацията на спортната дейност и респективно на специфичния спортен продукт предизвиква формиране на различни видове пазари. Така продуктът „спортно състезание“ (събитие) подлежи на покупко-продажба и в сделката участват клубовете и техните привърженици. Интригуващият спортен
спектакъл, който телекомуникационните компании купуват, за да излъчват, се
търгува на пазара на излъчване. Правата за излъчване също са предмет на покупко-продажба, която става на пазара за препредаване. Съществува и пазар на
огласяването на спортното събитие.
Спортната практика, особено за високи постижения, е твърде рискована
и се налага да се правят здравни и други застраховки на спортистите. Това е
пазарът на застраховките. Рехабилитацията, възстановяването, които са перманентна дейност, съпътстваща тренировъчния процес и състезателната изява,
провокират формирането на фармацевтичен и медицински пазар.
Особен тип пазар е трансферният пазар. Той е част от пазара на труда в
спорта, който от своя страна е част от пазара на труда на обществото. Същността на размяната, която се извършва на този пазар, е смяната на състезателните
права на спортистите. Чрез трансферния пазар се осъществява количествено
и качествено обновяване на състезателите по даден вид спорт в ПСК (професионален спортен клуб). От друга страна, трансферният пазар е икономическа
форма за обмяна на спортния продукт „елитен спортист“ срещу определен паричен еквивалент. Пазарът на труда в спорта е първичен, когато се обновяват
количествено спортните състави, например от ССШ (специализирани спортни
школи) (непряка инвестиция), и вторичен, когато обновяването е качествено,
чрез привличане на чужди спортисти (пряка инвестиция), чиито възможности
са оценени и ползата е реална.
Трансферният пазар не е масов. Той има частен характер. Разменната
стойност са спортно-техническите качества на спортистите. Има и специфика.
Продавайки състезателните права, притежателят им не ги изгубва, а ги предоставя временно за използване. Купувачът пък не ги придобива, а потребява
резултата. Пазарните отношения са регламентирани с разпоредби, което прави
този пазар изключително регулиран по отношение на покупко-продажбената
процедура и даващ свобода на решенията за трансфер. Трансферният договор
фактически балансира интересите на клуба продавач, на клуба купувач и на
самия спортист, станал „предмет на покупко-продажбата“.

4. Субекти от икономическия отрасъл на спорта
Икономическият отрасъл на спорта се изгражда от обособени спортни
предприятия, специализирани да произвеждат спортна продукция. Това са
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професионални спортни клубове (ПСК), спортни федерации, фирми за предоставяне на спортни услуги на гражданите, предприятия за производство на
спортна екипировка, строителни фирми за спортни съоръжения, рекламни и
посреднически фирми в спорта, спортните медии и други.
Спортните организации имат общи черти със стопанските предприятия.
И в двата типа предприятия се използват суровини, в спортната дейност те
са човешки ресурс, който се формира до степен да постига високи спортни
резултати или до степен на физическа дееспособност. Необходими са и капиталовложения за реализация на готовия продукт чрез специализирани
производствени технологии. Разбира се, двата типа предприятия имат специфичен мениджмънт, който се различава по съдържателната и целевата си
насоченост.
Независимо от съществуващите аналогии между стопанското и спортното предприятие, има и съществени различия в организацията на работата и
във функционирането им. Характерно за дейността на спортното предприятие е, че със сравнително постоянните си цели (престижно класиране, имидж,
авторитет) то постига желания резултат с ограничени средства, като използва
и алтернативни възможности за това. Може да се говори за рационален подход, базиран преди всичко на предприемачеството. С други думи, спортното
предприятие функционира чрез своеобразен предприемачески рационализъм,
спазващ установените правила и следващ логиката на процеса. А икономическата дейност на стопанското предприятие се базира на теоретично-материалния подход, който е продиктуван от натрупания опит на стопанските структури, от тяхната прагматика и от обществено-икономическите и исторически
закономерности, намерили отражение в икономическата теория.
