СПИСАНИЕ ЗА ТЕОРИЯ,
ПОЛИТИКА И КУЛТУРА

година четиринадесета

1/2
София, 2011

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

Главен редактор:
Заместник главни
редактори:

Александър Лилов

Димитър Генчев
Павел Писарев
Янаки Стоилов

Секретар:

Димитър Димитров

Редактори:

Харалампия Чунева
Генка Николова

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА

София, жк Яворов, бл. 22, вх. В
Тел./факс: 944-39-22
e-mail: ponedelnikcsi@abv.bg
ЦСИ, фондация „Понеделник“, сп. „Понеделник“
ISSN 0861-6620
Ръкописи се приемат в обем до 15 страници и не се връщат.
Този брой, както и предишни книжки могат да бъдат намерени в редакцията
на списанието – Център за стратегически изследвания.
Печат ЕКСПРЕСПРИНТ ООД

СЪДЪРЖАНИЕ
СПИСАНИЕ ЗА ТЕОРИЯ, ПОЛИТИКА И КУЛТУРА

АФОРИЗМИ

6

КУБИНСКИЯТ СОЦИАЛИЗЪМ ДНЕС
Фидел Кастро
Раул Кастро

Александър Лилов
Къдринка Къдринова
Емилия Лазарова

Куба в ХХІ век – идеи за развитието й

7

Социализмът е единствената гаранция за
нашата свобода и независимост

22

Основни насоки в обновлението на икономическата и социалната политика в Куба

34

Кубинският модел на социализма

43

Кубинският път

50

Уникалността на Кубинската революция

60

Двустранните отношения между Куба и
България

73

Куба в сърцата ни

81

България и Куба (1960–1989) –
сътрудничество и противоречия

84

Нашата Америка

93

Диптих за Хосе Марти

99

БЪЛГАРОКУБИНСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ
Тересита Капоте

Любен Корнезов
Искра Баева

ИСТОРИЧЕСКИ ЛИЧНОСТИ
Хосе Марти
Петър Динчев
Ернесто Че Гевара
Найден Вълчев

Прощално писмо до Фидел Кастро

100

Ернесто Че Гевара

101

3

СЪДЪРЖАНИЕ
Боян Михайлов

Той живя за хората

102

Свобода за Петимата кубинци
антитерористи

106

Антонио Родригес

Родино скъпа, честита Новата година

107

Габриела Вълчева

Куба – далечна и близка

108

Кубинската литература в България

111

СОЛИДАРНОСТ С ПЕТИМАТА

КУЛТУРА
Тамара Такова
Петър Велчев
Николас Гийен
Нанси Морехон

Велик поет на Куба и на испаноезичния свят 117
Стихове

124

Вълшебни градове
Стихове

130

БЪЛГАРСКИ ПОЕТИ ЗА КУБА

Владимир Башев

Глас за Куба

136

Евстати Бурнаски

Танго за възрастен

136

Лиана Даскалова

Република на свободата

137

Петър Караангов

На гости

138

Лъчезар Еленков

Чувство за Куба

140

Сто часа с Фидел Кастро

142

Показалец на статиите и материалите в
списанието през 2010 г.

147

РЕЦЕНЗИИ
Павел Писарев

4

бр. 1/2 – год. XIV

КАРМЕЛО ГОНСАЛЕС
ХОСЕ МАРТИ
Ксилография

5

АФОРИЗМИ

☙ Хосе Марти ❧

В революцията начините трябва да са безмълвни,
а целите – публично достояние.
Целият живот е задължение.
Обединеното от духовно сходство семейство ми е по-скъпо
от обединеното от кръвна връзка семейство.
Приятелството е красиво колкото любовта – това е самата любов,
лишена от прекрасното непостоянство на жените.
Животът е борба, от която не трябва да се бяга. Само онези, които
умеят да се жертват, доживяват старостта здрави и красиви.
Намордникът на чужда уста се превръща
в белезници за собствените ръце!
Едно е да се бориш, друго е да владееш!
Да се върви напред, не да се отстъпва.
Обществото е деликатна книга и не трябва
да жалим листата й, когато я изучаваме.
Който дава очарованието на жената, й дава късмет.
Който се бори с открито лице, накрая побеждава!
Музиката е по-красива от поезията, защото нотите са
по-малко ограничени от римата.
Една силна идея, развята навреме пред света,
може да спре цяла ескадрила бойни кораби.
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КУБА В XXI ВЕК  ИДЕИ ЗА РАЗВИТИЕТО Й
Фидел Кастро
На 17 ноември 2010 г. Фидел Кастро е поканен
на среща със студенти да изложи своите идеи за развитието на Куба през ХХІ век, които той е изложил
пет години по-рано, на 17 ноември 2005 година. Подолу са изложени основните моменти от речта на
Фидел на 17 ноември 2010 година.

А
Фидел Кастро – лидер на Кубинската революция и на социалистическа Куба

з знаех, че това изложение (на 17 ноември 2005 г. –
бел. прев.) привлича вниманието заради момента, в който живеехме, противопоставяйки се на могъщия враг, който все повече ни заплашваше, държеше
в желязна блокада нашата икономика и с всички сили
се стремеше да всява недоволство, стимулираше нарушаването на законите и нелегалното напускане на
страната, лишаваше я от резерва на младата работна
сила, добре подготвена и в културно, и в професионално отношение. Много от тях по-късно бяха въвлечени в незаконна дейност и престъпления.
Факт е моята склонност към самокритика и ирония по отношение на нашите собствени действия.
Макар моите думи да бяха остри, язвителни, аз защитавах принципи и не отстъпвах от тях.
Всичко това го помня, но естествено не помня
точните думи, които съм използвал, както и приведените от мен аргументи в подробности и цялото съдържание на изказването.
Помолих в архива на Държавния съвет за копие
от текста на това мое изказване – и открих, че то се
състои от 115 страници, написани с такъв интервал, че
всъщност то представлява повече от 200 страници…
Като се позовах на оригиналния текст, аз извлякох основните идеи от словото, произнесено тогава…
Трябва да призная, че ме удиви актуалността на
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изказаните идеи, които след пет години са по-актуални, отколкото тогава, тъй
като много от тях са свързани с бъдещето, както и това, че събитията стават така,
както е предвидено. Само че днес, доколкото разполагаме със знания за такива
явления като изменението на климата, икономическата криза, нарасналата опасност от война и придвижването на имперската власт към фашизма, те изискват
от младите студенти максимално отдаване и усилия в идеологическата борба.
Една от първите идеи, които съм изразил тогава, е следната:
„Съчетанията на факторите, които направиха възможен живота, се създаваха в продължение на милиарди години на планетата Земя, този крехък живот, който може да съществува в границите на определена температура, между
няколко градуса под нулата и няколко градуса над нулата...“
Аз питах: „Що за свят е това, където варварската империя провъзгласява,
че има право да напада внезапно и превантивно 60 или повече страни, като е в
състояние да носи смърт във всяко ъгълче на света, прилагайки най-високотехнологично оръжие и методи за убийство?“.
Аз казах: „Куба никога не е възнамерявала да произвежда ядрено оръжие.
Ние имаме друг вид ядрено оръжие – това са нашите идеи... оръжие, което по
мощ е равно на ядреното, защото е непобедима мощта на моралното оръжие...
никога не ни е идвало наум да разработваме биологическо оръжие. Оръжие, което да се сражава със смъртта, което да се сражава със СПИН, да се сражава с болестите, да се сражава с рака – на това ние посвещаваме своите възможности…“
„САЩ превърнаха вербуването в армията в източник на заетост, договарят
се с безработни и често се мъчат да ангажират за своите несправедливи войни
колкото може повече американски негри, но има съобщения, че все по-малко
афроамериканци са готови да бъдат завербовани в армията, въпреки безработицата и маргинализацията, в която живеят…“
„Те търсят латиноамериканци, имигранти, които се опитват да избягат от
глада и преминават границата, тази граница, където умират повече от 500 имигранти ежегодно, много повече за 12 месеца, отколкото хората, които загинаха
за 28 години от съществуването на Берлинската стена.“
Говорих къде и кога се зароди нашата борба: „Идваха млади хора в този
университет, който, разбира се, не беше университет за обикновени хора; това
беше университет за средните слоеве на населението, това беше университет
за богаташите на тази страна, макар че много от младите хора бяха надраснали
идеите на своята класа и много от тях бяха способни да се борят и се бориха
през цялата кубинска история.“
„Ние постъпихме в университета в края на 1945 г. и започнахме нашата въоръжена борба в „Монкада“ на 26 юли 1953 г. почти осем години след това. Революцията победи пет години, пет месеца и пет дни след битката при „Монкада“, след дълго странстване по затворите, след изгнание и борба в планините.“
„Това са идеите, които ни обединяват, това са идеите, които ни превръщат в
народ боец, това са идеите, които ни правят не само индивидуално, но и колективно революционери, и тогава... народът никога не може да бъде победен...“
„Тук, на 90 мили от колосалната империя, най-могъщата от всички, които
някога са съществували в историята – минаха 46 години, а тя е повече от когато
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и да било далече от това да постави на колене кубинската нация, тази, която
унижаваха и обиждаха в продължение на определено време...“
„Куба говори, когато трябва да говори, и Куба има много какво да каже,
но тя не бърза и не проявява нетърпение. Тя много добре знае кога, къде и как
трябва да нанесе удар на империята, на нейната система и на нейните лакеи.“
„Този изумителен и забележителен народ вчера беше само семе, а днес е
вече израснало дърво с дълбоки корени; вчера беше изпълнен с потенциално
благородство, а днес с реално благородство; вчера пълен със знания в мечтите
си, а днес – с реални знания, той едва започва обучението си в този гигантски
университет, какъвто сега представлява Куба.“
„Появяват се нови ръководни кадри, млади кадри.“
„Както ви е известно, ние се сражаваме с пороците, с използването на ресурси не по предназначение, с кражбите...“
„В това сражение с пороците няма да има почивки... ние ще призовем към
чест всеки сектор. Ние сме уверени в едно: че у всеки човек има голяма доза
съвест. Когато остане сам със себе си, той не съди себе си строго, макар според
мен първият дълг на революционера е много строго да съди сам себе си.“
„Критика и самокритика – това е правилно, а не е съществувало досега; но
ако започнем битка, трябва да използваме снаряди от голям калибър, трябва да
отидем към критика и самокритика в аудиторията, в своята група, а след това и
извън нея, после в общината и после да чуе цялата страна.“
„След това могат да възникнат други въпроси: колко заработваме? И ако
възникне въпросът колко заработваме, ще стане разбираема мечтата всеки да
живее от своята заплата или от своята справедлива пенсия.“
„...Ние станахме съзнателни, целият живот е обучение, до последната секунда и в един момент започваш да разбираш много неща...“

Грешка е да се мисли, че някой знае
как се строи социализмът
„За всичките тези много години аз стигнах до заключението, че сред толкова допуснати от всички нас грешки най-важната грешка беше да вярваме,
че някой знае какво е социализъм или знае как да се строи социализмът. Това
изглеждаше позната наука, толкова позната, колкото електрическата система,
измислена от някои, които се считат за експерти по електрическите системи...
Ние сме идиоти, ако мислим например, че икономиката – и нека ми простят
десетките хиляди икономисти в нашата страна – е точна и вечна наука и че съществува още от времето на Адам и Ева.
Губи се целият диалектически смисъл, ако някой мисли, че тази, сегашната
икономика е същата като преди 50 години, или преди 100 години, или преди
150 години, или като от епохата на Ленин, или от епохата на Карл Маркс. Моето
мислене е на хиляди километри от ревизионизма, истински се прекланям пред
Маркс, Енгелс и Ленин.“
„В този реален свят, който трябва да бъде променен, всеки революционер,
като революционен тактик и стратег, е длъжен да разработи тактика и страте-
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гия, която да води към главната цел – да се измени този реален свят. Никаква
разединяваща тактика или стратегия не може да бъде добра.
Аз имах привилегията да се запозная в Чили със създателите на „Теология
на освобождението“, когато ходих при Алиенде през 1971 г. и се срещнах с много
свещеници и представители на различни вероизповедания, които предлагаха да
обединят силите си и да се борят, независимо от своите религиозни вярвания.
Светът отчаяно се нуждае от единство и ако не успеем да постигнем макар
и минимално единство, доникъде няма да стигнем.“
„През цялата история първият сериозен човешки опит да се създаде първото справедливо общество започва преди по-малко от 200 години...“
„С догматизъм никога не би могло да се създаде стратегия. Ленин ни научи
на много, защото Маркс ни научи да разбираме обществото; Ленин ни научи да
разбираме държавата и ролята на държавата.“
„Когато СССР се разпадна, много останаха сами, включително и ние, кубинските революционери. Но ние знаехме какво сме длъжни да правим и какво
трябва да правим, какви са нашите варианти. Останалите революционни движения на много места водеха своята борба. Няма да говоря какви и кои бяха те,
но става дума за сериозни революционни движения, те ни питаха да влизат ли
в преговори, или не в тази отчаяна ситуация, трябва ли да продължат борбата,
или не; да влязат ли в преговори с опозиционните сили в търсене на мир, когато
знаеш към какво води този мир.“
„Мисля, че опитът на първата социалистическа държава, държавата, която
трябваше да се пригоди, да се адаптира, а не да се руши, е много горчив. Не мислете, че не сме размишлявали често над това невероятно явление, в резултат на
което една от най-могъщите държави в света, която успя да се сравнява по сила
с друга свръхдържава, страна, която заплати с живота на повече от 20 милиона
свои граждани борбата против фашизма, страната, която стъпка фашизма, се
разруши по такъв начин.
Нима революциите са призвани да се саморазрушават, или хората могат да
направят така, че революциите да се разрушат? Могат ли хората, или не могат,
може ли обществото, или не може да попречи на пропадането на революциите?
Веднага мога да добавя още един въпрос: вие как мислите, този революционен,
социалистически процес може ли да се разруши, или не? (Възклицания: „Не!“)
Вие някога замисляли ли сте се над това? Замисляли ли сте се дълбоко?“
„Но ние се приближаваме – аз вече достигнах, и то отдавна – към това да
си зададем един въпрос пред лицето на тази свръхмощна империя, която ни
преследва, заплашва ни, има в действие планове за преход и военни планове в
определен исторически момент.
Те очакват естественото и абсолютно логично явление – нечия смърт. В
този случай на мен са ми оказали немалка чест, като мислят за мен. Това е признание за това, което не успяха да направят в продължение на много време. Ако
бях тщеславен човек, можех да се гордея, че тези типове казват, че трябва да чакат, докато умра, че това е нужният момент. Чакат, докато аз умра, и всеки ден
нещо измислят, ту че Кастро има едно, ту че друго, такава и такава болест.“
„Аз ви зададох въпрос, другари студенти, за който не съм забравил, нищо
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не съм забравил, и искам и вие никога да не го забравяте, аз задавам този въпрос, за да се обърнете към известния ви исторически опит, и ви моля всички,
без изключение, да помислите: може ли революционният процес да бъде необратим, или не? Какви трябва да бъдат идеите или нивото на съзнание, които
биха направили невъзможен обратът на революционния процес?“
„Ръководителят притежава огромна власт, когато се ползва от доверието
на масите, когато те вярват в неговите способности. Ужасни са последствията
от грешките на тези, които са с най-голямата власт, и в хода на революционните
процеси това се е случвало неведнъж.
Това са неща, над които трябва да се размишлява. Да изучаваш историята,
какво е станало тук, какво е станало там, какво е станало на друго място, да
размишляваш над това какво е станало днес и какво ще стане утре, къде водят
процесите във всяка държава, накъде ще тръгне процесът у нас, накъде ще върви, каква ще бъде ролята на Куба в този процес.“
„Затова аз казах, че една от най-големите наши грешки в началото, а често
и по време на цялата Революция, бе да се мисли, че някой знае как да се строи
социализмът.“
„Какво би било това общество и дали би било достойно за радост, когато се
събираме на място като това, в ден като този, ако не знаехме минимума на това,
което трябва да се знае, за да може на този героичен остров този героичен народ,
този народ, написал страници, ненаписани от никого другиго в историята на човечеството, да съхрани Революцията? Не мислете, че този, който говори тук пред
вас, е тщеславен човек, шарлатанин, на когото му харесва да блъфира.“
„Днес ние имаме много повече от седем пушки и имаме цял народ, който
се научи да владее оръжието; цял народ, който въпреки нашите грешки притежава такова ниво на култура, знания и съзнателност, че никога няма да позволи
тази страна отново да се превърне в тяхна колония.
Тази страна може да се разруши сама, тази Революция може да се разруши,
но те не могат да я унищожат днес; ние да, ние можем да я разрушим – и това
ще бъде по наша вина.
На мен се падна привилегията да преживея много години, това не е заслуга, а изключителна възможност да ви говоря на вас, на всички младежки ръководители, на всички ръководители на масови организации, на всички ръководители на работническото движение, на комитетите за защита на Революцията,
на женските и селските организации, на бойците на Революцията, на всички
организирани, които се борят в продължение на много години, на стотиците
хиляди, които изпълниха славните интернационални мисии...“
„Позволете ми да ви кажа, че днес човешкият капитал практически е найважният ресурс на страната или бързо върви към това, а то е много по-висше
от всички останали ресурси, взети заедно. Аз не преувеличавам.“
„Отдавна се разпадна Съветският съюз, ние внезапно останахме без гориво, без суровини, без хранителни продукти, без продукти за лична хигиена, без
нищо. Може би трябваше да стане това, което стана, може би и беше нужно да
понесем това, което понесохме, готови сто пъти да отдадем живота си, преди да
предадем родината или Революцията...“
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„Може би това беше нужно, защото направихме много грешки и това са
грешки, които се опитваме да поправим, по-точно – поправяме.“
„...Не злоупотребявай с власт, нищо и никога не би оправдало онзи от нас,
който се опита да злоупотреби с власт. Да, ние сме длъжни да имаме смелостта,
ние трябва да имаме мъжеството да говорим истината... вие не сте длъжни да я
казвате цялата веднага, политическата борба има своята тактика, съответната
информация, тя също върви по своя път... Не е важно какво ще кажат бандитите и информационните съобщения, които ще излязат утре или вдругиден,
най-добре се смее този, който се смее последен.“
„В определен момент това би могло да бъде принудително, също би могло
да бъде грешка, ето страната претърпя зашеметяващ удар, когато съвършено
внезапно рухна великата държава, ние останахме сами, сами-самички и загубихме всички пазари за захар, и престанахме да получаваме хранителни продукти, гориво, дори дърва, за да погребем по християнски своите мъртъвци. И
всички мислеха: „Това ще рухне“, и големите идиоти продължават да мислят,
че това ще рухне, ако не сега, то след малко. И колкото повече градят илюзии и
колкото повече мислят, толкова повече трябва да мислим ние и толкова повече
трябва правим такива изводи, че никога да не претърпи поражение този славен
народ, който така вярва във всички нас.“
„За да не създава империята тук тайни затвори, за да измъчва прогресивни
мъже и жени от останалата част от континента, който сега се вдига, решен да
завоюва втората и окончателна независимост!
Нека най-добре да не остане и сянка от памет нито за нас, нито за нашите
деца, отколкото да ни се налага отново да живеем такъв отвратителен и жалък
живот.“
“В момента, когато ви говоря това, аз не теоретизирам, макар че трябва да
се теоретизира; ние действаме, ние отиваме към пълно изменение на нашето
общество.“
„Днес цената на нефта не се подчинява на никакъв закон за търсенето и
предлагането; тази цена е подчинена на други фактори – недостиг, колосално
разточителство на богатите страни, тази цена няма нищо общо с какъвто и да
е икономически закон. Това е поради недостига пред лицето на растящото и
изключително търсене.“
„Ние призоваваме целия народ да сътрудничи в голямата битка, това е
битка не само за гориво, за електричество, това е битка против всякаква кражба, от какъвто и да е вид, на всяко място.“
„Аз нямам нищо против никого, но нямам и нищо против истината. Аз не
съм свързан с никаква лъжа, ако някой се разсърди, на мен ми е много мъчно,
но предупреждавам отрано, че той ще загуби и това няма да бъде нито акт на
несправедливост, нито злоупотреба с власт.“
„Ние трябва да приложим максимум рационалност в работната заплата, в
цените, в пенсиите и социалните помощи. Нула разхищение... Ние не сме капиталистическа страна, в която всичко е оставено на волята на случайността.
Субсидии или безплатно само за първостепенните и насъщни неща... За
какво ще плащаме?... Всичко ни е достъпно, всичко принадлежи на народа,
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единственото, което не се разрешава, това е егоистичното и безотговорно разхищение на богатствата.
В действителност аз не мислех да чета лекция по толкова чувствителни
теми, но би било престъпление да не се възползвам от възможността да кажа
някои неща, свързани с икономиката, с материалния живот на страната, със
съдбата на Революцията, с революционните идеи, с причините, поради които
започнахме тази борба, с колосалната сила, която днес имаме в страната, какви
сме и какви можем да си останем и да бъдем много повече от това, което сме.“
„Аз говоря с вас с цялото доверие, на което съм способен.“
„Страната ни ще има много повече, но никога няма да бъде консуматорско
общество, тя ще бъде общество на знанието, на културата, общество на найизключителното човешко развитие, което може да си представим, развитие на
културата, изкуството, науката... общество на пълната свобода, която никой не
може да прекъсне. Ние знаем това, това не е необходимо да се провъзгласява,
макар че трябва да се помни.“
„Никой не трябва да има право да произвежда ядрено оръжие. Още повече
привилегировано право, наложено от империализма, за да налага своето хегемонно господство и да отнема от страните от Третия свят природните ресурси
и суровини.“
„Светът трябва да приключи с дързостта, с беззаконието, с империята на
силата и терора. Тя ще изчезне вследствие на пълното отсъствие на страх, а сега
все повече народи губят страх и ще бъдат все повече тези, които се бунтуват, и
империята няма да може да поддържа подлата система, която още поддържа.“
„Много е справедливо да се бориш за това и ние трябва да използваме цялата си енергия, всичките си сили, всичкото си време, за да можем да кажем от
името на милионите, или стотиците милиони, или милиардите хора: Струваше
си да се родим! Струваше си да живеем!“.
Резюмето направи: посланик Тересита Капоте
Превод: Емилия Лазарова