Определена прилика от гледна точка на механизма би могло да бъде открита и в икономическия кръговрат, в чиято основа стоят взаимоотношенията
между предприятията – производители на продукция и услуги, и потребителите им. Потребителите на спортни продукти са консуматори и на стопанска
продукция, като предлагането (продажбата) се извършва от спортните организации според търсенето (покупката) на специфичен ценз в лицето на спортните специалисти, които, на свой ред, са потребители на стопанска продукция
и услуги, а в определени случаи и на спортни продукти в личен план. Както
вече бе посочено, стопанските предприятия предлагат (продават) на домакинствата материални блага и услуги, като търсят (купуват) тяхната квалификация
и работна сила под формата на работна заплата. Следователно потребителите
търсят (купуват) продукция и услуги, като предлагат (продават) своята работна сила и ценз. Общата зона на интереси между спорта и икономиката, респективно между спортните и стопанските организации, е, че потребителите на
стопанска продукция са същевременно потребители и на спортна. Спортният
продукт се явява в ролята на рекламоносител на стопанския продукт, а стопанското предприятие в случая е в ролята на рекламодател. В тези взаимоотношения важно място заемат и телекомуникационните предприятия в качеството
им на рекламоразпространител.
Прието е спортните организации да бъдат класифицирани според начи-
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на на финансиране на търговски и нетърговски. Счита се, че нетърговски тип
спортни организации са аматьорските клубове и структурите, предлагащи услуги в областта на спорта за всички. Обикновено финансирането се осъществява любителски – отвътре предимно чрез членски внос и отвън – под формата
на дарения. Характерно за тези структури е, че при тях се наблюдава постоянен
дефицит на приходи. Всъщност се изчисляват предимно разходите и се търсят
възможности за покриването им в неограничено време. ФРЗ се предвижда само
по изключение под формата на временни хонорари, предимно за треньори и
инструктори.
Спортните организации, които участват в покупко-продажба на спортна
продукция, се наричат търговски. При тях финансирането отвън е чрез субсидии, отпускани според съществуващото законодателство – държавни субсидии
и субсидии вследствие на предприемаческа дейност с цел спонсорство. В тези
структури има специализирани звена за маркетинг и реклама. Търговските
спортни организации си разработват бюджет и се стремят към баланс между
приходи и разходи. Упражнява се системен контрол върху финансовата дейност и отчитане на финансовите резултати пред ръководния орган на спортните предприятия – общото събрание.

5. Макро- и микроикономика на спорта
Особен интерес при изясняване на икономическите измерения на спорта представляват онези фактори от националната и фирмената икономика на
спорта, които формират неговата макро- и микроикономика. В литературата
се разглежда и междинна сфера, наречена мезоикономика. Всъщност в икономическия отрасъл на спорта става дума за микро-, мезо- и макроикономически
инструменти.
Микроикономическата рамка на спорта (ниво на частните, фирмените
икономически субекти) се формира от два типа фактори, имащи отношение
към икономиката на спортните предприятия. Това е т.нар. приложна икономика – определяне на производствените цели, вносът и износът на продукция, инвестициите, бюджетът с неговата приходно-разходна част и баланс, работните
места и тяхната динамика, плащаните данъци и други.
Сред т.нар. микроинструменти при функционирането на спортните организации най-значимо място заемат разходите, чрез които е възможна спортната дейност. В центъра на вниманието са главно два вида разходи: 1) разходи за
участие в спортна дейност; 2) разходи за оборудване. Към първия вид спадат:
разходи за спортни артикули, разходи за спортни съоръжения, за транспорт,
административни разходи и др. Вторият вид разходи са за управление и поддържане на базата и за нейното обзавеждане. По-конкретно това са разходи за
строителство и обзавеждане и разходи за функциониране на съоръженията,
т.е. разходите по критерия за актуализираната полза.
Към мезоинструментите в икономическия сектор на спорта могат да бъдат
отнесени медиите и рекламните агенции, които способстват спортните спектакли (състезанията) да бъдат предавани, препредавани и продавани. Големите
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спортни събития, към които има огромен интерес, притежават необявена рентабилност за разлика от регионалните, които пък имат скрита инфлационна
природа. Една от причините да бъде така е, че крупният спортен спектакъл е
най-доброто място за пускане на пазара на нова марка продукт.
Спортната демография е особен вид мезоинструмент. Тя е икономически
променлива величина, която влияе на развитието и на географското разпространение на спортовете. Финансирането на спорта от държавата, районите и
общините зависи от социалната значимост на спортовете и от приноса им в
Олимпийските игри и в световните първенства. Общо взето, стратегията на
държавата е да подкрепя повече малките спортове, защото те нямат достатъчно
източници на доходи. У нас обаче след промените през 90-те години на ХХ век
това вече не е държавна политика и спортната индустрия не е в приоритетните области на институциите, от които зависи просперитета на спорта. Цената
на достъпа или разхода за спортна дейност се базира на факта, че по-евтините спортове се развиват по-бързо, но това не значи, че всички леснодостъпни
спортове се развиват бързо, защото невинаги цената на достъпа оправдава това
развитие. Към мезоинструментите се отнася и зрелищността на спортовете,
която се определя по директен и индиректен път и от която до голяма степен
зависят постъпленията от продажбата на спортните спектакли.