* * *

БЪДЕЩЕТО НА КУБИНСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ*
Наскоро Куба записа в своята конституция, че социализмът е...
Неотменим.
Мислите ли, че записването в конституцията е достатъчна гаранция социализмът в Куба да се запази завинаги?
Не. Това си има своето обяснение. На 20 май 2002 г. г-н Буш поиска от Куба
да смени социалната и политическата си система, да установи капитализъм и
* Из книгата на Игнасио Рамоне. Сто часа с Фидел. – Монд дипломатик. С., 2010, с. 729 –746.
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демокрация в стил Никарагуа и други страни, които не е необходимо да назовавам. Ние отговорихме. Два месеца продължиха масовите движения, организирани бяха големи манифестации, оформи се предложение до Националната асамблея, за което ви говорих, скрепено с повече от осем милиона подписа.
Истински подписи, защото освен хората с болно зрение или ръка, подписаха
всички, които желаеха. Осем милиона подписа! А имаше и протести на много
места, защото, който не се намираше в избирателния си район, не можеше да
подпише. Например жител на Сантяго, намиращ се извън града, не можеше да
подпише в друго населено място. И така се стигна до недоволство, много хора
казваха: „Аз искам да се подпиша!“. Защото при изборите за депутати в Националната асамблея може да се гласува в друго населено място, но в този случай
се постанови това, което ви казах.
Около тези подписи възникнаха страхотни дискусии, всичко стана за четири дни и хората не разбираха защо не могат да подпишат. Можеше да става дума за посланик, който е в съответната страна, или някой друг, който е в
командировка, трети – на гости..., не се знае колко стотици хиляди подписи
останаха несъбрани, защото хората не се намираха в момента на домашните си
адреси.
И така, ще завърша обясненията си. Тъй като от нас се искаше да възстановим капитализма, ние проведохме голяма битка в защита на нашата социалистическа система. За първи път се събраха представители на всички масови
организации, обсъдиха един по един всички отговори и милионите подписа
подкрепиха единодушно направената стъпка.
Човек се пита как може да е неотменим. Всичко е отменимо. В нашата конституция сме определили по какъв начин Националната асамблея може да променя конституцията. Като свое конституционно право Националната асамблея
може да одобри дадена промяна почти без ограничения, спазвайки, разбира се,
определени процедури. Тогава решихме да обявим за „неотменим“ социалистическия характер на Революцията. Какво означава това? За да се отмени социалистическият характер, трябва да се извърши революция, по-точно казано – контрареволюция. Тоест, тя трябва да се направи, а не е много лесно да я направиш
с нашия образован и единен народ. Това придоби по-скоро характер на достоен
отговор на онова, което Буш от САЩ изискваше от нас. Ето, така стана.
Враговете на Революцията могат дори да вземат властта в републиката по
законен път, но остава една теоретична клауза: да стигнат до Асамблеята и да
станат мнозинство. Ако номинират делегати по избирателни райони и постигнат мнозинство, което да гласува за тях, те, забележете, и по изборен път биха
могли да вземат властта. И така, въпреки „неотменимия характер“, враговете
биха могли да вземат властта и от тази позиция да извършат контрареволюция по законен път. Случвало се е. И тогава, нека направят същото, да съберат
милиони подписи, което никога няма да постигнат, и да обявят отмяната на
социализма с декрет.
Казвам контрареволюция, защото трябва да вземат властта, за да постигнат отмяната, но това не означава чрез сила, а съгласно нашата изборна система, посредством законните механизми, които са валидни днес в държавата
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и управляват нашия изборен процес. Когато написахме „неотменим“, то е, защото е неотменим. Това означава, че и Националната асамблея не може да го
отмени. Това е промяната на конституцията.
Всъщност те биха могли да го променят чрез изборна победа. Да вземат
властта, този път е малко по-дълъг, но толкова труден, колкото и другият.
Вие гледате ли с оптимизъм на бъдещето на кубинското общество?
Мога да ви кажа едно, ние сме оптимисти, разбираме каква съдба може да
ни очаква – сурова, но много героична и много славна. Този народ никога няма
да бъде победен, това е, което мога да кажа. Този народ ще постигне средно
ниво на познания и култура и също като в надбягване в маратон ще се откъсне на няколко глави пред всеки друг народ, който го следва. И казвам това не
от чувство на шовинизъм. Презирам шовинизма, повече харесвам критиката
и винаги като говоря за това, което сме направили, изразявам и срама, че не
сме направили повече. Всеки път, когато употребяваме неща, които вече сме
открили, изразявам срама, че не сме ги открили по-рано, а всеки път, когато използваме нови възможности, изповядвам тъгата си, че не сме имали този опит
по-рано. Сега поне натрупахме опит.
Вижте, това е едно все по-културно общество, придобиващо все повече
знания. То днес напредва с бърз ритъм, много ускорено, както никога досега.
Ние вървим към увеличаване на познанията във всички области – философски, политически, исторически, творчески. Всичко напредва, защото в последно време придобихме съзнание за възможностите на модерните технически
средства, посредством които да умножим тези познания.
Аз цитирах примера за преподаване на четене и писане по радиото и чрез
учебните програми по телевизията. Цитирах и използването на слънчевите панели за осигуряване на постоянна електрическа енергия, която не прекъсва и
стига до най-закътаните селца. Така че с минимални разходи чрез телевизията
знанията и културата могат да достигнат до всички краища на страната.
Невежеството е съучастник на много злини. Познанията трябва да бъдат
основният съюзник на народите, които се стремят, въпреки многото трагедии
и проблеми, да се еманципират наистина и да построят един по-добър свят.
Посочвам тези примери, но разкритите възможности отиват много по-далеч,
отколкото хората могат да си представят. И всичко е в наши ръце, в ръцете на
един единен народ...
Бих желал във връзка с това да обсъдим въпроса за бъдещето. Мислил
ли сте в някой момент да се оттеглите?
Добре знаем, че времето минава и човешката енергия се изразходва. Но ще
ви кажа това, което казах и на другарите от Националната асамблея на 6 март
2003 г., когато ме преизбраха за президент на Държавния съвет: „Сега разбирам, че моята съдба не е била да дойда на този свят, за да почивам в края на живота си.“ И им обещах, че ще бъда с тях, ако така пожелаят, през цялото време,
което е необходимо, докато съзнавам, че мога да бъда полезен. Нито минута
повече, нито секунда по-малко.
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Мисля, че всяка година посвещавам все повече време и грижи на Революцията, защото притежавам повече опит, размишления и преценки. Платон казва в книгата си „Републиката“, че идеалната възраст за заемането на правителствени длъжности е след 55 години. Мисля, че според него тази идеална възраст
трябва да е 60 години, и си представям, че тези шестдесет години в епохата на
Платон са около осемдесет днес...
Вие ме питате колко време ще бъда аз? Казвам ви истината – това трябва
да го реши Националната асамблея от името на народа. Трябва да го реши народът...
В няколко от своите речи и интервюта засягате въпроса за евентуалното ви заместване и за това какво би се случило в Куба в деня, в който вече
няма да сте ръководител на тази страна. Как виждате бъдещето на Куба без
Фидел Кастро?
Добре, ще се постарая да бъда кратък по този въпрос. Вече ви разказах за
плановете около физическото ми елиминиране. В началото ролята ми бе порешаваща, защото се водеше важна борба на идеи, трябваше да убеждаваме хората. Казах ви, че имаше предразсъдъци, които революционните закони постепенно преобразяваха. Имаше расови и антисоциалистически предразсъдъци,
цялата тази отрова, наливана от десетилетия.
Искате да кажете, че от много време сте мислил относно евентуалността
да бъдете убит и какво би последвало...?
Вече почти ме питате за заместването ми.
Да, да, за заместването ви.
Вижте, в началото, при всичките тези планове за атентати, аз имах решаваща роля, каквато нямам днес. Днес имам може би повече, откогато и да било,
авторитет и доверие сред населението.
Ние, както ви казах, проучваме всички състояния на общественото мнение. Следим под микроскоп градуса на общественото мнение... И мога да ви
кажа за състоянието му в столицата, например, както и в останалата част на
страната. И мога да ви изложа всички мнения. Даже когато са против. Голямото
мнозинство са благоприятни.
Авторитетът ми след 46 години борба и опит е по-висок, отколкото беше.
Много е висок авторитетът на хората, които се борихме, воювахме и постигнахме събарянето на тиранията и независимостта на страната.
Друга привилегия е възрастта. Влиянието на сляпата случайност, защото
човек може да дойде на този свят и да му е съдено да умре рано, по силата на
природни фактори, или може да умре вследствие на планове да бъде елиминиран. При мен не се случи нито едното от двете неща.
Не е голяма заслуга опитът, който сме натрупали. Ако има заслуга, тя е в
нашата постоянна лоялност към идеите и принципите и в това, че не се оставихме да бъдем главозамаяни от властта, нито да бъдем изкушени и да злоупотребим с нея – често срещано явление в човешкото поведение.
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През онези дни, разбира се, си давах сметка какво би означавал един атентат и поставих въпроса за моя заместник – и беше съвсем естествено... Хората
виждаха в Раул по-радикален човек от мен. Е, аз не смятам, че е по-радикален
от мен, приемам, че е толкова радикален, колкото и аз. Но тъй като е членувал
и в Комунистическата младеж, гледаха на Раул като на по-радикален. Знаех, че
се страхуват и са загрижени. Създаде се такава ситуация.
По мое мнение, и мога да го потвърдя, втората личност с най-голям авторитет, опит и способности да се справи с ролята на заместник, е Раул. Разказах
ви как попадна в плен в „Монкада“, как обърна ситуацията, как организира колоната, която се превърна във втори фронт, и извърши отлична работа като
военен и политически организатор. След това – мисията му във Въоръжените
сили. Беше възпитател, формираше кадри с голямо душевно равновесие и сериозност. Той и днес е личността с най-висок авторитет, в която хората вярват.
В онази епоха можеше да се говори за хора, които заместват хора. Когато
победи Революцията на 1 януари 1959 г., аз бях на 32, Раул е роден през юни, той
беше на 28 години и всички имахме много години пред себе си...
Срещу него също имаше планове за атентати, макар че аз бях по-привлекателна мишена поради йерархията и отговорностите ми. Той е втори секретар
на партията и първи вицепрезидент на Държавния съвет и това му дава много
морал и авторитет.
Ако вие поради каквито и да е обстоятелства изчезнете, Раул ли ще бъде
вашият безспорен заместник?
Ако с мен се случи нещо утре, сигурно е, че ще се събере Националната
асамблея и ще изберат него, не се съмнявайте. Ще се събере Политбюро и ще
го избере.
Но и той напредва с годините, а това вече е въпрос на поколения. Чудесно
е, че хората, осъществили Революцията, формирахме три поколения. Не бива
да се забравят и нашите предшественици, старите партийни членове и ръководители на бившата Народна социалистическа партия, която беше марксистколенинска партия, а с нас дойде едно ново поколение. А поколението, идващо
след нас, и непосредствено след това – тези, които извършиха кампанията за
ограмотяване и участваха в борбата срещу бандитите, срещу блокадата, срещу
тероризма, сражаваха се в Плая Хирон, хората, които преживяха Октомврийската криза, интернационалните мисии... Много хора, с много заслуги. И много
хора в науката, техниката, герои на труда, интелектуалци, учители. Това е друго
поколение. Прибавете тези, които сега членуват в младежката организация, в
студентските организации, социалните работници, с тях поддържаме най-тесни връзки. Винаги сме имали най-тесни връзки с младежите и студентите.
С други думи, вие мислите, че истинската ви замяна ще надхвърля личната, ще отиде по-далеч от Раул, че ще бъде по-скоро поколенческа, на сегашната генерация?
Да, вече има няколко нови поколения, които ще сменят старите. Не преставам да вярвам и съм го казвал винаги, но съзнавам, че са много рисковете,
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които могат да заплашат един революционен процес. Грешки от субективен характер... имаше грешки и ще е наша отговорността, че не сме разкрили определени тенденции и грешки. Днес са преодолени.
Казвах ви какво би се случило утре, но поколенията вече са нови, нашето
отминава, а по-младият например, когото соча – Раул, е едва четири и половина
години по-млад от мен.
Това първо поколение все още сътрудничи с новите поколения, които на
свой ред зачитат авторитета на малцината, които сме останали. Тук е и второто поколение, а вече имаме трето и четвърто... Имам ясна представа какво
ще бъде четвъртото поколение, вижте как юношите от шести клас произнасят
речи. Какви таланти откриваме!
Открихме хиляди таланти, тези деца впечатляват силно. Не се знае колко
гений и талант има в народа. Поддържам теорията, че талантът е масово явление и ако не за едно, то е за друго – за информатика, за музика, за механика.
Геният е универсален, у едни се проявява в една област, у други – в съвсем различна. Да развиваме и да образоваме цялото общество – това е работата и целта
ни, ще видим какво ще излезе. Това са осемте милиона кубинци, които след
години на „специален период“ се подписаха: „Аз съм социалист.“
Изпълнен съм с надежди, защото виждам ясно, че тези, които наричам
четвърто поколение, ще имат три или четири пъти повече знания, отколкото
ние от първото, и приблизително около три пъти повече от второто. А четвъртото трябва да знае, благодарение на всичко, което се прави сега, поне два пъти
и половина повече в сравнение с третото.
Обърнете внимание какво ще кажа сега: повече хора ще идват, за да видят
общественото развитие на нашата страна, социалните ни постижения, отколкото плажовете на Куба. Нашата страна вече прави впечатляващи неща. Малка
страна като нашата е в състояние да предостави необходимия персонал, посочен от ООН за кампанията, която генералният секретар предложи за преодоляване на СПИН-а в Африка. Днес това не може да се извърши без кубинските
лекари. Европа и САЩ заедно не могат да съберат хиляда лекари, които да отидат там, където са нашите медици. И казвам хиляда, преувеличавайки, всъщност не се знае колко... Ние предложихме на ООН след Шестата среща на върха
на необвързаните страни няколко хиляди лекари да сътрудничат в сферата на
социалното развитие на бедните страни... Сега само в Африка са три хиляди.
Това поражда известно задоволство в една страна, която повече от четиридесет
години страда от блокадата, а от десет години преживява „специален период“.
Създаде човешки капитал, а той не се създава с егоизъм и насърчаване на индивидуализма в обществото.
Казвате, че Революцията не е изчерпана?
Далеч не сме свършили, живеем в най-добрата епоха на нашата история,
тази на много надежди във всичко. И вие го виждате навсякъде.
Вярно е, правилно е, съгласен съм да приема критиката, че допуснахме
грешки поради идеализъм. Може би искахме да вървим прекалено бързо, може
и да подценихме силата, тежестта на навиците и други фактори. Но никоя друга
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страна не се е изправяла срещу толкова могъщ и толкова богат противник, не се
е противопоставяла на неговата пропагандна машина, на блокадата, към която
се прибави внезапното изчезване на нашата опора – изчезна СССР и останахме
сами, но не се поколебахме. Подкрепи ни по-голямата част от народа, не казвам
целият народ, защото някои се обезкуражават, но станахме свидетели на нещата, осъществени в тази страна – как устоя, как върви напред, как се повишава
съзнанието на хората.
Не е нужно нашите избори да се измерват по броя на гласовете. Аз ги измервам с дълбочината на чувствата, на човешката топлина. И съм наблюдавал
това много години... Никога не съм виждал лица, изпълнени с толкова много
надежди и гордост. Всичко това се натрупваше във времето, Рамоне.
Мислите ли, че смяната може да премине без проблеми?
В първия момент няма да има никакви проблеми, а и по-късно също. Защото Революцията не се основава на идеята за вожд, нито на култа към личността. В социализма главатарят е неприемлив, както във всяко модерно общество, където хората не действат само защото имат сляпо доверие във вожда
или защото той им нарежда. Революцията се основава на принципи. А идеите,
които защитаваме от доста дълго време, са идеи на целия народ.
Виждам, че не сте обезпокоен за бъдещето на Кубинската революция,
но въпреки това станахте свидетел през последните години на разпадането
на СССР, на Югославия, на срива на албанската революция, на тъжната ситуация в Северна Корея или в Камбоджа, която също потъна в ужаса, или
на самия Китай, където в Революцията задуха съвсем друг вятър. Това не Ви
ли притеснява?
Мисля, че опитът на първата социалистическа държава – СССР, която
трябваше да се оправи и никога да не се разрушава, беше много горчив. Не
допускайте, че не сме мислили за това невероятно явление, при което една от
най-мощните сили в света – която бе успяла да изравни силата си с другата суперсила; страната, която смаза фашизма – се срина по такъв начин.
Имаше хора, които повярваха, че с капиталистически методи могат да построят социализма. Това беше една от големите исторически грешки. Не искам
да говоря за това, да теоретизирам, но мога да посоча безброй примери, че в
много случаи не се сполучи в нищо от това, което направиха онези, които се
изтъкваха като теоретици, но не изтълкуваха коректно учението на Маркс, Енгелс и Ленин.
Казах веднъж, че една от нашите най-големи грешки в началото, многократно повтаряна в годините на Революцията, беше вярата, че някой знае как
се строи социализъм. Днес, според мен, имаме доста ясни идеи как трябва да се
строи социализмът, но са ни необходими повече и още по-ясни идеи. Имаме и
много въпроси как да се съхрани в бъдеще социализмът.
Що се отнася до Китай, то е друг въпрос. Голяма сила, която се издига. Но
Китай не разруши своята история, запази основни принципи, съхрани единството и не раздроби силите си.
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Не мога да бъда съдия, но мога да кажа, че Китай е голяма икономическа и
политическа сила, с която всички трябва да се съобразяват. И разбира се, всяка
епоха и всяка нация се нуждае от все по-способни и по-подготвени ръководители. Това е един нов свят, който се появява. Ние се приспособихме и приспособяваме към този свят и откриваме какво трябва да правим. Развихме чувства на
солидарност и революционна съвест, стойности, заредени с огромна мощ.
Следователно мога да кажа нещо достойно за любопитство – когато такива
огромни сили като СССР и толкова режими като тези, които споменавате, и
толкова много други неща се разрушиха, нашата страна, подложена на блокада
и още не излязла напълно от „специалния период“, споделя, помага, обучава
хиляди професионалисти от Третия свят, без те да плащат и стотинка. И напредваме реално във всички сфери.
Ще живеем от човешкия капитал. С него можем да помогнем на мнозина, с
нашия опит можем да го направим. И с този опит можем да помогнем на самите
себе си, Рамоне.
Не се безпокоя, защото наблюдавахме и наблюдаваме всичко. Казах ви, че
съществува опасност, внимание! Виждах понякога грешки, а ако не се забележат навреме... Трябва да бдим непрестанно за рисковете. Трябва да сме почти
ясновидци, да мислим и пак да мислим, но да мислим и за алтернативи. Много
е важно да се търсят алтернативи и да се избира между най-добрите.
Но въпросът, който някои задават, е: „Може ли революционният социалистически процес в Куба също да се срине?“
Революциите ли са призвани да се сриват или хората могат да направят
така, че да ги сринат? Могат или не могат хората, може или не може обществото
да предотврати сриването им? Често съм си задавал тези въпроси. И ето какво си казвам: янките не могат да разрушат този революционен процес, защото
имаме един цял народ, който се научи да борави с оръжие. Целият ни народ,
въпреки нашите грешки, притежава високо ниво на култура, познания и съзнание и никога няма да позволи да се превърне отново в тяхна колония.
Но тази страна може и да се саморазруши. Тази Революция може да разруши сама себе си. Ние – да, ние можем да я разрушим и вината за това ще бъде
наша, ако не сме способни да си поправяме грешките. Ако не сме способни да
сложим край на много пороци, много отклонения и много източници на пари
за новите богаташи от „специалния период“, към който не бива да се връщаме.
Затова ние работим и вървим към пълна промяна на нашето общество.
Трябва отново да го променим, защото прекарахме трудни времена, възникна
неравноправие и несправедливост. И ще го променим, без да допускаме и наймалките злоупотреби. Днес мога да ви уверя, че преодоляването на тези проблеми е напълно постижима цел.
Участието на хората ще бъде все по-голямо и ще се превърнем в народ,
притежаващ интегрална обща култура. Марти казваше: „Да бъдем културни,
е единственият начин да сме свободни.“ Без култура няма възможна свобода,
Рамоне.
Затова аз имам големи резерви и критики към неолибералната глобали-
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зация, една система, която обрича хората на гладно съществувание. За какво
да живеем в лъжа и измама, сеейки егоизъм и създавайки консуматорство? За
какво човекът постигна това ниво, след като все още не е способен да гарантира
оцеляването си?
Не можем да издигнем статуя на политическата си способност, светът е
заплашен от неизброими опасности. Предстои ни да докажем, че сме способни
да оцелеем. Тъй като съм оптимист, аз наистина имам надежда, че този свят
ще оцелее, защото го виждам, че реагира, виждам, че човекът, въпреки своите
грешки и хилядолетната история – малко са, три или четири хилядолетия – за
един век е умножил своите знания. Но и голяма част от този прогрес послужи
за впръскване на отрова, служи за разпространяване на фалшиви идеи и погрешна информация.
Старая се да анализирам кога сме напредвали и кога е имало връщане назад, кога попаднахме в рутината и в подражанието. Спирам се на няколко качества, като навика да не се копира, да се вярва в собствената страна, да се води
борба с шовинизма... Никоя страна не е по-добра от друга, никой народ не е
по-добър от друг, всички имат своите национални и културни характеристики.
Това се вижда в Латинска Америка – ние представляваме сноп от народи, говорим един език, имаме почти същата култура, същата религия, същата идиосинкразия, и сме същата смесица.
В Европа са се събрали финландци, унгарци (хора, говорещи езици, които
много трудно се учат), германци, италианци и всички останали. Континент, на
който пет века се бият помежду си. Но сега може да бъде поздравен – въпреки
моите критични критерии – за нивото на единство, което е постигнал. И предупреждавам, че ще е от полза за света, ако успее. Важно е как ще го постигне,
защото проблемите в епохата на глобализацията са много сложни и вие го знаете добре.
Благодаря ви за интереса, който много ме насърчи, защото съм чел вашите
статии и книгите ви ни бяха полезни. Бих желал да продължите да пишете, за
да се облагодетелстваме ние, имаме много още какво да учим. Вие ни помагате
да изградим обща, интегрална култура, защото как може да се живее в този свят
без обща интегрална култура? Така светът няма да се спаси.
Живея с надеждата, че повечето от програмите, които разгръщаме, са
опит, който ще се умножи. Не претендираме за авторство и патенти, напротив,
гордеем се, когато някой предприеме нещо полезно, вдъхновен от това, което
се прави тук...
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СОЦИАЛИЗМЪТ Е ЕДИНСТВЕНАТА ГАРАНЦИЯ
ЗА НАШАТА СВОБОДА И НЕЗАВИСИМОСТ*
Раул Кастро

С

Раул Кастро – президент на
Република Куба

лед публикуването на 9 ноември 2010 г. на Насоките за икономическа и социална политика влакът на VІ конгрес на партията върви с пълен напред,
защото сега истинският конгрес е отворената и искрена дискусия по Насоките, в която участват членовете на партията и целият народ. Тази автентична
демократична проява ще ни позволи да обогатим Насоките и в същото време, без да изключваме различаващите се мнения, да постигнем национален консенсус по отношение на необходимостта и спешността
от въвеждане на стратегически промени в икономическата дейност с цел да направим социализма в Куба
устойчив и необратим.
Не бива да се плашим от различията в мненията
и тази линия, която не е нова, не бива да се възприема като отнасяща се само до обсъждането на Насоките; различните мнения, изразени на точното място,
време и форма, в точния момент и в подходяща форма винаги ще бъдат предпочитани пред фалшивото
единство, основано на симулацията и опортюнизма.
Нещо повече, това е право, от което не трябва да бъде
лишен никой.
Колкото повече идеи можем да насърчим при
анализа на даден проблем, толкова по-близо ще бъдем до неговото подходящо решение.
Комисията по икономическата политика на партията и нейните 11 групи работиха в продължение на
месеци по съставянето на Насоките, които ще бъдат
централната тема на Конгреса, защото сме убедени,
че промяната на икономическата ситуация е главната

* Текст от речта на Раул Кастро пред Народното събрание на
Куба на 18.12.2010 г. със съкращения.
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задача на партията и на правителството, а също така и основният висящ проблем за кадрите на всички нива.
През последните години подчертавахме, че не можем да се оставим да ни
водят импровизации и прибързаност в тази сфера, имайки предвид мащаба,
сложността и взаимната обвързаност на решенията, които трябва да бъдат
приети. Именно затова считам, че направихме добре, като отложихме провеждането на конгреса на партията, въпреки че се налагаше да се изправим пред
справедливи възражения, а също така да изтърпим и злоумишлени протести
вътре и вън от Куба, подтикващи ни по-бързо да приемем множество мерки.
Противниците ни в чужбина, както и се очакваше, оспорваха всяка наша нова
крачка напред. В началото те определяха мерките ни като козметични и недостатъчни, а сега се стараят да объркат общественото мнение, предричайки сигурен провал, организирайки кампании с цел да екзалтират предполагаемото
разочарование и скептицизъм, с които, както те твърдят, нашият народ приема
настоящия проект.
Понякога човек остава с впечатлението, че техните най-интимни желания
им пречат да оценят обективно действителността. Проявявайки съвсем очевидно претенциите си, те открито изискват от нас да демонтираме икономическата и социалната система, която създадохме, сякаш тази Революция би могла
да се предаде или да управлява съдбата си по най-унизителен за нея начин.
В продължение на 500 години, от времето на индианеца Хатуей до Фидел,
нашият народ е проливал прекалено много кръв, за да си позволи сега да приеме премахването на всичко постигнато с цената на толкова много жертви.
На хората, които хранят подобни неоснователни илюзии, ще трябва да
припомним отново словото ми пред парламента, произнесено на 1 август 2009 г.
Цитирам: „Не съм избран за президент, за да реставрирам капитализма в Куба,
нито за да предавам Революцията. Избран съм, за да защищавам, да пазя и да
продължавам усъвършенстването на социализма, а не за да го руша.“
Днес ще прибавя, че мерките, които прилагаме, както и всички промени,
които се наложи да въведем в актуализацията на икономическия модел, имат
за цел да запазим социализма, да го укрепим и да го направим наистина необратим, така както е записано в Конституцията на републиката през 2002 г. по
желание на огромното множество от нашето население.
Необходимо е да сложим открито върху масата цялата информация и
всички аргументи, определящи всяко наше решение, а също така и да премахнем прекалената секретност, с която сме свикнали в продължение на повече от
50 години вражеска блокада. Всяка държава трябва да пази логична секретност
по определени въпроси, това никой не го оспорва, но не бива да се засекретяват въпросите, определящи политическия и икономическия курс на страната.
Жизнено необходимо е да се обясни, да се обоснове и народът да се убеди в
справедливостта, в необходимостта и неотложността на дадена мярка, колкото
и тежка да е тя.
Партията, Съюзът на комунистическата младеж, Централата на работниците в Куба заедно с другите масови организации имат достатъчно сили, за
да мобилизират подкрепата и доверието на населението чрез дискусия, без да
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робуват на привързаност към догми и нежизнеспособни схеми, които са колосална психологическа бариера, която е крайно необходимо да бъде премахната
постепенно, и това ще го постигнем ние всички заедно.
Именно това е основното, с което ще се занимае Националната конференция на партията, която ще се проведе през 2011 г. след Конгреса, на дата, която
ще определим. На тази конференция ще анализираме заедно с други въпроси промените в партийните методи и стил на работа, тъй като вследствие на
недостатъците, възникнали в работата на правителствените административни
органи, се наложи партията да се намесва чрез упражняване на функции, които
не са й присъщи, а това ограничи и компрометира нейната роля на организиран
авангард на кубинската нация и на върховна ръководеща сила на обществото и
държавата в съответствие с член 5 от Конституцията на републиката.
Партията трябва да ръководи и да контролира, а не да се намесва в дейността на правителството на нито едно ниво, защото именно правителството
трябва да управлява. Всяка институция трябва да отговаря на собствените си
норми и методи според мисията си в обществото.
Необходимо е да се промени манталитетът на кадрите и на всички съотечественици, когато се изправят лице в лице с очертаващите се нови обстоятелства. Става въпрос да се променят погрешните и неустойчиви концепции по
отношение на социализма, които от години вече се вкореняват в широки сектори на населението като следствие от прекомерното фокусиране върху покровителството, идеализма и егалитаризма, което Революцията установи в името на
социалната справедливост.
Много кубинци объркваме социализма с безвъзмездността и субсидиите,
равенството с егалитаризма, немалко от нас определят купонната система като
социално постижение, което никога не би трябвало да се отменя.
По този повод искам да заявя, че някои от проблемите, срещу които днес
се изправяме, възникнаха именно от този начин на разпределение. Наистина в
началото той беше провокиран от старанието да осигурим на народа стабилно снабдяване с хранителни продукти и с други стоки, противопоставяйки се
на спекулативното натрупване от някои хора с цел обогатяване. Но тази наша
мярка беше ярко изразен егалитаризъм, който облагодетелства както хората,
които работят, така и неработещите или онези, които не се нуждаят от купонната система, и всичко това доведе до разни трикове и захрани черния пазар.
Разрешаването на този сложен и чувствителен проблем не е просто, защото има тясна връзка със засилване ролята на заплатата в обществото, а това
ще бъде възможно само ако паралелно с намаляването на безвъзмездността и
субсидиите издигнем производителността на труда, а също и предлагането на
продукти за населението.
При решаването на този въпрос, както и при свиването на раздутите щатове, социалистическата държава няма да изостави на произвола на съдбата
нито един свой гражданин и чрез системата за социални грижи ще гарантира
минималната защита на гражданите, които не са в състояние да работят. В бъдеще ще съществуват субсидии, но не за продуктите, а за гражданите, които се
нуждаят от тях по една или друга причина...
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Тези и други решения, които ще се наложи да приложим, може да не са
популярни – знаем това, но са задължителни за поддържането и за подобряването на безплатното здравеопазване и образование и на социалната сигурност
на всички граждани.
В историческата си реч, произнесена на 17 ноември 2005 г., Фидел заяви:
„Един от изводите, който направих след много години, е, че сред многото грешки, които допуснахме всички ние, най-значителната грешка беше да вярваме, че
някой знае какво е социализъм и как се строи социализмът.“ Преди един месец
само, а това са пет години по-късно, Фидел в посланието си по случай Международния ден на студентите на събранието с наши студенти сподели тези идеи,
които и днес са напълно валидни.
Аз от своя страна си спомням думите на един съветски учен – лауреат,
които той сподели преди около половин век, това беше по времето на полета
на първия човек в Космоса – Юрий Гагарин. Ученият смяташе, че макар теоретично да е доказана възможността човек да лети в Космоса, това пътуване е
пътуване в неизвестното.
Ние разчитахме на теоретичното марксистко-ленинско наследство, където социализмът е научно обоснован, и на практическия опит от построяването
на социализма в други страни. Изграждането на новото общество в икономически аспект, според моето скромно мнение, е също пътуване към неизвестното.
Затова всяка крачка трябва задълбочено да се премисля и планира преди да се
направи следващата; грешките трябва да се коригират навреме и бързо, за да не
се оставя разрешението им да дойде с времето, което ще увеличи грешките и
накрая ще ни изпрати фактурата с много по-висока сметка.
Ние осъзнаваме напълно грешките, които сме допуснали, и именно Насоките, които сега разискваме, бележат началото на пътя на тяхното преодоляване и на необходимата актуализация на нашия социалистически икономически модел.
Никой не бива да се заблуждава – Насоките очертават посоката към социалистическото бъдеще, съобразена с условията на Куба, а не с капиталистическото и неоколониално минало, ликвидирано от Революцията. Планирането, а
не свободният пазар, ще бъде отличителната черта на икономиката и няма да се
позволи концентрация на частна собственост – както е записано в третата част
на Насоките. Това е по-ясно и от бистрата вода, въпреки че, както казва пословицата: няма по-голям слепец от този, който не иска да прогледне.
Строителството на социализма трябва да се осъществява съобразно с особеностите на всяка страна. Това е урок на историята, който ние много добре
сме научили. Не мислим да преписваме отново от никого, доста проблеми ни
причини това поведение, а и защото преписвахме зле. Но няма да игнорираме
опита на други страни, ще се учим от тях, включително и от позитивния опит
на капитализма.
Настоявам за необходимата промяна на манталитета и ще посоча един
пример: ние стигнахме до извода, че упражняването на труд като частна практика е още една допълнителна възможност за гражданите в трудова възраст с
цел да се увеличи предлагането на стоки и услуги за населението и да се осво-
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боди държавата от тези дейности, за да се съсредоточи в наистина решаващите
проблеми. Това, което е редно да направят на първо място партията и правителството, е да улесняват управлението на посочените частни дейности, а не да
им слагат позорно клеймо или да създават предразсъдъци към тях. Основното
е да се промени негативното отношение на немалко хора от нас към тази форма
на частния труд. Като проектират чертите, които би трябвало да характеризират построяването на новото общество, класиците на марксизма-ленинизма,
и по-специално Ленин, отбелязват, че държавата като представител на целия
народ ще запази собствеността върху основните средства за производство.
Ние абсолютизирахме този принцип и прехвърлихме към държавната
собственост почти цялата икономическа дейност на страната. Стъпките, които правехме и ще правим за разширяване и за улесняване на частната трудова
дейност са плод на задълбочено обмисляне и анализ и можем да сме сигурни, че
този път няма да има отстъпление.
От своя страна Централата на работниците в Куба и съответните национални синдикати проучват формите и методите за организиране и подпомагане
на тази трудова сила, за мотивиране на тези работници да противодействат на
всякакви нарушения на закона и да допринасят за стриктното му изпълнение,
за плащане на данъците. Ние трябва да защитаваме интересите на тези хора, на
работещите за своя собствена сметка така, както защитаваме и другите граждани, но само ако те зачитат приетите юридически норми.
Особено значение има въвеждането в образователната система на основни
познания в областта на данъчната система с цел новите поколения да усвояват постоянно и конкретно, че прилагането на данъците е най-универсалната
форма на преразпределяне на националния доход в полза на поддържането на
социалните разходи, включително помощта за най-нуждаещите се.
С усилията на цялото общество ние трябва да развиваме гражданските
ценности, гарантиращи уважение и изпълнение от страна на данъкоплатците
на данъчните им задължения, да работим за създаване у хората на необходимите култура и дисциплина, да възнаграждаваме тези, които изпълняват, и да
санкционираме бягството от данъци.
Друга задача, по която ни предстои още много работа, въпреки постигнатия напредък, е насочване на вниманието към различните производителни
форми в селското стопанство. Трябва да се премахнат спънките, съществуващи
сега, за да се усилят производствените сили в нашите полета, и, икономисвайки
средства от вноса на хранителни продукти, нашите производители да могат да
получават справедливи и разумни доходи за тежкия си пожертвувателен труд,
което обаче не оправдава налагането на измамно високи цени за населението.
Две години след като бяха раздадени свободни терени за ползване, мисля, че за селскостопанските производители, постигнали значителни резултати
в използването на поверените им землени участъци, сме в състояние да определим допълнителни земи за ползване над границите, регулирани от Декретазакон 259 от юли 2008 година.
Смятам за необходимо да изясним, че земите, отдадени за ползване, са
собственост на целия народ, което означава, че ако някой ден те бъдат необхо-
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дими за друг вид дейности – за осъществяване на някое социално дело или за
прокарване на пътища, държавата ще компенсира на потребителите направените инвестиции и ще заплати стойността на подобренията.
След като приключим с проучванията и се опрем на придобития опит, ще
представим, с участието на Луго Фонте, президент на Националната асоциация
на дребните селскостопански производители, на Държавния съвет съответните предложения за изменение на цитирания Декрет-закон.
Една от най-трудните за преодоляване бариери в порива ни да създадем
различна визия е отсъствието на икономическа култура у населението, като
това се отнася и за немалко ръководни кадри, които, показвайки пълно невежество, приемат или предлагат решения, без да преценят резултатите, нито налагащите се разходи и без да помислят дали са определени съответните ресурси
в плана и в бюджета за тази дейност.
Не правя никакво откритие, като твърдя, че импровизациите в общ план и
по-специално в икономиката водят до сигурен провал, независимо от добрите
цели, които човек си поставя...
Нашата нация притежава високо ниво на образованост, имаме много позитивни неща, имаме гигантски напредък в много области. В нашата преса доста много се пише за постиженията на Революцията, говорим за тях и в речите
си, но трябва да вървим към същината на проблемите, така както правим на
настоящата сесия на Народното събрание. А това означава, че въпросите, които
разисквахме тук, и грешките, които критикувахме, няма да се случат отново по
същия начин, иначе ще заложим живота на Революцията...
Куба разполага с десетки хиляди професионалисти, дипломирани и подготвени в годините на Революцията по специалности в икономиката, счетоводството и финансите – посочвам само някои профили – и тези професионалисти ние
не успяхме да ги използваме по съответен начин за развитието на нацията.
Разполагаме с най-ценното, което другарят Фидел е изтъквал неведнъж по
различни поводи. Това е човешкият капитал, който ние трябва да сплотяваме и
със съдействието на Националната асоциация на икономистите и счетоводителите (АНЕК) да започнем осъществяването на постоянно и систематично обучение на нашия образован народ и на неговите ръководители на всички нива
в тази област. Представители на Националния комитет на АНЕК участваха заедно с нас, с други ръководители и с представители на Министерския съвет в
първите семинари по Насоките. Много от хората са включени в провеждането
на разискванията в цялата страна. В тези семинари участва цялото национално
ръководство, след което другарите се включиха заедно с членовете на партията
и с жители по места в разискванията в провинциите и в общините.
Трябва да изтъкнем решителния принос на хиляди счетоводители, да отдадем дължимото на счетоводството – вие добре знаете за какво говоря и как
върви счетоводството в тази страна, в почти всички предприятия, в ръководството на икономическата дейност, а това, както знаем, е крайно необходимо
условие за постигането на успех и ред във всичко, към което се стремим.
В тази обстановка никой не бива да забравя колко е важно да се поддържа
диференциран подход към младежта, към дипломираните университетски кадри
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и средни техници. С други думи, диференциран подход, който може да се види
в първата резолюция на Министерството на труда. Във връзка с това трябва да
изтъкна решението от процеса на съкращаване на работни места да се изключат
младежите, които са назначени по разпределение след завършване на образованието си. Ако не ги изключим от този процес, те ще бъдат пожертвани.
Не става въпрос на тези хора да им бъдат поверени функции, неприсъщи
на професионалния им профил, както се случваше в миналото, когато бяха назначавани на длъжности, несъответстващи на дипломата или на теоретичната
им подготовка, даже ги поставяха за портиери в предприятията и учрежденията. След завършване на образованието си младежите минават през този задължителен период на работа по разпределение, за да придобият опит и сръчност в
производството, за да попълнят теоретичната си подготовка, за да се изгради у
тях любов към труда. Ако не осъществим това, ние ще пожертваме тези, които
трябва да продължат напред, ще пожертваме нашето бъдеще.
Не по-малко важна е работата, която предстои да извършат кадрите и специалистите, чиято задача е да изготвят и да приведат официалната документация в съответствие с въвежданите промени. Например, само за да се установи
правно покритие на две Насоки (номера 158 и 159), отнасящи се до упражняване на частната практика, до нейния данъчен режим и до процеса на съкращаване на работни места, се наложи да се постановят 30 разпоредби заедно
със законодателни декрети, с постановления на правителството и резолюции
на няколко министерства и национални институти.
Само преди няколко дни – обърнете внимание на този пример – една резолюция на Министерството на финансите, с която се променят изкупните
цени на група селскостопански продукти, отмени други 36 все още действащи
резолюции на същото министерство, издадени в предишни години. Кой може
да обхване такава дейност като определяне на цените на селскостопански продукти, които не са обхванати от системата на търсене и предлагане? Нима това
ще направят 36 документа? Колкото и много компютри да има, това е невъзможно. Съществуват още много решения от този вид, запечатани в документи,
появяват се едно след друго, второто променя първото, следващото променя
предишното и така нататък. Една резолюция замени наведнъж цели 36 все още
действащи резолюции.
Тези факти сочат колко много работа ни предстои за укрепване силата на
институциите с цел да утвърдим ролята и спазването на законодателството.
Ясно е, че всяка дейност трябва да бъде регулирана чрез документи и да бъде
официално одобрена, но ние трябва да премахнем многобройните нерационални забрани, устояли в продължение на толкова години независимо от съществуващите условия, създали удобна среда за всякакви действия встрани от закона и улеснили развитието на корупцията. Тук стигаме до един извод, потвърден
от живота: неразумните забрани улесняват нарушенията, което от своя страна
води до корупция и безнаказаност...
В същото време се налага действащото законодателство да бъде опростено
и подредено, защото общо взето то е доста разхвърляно. Ръководещите документи се изработват, за да бъдат ползвани от лицата, отговарящи за тяхното
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изпълнение, а не за да бъдат прибирани по чекмеджетата. Следователно наложително е кадрите да се обучат и да се изисква от тях да работят със законните
разпоредби, които направляват техните функции, и да се контролира как ги
изпълняват, дали са пригодни да заемат дадена длъжност...
Отново трябва да припомним, че непознаването на закона не освобождава
никого от изпълнението му и според Конституцията всички граждани имат равни права и задължения, поради което извършилият престъпление в Куба, независимо от длъжността, която заема, и който и да е той, ще трябва да отговаря за
последствията от допуснатите грешки и да понесе тежестта на правосъдието.
Минавам към друга тема, също разработена в Насоките. Изключихме от
програмата за следващата година 68 важни инвестиции за страната, защото
не са изпълнени установените изисквания, като между тях са: уточняване на
финансирането, техническата подготовка и определяне на строителните организации, способни да ги осъществят в определените срокове; липсва също и
оценката на проучванията на изпълнението на проекта. Няма да позволим да
се прахосват средствата, предназначени за инвестиции, поради спонтанност,
импровизация или лекомислие, които в немалко случаи са били характерни за
инвестиционния процес. Този въпрос бе разискван на последното заседание
на Министерския съвет и много от вас чуха: това е приключен въпрос и който
направи нарушения, ще поеме отговорността за последствията.
Третирайки тези теми е наложително да подчертая определящата роля на
кадрите на партията, на държавата, на правителството, на масовите и младежките организации за координираното и хармонично ръководство на процеса на
актуализиране на кубинския икономически модел.
Сега се намираме на едно специално и добре подготвено бойно поле и
трябва да докажем, че всичко това може да се осъществи, и то добре и навреме
да се осъществи.
В процеса на провеждане на постепенната децентрализация, която разгръщаме, се приеха различни мерки с цел издигане на авторитета на административните и производствените ръководители, на които ще продължаваме да
делегираме пълномощия...
Ние ще увеличим правата и пълномощията на административните ръководители, на министрите, на провинциалните и общинските администрации и
като ги подкрепяме, ще проведем децентрализация от горе на долу.
Казахме, че общинската администрация трябва да притежава права и ресурси, и разисквахме по какъв начин ще ги придобие, а ние ще им прибавим още
права и задължения. Паралелно с това се усъвършенстват процедурите по контрола и се увеличават изискванията за борба с проявите на немарливост, леност и
друг вид поведение, несъвместимо с упражняването на публични длъжности.
Съзнаваме напълно вредата, която явлението „обърната пирамида“ оказа
на кадровата политика – заплатата не отговаря на заеманата висока управленска
длъжност, не съществува съответна диференциация между длъжностите, което от своя страна премахва стимула за насърчаване на най-способните кадри
към по-високи отговорности в предприятията и в самите министерства. Това е
основен въпрос, който трябва да бъде разрешен според посоченото в Насоките
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– номера 156 и 161, отнасящи се до политиката при определяне на заплатите.
Според законите на живота – и нека това го имаме постоянно предвид,
VІ конгрес на партията трябва да бъде последният за повечето другари, които
принадлежим към революционното историческо поколение. Остава ни малко
време, а задачата е гигантска и без никакъв намек за скромност, лична суета
или сантиментализъм аз мисля, че ние сме длъжни да използваме тежестта на
нашия морален авторитет сред народа, длъжни сме да оставим пътя начертан и
определени важни въпроси – разрешени.
Не се мислим за по-умни и по-способни от другите, съвсем не, но наш елементарен дълг е да поправим грешките, които сме допуснали през изминалите
пет десетилетия на построяването на социализма в Куба и за тази наша цел ще
вложим цялата енергия, която притежаваме и която за щастие не е малка.
Ще удвоим твърдостта и непримиримостта си пред зле направеното. Министрите и другите политически и административни ръководители знаят, че
могат да разчитат на нашата пълна подкрепа при изпълнение на своите функции да обучават, преди всичко да обучават, но и да изискват от своите подчинени, без да се страхуват от възникването на проблеми, каквито очевидно никой
не желае. Не се страхувайте, че ще си създадете проблеми, борейки се срещу зле
направеното, защото сега именно разкриването на проблемите е една от главните ни задачи при преодоляването на всички недостатъци.
За всички е ясно, че не се намираме в първите години след победата на Революцията през 1959 г., когато някои хора, заемащи правителствени постове, си
даваха оставките, за да изтъкнат несъгласието си с първите радикални стъпки
на Революцията, преди всичко с Аграрната реформа, първата ни стъпка на 17
май 1959 г., и подобно поведение се квалифицираше тогава за контрареволюционно. Подаваха оставки, за да демонстрират несъгласието си с радикалните
мерки, и ние определяхме: „Това е контрареволюция“ и приемахме оставката.
Днес истински революционното и честно отношение е обратното. Когато
даден ръководител, независимо от нивото на длъжността си, се чувства уморен
или неспособен да я изпълнява или да осъществява новите направления, найправилно е сам да напусне с достойнство и без да изпитва никакъв страх, което
е винаги за предпочитане пред отстраняването му от заемания пост...
В Съединените американски щати не се усеща и най-малка воля за промяна на тяхната политика по отношение на Куба, даже и за премахване на найнеразумните аспекти на тази политика. Очевидно е, че по този въпрос преобладава становището на малка реакционна мощна група, която служи за опора на
антикубинската мафия.
САЩ не само не зачитат категоричната апелация на 187 страни, които настояват да се сложи край на икономическата, търговската и финансовата блокада, наложена на страната ни, но през 2010 г. я засилиха, като включиха Куба в
своите фалшифицирани листи, чрез които си присвояват правото да квалифицират и оклеветяват суверенни страни, за да оправдаят наказателните си акции
и даже агресии.
Политиката на САЩ срещу Куба е лишена от всякаква правдоподобност.
Не им остава нищо друго освен да прибягват към лъжа, за да подчертаят обви-
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ненията си, между които изпъква със скандалната си фалшивост обвинението,
че ние сме страна – покровител на международния тероризъм, страна, която
толерира вътрешния трафик на деца и жени с цел сексуална експлоатация,
страна явен нарушител на човешките права и отговорна за ограничаването на
религиозните свободи.
Правителството на САЩ се старае да скрие собствените си грехове и се
мъчи да избегне отговорността за това, че в страната им остават ненаказани
отявлени международни терористи, търсени от правосъдието на няколко страни, а в същото време в затворите им гният нашите Петима братя – заради това,
че са борци против тероризма.
В клеветническите си кампании по темата за човешките права в Куба САЩ
срещнаха подкрепата на европейски страни, известни с двойната си мярка и с
подчинението си на северноамериканския империализъм, познати като съучастници на тайните полети на ЦРУ, на установяването на центрове за лишаване от
свобода и мъчения. С цел да избягнат икономическата криза, падаща главно
върху нископлатените работници и студентите, упражняват жестоки репресии
срещу протестиращите и прилагат дискриминационна политика към емигранти и малцинства.
Рамо до рамо с братските народи от Латинска Америка ние ще продължим
да се борим за еманципирана интеграция и в рамките на АЛБА – Боливарийския Алианс на народите на Нашата Америка, ще продължим да работим за укрепването на солидарността и единството, които ще ни правят все по-силни.
Ще продължим да подкрепяме братско Хаити, където нашият медицински персонал заедно с латиноамериканските медици и хаитянските лекари,
дипломирани в Куба, самопожертвователно, безкористно и хуманно се бори с
епидемията от холера, с щетите от земетресението и срещу вековната следа на
експлоатация и ограбване на този благороден народ, който трябва да бъде подкрепен от международната общност с ресурси за реконструкцията и по-специално за своето устойчиво развитие.
Имаме добрата възможност от тук, от заседанието на парламента, да изпратим от името на всички кубинци послание на солидарност и подкрепа към
братския народ на Венесуела, който преживява ударите на поройни дъждове,
придружени със загуба на човешки живот и с материални загуби. Десетките хиляди кубински сътрудници, които предоставят труда си в тази страна, отрано
получиха инструкции да бъдат на разположение на венесуелците и на президента Уго Чавес за всичко необходимо.
През април 2011 г. ще се навършат 50 години от обявяването на социалистическия характер на нашата Революция. На плажа Плая Хирон нашите въоръжени сили се биха за първи път в защита на социализма и само за 72 часа под
ръководството на команданте ен Хефе – Фидел Кастро, те разбиха наемническата агресия, покровителствана от правителството на САЩ.
В чест на това значително събитие на 16 април ще проведем военен парад
с участието на военни части и бойни средства, в присъствието на делегатите на
VІ конгрес на партията, които в следобедните часове на този ден ще се съберат
тук, на това място, за начало на своята работа, която очакваме да приключи на