Макроикономическата рамка на спорта се определя от онези отрасли, възникнали в процеса на спортната комерсиализация, които могат да се определят
като икономически (трансфери, търговия с рекламни и телевизионни права,
производство и търговия със спортни артикули) и имат влияние върху националната икономика (създаване на работни места, генериране и възпроизвеждане на крупни парични маси). Всъщност това са общите зони на икономиката
като цяло и на икономиката на спорта в частност. Към макроикономическата
сфера на спорта се отнасят и неговите проекции в масмедиите, акционерството, дотациите от държавата. Милиони хора, наред с консумацията на стопанска
продукция и услуги, същевременно потребяват и спортни продукти, било то
активно (спортувайки за здраве) или пасивно (като зрители и привърженици
на спортни клубове). Те участват в икономическия кръговрат пари–стока–пари,
и то осезателно. Именно на това, че хората са консуматори едновременно на
стопанска и на спортна продукция се дължи интересът на предприятията към
спорта като ефикасен рекламоносител на стоката им.
Когато се говори за макроинструменти в икономическите процеси на спорта, се визира интернационализирането на спорта като дейност със здравословно предназначение, интернационализирането на състезанията, на спортната
методика, на производството на артикули, спортната медицина, трансферите,
експорт-импорта на спортна дейност без оглед на националност, география,
традиции. Към макроинструментите може да бъде отнесено и икономическото
влияние на спорта върху определени райони. Това влияние е една от темите,
които се разискват все по-задълбочено от икономистите. За да се установи то,
трябва да се анализират две макроикономически понятия: индукция и интеграция. От своя страна, понятието „индукция“ позволява да се дефинират два
вида икономически дейности: основни и неосновни.
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Базови или основни дейности – това са дейности, които икономически
осигуряват района. Те правят възможно навлизането в него на свежи потоци
пари, които в икономическата теория се наричат износни дейности, а спортът
в някои райони може да бъде част от тях. Индуцираните дейности, свързани с
обслужването, не са основни. Те генерират вътрешноикономическо движение
(кино, спортни спектакли, обществено хранене, хотелиерство и др.). Разбира
се, не всички пари остават в региона. Например потреблението на кока-кола
е свързано с нейния импорт. Това води до концепцията за интеграцията. Интеграцията не ограничава изтичането на капитали извън региона, а напротив
– осигурява навлизането им. От друга страна, да се прави всичко на едно място,
вече не е възможно.
Чрез индукцията и интеграцията може да се обясни икономическият
кръговрат в дадена територия. По този начин се създава представа за потоците дейности и пари, които влизат в едно населено място и излизат от него
(11 взаимнообвързани позиции). Част от хората работят в едно общинско
предприятие, което изнася продукцията си извън общината (1). Други отиват
да работят извън общината, за което получават заплата (2). Трети работят в
предприятия за районно обслужване, за което също получават заплата (3).
Четвърти живеят извън територията, но работят в нея, за което получават
възнаграждение (4). Така потоци 1 и 3 са средства, които остават вътре в общината, 2, 4, 5 са потоци работна сила, които влизат на територията на общината, но паричните потоци излизат от нея под формата на ФРЗ. Сравнението
между 1–3; 2–4 и 5 показва интеграцията на въпросното пространство. От
друга страна, 1–2 и 3 показват характера на индукцията. Тази динамика на
потоците може да се използва и в областта на спорта. Потоците 6 и 7 показват
консумацията на продукти от населението съответно в и извън района. Когато население извън района консумира продукти в района (8), това са свежи
пари, които влизат в територията. Консумирането на продукти в района (9)
води до възпроизводство на нови продукти и услуги. Консумирането на продукти и услуги извън района (10) е показател за подобрена обслужваща дейност в района. Същевременно този тип консумация довежда до стимулиране
на производството на тези продукти и услуги в района (11). Потреблението
е функция на даване и връщане, както пък офертата е всичко това, което е
консумирано, плюс всичко онова, което е инвестирано. Освен това от икономическата теория е известно, че ако доходът се увеличава, консумацията
също се увеличава. От друга страна, увеличаването на инвестициите генерира повишаване на дохода.