31

КУБИНСКИЯТ СОЦИАЛИЗЪМ ДНЕС
19 април – Деня на победата при Плая Хирон. Ще започнем с честване на обявяването на социалистическия характер, ще отбележим годишнината от речта
на Фидел на погребението на жертвите от бомбардировките, станали един ден
преди агресията на Плая Хирон, и ще приключим конгреса в Деня на победата.
Парада ще завършат няколко десетки хиляди младежи, представители на новите поколения, които са гарант за продължението на Революцията. Това честване ще бъде посветено на нашата младеж, която никога не е изневерявала на
Революцията.
Младежи бяха тези, които паднаха в атаката на казармите „Монкада“ и
„Баямо“.
Младежи вдигнаха въстанието в Сантяго де Куба под ръководството на
Франк Паис.
Младежи бяха членовете на експедицията на яхтата „Гранма“, които след
дебаркирането в местността Алегрия де Пио основаха Въстаническата армия,
подсилени от вълните млади хора, идващи от селата и градовете, на първо
място бяха младежите от Сантяго, организирани и изпратени лично от самия
Франк Паис.
Младежи бяха членовете на мощното нелегално движение на всички организации.
Младежи бяха смелите нападатели на президентския дворец и на радиостанция „Радио Релох“ на 13 март 1957 г., ръководени от Хосе Антонио Ечеверия.
Младежи бяха тези, които героично се биха при Плая Хирон.
Преди 50 години младежи и юноши се включиха в кампанията за ограмотяване.
Младежи бяха по-голямата част от бойците в борбата срещу наемните
банди, организирани от ЦРУ чак до края на 1965 година.
Младежи бяха тези, които написаха прекрасни страници от воля и стоицизъм в международните мисии в няколко страни, по-специално в помощта на
освободителните движения в Африка.
Младежи са нашите Петима герои, които рискуваха живота си в борбата
срещу тероризма и вече повече от 12 години са държани в затвора при жесток
режим.
Младежи са хилядите кубински сътрудници, които се борят за човешкия
живот, като лекуват болести, вече изкоренени в Куба, които подкрепят програми за ограмотяване и обучават на култура и спорт деца и възрастни в много
страни по света.
Тази Революция е дело на готовността за саможертва на кубинската младеж: работници, селяни, студенти, интелектуалци, военни – дело на всички
младежи от всички исторически епохи, в които им се е паднало да живеят и
без да се борят. Затова на нашите младежи посвещаваме нашето честване на
50-годишнината.
Тази Революция ще я водят напред младите хора, изпълнени с оптимизъм
и непоклатима вяра в победата.
Предизвикателствата бяха големи, големи бяха и опасностите след побе-
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дата на Революцията и след обявяването на социалистическия й характер, найвече след победата при Плая Хирон, но нито една трудност не успя да ни сломи.
Ние сме тук и ще бъдем тук в името на доблестта, на твърдостта, на смелостта,
на идеологическата прямота и на революционния и себепожертвувателен дух
на народа на Куба, който отдавна вече прие за своя идеята, че социализмът е
единствената гаранция за неговата свобода и независимост.
Превод от испански език: Тамара Такова

КАРМЕЛО ГОНСАЛЕС
МОМИЧЕ ДЪРЖИ ЦВЕТЕ
Ксилография, 1974
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ОСНОВНИ НАСОКИ В ОБНОВЛЕНИЕТО
НА ИКОНОМИЧЕСКАТА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА В КУБА

Въведение
При разглеждане на Насоките на икономическата и социалната политика
Шестият конгрес на Комунистическата партия на Куба е необходимо да направи оценка на състоянието и на проблемите за решаване в икономиката, като се
вземат предвид основните събития и обстоятелства извън и на територията на
страната от последния конгрес до днес.
По отношение на външните фактори – международната обстановка се характеризираше с наличието на системна структурна криза, съчетана с икономическа, финансова, енергийна, хранителна криза и криза на околната среда, с
най-голямо въздействие в слаборазвиващите се страни.
Куба, с отворена и зависима от външноикономическите отношения икономика, не е лишена от влиянието на тази криза – нестабилност в цените на
стоките, с които търгува, нестабилност в търсенето на продукти и услуги за
износ, както и повече ограничения на възможностите за получаване на външно
финансиране.
Между 1997 и 2009 г. промените в цените на износа и на вноса доведоха до
нетна загуба за страната от 10 149 млрд. песос. Покупателната способност на
износа на стоки намаля средно с 15 процента.
Освен това страната преживя изострянето на икономическата, търговска
и финансова блокада, която без прекъсване в продължение на половин век й е
наложена от Съединените щати, ситуация, която не се е променила при сегашната администрация, а това означава огромни загуби за нас.
Въпреки това от края на 2004 г. за Куба се откриха нови възможности за
международна интеграция в рамките на Боливарската алтернатива за народите
на Нашата Америка (ALBA), които увеличиха приходите от предоставянето на
услуги, най-вече на медицинските услуги за Венесуела и за други страни в региона. Значително се засилиха търговските и финансови отношения с Китай,
Виетнам, Русия, Ангола, Иран, Бразилия и Алжир и други.
Климатичните промени в този период причиниха големи щети на икономиката. Загубите от 16-те урагана между 1998 и 2008 г. възлизат на 20 564
млрд. долара, а загубите, причинени от сушата през 2003–2005 година – на
1350 млрд. долара. Към тях трябва да се добавят щетите през 2009 и 2010 г.,
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които все още не са изчислени.
Във вътрешен план се наблюдаваха фактори като: ниска ефективност на
икономиката; липса на капитали за производствената база и за инфраструктурата; стареене и застой в прираста на населението.
Освен целите, изложени в Икономическата резолюция на V конгрес, през
периода се наложи пренасочване на някои политики за решаване на сложните проблеми, произтичащи от международната обстановка, както и на други,
свързани с вътрешния ред.
От друга страна, от 2003 г. насам във функционирането на икономиката има
висока централизация на механизмите на разпределение и използване на валути.
От 2005 г. се наблюдават ограничения в икономиката поради дефицита
в платежния баланс, банковите запори на трансакции за чужбина и големите
неустойки по изплащането на дълга. Всичко това означаваше голямо напрежение в управлението на икономиката, което доведе до приемане на определени мерки:
• Укрепване на институционалната рамка, включително реорганизация
на правителството и на държавната администрация.
• Акцент върху идеята, че икономическият план трябва да съответства
на наличните ресурси.
• Приоритет на растежа, разнообразяването на износа и заместването на
вноса чрез разработване и прилагане на специални програми и мерки. Могат да
бъдат изтъкнати затворените схеми за финансиране, които позволяват чуждестранните валути да бъдат използвани по децентрализиран начин.
• Преглед и преориентация на инвестиционната политика с цел по-голям
интегритет, предотвратяване на замразяването и неефективното използване на
средства. В съответствие с това наличните външни заеми бяха преразпределени, за да се повиши ефектът на краткосрочните цели върху платежния баланс.
• Препрограмиране на плащанията по външния дълг.
• Структурни промени в земеделския сектор – с Постановление-закон
259 свободни държавни земи се дават за ползване и обработка с цел увеличаване на производството на храни и намаляване на вноса им.
• Допълнителни мерки за икономия на енергийни източници, включително свързани с организационни аспекти, като например реорганизацията на
товарните превози.
• Поставяне началото на важна група стратегически промишлени инвестиции за бъдещото развитие на страната.
• За да бъде облекчена държавата в някои услуги, започнаха експерименти, като например: заместване на работническите столове и транспорт с други
разновидности; лизинг на фризьорски и бръснарски салони; данъци за служителите в тези сфери. Дори и с приемането на описаните по-горе мерки, като се
има предвид сложната ситуация, не бяха решени основни проблеми, ограничаващи функционирането на икономиката, така че ще бъде необходимо:
• Въвеждане в експлоатация на още незаети земеделски земи, а това са
около 50% от обработваемата земя, за да се увеличи селскостопанското производство.
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• Търсене на алтернативни източници за финансиране, за да се спре процесът на декапитализация на промишлеността и на производствената инфраструктура на страната.
• Съкращаване на „раздутия щат“ във всички сфери на икономиката и
преструктуриране на заетостта, включително в недържавния сектор, като трудът и заплатите на работниците се регулират в срок, за да се прекратят патерналистичните практики.
• Увеличаване на производителността на труда, подобряване на дисциплината, на мотивацията и стимулирането чрез заплатите и премахване на егалитаризма в механизмите за разпределение и преразпределение на доходите.
Като част от този процес е необходимо да се премахнат неправомерните парични бонуси и лични субсидии.
• Възстановяване на капацитета за износ на традиционни продукти, последователно увеличаване и разнообразяване на износа на стоки и услуги, както и намаляване на високата зависимост от внос с цел промяна на външната
финансова ситуация.
• Даване на повече власт, в рамките на плана, на компаниите и ефективно
насърчаване на инициативата на местните власти, за да се даде устойчив тласък
на икономическото развитие.
• Провеждане на проучвания за премахване на едновременното циркулиране на двете национални парични единици.
• Управлението на икономиката чрез системата за планиране се фокусира
главно върху проблемите на външния сектор, което в съчетание с недостатъците при определяне на целите на плана допринесе за поддържането на дисбаланс
и за несъответствието на фирмените планове с развитието на националната
икономика.
Министерството на икономиката и планирането посвети времето си найвече за осигуряване на баланс в краткосрочен план между търсенето във всеки
момент и наличните ресурси, което го доведе до положение да не изпълнява
ролята си на ръководна организация в икономиката.
През следващите пет години икономическата политика въз основа на
прогнозите, приети за този период, трябва да разреши тези проблеми.