Наличието на микро-, мезо- и макроикономическа рамка на спорта зависи
от общото ниво на икономиката и от нивото на специализираните спортни предприятия в качеството им на частни икономически единици – субекти от икономическия отрасъл на спорта. Микро-, мезо- и макроикономическите инструменти в спорта способстват за формирането на общи зони с икономиката като цяло,
а оттам провокират и стимулират взаимното влияние и зависимости.
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КНИГА, КОЯТО ЗАСЛУЖАВА
ДА БЪДЕ ПРОЧЕТЕНА
Димитър Димитров

И

Димитър Димитров – ст.н.с.,
доктор по история. Публикации
– монография и статии върху историята на Социалистическия
интернационал, статии и участия в колективни трудове върху
историята на антифашистката
борба в България.

здателство „Български писател“ публикува книгата на последния министър-председател на ГДР,
съвременния германски политик, социалиста Ханс
Модров „Перестройката, както аз я виждам. Лични
спомени и анализи на едно десетилетие, което промени света“, преведена на български език от Валентина
Филипова и Гюнтер Хемпел под редакцията на Харалампия Чунева. Добрият графичен дизайн на корицата е дело на Иван Добрев.
След „Сърцето бие отляво“ на Оскар Лафонтен
книгата на Модров е втората от съвременен германски автор и седмата по ред в Бузлуджанската социалистическа библиотека, възобновена от проф. Александър Лилов през 2001 г. със „Защо рухна реалният
социализъм“. По установена оттогава практика проф.
Лилов представя в предисловие автора и неговата
книга.
„Перестройката, както аз я виждам“ съдържа
богата, изключително ценна информация от първа
ръка. Ханс Модров е роден в 1928 г.; участва в последния етап на Втората световна война, попада в плен
и четири години е в съветски военнопленнически
лагер; след завръщането си в Германия работи като
машинен шлосер, включва се активно в младежкото
движение и след това в Германската единна социалистическа партия (ГЕСП), изявявайки се като един
от най-способните й дейци в периода на съществуването на Германската демократична република (ГДР).
След падането на Берлинската стена и драматичните
събития през ноември 1989 г. той е избран за министър-председател на ГДР и в това качество участва в
преговорите и в реалното обединение на двете германски държави – ГДР и ГФР. Неговите анализи и
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Ханс Модров

оценки за най-важните събития през
втората половина на 80-те години на
миналия век, деликатните и безпристрастни мнения за ролята и поведението на политическите и държавните дейци от ГДР, ГФР, СССР, САЩ,
Франция, Англия, с които се е срещал
и преговарял, са подкрепени с позовавания и с обилно цитиране на стенографски записи и на други документи,
както и на изследвания и свидетелства
на други автори. Зад всичко това убедително стои личността на автора, човекът Ханс Модров с цялата му страст
чрез истината да служи на бъдещето.
Ханс Модров е реформатор с
творческо мислене и поведение, със
солидна научна и теоретическа подготовка, доктор е на икономическите
науки. Виждайки необходимостта от
реформиране и обновяване на социализма, той приветства идването на
Горбачов на власт в СССР и започнатата от него перестройка: „Фундаменталните промени на социализма стояха на дневен ред, сега те трябваше да започнат“ (с. 17); „Горбачов стартира със смелост и устрем, за което ние го ценим
и му се възхищаваме, той даде на всички социалисти надежда, че ще има промяна...“ (с. 242). Постепенно се превръща в остър критик на Горбачов и на неговата политика: „Започнатото от него обществено преустройство беше програма,
но без програма. Горбачов действаше прагматично и концентрацията върху отделни области разкриваше липсата на концепция“ (с. 233); „Съветският държавен глава нямаше ясно изградена концепция по външната политика на СССР“
(с. 87). Във всичко това той вижда причини за провала на перестройката, за
разпадането на СССР и краха на европейския реален социализъм.
Ханс Модров беше и продължава да е убеден социалист. Той се разграничава от Горбачов, Елцин, Яковлев, Шеварднадзе и други дейци на КПСС,
„които преди мислеха, че трябва да ни напомнят винаги за комунистическите
принципи“, а после станаха „междувременно антикомунисти“ (с. 235). „За разлика от тези, които навремето развяваха високо знамето на перестройката и
социализма, а днес едва ли искат да знаят за тях, аз твърдо се придържам към
убеждението си, че демократичният социализъм е единствената перспектива,
ако човечеството иска да има бъдеще“ (с. 242).