Обобщение на насоките за икономическата и
социалната политика
Икономическата политика в новия етап ще съответства на принципа, че
само социализмът може да преодолее трудностите и да запази постиженията
на Революцията и че в актуализацията на икономическия модел предимство ще
има планирането, а не пазарът.
В предложената икономическа политика става ясно, че социализмът дава
равни права и равни възможности за всички граждани, а не е егалитаризъм. Работата като право и задължение, а също и мотив за лична реализация на всеки
гражданин трябва да се заплаща според количеството и качеството.
Въз основа на анализа на сегашните условия и на процесите на между-

36

бр. 1/2 – год. XIV

КУБИНСКИЯТ СОЦИАЛИЗЪМ ДНЕС
народната сцена икономическата политика е насочена към два вида взаимно
съвместими решения:
• Краткосрочни решения, насочени към: премахване на дефицита в платежния баланс; привличане на повече чуждестранни капитали; заместване на
вноса със стоки от местни производства; икономическа ефективност; мотивация за работа и разпределение на доходите; създаване на необходимите инфраструктурни и производствени условия, позволяващи прехода към по-висока
степен на развитие.
• Решения за устойчиво развитие в по-дългосрочен план, за да се стигне
до самозадоволяване с хранителни продукти и енергия, ефективно използване
на човешкия потенциал, висока конкурентоспособност в традиционните сектори, както и до развитието на нови производства на стоки и услуги с висока
добавена стойност.
Въз основа на гореизложеното се определят следните насоки във всяка от
областите, които са съставна част на икономическата и социалната политика:
– Модел на икономическо управление
– Макроикономическа политика
– Външноикономическа политика
– Инвестиционна политика
– Научна, технологическа и инвестиционна политика
– Социална политика
– Аграрно-промишлена политика
– Индустриална и енергийна политика
– Политика на туризма
– Транспортна политика
– Строителна, жилищна политика и политика на водните ресурси
– Търговска политика
Моделът на управление трябва да признава и да насърчава не само държавното социалистическо предприятие, което е основна форма на националната икономика, а и съвместните предприятия, кооперациите, ползвателите на
земя, наемодателите на помещения и заведения, самостоятелно заетите лица
и други форми, които могат да спомогнат за увеличаване на ефективността на
социалните дейности.
В новите недържавни форми на ръководство няма да бъде позволено концентрирането на собствеността в юридически или физически лица.
Планирането ще обхване не само държавната фирмена система и кубинските съвместни предприятия, а също така ще регулира прилаганите недържавни форми. Разделянето на държавните и корпоративните функции ще премине
през постепенен и организиран процес, за да се постигнат набелязаните цели.
В областта на бизнеса ще бъдат ясно дефинирани правомощията и финансовите инструменти, а във вътрешните финанси няма да могат да се намесват външни инстанции – ще бъдат използвани само установени правни
процедури.
Фирмите решават как да управляват своите оборотни средства и инвестициите в срока, определен в плана, и в съответствие с установените правила.
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Контролът на фирменото управление се основава преди всичко на икономическите и финансовите механизми, а не на административните, като се
премахва сегашният прекален контрол в предприятията.
По правило компаниите няма да получават бюджетно финансиране за
производство на стоки и услуги, а от реализираните печалби, след плащането на данъци и изпълнението на други ангажименти към държавата, ще могат
да създават фондове за развитие, инвестиции и стимулиране на работниците.
Приходите на персонала на държавните предприятия ще са свързани с получения краен резултат.
Кооперациите ще се основават на свободното решение на работниците да
участват в тях. Кооперациите могат да притежават средствата за производство,
да ги отдават под наем, под аренда или да ги използват за постоянна експлоатация. Общият регламент на кооперациите трябва да гарантира, че кооперативната
собственост няма да бъде продавана, отдавана под наем или под аренда на други
кооперации или недържавни форми на производство. Кооперациите са юридическо лице и представляват икономическа организация със собствени активи и
се създават с цел да произвеждат стоки и услуги, полезни за обществото.
Бюджетните звена отговарят на държавните и правителствените функции,
но имат и други характеристики, например предоставяне на здравни услуги и
образование. Не се определят като социални обекти, но имат социални задължения и функции. Ще бъде ограничено до минимум количеството на бюджетните единици, така че да се гарантира изпълнението на съответните функции,
където основният критерий ще е минимум персонал, а оттам и максимално
спестяване за държавния бюджет на финансови и материални ресурси.
Бюджетните звена няма да бъдат създадени, за да предоставят производствени услуги или за да произвеждат стоки. Бюджетните звена, които могат да
финансират своите разходи посредством печалби, ще се превърнат в самофинансиращи се единици, без да прекъсват изпълнението на възложените им задължения и отговорности, или ще се превърнат във фирми.
Необходима е по-голяма координация между целите на плана за националната икономика, паричната и фискалната политика, външнотърговското
положително салдо по текущата сметка на платежния баланс, движението на
реалната икономика, равновесието във финансовия баланс, връзката между
натрупването и потреблението, процесът на рекапитализация на икономиката.
От съществено значение е създаването на по-ефективна връзка между реализираното потребление от работни приходи и обществените фондове за потребление, между разширяването на социалните услуги и динамиката на секторите,
произвеждащи стоки и услуги, които повишават материалното богатство на
страната, както и между вносния компонент на производствените процеси и
възможността на икономиката за генериране на валутни печалби.
Ще се постигне вътрешно и външно парично равновесие и ще се върви
към парично унифициране.
Данъчната система трябва да се развие постепенно и да увеличи ефективността си като преразпределение на доходите, прилагайки по-високи данъци за
по-високи доходи с цел намаляване на различията между гражданите.
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Ще се увеличи износът и ще се замести вносът с местни стоки, ще се премахнат неправомерните субсидии и парични възнаграждения.
Ще се поддържа централизирано определяне на политиката и планиране
на цените на стоките и услугите, които държавата има интерес да регулира.
Във външната търговия ще се увеличат приходите от износ на стоки и услуги, което налага да бъдат решени всички вътрешни въпроси, които днес се
явяват пречка за износа. Ще бъдат разнообразени дестинациите на стоките и
услугите за износ, като същевременно приоритетът и вниманието се съсредоточат върху основните търговски партньори на страната.
Ще се ускори процесът на реорганизация на външния дълг, като се проектират и приложат гъвкави стратегии за неговото преструктуриране и изплащането в най-кратки възможни срокове. Поетите по време на реорганизацията
задължения по отношение на дълговете ще се спазват стриктно.
Ще продължи да се насърчава участието на чуждестранни капитали в дейности, които представляват интерес за страната, в съответствие с прогнозите
на икономическото и социалното развитие в средносрочен и дългосрочен план.
За целта приоритет ще имат: достъпът до нови технологии, по-добрите методи
на управление, разнообразяването и разширяването на пазарите за износ, заместването на вноса с местни производства, участието на външно финансиране
в средносрочен и дългосрочен план. Ще се установи строг контрол за спазване
на наредбите, процедурите и договорените ангажименти, поети от чуждестранния партньор при създаване на Международната икономическа асоциация.
Куба ще продължи да изпълнява плановете си за сътрудничество с други
страни в съответствие с националните си интереси, като подпомага, подобрява и допълва правната и регулаторната рамка, ще продължи да предлага икономическо и научно-техническо сътрудничество, както и да получава такова
сътрудничество.
Инвестиционната политика ще бъде ориентирана приоритетно към производствената сфера, за да бъдат реализирани приходи в краткосрочен план,
насочени към увеличаване на износа на стоки и услуги и към ефективно заместване на вноса.
В научната политика – технологиите и иновациите ще се комбинират адекватно с научните изследвания, с разработването на нови продукти и услуги, с
ефективното производство и управление на износа. Все така специално внимание ще се обръща на биотехнологиите, на производството на съвременно медицинско оборудване, на софтуерната индустрия, образователните технологии,
научните и технологичните услуги с висока добавена стойност, на биоинформатиката и нанотехнологиите.
По отношение на социалната политика – ще продължи опазването на постиженията на Революцията, като например достъпността и подобряването на
здравеопазването, образованието, културата, спорта и развлеченията, сигурността и социалната помощ за нуждаещите се. Ще се гарантира системно и
трайно повишаване на качеството на предоставяните на населението услуги.
От съществено значение ще бъде намаляването или премахването на прекомерните разходи в социалната сфера.
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По отношение на работните места и заплатите новите мерки ще гарантират възнаграждение на всекиго според работата му, което ще доведе до
създаване на качествени продукти и услуги. Ще се промени структурата на
заетостта, ще се намалят прекомерните щатове и ще се разшири работата в
недържавния сектор.
По отношение на аграрно-индустриалната политика е необходимо секторът постепенно да допринесе за платежния баланс на страната, да престане да
бъде нетен вносител на храни, както и да се намали силната финансова зависимост, която сега се покрива от приходите в други сектори. Ще се приеме нов
модел на управление с по-голямо присъствие на недържавни форми на производство, което би трябвало да помогне за по-ефективно използване на паричните и търговските отношения, като се разграничат функциите на държавата и
бизнеса с цел насърчаване на по-голяма автономия за производителите, повишаване на ефективността и постигане на постепенна децентрализация.
Ще продължи намаляването на необработваните земи, увеличаването на
добива посредством разнообразяване, ротация и поликултури. Ще се развива
устойчиво земеделие в хармония с околната среда. Ще бъдат отдадени земи за
ползване, ще се насърчават производствените резултати, защото производителят не е служител и зависи от доходите си. Цените на повечето продукти ще
отговарят по правило на търсенето и предлагането и няма да има дотации.
Що се отнася до индустриалната политика, основното направление е насърчаване на износа, намаляване на вноса, разширяване на техническата инфраструктура за стандартизация, метрология, контрол на качеството и защита
на промишлената собственост.
Ще се осигурява оборудване на малките предприятия с нови видове и
лесни за експлоатация и поддръжка машини, за да се подкрепи развитието на
местните производства. При проектирането на инвестиционния процес ще се
даде приоритет на въздействието на индустриалното развитие върху околната
среда, особено в областта на химическата и нефтохимическата промишленост,
добива на никел, производството на цимент и други строителни материали.
По отношение на енергийната политика – ще се увеличи вътрешното производство на петрол и газ чрез разработване на известните находища и ускоряване на геоложките проучвания за нови находища, включително чрез проучване в Изключителната икономическа зона (ИИЗ) в Мексиканския залив.
Значително ще се повиши ефективността при производството на електроенергия, като се отделят необходимото внимание и ресурси за поддържане на
действащи съоръжения и постигане на по-добро ниво на използване на термоелектроцентралите и на дизеловите електрогенератори, за разработване на
програма за възстановяване на електрически мрежи и премахване на зони с
ниско напрежение, за постигане на планираните спестявания от намалените
загуби при разпределението и преноса на електроенергия.
Ще се насърчава използването на различните видове възобновяеми източници на енергия, използването на биогаз, вятър, вода и други.
В новите начини на производство, самостоятелно или в сътрудничество,
ще се прилагат несубсидирани тарифи.
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Във връзка с политиката в областта на туризма основната цел на сектора
е директното привличане на свежи чуждестранни инвестиции с конкурентна
пазарна позиция чрез повишаване на качеството на услугите и постигане на
адекватна връзка в отношението качество–цена.
Трябва да се подобрят формите на търговия и реклама, като се използват
най-новите технологии, като се разнообразят източниците на пазари и се привличат туристи от повече страни, като се потърси достъп до нови пазари и в
най-кратки срокове се създават оферти за нови продукти.
Частният сектор в хотелиерството, ресторантьорството и други услуги ще
продължи да се развива като допълнение към държавния.
Трябва да се формира цялостна схема за самостоятелно финансиране на
туризма, за постигане на неговото подсигуряване и за ефективното му функциониране по цялата верига на тази дейност. Ще се разнообразяват туристическите пакети, като се използват местната инициатива и съществуващата
инфраструктура. Ще се повиши участието на промишлеността и услугите на
страната по отношение на използваните в дейността на туризма ресурси и инвестиции, което допринася за развитието на други отрасли на икономиката.
Ще се прилагат политика за гарантиране на устойчивостта на развитието на
туризма и мерки за опазване на околната среда, ще се използват възобновяеми
източници на енергия и рециклиране на отпадъци от туристическите услуги.
По отношение на транспортната политика ще продължи възстановяването, модернизацията и реорганизацията на транспорта с цел подобряване на
качеството и ефективността на превоза на товари и пътници посредством разумното използване на всички ресурси, особено на енергийните.
По отношение на жилищната политика и водните ресурси – в Куба ще
продължи усъвършенстването на изготвянето на баланса на строителния и
монтажния капацитет на страната поради важността му като инструмент за
ефективно планиране на свързаните с него инвестиции и ресурси. Ще се въведат нови технологии в строителството, по-специално в свързаните с туризма
дейности. Ще се приемат нови организационни форми в строителството, например за кооперациите и изпълнителите на свободна практика.
Поддържането и запазването на жилищния фонд трябва да получи приоритетно внимание, включително чрез приемането на недържавни форми на
управление за решаване на жилищните проблеми на населението и чрез увеличаването на предлагането на пазара на строителни материали по програми
на общинско ниво с приоритет строителството и ремонта на жилища в провинцията за подобряване на условията на живот в селските райони и с цел да
се допринесе за попълването и стабилността на работната сила в земеделскохранителния сектор. Гъвкави формули ще се прилагат за смяната, покупката,
продажбата и отдаването под наем на жилища, за да се облекчи решаването на
жилищните нужди на населението.
В областта на водните ресурси на страната ще продължи да се развива
програмата за хидромелиорации с дългосрочни инвестиции за по-ефективно
справяне с проблемите на сушата, за рационално използване на водата в цялата страна и за повишаване на дела на напояваната земеделска земя. Ще се
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даде приоритет и ще се разшири програмата за възстановяване на мрежи, водопроводи и канализация до жилищата с цел намаляване на загубите на вода
в средносрочен план. За да се постигне рационално използване на водата, ще
се проучи нов вид ценообразуване на услугите, включително канализация, за
постепенното намаляване на субсидията и на нецелесъобразното използване
на водата. Задължително ще бъде регулирано измерването на разходите и заплащането на водата от държавни и частни клиенти.
По отношение на търговската политика – за разнообразяване на формите
на управление на социалната собственост и собствеността на участниците в
производствените процеси и услуги се изисква преструктуриране на търговията на едро и дребно. Структурата и организацията на търговията на дребно ще
бъдат насочени към разнообразяване на асортимента и повишаване на качеството на предлаганите стоки и услуги за нуждите на различни групи от населението и на достъпа до тях.
До постигането на единна парична единица ще бъде формирана система
за търговия на дребно на две нива: диференцираните по качество и функции
оферти ще останат в актуалната мрежа в конвертируемо песо, а качеството на
офертите в кубинско песо ще се повишава.
Ще се уточнят и начините за развитие на търговията на едро, включително
и тези, които отговарят на новите недържавни разновидности на производство
и услуги, както и размерът и характеристиките на търговската мрежа на дребно. Ще бъдат въведени недържавни форми на управление на производството и
търговията, по-специално с хранителни стоки.
Ще се преразгледат офертите за стоки и услуги, като се определят цените
на дребно на продуктите от първа необходимост, които да могат да се продават
свободно, без субсидии, в кубинско песо. Ще се направи преглед на забраните,
които ограничават търговията днес.
Резюмето направи: посланик Тересита Капоте
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КУБИНСКИЯТ МОДЕЛ НА СОЦИАЛИЗМА
Александър Лилов
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Александър Лилов – професор, доктор на философските науки, член-кореспондент на БАН.
Работи в областта на философията на културата, естетиката и политологията. Автор
е на монографии и научни трудове, по-важните от които са:
„Към природата на художественото творчество“ – преведена
на руски, полски, китайски, чешки език, „Въображение и творчество“, „Европа – да бъде или да
не бъде“, „Европа – диалог и сътрудничество“, „Диалогът на цивилизациите. Световният и българският преход“ – преведена на
китайски език, тритомникът
„Информационната епоха“; както и на над 200 публикации у нас
и в чужбина. Директор е на Центъра за стратегически изследвания.

лед краха на социализма в Съветския съюз и в
Източна Европа започна критичен анализ и в лявото, и в дясното политическо пространство – какви са причините за този крах. Дискусията е бурна.
Изказват се различни мнения. Като цяло в дясно се
оформя тотално отрицание на социализма, акцентира се върху утопичния характер на социалистическите идеи и върху извращенията, допуснати в годините
на тяхното реализиране в Русия и в другите страни.
В ляво се подлагат на анализ както грешките
и деформациите по време на изграждането и функционирането на социалистическото общество, така
и някои принципни грешки в разбирането за социализма. За особено тежка принципна грешка с големи негативни последици се сочи универсализирането на съветския модел на социализма. Стигна се
до заключението, че социалистическото общество
в различните страни и региони ще носи отличителните белези на съответните национални традиции и
цивилизации, т.е. ще се появят различни национални и цивилизационни модели на социалистически
общества.
Така на съвременната историческа сцена се появи китайският модел на социализма, или както го
дефинираха самите китайци – „социализъм с китайска специфика“, на който сп. „Понеделник“ посвети
отделен брой – кн. 11, 1999 г., и книгата „Китайският
социализъм“.
Така се появи виетнамският модел на социализма „doi moi“, на който сп. „Понеделник“ посвети отделен брой – кн. 11/12, 2001 година.
Така се появи кубинският модел на социализма,
на който е посветен този брой на списанието.
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* * *
Какво представлява кубинският модел?
Не е възможно да се разбере спецификата на кубинския модел на социализма, ако не се вникне в същността на Кубинската народна революция, чието
историческо продължение е той. Неслучайно Фидел Кастро датира началото
на Кубинската революция не с 26 юли 1953 г. (т.е. с атаката на „Монкада“ и
създаването на „Движението 26 юли“), а с Войната за независимост от 1868 г.
А за себе си казва: „Първо бях последовател на Марти, а после станах марксист и ленинец“1.
Кубинската революция е сред най-интересите събития на ХХ век. Тя, заедно с осмисляне на събитията, свързани с краха на съветския и на източноевропейския социализъм, е един от източниците на кубинския модел на
социализма. Кубинската революция и кубинският социалистически модел са
неделими един от друг.
Тази революция не е случаен инцидент в кубинската история, а назряло
събитие, което има своя ясен обществен характер – борбата за национална
независимост и просперитет, своя социален двигател – патриотичните слоеве
на обществото, своя лидер – Хосе Марти, своя интелектуален и военнополитически елит.
По своя характер Кубинската революция не започва като пролетарска революция. Куба не е развита индустриална страна и в нея не е имало обособена,
организирана и съзнателна работническа класа. Това е народна, по-късно антиимпериалистическа, антидиктаторска революция. Нейната цел в началото е
да се извоюва национална независимост от Испания, а след това – да се свали
от власт диктаторът Батиста, да се премахне полуколониалната зависимост от
САЩ и да се извоюва свободна и просперираща Куба. След победата през 1959
г. и направените радикални промени в политическата, икономическата, социалната и културната област, Кубинската народна революция прераства в социалистическа, промените придобиват социалистическа ориентация.
Основата на Кубинската революция през ХХ век е „Движението 26 юли“,
създадено и ръководено от Фидел Кастро.
То наследява традициите не само на Кубинската революция, но и на латиноамериканските прогресивни борби и личности. Хосе Марти е нейният велик
идеолог. Имената на Симон Боливар, Аугусто Сандино, Фердинанд Маркос,
Луис Престес се тачат като изтъкнати предводители на латиноамериканските
революционни движения.
Кубинската революция е в авангарда на латиноамериканския ляв революционен процес. Днес Латинска Америка е регионът с най-бурни процеси в
световните обществени борби. Това е кипящият котел на съвременното световно развитие. И заедно с това там се наблюдава ярко изразено разнообразие от
национални модели на борбата за свобода, независимост и просперитет. Може
да се говори за кубински, бразилски, венецуелски, боливийски, чилийски, мексикански и други специфични национални форми на разбирането и борбата за
1

Вж. И. Рамоне. Сто часа с Фидел. С., 2010, с. 44.
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социализъм. И заедно с това все повече се очертават тенденциите за изграждане на интеграционни латиноамерикански структури, които да обединяват силите на целия регион.
По всяка вероятност в средносрочна перспектива в Латинска Америка ще
се очертае своеобразен аналог на европейския интеграционен процес. Разбира
се, не в европейските организационни форми и мащаби, а със силно изразена
воля да се обединят междудържавните усилия на латиноамериканските страни
за превъзмогване на изостаналостта на региона и на неговата зависимост от
могъщия му северен съсед.
Изобщо в Латинска Америка днес протичат паралелно два магистрални
процеса: интеграционен и национално обособяване. Обединение на усилията на
всички държави от региона и същевременно разнообразие от национални модели на развитие. Това говори за наличие на голям и мощен по силата си цивилизационен потенциал, който тласка напред целия регион, без да намалява значението на националната специфика и на историческите национални традиции.
И така, ако погледнем Кубинската революция в едра историческа макрорамка, тя започва през 1868 г. с Войната за независимост от Испания, продължила десет години, преминава през освобождаването на робите, през Втората
война за независимост, водач и главен герой в която е Хосе Марти, и кулминира
в „Движението 26 юли“, възглавявано от Фидел Кастро. „Движението 26 юли“
е кулминацията на Кубинската революция не само защото то я довежда до победа през 1959 г., а и защото осигурява нейното прерастване в социалистическа
революция – първата социалистическа революция в Латинска Америка. Това е
велика и непреходна историческа заслуга.
* * *
Какви са основните характеристики на кубинския модел?
Социализмът в Куба е продукт на Кубинската революция. Той не е клониран от външен оригинал, не е наложен на страната от външни събития и сили,
а е резултат от победата на „Движението 26 юли“, което е органична част и победоносен финал на Кубинската революция.
Оттук и първата характеристика на кубинския модел на социализма – неговата органична вкорененост в националната история. Той идва на националната историческа сцена като решение на остри национални проблеми – липса
на национална независимост, диктатура на Батиста, потресаващо ниско жизнено равнище на народа, масова неграмотност, липса на обществено здравеопазване, тотална социална несправедливост. Социализмът започва да решава тези
проблеми и постига забележителни успехи за изминалите пет десетилетия. Ето
само някои от тях: безплатно образование, безплатно здравеопазване, увеличаване на средната продължителност на живота с над 20 години, осигуряване
на екзистенц-минимум за всеки кубински гражданин и т.н. При социализма
кубинците живеят несравнимо по-добре, отколкото преди, и това се усеща от
целия народ. Няма област от живота на страната и на отделните хора, в която
да не са ярко забележими напредъкът и успехите на социализма в сравнение с
досоциалистическа Куба.
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Тази дълбока национална вкорененост на кубинския модел ражда не само
неговата специфика, а и широката подкрепа на социалистическата политика от
народа. Именно тази подкрепа позволи на малка Куба да се противопостави успешно на жестоката икономическа блокада от САЩ, да оцелее след разпадането
на Съветския съюз, да продължи да се развива успешно и при новите условия.
Втората отличителна характеристика на кубинския модел е неговата цивилизационна вкорененост. Латиноамериканската цивилизация е сред най-старите (инките, маите, ацтеките) и същевременно сред най-жизнените съвременни цивилизации. Неслучайно Латинска Америка днес е, както вече отбелязах
в началото, кипящият котел на света. Появяват се бързоразвиващи се икономики – Бразилия, Аржентина, Куба, Венесуела, Чили. В културата блестят
Габриел Маркес, Марио Льоса, Николас Гилен, Жорж Амаду, Давид Сикейрос,
Диего Ривера, Алисия Алонсо, Виктор Хара. В политиката – именно в Латинска
Америка е съзвездието от ярки съвременни имена, които днес са в центъра на
световното внимание: Фидел, Че Гевара, Лула, Дилма Русеф, Уго Чавес, Ево Моралес. Именно там се заговори за социализма на ХХІ век.
Изобщо от историята на този континент продължават да се чуват гласовете на високоразвити древни цивилизации, а в недрата на съвременните латиноамерикански общества духат нови ветрове. Защото в кръвта и в духа на
латиноамериканската цивилизация историята е вляла живата вода на три първоизвора: местната индианска култура, европейската чрез Испания и Португалия и африканската чрез внесените роби негри, което я прави толкова своеобразна и жизнена.
Това латиноамериканско цивилизационно своеобразие просмуква всяка
фибра на кубинския модел – от начина на мислене до народната психология и
начина на действие в различните области на обществото.
Третата отличителна характеристика на кубинския модел е самостоятелността на кубинското политическо и теоретично мислене. Това мислене
е силно повлияно от марксизма и ленинизма, но не е доктринерско мислене.
Нещо повече, то по самата си природа е дълбоко антидогматично. „Движението 26 юли“ поначало не бе заразено от вирусите на догматизма. След победата
то базираше своята политика върху марксистките идеи, но чрез тях се търсеше
практическото решение на конкретните проблеми на Куба, а не спазването на
нормативизираната догма. Ето някои примери.
Кубинското икономическо мислене не дели индустриалната политика на
производство на предмети от група А и група Б, с предимство на първата група.
Кубинската политика и идеология не са преминали през сталинизма.
В Куба няма училище, фабрика, град или улица, които да носят името на
Фидел Кастро или на друг от живите дейци на революцията, няма техни паметници, статуи и портрети на официални места. Хората и медиите наричат
лидера на партията и страната просто Фидел.
Оригинално е кубинското официално отношение към религията. Именно
Фидел написа преди години книга, в която разработи ново, различно от Марксовото определение на религията – не като „опиум за народите“, а като историческо родство между християнските и марксистките социални идеи.
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Кубинците подлагат на критично осмисляне изграждането на социалистическо общество. Както се вижда от поместената тук статия на Фидел, той
прави извода, че те са допуснали голяма грешка, като дълго време са смятали, че някой априори знае как да се построи социализмът. Това е много важна
принципна постановка на кубинския лидер. От нея произтича разгръщащото
се в страната обновление на социалистическото общество. На това обновление
са посветени статията на президента на Куба Раул Кастро и резюмето на документа на партията и правителството, върху чиято основа се провежда то. Това
е следващата ключова особеност на кубинския модел.
Кубинското ръководство отстранява допуснати грешки и увлечения. Въвежда в действие нови механизми, които да стимулират развитието на икономиката. Търси се увеличаване на личната заинтересуваност на хората от поголямо и по-конкурентоспособно производство; засилва се инициативата и
предприемчивостта на гражданите в бизнеса – около половин милион кубинци
преминават в малкия бизнес, включително с наемни работници; ограничават се
някои патерналистични и егалитаристични тенденции; намалява се бюджетната издръжка на всички трудещи се, като се запазват главните социални постижения на Революцията и по-специално – гарантирано безплатно образование
и безплатно здравеопазване; допуска се смесена система на собственост (държавна, кооперативна и частна) с преобладаване на обществената; отдават се
свободни държавни земи за обработване с цел увеличаване на производството
на храни и намаляване на вноса им от чужбина, увеличаване на производството на нови стоки и услуги с висока добавена стойност. Изгражда се модерна
инфраструктура, не се допуска концентрация на собствеността в отделни юридически и физически лица; премахват се неправомерни субсидии и дотации;
насърчават се чуждестранни капитали и инвестиции в страната, които са в съответствие с нейното средносрочно и дългосрочно икономическо и социално
развитие, с приоритет на новите високи технологии. Специално внимание се
отделя за развитие на биотехнологиите, за производство на съвременно медицинско оборудване, за софтуерно производство, нови технологии в образованието, нанотехнологии. Вземат се специални мерки за развитие на държавния
и на частния туризъм.
С обновлението се дава нов тласък на икономическото развитие на Куба и
се създават условия за значително подобряване на материалното положение на
хората и на страната като цяло.
Избраният път е верен. Той не само решава актуални проблеми на обществото и отстранява съществуващи недостатъци, но най-важното – осигурява бъдеще на социализма в дългосрочна перспектива. Кубинският модел показва способност за саморазвитие в новите вътрешни, регионални и световни реалности.
Може да се посочат още много факти, които говорят за верността на кубинския социализъм към идеите на Маркс и Ленин, за постоянното внимание
към промените, които отличават съвременността, и оттам за осъзнатата необходимост да се модернизира социализмът в съответствие с тези колосални
промени. Това е свързано и с една друга отличителна черта на кубинския модел
– разбирането на социализма като процес на постоянно издигане на култур-
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ното равнище на народа и на отделните хора и на тази основа създаването на
условия за постигане на по-добро, по-справедливо от капитализма общество.
Кубинската комунистическа партия разглежда бъдещото социалистическо общество като общество на знанието и на разума.
Нашето общество – подчертава Фидел – „е едно все по-културно общество, придобиващо все повече знания. То днес напредва с бърз ритъм, много
ускорено, както никога досега. Ние вървим към увеличаване на познанията във
всички области – философски, политически, исторически, творчески. Всичко
напредва, защото в последно време придобихме съзнание за възможностите на
модерните технически средства, посредством които да умножим тези познания. (...) Познанията трябва да бъдат основният съюзник на народите, които се
стремят въпреки многото трагедии и проблеми да се еманципират и да построят един по-добър свят.“2
И последната по ред, но първа по значение характеристика на кубинския
модел, която бих искал специално да откроя, е наличието на силен ръководен
политически и държавен елит на обществото. Днес всички се питат: как успя
да се запази и да се развива успешно кубинският социализъм на 90 мили от
САЩ при жестоката му 50-годишна блокада и при разпадането на Съветския
съюз? Един от най-верните отговори на този въпрос е: успя, защото на мостика
на Революцията и на социалистическото общество в Куба стояха ядро и лидер
с голям творчески потенциал, способни да откриват правилните решения на
актуалните проблеми на развитието на страната.
Фидел Кастро е една от най-ярките исторически фигури на ХХ век. Надарен с големи политически и интелектуални дарби, прозорлив, креативен, с
оригинално и самостоятелно мислене. Решителен. Ако трябва да се изброят 5
велики личности на ХХ век, Фидел Кастро несъмнено ще бъде между тях.
По своите идейни и политически убеждения той е марксист, творчески
мислещ марксист, който вярва в Марксовите и в Лениновите идеи, но отлично
разбира, че светът днес е коренно различен от света през времето на техния живот. Фидел Кастро е велика историческа личност, която упражнява силно влияние върху Кубинската революция и върху кубинския модел на социализма.
Велика историческа личност е Ернесто Че Гевара. Тази революция излъчи
такива ярки имена като Раул Кастро, Камило Сиенфуегос, Алмейда.
Сега пред Куба стои големият проблем да се формира следреволюционна
лидерска генерация, която да продължи делото, традициите и високото ниво на
революционната генерация. Трябва да се помни, че една от причините за краха
на съветския и на източноевропейския социализъм е кризата на политическите
и държавните елити.
Тук има и съществен теоретичен въпрос.
В социалистическата теория дълбоко е залегнало принципното положение
за народа като демиург на историята. Това е вярна постановка. Тя има за основа
мисълта на Маркс, че когато идеите завладяват масите, те стават могъща преобразуваща сила.
2

Пак там, с. 732.
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Но някак си остава встрани въпросът – кой твори идеите, които, завладявайки масите, преобразуват действителността?
Идеите не се създават от масите, от мнозинствата на народите. Великите
идеи се творят от гения на отделни индивиди, те са дело на велики откриватели
или на неголеми групи от творчески личности. Така е навсякъде – във физиката, във философията, в литературата, в общественото развитие.
Какво би представлявала физиката без Алберт Айнщайн или литературата
без Лев Толстой! Широкоизвестен е анекдотът за юбилейния доклад на онзи
председател на писателската организация в гр. Тула, който заявява: „Нашите
успехи са колосални. Днес в гр. Тула и Тулска област има 850 писатели. Преди
революцията само един – Лев Толстой.“
Ролята на великите личности е изключително голяма и най-важното – незаменима. Ако ги нямаше Маркс и Енгелс, нямаше да възникнат социалистическите идеи и социалистическото движение. Ако го нямаше Ленин, нямаше да
я има Великата руска социалистическа революция. Ако го нямаше Дън Сяопин,
нямаше да започне модернизацията на социализма в Китай и неговото превръщане във втора икономическа сила в съвременния свят с перспектива в недалечно бъдеще да изпревари и САЩ. Ако го нямаше Фидел, нямаше да ги има
социалистическа Куба и кубинският модел на съвременния социализъм.
Така се движи световната история. Творческите люде на човечеството сочат пътя, създават водещите идеи на епохите, народите ги претворяват в прогресивно развитие и напредък. Без тази вечна симетрия и хармония между идеите и народните маси развитието на човечеството би спряло.
Изключителната роля на личността в историята може да бъде не само положителна. Но и отрицателна, понякога даже катастрофична. Особено ярка
илюстрация на такава негативна роля изиграха личностите, които възглавяваха съветската перестройка. Това че Горбачов и неговият екип започнаха реформирането на съветския модел на социализма не е вина, а назряла историческа необходимост. Това че перестройката не реформира социализма, а заби
последния пирон в неговия ковчег, това е тежка историческа отговорност. Ясно
е, че дискусията за краха на социализма в Съветския съюз и в Източна Европа
не може да отмине тази отговорност.
Може да бъдем удовлетворени обаче, че в Китай, във Виетнам и в Куба
реформите не повториха грешките на перестройката, а проправят верните пътища за модернизация на съвременния социализъм.
* * *
Ние, българските социалисти, изпитваме топли чувства към Куба. Радваме се на успехите й, гордеем се с нашата дружба. Хиляди българи работиха в
Куба, строиха мостове, пътища, селскостопански обекти. Строиха нашето приятелство. Днес гледаме с надежда на започналото обновление на кубинския социализъм.
Ние вярваме в бъдещето на кубинския социализъм.
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КУБИНСКИЯТ ПЪТ
Къдринка Къдринова
Социализмът няма универсални модели и може
да е жизнен само ако непрекъснато се развива и се
усъвършенства в синхрон с основните си принципи,
с националните особености и с променящия се свят.
Това е акцентът на мащабните икономически промени, предприети на Острова на свободата.