Ханс Модров е сред водещите дейци в реформирането и обновлението на
германския социализъм. През ноември 1989 г. той е избран за почетен председател на новосъздадената Партия на демократичния социализъм (ПДС), на-
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следник на ГЕСП. През 2005 г. Модров, Лафонтен, Лотар Биски и Грегор Гизи
стават съучредители на новата германска партия Die Linke (Левицата), обединила Партията на демократичния социализъм от бившата ГДР и левите среди
от Германската социалдемократическа партия. Още с първото си участие в изборите през 2005 г. Die Linnke влиза с впечатляващ успех в Бундестага и в Европейския парламент. В сегашния състав на Бундестага след изборите през 2009 г.
със 76 депутати (с 22-ма повече от предишния състав) тя отново е на четвърто
място, след християндемократите, социалдемократите и свободните демократи
и преди коалицията на зелените.
Убеден съм, че богатата информация, искреността и разказваческата дарба
на автора ще задоволят и най-взискателния изследовател, и всеки, който желае
да се запознае с вижданията на един от най-изявените съвременни германски
социалисти за „едно десетилетие, което промени света“.
На добър път на книгата!
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ЦЕННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА НАШЕТО ВРЕМЕ
Иван Цветков

К

Иван Цветков – професор. Политзатворник (1941–1944). Завършил е руска филология в Ленинградския университет и аспирантура в МГУ. Работил е в СУ
и в БАН – завеждал е катедрата
и секцията по руска литература.
Бил е главен редактор на сп. „Родна реч“ (1968–1973). Секретар
на СБП (1973–1980). Представител на България в Международната асоциация на литературните
критици (1973–1990). По-важни
трудове: „Максим Горки и българската литература“, „Страници
за прозата“, „Погледи към две литератури“, „Преломно време“, „В
години на изпитания“ и „Народният писател“ – книга за Н. Хайтов. Първи носител на литературната награда „Николай Хайтов“ (2003).
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нигата на Крум Василев привлича вниманието
на читателя още със своето заглавие: „НЕ на неистините!“. Това „НЕ“ на корицата, изписано с едри
червени букви, графично най-точно отразява решителната воля на автора да се бори срещу неистините,
които ни заливат всеки ден от различните медии.
Във всяко общество мнозинството от хората
се стремят към истината, защото тя е нормалната
атмосфера в живота. Но във всяко общество има и
слоеве, които лесно се поддават на неистините. И във
всяко общество, особено като днешното у нас, има
едно малцинство, което съзнателно и целенасочено
насажда не просто неистини, а откровени, добре премерени лъжи, които действат като отрова.
От векове насам голямата литература се опира
на истината, на правдата. Един от титаните на художественото слово – Лев Николаевич Толстой, ни е завещал: „Човешкото слово може да бъде полезно само
тогава, когато съдържа в себе си истина. Всяка лъжа,
дори и най-блестящата, изричана макар и с най-благородни и високи цели, непременно, в края на краищата, принася не полза, а най-голяма вреда.“ Неговият съвременник, великият Максим Горки, отива
по-нататък. Той е вложил в устата на своя герой Сатин от пиесата „На дъното“ следните думи: „Истината е богът на свободния човек, а лъжата е религията
на робите.“ От което следва, че борбата за истината е
и борба за свободния човек.
Подзаглавието на книгата е: „Публицистика“. В
това понятие влизат най-различни жанрове: статии,
спомени, интервюта, реплики и дори кратки исторически изследвания. Не мога да скрия вълнението си
от спомена за партизанските сражения през лятото
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на 1944 г. в самото навечерие на Девети септември, когато заслепените
от омраза фашистки управници организираха смъртоносни блокади, за да
унищожат народните борци. Без гръмки слова, много сдържано и правдиво
Крум Василев описва сраженията с
врага. И най-силният, най-впечатляващият момент в целия разказ е свещеното другарство, което не напуска
борците и при най-големите опасности. Само хора, вдъхновени от велик и
светъл идеал, могат да проявяват найблагородните си качества, онази братска жертвоготовност, онова „незнаещо
граници другарство, без което партизанската борба би била немислима“.
В книгата за първи път се публикува отзивът на Вълко Червенков за
този спомен – отзив, изпълнен с непосредно човешко съпреживяване и
душевно вълнение.