„...И

Къдринка Къдринова – журналист, председател на Сдружението на испаноговорещите журналисти в България, зам. главен
редактор на сп. „Тема“. Автор е
на книгите „Под небето на Матагалпа“ (1987), „Романси в глобално кърваво“ (2005), „Виетнам
– феникс и дракон“ (2009). Като
журналист е била в повече от 20
страни в различни части на света. Познава особено добре и отблизо проблемите на Латинска
Америка. Носител е на виетнамския орден „Дружба“ (2010) и на
втора награда на испанското
издателство OROLA в конкурса
„Vivencias 2008“ за кратък разказ.
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Куба тръгна по китайския път... Помалкият от братята Кастро завива
към пазарната икономика... Кубинският социализъм
се провали и ще се спасява с капиталистически методи...“
Гръмки анонси и мнения валят из влиятелни
световни медии, откак през ноември 2010 г. в Куба
стартира широкото обсъждане на мащабна програма за преобразования, наречена „Проектотезиси за
икономическа и социална политика“. Промените наистина са дълбоки и много интересни, но интерпретацията им в най-добрия случай е некомпетентна, а
в по-масовия – преднамерено изопачена. Защото 52
години след победата си на 1 януари 1959 г. Кубинската революция продължава да е обект на пропагандна
война и на наложената през 1962 г. от САЩ свирепа блокада – не само политическа и икономическа,
а и информационна. Толкова глупости и откровени
лъжи, колкото са се изписали и продължават да се
пишат за Куба отвъд границите й, трудно могат да се
открият в историята на някоя друга държава.
Сегашната ситуация не прави изключение.
Онова, което се поднася в чужбина като „провал на
кубинския социализъм“, всъщност е пореден етап
от развитието му, стремеж към усъвършенстване
в синхрон с основните принципи на хуманността и
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социалната справедливост, с националните особености и с реалностите в променящия се свят. Винаги в движение, винаги противничка на догмите, винаги
самокритична, Кубинската революция търси продължението си отново извън
схеми и модели, признавайки и преодолявайки стари грешки и заблуди, преоткривайки социализма като постоянен път на развитие и обновление. „Сред
допуснатите грешки най-съществената бе да си мислим, че знаем какво е социализмът или как се строи социализъм.“ Тази фраза на историческия лидер на
революцията Фидел Кастро, изречена още през 2005-а, бе припомнена от самия
него като „по-актуална отвсякога“ на среща с младежи миналата есен по време
на масовите обсъждания на споменатите проектотезиси.
Този ключов документ е подготвен от специализирани работни групи под
ръководството на Комисията за икономическа политика, председателствана от
президента на страната и втори секретар на управляващата ККП Раул Кастро.
Целта е да се предложи цялостна система от преобразования, която да коригира допусканите досега слабости и да направи социализма по-ефективен и
по-адекватен на изискванията на хората и на времето. Дискусиите ще текат на
събрания из цялата страна до края на февруари. След като се отчетат изказаните мнения, документът ще бъде внесен за разглеждане на VІ конгрес на ККП,
свикан за април 2011 година. Основната задача на форума ще е да се фокусира
именно върху предлаганите икономически промени в Куба.
„Мерките, които предлагаме, и всички модификации, които е необходимо да се включат в актуализацията на нашия икономически модел, са насочени към опазване на социализма, към укрепването му, към превръщането му в
нещо наистина неотменимо, както е записано и в конституцията на републиката, одобрена от огромното мнозинство на нашия народ през 2002 г.“ – заяви
Раул Кастро в речта си при закриването на сесията на Националното събрание
на 18 декември 2010 година. Той бе категоричен: „Планирането, а не пазарът ще
е отличителната черта на икономиката и няма да се позволи концентрация на
собствеността.“
Какви точно промени се предлагат? Признаване и стимулиране на различните форми на собственост, децентрализиране на икономиката, автономия на
предприятията, икономическа самостоятелност за общините, повишаване на
производителността на труда, съкращаване на раздутите щатове в държавния
сектор, пренасочване на предвидените за освобождаване около 500 000 души
към работа за собствена сметка в селското стопанство или в услугите, създаване на по-благоприятна среда за чуждите инвеститори, откриване на специални
зони за развитие и така нататък.
В трансформиращите се в самостоятелни дружества досегашни държавни фирми онзи, „който решава, няма да преговаря“ с евентуалните местни или
чужди партньори – с цел да се избегне корумпиране. При инвестициите отвън
законът гарантира винаги 51% за Куба и 49% за чуждия капитал. Чуждестранните вложения са позволени във всички сфери с изключение на образованието,
здравеопазването, отбраната. Образованието и здравеопазването остават безплатни и гарантирани за всички граждани на Куба.
Предвижда се и отмяна на купонната система, която досега предоставяше
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на 100% от жителите на страната всички основни хранителни и битови продукти за месеца на съвсем символични цени. Това бе гаранцията на държавата, че
за всеки кубинец е осигурен жизненият минимум. Местните хора го възприемаха като бонус. Сега ще се върви към постепенното му отпадане. Явно с напредъка на останалите промени, които отварят по-широк простор на частния
бизнес, съществувал и досега, но в свити форми, ще се множат кубинците с
по-високи доходи. И държавата няма защо да се натоварва със субсидиране на
купони и за тях, защото те сами ще могат да си осигуряват същите продукти и
на „свободни“ цени. Все пак се запазва система за подпомагане на хората, чиито
доходи ще останат ниски по една или друга причина.
Дава се тласък на икономическото развитие на общините. Фирмите, разположени на тяхна територия, ще плащат данъци на местните съвети, а те от
своя страна ще могат да ги инвестират в разработване на локални туристически обекти и също да печелят.
Ще бъдат „признавани и стимулирани“ смесените предприятия, кооперативите, арендаторите, работещите за собствена сметка и „всички останали
форми на собственост“. Общо 178 специалности се отварят за работа на собствена сметка, а при 83 от тях е разрешено и използването на наемни работници.
Държавните предприятия ще се радват на по-голяма автономия, никой няма да
се намесва във финансовите им операции, ролята на партията ще е в чертаенето
на стратегии и в осъществяването на контрол, но в практическата икономическа дейност тя няма повече да дублира стопанските дейци. Повечето права
обаче вървят и с повече отговорности – онези предприятия, които не успеят да
донесат печалби, ще бъдат закрити.
Всички, които тълкуват въпросните мерки като някакъв ненадеен „пазарен пробив“, или падат от небето, или не са си направили труда да проследят
досегашните процеси в Куба, или съзнателно изкривяват фактите. А те са следните: Островът на свободата още в средата на 90-те се отваря за капитали от
Канада, Европа, Латинска Америка. През 1995 г. е приет Закон за чуждите инвестиции, който регламентира условията за външни вложения в кубинското
стопанство (най-вече споменатото съотношение 51 към 49% в полза на кубинската държава). Много атрактивен се оказва секторът на туризма, към който се
насочват компании от Испания, Италия, Канада, Франция, Великобритания и
т.н. Голям хит е и кубинският никел, който е главен износен продукт на страната. Инвестиции в неговата разработка прави Канада. Така през 1997 г. Куба вече
бележи около 7% растеж.
Разбира се, и тогава в чужбина се говореше, че „Куба тръгва по китайски
път“ и „завива към пазара“. Точно през 1997 г. имах късмета за втори път да
бъда в Куба (първият бе през 1984 г.) – и то по време на 14-ия световен фестивал на младежта и студентите, на който домакинстваше Хавана. Десетки хиляди
млади хора от цял свят бяха посрещнати сърдечно и настанени сред кубински
семейства. Така всеки един от нас имаше възможност буквално да сподели залъка на домакините си и лично да се убеди в битовите трудности, причинявани
от блокадата. Но и в непобедимото жизнелюбие, сърдечност и откритост на кубинците. Нямаше как да не забележим и още нещо – че хората, които работеха
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в туризма, в някое друго смесено предприятие или пък получаваха колети от
роднини в Маями, живееха доста по-добре от редовите държавни служители...
На една от фестивалните срещи имах възможност да разговарям с председателя на Националното събрание Рикардо Аларкон – бивш посланик на Куба в
ООН и отличен познавач на сложните кубинско-американски отношения. Казах му, че особено сред фестивалците от левите младежки движения в Латинска
Америка усещам смут от преобразованията в Куба, че не им харесва разслояването в доходите на кубинците. Аларкон отговори: „Да, имаме пропуски и
несъвършенства, но ще се стремим да търсим подходящи решения. Ние нямаме
друг изход, принудени сме да се учим в движение, докато обновяваме икономиката си. Не можем да останем в старото положение, светът се промени.“
Аларкон беше достатъчно деликатен да премълчи, че най-драматичната
промяна за Куба бе разпадането на някогашния соцлагер. След 1989-а кубинците бяха буквално изоставени на произвола на съдбата. Дотогава 85% от кубинската икономика беше обвързана със страните от СИВ. В момента, в който
тази система престана да функционира, и всички ние, бившите „соцбратя“, се
изнизахме от Куба по чорапи, без да довършим започнатите обекти, без да се
издължим с договорени доставки, без да осигурим поддръжка на вече внедрена
на Острова наша техника – целият жизнен цикъл там трябваше да се срине.
Посланичката на Куба у нас Тересита Капоте, която инак много обича България
и е посветила на страната ни блестящи стихове, има една ярка метафора за онзи
период: „Кубинците тогава се оказахме в положението на човек, качил се на
стълба, за да си боядиса тавана, на когото внезапно са дръпнали стълбата.“
Куба преживява изключително тежък „специален“ период в началото на
90-те. При третото ми гостуване на Острова на свободата през 2008-а разговаряхме за онези трудни години с Маурисио Алонсо, ядрен инженер, завършил
навремето в СССР, а днес – преуспяващ наемодател на просторен апартамент в
Мирамар, един от най-хубавите столични квартали с изглед към Хаванския залив. Ето спомените му: „Беше ужасно трудно време за нас. Без опората на СИВ,
на която разчитахме, под несекващата американска блокада, без разработени
алтернативни външни пазари, без резервни части за машините ни, които все
бяха съветски или от соцстраните. Ад!“. Жената на Маурисио – радиожурналистката Диана, добавя свой щрих: „Отглеждахме в саксии по балконите зеленчуци, за да си помогнем.“ И пак Маурисио: „Нямахме друг избор, освен да въведем такива реформи, които хем да ни осигурят съживяване на икономиката,
хем да гарантират запазването на социалните ни постижения, на които много
държим и по които сме лидер в Латинска Америка: безплатните образование и
здравеопазване.“ Самият Маурисио веднага се е възползвал от възможностите,
които властите предоставили на кубинците, за да печелят от отдаване под наем
на своя собственост, от откриване на частни ресторанти, работилници, магазини, танцови школи, селскостопански пазари и така нататък.
С две думи – промените, които сега се подготвят в Куба, всъщност са логично продължение на един дълъг процес, започнал още след изчезването на
СССР и на бившите социалистически страни. Куба държи на социализма си,
държи на собствения си път на развитие и се стреми да търси най-подходящи-
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те за своите условия форми на обновлението му. Естествено е, че тя се вглежда
внимателно и в опита на други държави, избрали тази обществено-политическа система. Отношенията с Китай са много топли и икономическото присъствие на азиатския гигант е видимо – дори в спретнатите китайски автобуси на
градския транспорт в Хавана. С подчертан интерес кубинците следят и преобразяването на Виетнам с неговата програма „Дой Мой“ („Обновление“), приета
от конгрес на ВКП през 1986 г. и осигурила днес устойчиво развитие и растеж
на виетнамската икономика от 5–6% дори насред световната финансова криза.
Но запознаването с постиженията на другите е само търсене на собствен път,
в никакъв случай копиране – това нееднократно са го подчертавали всички кубински ръководители. Каза ми го и Хорхе Кесада, зам.-шеф на дирекция „Европа“ в кубинското външно министерство, с когото разговарях през 2008-а в Хавана: „Отдавна сме разбрали от собствен опит, че никак не е умно да се копират
чужди модели. Учим се от другите, разбира се, но държим на собствения си път
на карибци и кубинци. Съобразяваме се с конкретната ни реалност и култура.
Ние сме близки приятели и с Китай, и с Виетнам, развиваме активни отношения с тях, радваме се на успехите им, някои от подходите ни може и да съвпадат.
Но онова, което правим, е съобразено преди всичко с потребностите на нашия
народ. Решенията ни в никакъв случай не са идеални, имаме още много неща да
подобряваме, учим се в движение.“
По време на престоя ми в Куба през 2008-а резултатът от предприетите
икономически мерки беше наличието на около 400 смесени предприятия в 37
сектора на икономиката с участието на капитали от 45 страни. Общият обем
на чуждите инвестиции бе около 5 милиарда долара. Най-новото и най-перспективно тогава изкушение за инвеститорите бе проучването на крайбрежния
кубински шелф за нефтени залежи. Сателитни снимки вече бяха показали, че в
териториалните води на Острова има доста черно злато.
Разразилата се в края на 2008-а световна икономическа криза обаче донесе осезаем спад в приходите от туризма. Няколкото вилнели над Острова пак
от 2008-а насам разрушителни урагани причиниха допълнителни материални
щети. Отгоре на всичко се понижиха и международните цени на никела – основния износен продукт на страната. Ето защо се наложи още по-дълбоко и
многостранно преструктуриране на икономиката. Акцентът в момента е главно върху съзнателното възприемане от страна на кубинския народ на изключителната важност на промените за самото оцеляване на страната и на нейния
път към социализма. Целта е да се оптимизира качеството на труда и да се надскочат допусканите досега слабости, при които социализмът очевидно се е привиждал на мнозина като гарант за доволно съществуване без много усилия или
като „дойна крава“ за подарени блага. Неслучайно в споменатата декемврийска
реч пред Националното събрание Раул Кастро стига и до драматичното предупреждение: „Или ще се поправим, или ще ни свърши времето на балансиране
по ръба на пропастта, ще се сринем, а сривайки се, ще погубим усилията на
предходните поколения.“
Ето и обобщението на авторитетния кубински писател и анализатор Енрике Убиета: „Капитализмът стимулира индивидуализма; социализмът не винаги
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е умеел или можел да освободи максимално и в обществен интерес заложбите
на индивида. Актуализацията на кубинската икономика вдъхва сила именно на
тези възможности.“
Оживените обсъждания на предлаганите промени, които от 1 декември
насам текат на събрания и срещи из цяла Куба, заслужават специално внимание като форма на пряка демокрация. Както припомня кореспондентът на Би
Би Си в Хавана, „макар и да не е задължително, кубинските комунисти събират
мненията на населението по въпросите от най-голям обществен интерес, поради което се свикват масови събрания по квартали, по месторабота и по учебни
заведения“. Очевидно гласът на народа е изключително важен за кубинското
ръководство при вземането на решения.
За разлика от битуващите извън Куба клишета, огромното мнозинство
кубинци наистина сърцато подкрепят обществено-политическия строй в страната си и живо се интересуват какво ще стане с него. Нямат никакво желание
за обрати, които биха върнали реваншистите от Маями, зажаднели за някогашните си имоти. Кубинците са и латиноамериканци – добре виждат плюсовете на своята социална система, на безплатните и гарантирани образование
и здравеопазване, които изпъкват особено ярко на фона на резките социални
контрасти в повечето съседни страни от Латинска Америка. Добре образовани
и информирани за всичко, което става по света, кубинците внимателно следят
и процесите в бившите социалистически страни в Европа – и никак не горят от
желание да се впускат в подобни на нашите антихуманни „преходи“.
Те са критични и към собствената си действителност, устати са, не си мълчат, на споменатите събрания се чуват много остри реплики, но всичко това не
е с цел да отрекат и да разрушат фундамента си, а да го подобрят.
Любопитно обобщение за промените в Куба направи пред мен през
2008-а големият кубински поет Роберто Фернандес Ретамар, искрен приятел
на България, лауреат на наградата „Никола Вапцаров“ за 1989-а, директор на
уникалната културна институция „Каса де лас Америкас“, която издава и популяризира творби на латиноамерикански автори, член на Държавния съвет
– висшето ръководство на Острова на свободата. Ето какво ми каза Ретамар:
„Промените в нашата страна не са спирали още от 1 януари 1959 г., когато
победи революцията. Самият ни живот е една непрекъсната промяна, нали?
Вярно, днес Фидел вече не участва пряко в държавното управление заради
здравето си. Но това управление винаги е било динамично и колективно дело.
Както Фидел казва, революцията е по-голяма от нас самите. Изминахме дълъг и труден път. Устояхме на американската блокада, в драматичната Карибска криза, която през 1962-ра постави света на ръба на ядрена война, не се
предадохме и при рухването на соцлагера. Прибягнахме към мерки, които не
ме ентусиазират, но страната оцеля. Не затворихме нито едно училище, нито
една болница, нито един театър. Спомням си едно съвещание от 90-те, когато
Фидел подчерта изрично, че най-важното е да спасим културата – и то в найширокото й понятие, което включва и това как работим, как се забавляваме,
как възпитаваме децата си, дори как критикуваме управлението. Защото кубинецът е силно критичен, обича да спори, да задава неудобни въпроси, да
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настоява за конкретни отговори, да се съмнява във взетите решения. А съмнението не е нещо лошо, нали и Маркс призовава да се съмняваме във всичко. Свикнали сме да дискутираме и грешките си. Щяхме да сме глупаци, ако
смятахме, че не бъркаме. Рабиндранат Тагор ненапразно е казвал, че когато се
затваря вратата за всички грешки, истината също остава отвън. Признаването и поправянето на грешките е път към напредъка.“
Странни са все пак понякога реалните прояви на работата за собствена
сметка по кубински. Из старинните градчета като Тринидад, Санкти Спиритус
или Сиенфуегос не е рядкост да се види някой подтичващ край туристически
автобус младеж, който размахва банкнота и подвиква: „Че Гевара! Че Гевара!“.
Банкнотата е от 3 неконвертируеми песос – паричната единица, в която плащат
заплатите на държавните служители в Куба. Забележителното точно на тази
банкнота е, че върху нея е отпечатан портрет на Че Гевара – онзи, прочутият, с
баретата. Много туристи, дошли да търсят на Острова на свободата и революционна романтика, с охота си купуват лика на командантето върху националната валута. Още повече че им искат само 1 конвертируемо песо, или както го
наричат тук – 1 „кук“ (CUC – cubano convertible). Това е валутата, с която в Куба
пазаруват главно чужденците. Срещу 1 евро получавате около 1,3 „кука“. Кубинците също могат да си купят „кукове“ срещу обичайните неконвертируеми
песоси от заплатите си. В обменните бюра „Cadeca“ им ги продават по курс 1:24.
Така че всеки, който успее да вземе от чужденец 1 „кук“ срещу 3 обикновени
песос с Че Гевара, си е доста на сметка.
Образът на митичния латиноамерикански революционер е навсякъде из
сергиите със сувенири и туристически примамки. Най-често грее по неизменните тениски. Но го има примерно и като медальонче от крокодилска кост. Да
не говорим за многобройните негови снимки, които вървят по-успешно от
стандартните картички с изгледи.
Това съчетание между търговската печалба и лика на най-антитърговски
настроения революционер обаче не притеснява отраканата продавачка на керамични магнитчета за хладилници с чертите на Че от централната търговска
улица на Санкти Спиритус. Тя обяснява: „Че би дал всичко от себе си за революцията. Сега нашата революция се нуждае от приходи. Значи Че би бил щастлив
търсенето на неговия образ да помага за това!“.
Че е застинал в бронза на паметника си в мемориалния комплекс в Санта
Клара – града, който превзема в края на 1958-а и така отваря пътя на оглавяваната от Фидел партизанска армия към Хавана. На голям плакат точно срещу
монумента са изписани думите на Фидел за младежите, от които се очаква „да
бъдат като Че“.
Сред лозунгите по стените на кубинските градове днес се набиват на очи
нарисуваните ту тук, ту там портрети на петима млади мъже, които за кубинците са „Петимата герои“, „Петимата антитерористи“ или просто „Петимата“.
Това са мъжете, за чието спасяване Куба води международна кампания. Те са
Фернандо Гонсалес, Антонио Гереро, Херардо Ернандес, Рамон Лабаниньо, Рене
Гонсалес – и петимата внедрени в терористични организации на кубинската
емиграция в Маями с цел да предпазват страната си от саботажи и атентати.
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След като благодарение на информациите им се натрупват достатъчно данни,
които доказват престъпните кроежи на най-радикалните емигрантски групировки, Куба алармира представители на американското ФБР за агресивните
планове, насочени срещу нея. Вместо да вземат мерки срещу терористите обаче, във ФБР засичат кои може да са информаторите и през 1998 г. арестуват петимата агенти, държат ги 17 месеца в карцер (което е в разрез и с американския
закон), а предубеден съд в Маями им издава през 2001 г. доживотни присъди за
„шпионаж и застрашаване на националната сигурност на САЩ“.
Формулировката и тежестта на присъдите, големите правни нарушения
при самия процес и при третирането на затворниците и семействата им, откровената политическа пристрастност на делото, стремежът да се запуши устата на „Петимата“ силно гневят Куба. През 2008-а се срещнах в Хавана с Елизабет
Палмейро, съпруга на Рамон Лабаниньо, един от петорката. Тя беше категорична: „Нашите момчета не са шпионирали държавни тайни на САЩ! Събирали са
само информация за опасни терористични планове на крайни кубински емигрантски групировки, за да предпазят собствената си страна от диверсии и атентати! Борили са се с терористи, а страната, която се прави на най-големия борец
с тероризма, ги осъди, вместо да вкара зад решетките същинските престъпници! Това е прикриване и поощряване на тероризма, а не борба с него!“. Елизабет
е преводачка от английски и това я прави една от най-активните участнички в
международната кампания в защита на съпруга й и другарите му. Също като
останалите жени и роднини на „Петимата“ Елизабет е подчинила живота си на
каузата за спасяването им. Кубинските антитерористи вече 12 г. са държани в
различни американски затвори. На някои от съпругите САЩ отказват визи, на
други дават, но ги тормозят с безброй други спънки пред свижданията.
Откакто са издадени присъдите, адвокатите на „Петимата“ непрекъснато обжалват. Големи световни авторитети в правото, сред които и Рамзи Кларк, бивш
правосъден министър на САЩ, алармират за драстични нарушения в делото и
изискват преразглеждане от безпристрастен съд. Досега – безрезултатно.
Решението за внедряването на агентите е взето навремето от кубинското ръководство заради форсирането на агресивните действия срещу Острова
от страна на емигрантите радикали в средата и във втората половина на 90-те
години. Това е тъкмо периодът, в който Куба започва да развива по-активно
туризма и в страната прииждат чужди инвеститори. Враговете на режима от
Маями обаче не искат да допуснат това съживяване на икономиката и извършват цяла серия от взривове в кубински туристически обекти, при един от които
през 1997-а загива и млад италианец. Общо жертви на терористичната война
срещу Острова на свободата в годините след революцията са станали около
5000 кубинци. Другият любим похват е редовното нарушаване на кубинското
въздушно пространство от малки спортни самолети, които излитат от Маями
и разхвърлят позиви над Хавана. След многобройни предупреждения и дипломатически ноти Куба губи търпение и през февруари 1996-а сваля един от тези
самолети нарушители. Първият и вторият пилот загиват. Един от „Петимата“
– Херардо Ернандес, е обвинен в „заговор за убийство“, защото бил подал информация на кубинските власти за въпросния полет и така е причинил гибелта
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на пилотите. Никой не пита каква работа са имали тези пилоти над Хавана, кой
и защо ги е пратил, с чии пари и така нататък.
Факт е, че в резултат на усилията на кубинските сили за сигурност в последните години на Острова атентати не е имало, а покрай шума около делото на „Петимата“ терористичните емигрантски организации са се поснишили.
Днес Куба навява ведрост и спокойствие и на гражданите, и на гостите си, въпреки че несвикналите малко се сепват, когато им обясняват, че най-високият
мост в страната – онзи, който води към Матансас, се охранява строго, за да не
се допусне саботаж... Или че в мемориала на Че в Санта Клара не може да се
влиза с никакви чанти от съображения за безопасност. Така все пак се усеща, че
кубинското предизвикателство да се живее различно не е само атракция.
Въпреки лежерния си характер, кубинците просто няма как да забравят за
тежката сянка на северния Голиат, който вече пето десетилетие се опитва да ги
задуши с политико-икономическа блокада и с изблици от най-крайната кубинска емиграция в Маями. Над 600-те опита да бъде убит Фидел Кастро вече са
станали класика, в Хавана дори има цял музей на тази тема. Според кубинското ръководство блокадата на САЩ срещу Острова е натрупала през всичките
тези десетилетия над 700 млрд. долара щети за кубинската икономика. Цяла
поредица от американски закони затяга примката около Острова, като особено
безпощаден е т.нар. закон „Хелмс–Бъртън“ от 1996-а, който санкционира и трети страни, търгуващи с Куба. Парадоксалното е, че САЩ винят Куба за ограничения достъп на гражданите й до интернет, а всъщност ограниченията идват
от американска страна – при опит да влезете в Google от Острова получавате
отговор, че тази услуга не се предлага за Куба.
На страната се отказва правото да използва американски технологии –
включително оптически кабели и животоспасяваща медицинска апаратура. Тя
няма право на никакви стоки, произведени където и да е по света, ако в компонентите им има дори и 10% американски продукти. Холивудски знаменитости
като Оливър Стоун или Майкъл Мур са били санкционирани с милионни глоби
за визитите си в Куба – защото там няма право да стъпва никой американски
гражданин.
Впрочем тази забрана бе леко разхлабена от американския президент
Барак Обама в средата на януари 2011-а. На американски университети и религиозни групи бе разрешено да пътуват до Острова на свободата и да организират там семинари и конференции. Позволено бе и изпращането на материална помощ за кубински граждани вече не само от живеещи в САЩ техни