Централната тема на книгата е
съдбата на социализма, на социалистическия идеал вчера, днес и утре. Въпреки
отделни поражения на идеала, има ли той бъдеще? Тази основна тема се разклонява на няколко подтеми: антифашистката съпротива у нас и нейното историческо
значение; култът към личността – един отминал и отречен период в развитието на
световния социализъм; личността и делото на Вълко Червенков; новите перспективи пред социализма и надеждите, свързани с успехите на Китай.
На антифашистката съпротива авторът е посветил няколко статии, между
които: „Характер и историческа роля на Съпротивата в България“ и „За антифашистката борба – истината и само истината“. Първата е опит за обстойно и
аргументирано историческо изследване на Съпротивата в България срещу монархофашистката власт, съюзничка на хитлеристка Германия във Втората световна война. Втората е слово за антифашистката борба, произнесено в родния
град на автора Шумен по повод 60-годишнината от Девети септември. Първата
статия разглежда въпроса: има ли разлика между Съпротивата у нас и Съпротивата в окупираните европейски страни. Отговорът е, че и при нас, и при тях
това бе борба на живот и смърт срещу хитлерофашизма. Българската Съпротива беше част от голямата Съпротива на европейските народи, с тази специфика,
че се разгръщаше в страна съюзничка на Германия, уж постигнала националното си обединение. Други фактори за разгръщането на нашата Съпротива бяха
нейната приемственост с антифашистката борба през двадесетте години и дори
с епохата на Възраждането; титаничната борба на съветската армия, която се
следеше от целия народ, великата победа при Сталинград, откриването на Вто-
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рия фронт в началото на юни 1944 г. А историческото й значение се състои в
това, че тя прикова силите на управляващите у нас, не им позволи да изпратят
войски на Източния фронт, а по-късно, заедно с участието ни в последния стадий на войната, беше един от силните аргументи на Парижката мирна конференция, за да се запази териториалната цялост на България.
Интересни мисли и наблюдения изказва Крум Василев и в статията „Развенчаването на Сталин“. ХХ конгрес беше историческа необходимост, трябваше да се сложи пръст в раната, да се отрече решително онова, което задържаше
развитието на социализма, да се даде нов простор на народната енергия. Само
човек от близкото обкръжение на Сталин можеше да изнесе доклада на закритото заседание, макар и да е участвал сам във всичките дела. Историческата
истина рано или късно си пробива път и никой не може да избяга от нея. В една
реч бе цитиран Пушкин – драмата му „Моцарт и Салиери“: „Геният и злодейството са две неща несъвместими.“
Що се отнася до прогнозите за близкото настъпване на комунизма, те започнаха не след 1956 година, а веднага след войната. Изглежда след тежките
страдания по време на войната трябваше да се внесе някакво успокоение, че
след определено време ще настъпи желаното благоденствие. Но Студената война попречи за осъществяването на много планове.
Много от читателите ще бъдат заинтригувани от написаното за Вълко Червенков като човек и държавник. Крум Василев го е познавал добре, бил е негов
помощник в продължение на 8 години. Споделям следните мисли на автора:
„Разбира се, култът към личността на В. Червенков, който се разгоря през 1950
г. във връзка с 50-годишнината му, не се изразяваше само в похвалите, нито в
другите външни белези... Много по-важно и по-опасно беше, че той, първият човек в управляващата партия, стана синоним на нейната непогрешимост,
също както в Съветския съюз Сталин беше синоним на непогрешимостта на
КПСС. Мисля, че именно тук – във вездесъщия пример на Съветския съюз, на
КПСС, на Сталин – трябва да се търси главният ключ, за да се оцени поведението на Вълко Червенков спрямо култа към неговата личност.“
А най-неприятното и нежелателното беше, че тази непогрешимост доведе
до недопустими ексцесии в обществения и в партийния живот, до нетърпими
деформации.
Крум Василев е изпълнен с вяра в бъдещето на социализма и източник на
тази вяра сега е чудото, което се твори в Китай. Благодарение на гениалните
прозрения на Дън Сяопин Китай откри най-верния път за разгръщане с пълна
сила на строителството на социализма и отбеляза респектиращи успехи. Но не
бива да забравяме, че не може да има един-единствен модел за всички страни
и народи. Всяка страна трябва да открие своя специфичен път, произтичащ от
нейната история, от нейните традиции. Както казваха французите: искаме социализъм с цветовете на Франция.
Книгата на Крум Василев може да бъде възприета и като равносметка на
един живот и на цяло поколение, което продължава да живее със светлия идеал на социализма, което се е борило за неговото осъществяване, преживяло е
всички негови горчиви поражения, но е останало с ненакърнена вяра в него.
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