роднини, както бе досега, а и от чужди хора. Аргументирано всичко това бе
така: „Тези мерки ще увеличат контактите между двата народа; ще подкрепят
гражданското общество в Куба; ще подобрят свободния поток на информация към, за и между кубинците; ще помогнат да се насърчи независимостта
им от кубинските власти“ (!).
Очевидно е, че разхлабването всъщност цели по-улеснена намеса във вътрешните работи на Куба и открито отглеждане и финансиране на вътрешна
„опозиция“ – на онази гротескна компания, която дори според публикуваните
в „Уикилийкс“ признания на американски дипломати няма никакъв местен ав-
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торитет и е загрижена главно да получава парични помощи отвън. Явно мерките на Обама ще покриват именно такива нужди. Въпреки това мощното лоби
на крайната кубинска емиграция в Конгреса на САЩ веднага се обяви против,
съзирайки в инициативата възможност „да се облагодетелства кастристкия
режим“. И от Белия дом трябваше изрично да подчертаят, че блокадата срещу
Куба остава непокътната. Същата блокада, за чието отменяне през октомври
2010-а за поредна година гласуваха 187 членки на ООН, а против бяха само
САЩ и Израел в компанията на 2–3 въздържали се островни държави...
Куба отдавна има своя собствена тежест и авторитет на световната сцена. Както заради твърдото отстояване на своя суверенитет, така и заради всеотдайността, с която нейни лекари и учители помагат на народи и страни в
най-различни кътчета на планетата. Разбира се, най-неразривни са връзките й
с Латинска Америка, където днес Куба заедно с Венесуела реализира операция
„Милагро“ („Чудо“) – безплатни очни интервенции, осъществявани от кубински офталмолози, които възвръщат зрението на хора с ниски доходи от различни латиноамерикански страни.
Неоспорим факт е, че Кубинската революция е и нещо като „майка“ на феномена „лява вълна“ в днешна Латинска Америка. Не само защото осъществяващите (всеки по своему) тази „вълна“ лидери на Венесуела, Боливия, Еквадор,
Парагвай, Уругвай, Аржентина, Бразилия, Никарагуа и т.н. са точно от онова
поколение някогашни латиноамерикански младежи, което беше „запалено“ по
левите идеи от победата на Кубинската революция и през 60-те и 70-те изнесе
тежестта на битките срещу върлуващите тогава на континента диктатури. Но и
защото революцията на Острова на свободата по самия си генезис е неразривно
свързана и продължава най-светлите традиции на националноосвободителните движения в Латинска Америка. Това взаимно проникване и допълване предопределя днешната динамичност и креативност на процесите на континентална интеграция на базата на социалната справедливост и солидарността.
Латинска Америка днес е континент, който търси алтернативи. Един от
водещите интеграционни проекти дори така е наречен – Боливарска алтернатива за Америка, или АЛБА, както е абревиатурата му на испански. АЛБА е
контрапункт на лансирания от САЩ проект АЛКА – Съглашение за свободна търговия в Америка. Вместо заробване от транснационалния капитал чрез
„свободен пазар“, АЛБА върви към координиране на регионалните усилия за
премахване на големите социални различия и за по-справедливо разпределение на благата.
Пътеките не са отъпкани, трусовете не са елиминирани, опитите за преврати не са само сенки от миналото...
Латиноамериканският социализъм също се учи в движение...
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убинската революция, която победи преди 52
години (1 януари 1959 г.), е уникално събитие в
най-новата история на човечеството. В особено трудно време Куба показа на много народи, че е възможно
и постижимо народ, който има воля да отстоява своята независимост и права, да бъде свободен и да съхрани социализма. Дори когато територията на страната е 11 хил. кв. км и населението й наброява 11 000
000, а разстоянието до САЩ само 90 мили. Поради
близостта си до САЩ, а преди всичко поради политическите, социалните и обществените процеси, които протичат в нея, поради категоричния отказ да отстъпи от социалистическите устои и идеи, поради
външната политика, която провежда, Куба вече 52 години заема особено място в международния живот.
Кубинската революция е на петдесет и две години и надмина по дълголетие нашия източноевропейски социализъм (с изключение на Русия – 73 години).
Но още по-забележително, уникално и стойностно е,
че това става в изключително трудни условия, след
като социализмът в Европа рухна и господстват неолиберални стратегии и глобализъм.
Днес Кубинската революция ни дава изключителната възможност не само да се върнем назад в историята, към събитията отпреди 52 години, а и да ги
проследим и оценим до най-ново време, когато идеите й възпламеняват бедните и онеправданите и хуманистите в почти цяла Латинска Америка.
Може би най-същественият, най-отличителният белег на уникалността на тази революция е, че е
подготвена, организирана и осъществена от кубинците, желана и подкрепяна е от мнозинството на кубинския народ. Кубинската революция не е дело на
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великите сили, при първоначалните си действия тя не получава никаква чужда
помощ отвън, но и тогава, и по-късно никой не я продава. В началото в европейските социалистически страни никой не вярва на брадатите мъже от Сиера
Маестра, тя няма никаква подкрепа от СССР в началото. Революцията в Куба се
подготвя и се извършва срещу диктатурата на Батиста, срещу социалната и националната несправедливост, наложена от американските монополи и техните
местни сателити. Кубинската революция е продължение на националноосвободителното движение, на идеите на националния герой на Куба, на апостола на
кубинската свобода и независимост – Хосе Марти.
Преди три десетилетия кубинският публицист Роберто Фернандес написа:
„Хосе Марти е ключът към нашата история. Да разбереш или да не го разбереш,
е все едно да разбереш или да не разбереш нас самите“ [1]. Затова е така необходимо да се обърнем към идеите и творчеството и към примера, който дава Хосе
Марти с живота си. Той се превръща в идеолог и организатор на кубинската
национална революция, на освободителното движение и на борбите против испанското и против всякакво господство, в убеден републиканец. Забележителното при него е, че думите и идеите му за национална свобода и независимост
се съчетават с идеите за социална революция, свобода и справедливост, за демократична и суверенна република в интерес на народа. Хосе Марти завещава
на своя народ максимата си: „Свободата струва много скъпо. Трябва да се съгласиш или да живееш без нея, или да я завоюваш на всяка цена“ [2].
Хосе Марти вижда събитията и бъдещето на кубинския народ далеч напред
и съчетава практическата си революционна дейност и поетичното си творчество със задълбочени теоретически разработки по въпросите на революцията
и националната независимост на страните от Латинска Америка. Още през 1890
г. той предупреждава латиноамериканските народи за експанзионистичните
стремежи на САЩ, за опасността да загубят своята независимост от страна на
американските монополи и корпорации и категорично призовава за единство
на Латинска Америка и за нов тип отношения между тези страни. С гибелта си
по време на сражение с испанските завоеватели в „един приятен май“ (както сам
предрича) Хосе Марти се превръща за кубинския народ в освободителя на Куба,
в „най-съвършения борец и вдъхновител“, който вярва „в човешкия напредък, в
бъдещия живот, в полезната сила на добродетелта“.
А на историците и на добронамерените изследователи Хосе Марти остави
мисълта: „Народите трябва да се разглеждат от самите им корени, които не се
виждат, за да не се приемат като чудо тези привидно внезапни изменения и това
съжителство на блестящи добродетели и грабителски наклонности“ [3].
Така идеите на Хосе Марти, на кубинския народ, през 50-те години на ХХ
в. се възприемат, развиват и прилагат от друг забележителен представител на
Куба – Фидел Кастро, една от основните личности на политическия живот в
света от втората половина на ХХ век до днес. Дори противниците на Фидел
Кастро признават, че той е личност, революционер, идеолог, държавник, политик от световен мащаб, безспорният авторитет на кубинското общество. Той е
този, който през 50-те години на ХХ в. обосновава стратегията на Кубинската
революция и поема отговорността за непосредствената й подготовка и осъще-
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ствяване. Думите му по време на съдебния процес: „Историята ще ме оправдае“,
отразяват неговата воля, убеденост, решителност, смелост, жертвоготовност да
изведе събитията до победата на 1 януари 1959 година.
Уникалността на Кубинската революция до голяма степен се дължи на
факта, че я оглавява Фидел Кастро – значима личност, с необикновени качества
и талант. Той е дълбоко свързан със своя народ, с неговото бъдеще, а идеите
на Хосе Марти са неговото верую. Както е предвидил Хосе Марти, на 1 януари 1899 г. в Куба се извършва церемония, при която управлението на страната
преминава към САЩ. Тогава червено-жълтите испански знамена са заменени
с американските, това става след взривяването на американския кораб „Мейн“
и последвалия военен натиск на САЩ над Испания. През следващите години
чрез американското законодателство и с подкрепата на управляващите по това
време в Куба е елиминирана конкуренцията на кубинския пазар и се налага
пълното господство на северноамериканските монополи. До 1959 г. Куба е в
групата на страните от Латинска Америка, за които по това време в САЩ съществува т.нар. теория за фатализма. Според нейните идеолози тези държави
поради „географската близост със САЩ“ трябва да зависят от могъщия си съсед. Така в продължение на почти 60 години кубинският народ е под американското икономическо и политическо господство.
След Втората световна война се изостря кризата в социално-икономическата и политическата структура на Куба, задълбочава се корупцията, като едновременно с това се засилват позициите на американския капитал във всички
сфери на стопанския и политическия живот. Куба се превръща в селскостопански производител и суровинен източник за САЩ, на базата на латифундизма
страната е тясно специализирана в производството на захар и тютюн.
В тази обстановка, според Фидел Кастро и съмишлениците му, главната
причина за кризата в Куба през 50-те години е „американското господство, което деформира икономиката на страната и пречи на индустриализацията й,
прегражда пътя за развитието на селското стопанство и националния прогрес“.
Но още по-остри са социалните и политическите проблеми на страната и те са
свързани главно с проникването и подчинението на американския капитал във
всички сфери на икономиката й. По това време северноамериканските монополи контролират в Куба 90% от телеграфната и електрическата мрежа, 50% от
железопътния транспорт, 90% от дървообработващата промишленост, 80% от
услугите, почти 10% от нефтопреработващата промишленост, 25% от банковите депозити, 30% от обработваемата земя [4].
На 10 март 1952 г. Ф. Батиста извършва преврат в страната и парализира
окончателно дейността на буржоазните партии. Наложен е диктаторски режим
под конституционна форма, като само незначителна, малка част от буржоазните политици се обявяват в опозиция на военната диктатура. Пет дни след
преврата младият адвокат Фидел Кастро, който внимателно следи събитията
и процесите в Куба, изпраща писмо до Батиста, в което заявява, че превратът
на 10 март 1952 г. носи на родината му „нови бедствия и нещастия, кръвопролития и убийства“, но неминуемо народът в крайна сметка ще сложи край на
диктаторската власт. А през следващите дни Фидел Кастро подава заявление в
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Трибунала за конституционни гаранции с искане диктаторът Батиста „да бъде
осъден в съответствие със съществуващото законодателство“ [5]. Протестите
на Фидел Кастро остават без последствия в архивите на Трибунала.
С тези изяви започва активното участие, лидерската позиция на Фидел
Кастро в политическия живот на родината му. Още от младежките си години
Фидел Кастро е пленен от лозунга на Френската революция „Свобода, братство,
равенство“, за него той е „истинска проповед“ [6]. След като съдът отхвърля
иска му срещу Батиста, Фидел Кастро започва да изгражда нелегална военнополитическа организация, чиято цел е разгръщане в Куба на масова въоръжена
борба против диктатурата на Батиста под знамето на революционно-демократични лозунги. Подготвя и оглавява въоръжената атака на казармата „Монкада“ на 26 юли 1953 г. в Сантяго де Куба. Този опит активизира широки слоеве
от кубинския народ и с него започва периодът на въоръжената борба в Куба,
която завършва със свалянето на Батиста от власт.
През октомври 1953 г. срещу участниците в щурма на „Монкада“ е организиран съдебен процес. В своята реч пред съда („Историята ще ме оправдае“)
Фидел Кастро излага политическите, икономическите, социалните цели на
ръководеното от него революционно-демократично движение, известно като
„Революционно движение 26 юли“. Всъщност тази историческа реч, която впечатлява тогава световната прогресивна мисъл, се превръща в програма за народнодемократична, аграрна и антиамериканска революция.
Фидел Кастро е осъден на 15 години затвор, но под натиска на демократичното движение в Куба е амнистиран през май 1955 година. През двадесетмесечния престой в затвора той замисля и разработва начините за разрастване
на освободителното движение и подготовката на въоръжената борба срещу
режима на Батиста. След излизането си от затвора Фидел е преследван и принуден да напусне Куба, установява се в Мексико и се заема с подготовката на
въоръжената експедиция на кубинските революционери с кораба „Гранма“ на 2
декември 1956 г. След сражението с въоръжените военни формирования група
от двадесет бойци, сред които е и Фидел Кастро, се измъква от обкръжението и
се превръща в ядрото на въстаническата армия, която повежда партизанската
борба в планината Сиера Маестра.
В края на 1958 г. въстаническата армия води успешни битки с правителствените войски и вече има решителен превес в борбата срещу диктатурата на
Батиста. Забележително е, че всичко това е съпроводено с организирането и
разрастването на широко народно движение не само в планинските райони на
Куба, а и в другите, равнинни части на страната. Така се стига до падането на
режима на Батиста на 1 януари 1959 година. Фидел Кастро е посрещнат като
национален герой на Куба от сънародниците си.
Спомняйки си за тези събития, Фидел Кастро споделя с Игнасио Рамоне:
„Със собствената си кръв и оръжията, отнети от врага, народът събори наложената от правителството на САЩ жестока тирания на Батиста, който разполагаше с осемнадесетхилядна войска. Куба стана първата територия, свободна от
империалистическо господство в Латинска Америка и Карибите, единствената
страна в цялото полукълбо...“ [7].
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С това приключва първият етап от политическата и революционна дейност на Фидел Кастро и от неговия личен, уникален принос в историята на
Куба. През този първи етап, както и през част от втория до Фидел Кастро неизменно е другата голяма личност на Революцията – Ернесто Че Гевара.
През следващия етап Фидел Кастро в продължение на почти 47 години е
начело на държавата и изключително активно участва в международната политика. След краткото управление на временното правителство от средите на
буржоазните политици, на 16 февруари 1959 г. министър-председател на Куба
вече е Фидел Кастро, като ръководеното от него правителство постепенно преодолява съпротивата на консервативните сили, последователно пристъпва към
осъществяване на социално-икономически, политически, културни и други
преобразувания и отстоява независима външна политика. Правителството
веднага предприема мерки за ликвидиране на безработицата и на расовата дискриминация в страната, за подобряване на материалното положение на трудовите хора. Въведено е безплатното образование и здравеопазване за всички в
Куба. Подобни мерки сериозно нарушават интересите и позициите на САЩ по
отношение на Куба.
Първото задгранично посещение на Фидел Кастро през 1960 г. е в САЩ,
но президентът Айзенхауер отказва да го приеме поради „голяма заетост“. Тази
според Кастро демонстрация на високомерие разпалва още повече неговите и на
кубинците антиамерикански чувства. В резултат веднага след завръщането му е
национализирана собствеността на американските монополи – електрическите
и телефонните компании, нефтозаводи, 36 захарни завода и други. Национализирани са и всички филиали на северноамерикански банки [8]. По този начин в
изключително кратки срокове Кубинската революция възстановява националния суверенитет на страната, игнорира чуждите монополи и чуждестранната
намеса във вътрешните работи и започва да провежда своя независима външна
политика. През същата година е национализирана и собствеността на националната буржоазия. Така всички основни отрасли на кубинската икономика
(с изключение на селското стопанство) – промишленост, транспорт, банки,
външната и по-голямата част на вътрешната търговия, се превръщат в държавна собственост [9]. Поради предприетите от новата патриотична власт на Куба
мерки, Кубинската революция придобива социалистически характер.
На 16 април 1961 г. в навечерието на нахлуването на армията от американски наемници на територията на Куба при Плая Хирон Фидел Кастро обявява,
че революцията в страната има социалистически характер, и сам ръководи военната операция за разгрома на интервенцията.
Куба героично устоява по време на Карибската криза, при риска да бъде
атакувана с ядрено оръжие през 1962 г., издържа непоколебимо на хиляди саботажи и терористични атаки, организирани от управляващите на САЩ, провалят се и стотиците планове за убийство на Фидел Кастро. Въпреки всичко,
Кубинската революция побеждава в небогата на природни залежи страна с
неразвита икономика. Десетилетия наред американските монополи се отнасят
към Куба като към „периферна“ страна, считат я за аграрно-суровинен придатък на САЩ, източник на евтина работна ръка и своеобразен „амортизатор за
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цикличните колебания на американската икономика“. Както казва през 1971 г.
Фидел Кастро: „Ние не наследихме никакъв рай. Ние не наследихме от американците нито развита промишленост, нито развита икономика, нито пък един
просветен народ; ние наследихме една страна, където процентът на неграмотните достигаше до 30%... Нашите проблеми са проблеми на изостаналостта“
[10].
Уникалното в случая е, че революцията се извършва в Куба, която е на
огромно разстояние от реалните си партньори – СССР и останалите социалистически страни, което допълнително затруднява оказването на хуманитарна
помощ и доставката на суровини и материали за производството.
Специфична особеност на Кубинската революция е решаването на проблемите на селското стопанство, стопанисването и обработването на селскостопанската земя. Още през май 1959 г. се извършва първата аграрна реформа, с
която са ликвидирани местните и чуждестранните латифундии, а повече от 100
000 безимотни селяни получават безвъзмездно земя. Кубинското ръководство
и самият Фидел Кастро категорично отстояват тезата, че за разлика от практиката на европейските социалистически страни в Куба ограничаването, игнорирането на селската буржоазия се отлага във времето в рамките на 15 г. от
момента, в който основната маса на селското население в Куба възприема и реализира кооперативното земеделие. А това смекчава остротата на социалните
процеси в кубинското село, акцентира се на доброволността на кооперирането
на земята [11].
След 1959 г. количеството на обработваемата земя нараства два пъти. Едновременно с това в Куба с помощта на бившите социалистически страни е създадена промишлена база, която не е съществувала преди революцията. Особено се гордеят кубинците по това време с Технологичния комплекс в Санта
Клара, който обхваща десет завода за добив на захар, също и с Технологичния
комплекс в Олгин, който обслужва селскостопанското производство, заводите
за цимент и много други. От 1988 г. Куба успешно навлиза в модерните биотехнологии, в производството на ваксини, което и днес е изключителен принос в
борбата на световната медицина с тежки социални заболявания [12].
Една от основните задачи на победилата през 1959 г. Кубинска революция
е да се преодолее наследената културна изостаналост и на първо място да се
ликвидира масовата неграмотност сред кубинците. Според официални данни
от 1953 г. (които впрочем не са по-различни от данните през 1959 г.) в Куба 30%
от населението на възраст над 10 години е неграмотно, а училище посещават
само 55,6% от децата на възраст от 6 до 14 години. А от младите хора на възраст
от 15 до 19 години само 17% ходят на училище. Образователното ниво на кубинското население над 15 г. е средно по-ниско от трети начален клас [13].
Още през 1961 г. в Куба започва безпрецедентна кампания за ликвидиране на неграмотността и въвеждане на всеобщо безплатно образование. 1961 г.
влиза в революционното летоброене на Куба като „година на ограмотяването“.
В резултат на усилията на хиляди доброволци – учители и образовани хора, за
кратко време неграмотността се свежда на 3,9% от населението, през 1980 г. е
2%, а през 1990 г. неграмотността в Куба е ликвидирана. Впрочем кампанията
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по ограмотяване е само част от главните задачи на Кубинската революция – да
даде възможност на целия народ да повишава своята култура, а също и техническото си и научно ниво. Следващата крачка на Кубинската революция в тази
област е преодоляването на малограмотността.
Днес Куба осигурява всеобщо безплатно образование. „Притежава найвисокия показател – повече от 99% от децата са обхванати в училище, от предучилищна възраст до девети клас... Заема също първо място в света по брой
на учители на човек от населението и най-нисък брой ученици в класна стая.
Всички деца с физически и умствени затруднения се учат в специализирани
училища. Интензивно компютърно обучение и усвояване на аудиовизуалните
средства се прилагат днес при всички деца, юноши и младежи от селата и градовете... Всеки кубински гражданин се обучава от предучилищна възраст до получаването на титлата доктор на науките, без да похарчи и едно сентаво“ [14].
Тези мерки в областта на образованието и културата са насочени към
формиране на нов тип човек – високообразован, културен, хуманен, съпричастен, „култивира се братството и солидарността между хората и народите във
и извън страната“. Т.е. формира се ценностна система, където на пиедестал е
духовното пред материалното. Осъществява се идеята на всички прогресивни
личности на човечеството през последния век и половина, това е идеята и на
Фидел Кастро: че „най-голямото постижение на човешкото същество е доброто
формиране на неговото съзнание и че повече от материалните моралните стимули са способни да променят и тласнат напред света“.
В тази насока работят кубинската телевизия, радиото и печатът, без следа
от търговска пропаганда и стремеж към печалба на всяка цена. Напротив, всяка
промоция в средствата за осведомяване е насочена към въпросите на здравето,
културата, образованието и физическото възпитание, спорта, здравната почивка, опазването на околната среда и в подкрепа на държавната политика срещу
наркотиците, злополуките и други проблеми от обществен характер. Както заявява Фидел Кастро: „Нашите средства за масова информация възпитават, а не
тровят и отчуждават. Те не издигат в култ и не превъзнасят ценностите на консуматорските общества.“ Така културната революция превърна Куба в страна с
много знания и култура, водена от дълбокото убеждение на Хосе Марти, че без
култура не е възможна свобода.
Съвременна Куба, по описанията на влиятелния интелектуалец Ноам Чомски и други автори, е загрижена не само за образованието на своя народ, а е
готова и участва в преодоляването на неграмотността в латиноамериканските
страни и в Третия свят. Куба е разработила програма за обучение по радиото
за четене и писане с текстове на пет езика – креолски, португалски, френски,
английски и испански, с курсове, които са въведени вече в практиката на някои
страни. Създадена е идентична програма за ограмотяване по телевизията на
испански, която е с изключително качество. Тези програми Куба предоставя
съвършено безплатно на всички страни от Третия свят, където са концентрирани най-много неграмотни. Така 4 милиона и 700 хиляди души от Третия свят
са ограмотени по кубинския образователен модел „Аз мога“, а 27 000 младежи
са обучавани безплатно в Куба.
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С разпада на СССР и на СИВ, дори още по-рано – при последното посещение на Михаил Горбачов в Хавана през април 1989 г., пред Куба остро застава
проблемът как да запази постиженията на революцията пред смъртната опасност от контрареволюция. По оценка на наблюдатели и специалисти именно в
този момент Фидел Кастро успява да мобилизира силните страни на икономиката и ресурсите на приоритетните направления на страната. Качествената безплатна медицинска помощ и всеобщото безплатно образование са завоеванията в Куба през 60-те–80-те години на ХХ век, които официална Хавана решава
да запази. До революцията 70% от селските жители въобще не са имали достъп
до медицинска помощ и образование [15].
В годините на социализма кубинците успяват да създадат, според оценката
на видни световни специалисти в областта на медицината, ефективна система
на здравеопазване. В страната действа системата на семейните лекари, но за
разлика от действащата в България кубинската действително работи. В резултат на грижите детската смъртност е редуцирана до 4,5 на всеки хиляда новородени и е най-ниската в Южното полукълбо. Много от масовите болести и
особено детските се контролират изцяло и вече са забравени в Куба.
Паралелно с грижата за здравето на кубинците, през 1990 г. Куба изключително далновидно се ориентира в условията на глобализиращия се свят (макар и съвсем да не е богата държава в Карибския басейн) към инвестиране на
значителни суми за изграждане на биолаборатории и към развитието в тях на
най-авангардните медицински и биотехнологии, чиито продукти се експортират. По този начин днес процъфтяват производствата на кубински лекарства и
медицински препарати, включително и на ваксини против дифтерия, коклюш,
дисбактериоза, менингит „В“, хепатит „В“ и „С“, рак на белия дроб и други тежки
заболявания. Друго направление на кубинския медицински износ е доставката на оборудване за болници, поликлиники и мобилни болници. Европейската
компания „Сименс“ търси кубинското партньорство в тази област [16]. Кубинската медицина през последното десетилетие не само оказва интернационална
помощ на страни и народи от Третия свят, но е и „високоефективен инструмент“ на външната политика на страната при управлението както на Фидел,
така и на Раул Кастро.
А в същото време западните политици са удивени от неразбираемата за
тях медицинска „политехнология“ на Куба. Повече от милион и половина висококвалифицирани кубински медици, учители, специалисти оказват активна
помощ при здравеопазването и ликвидирането на неграмотността в бедните и
социално най-уязвими райони във Венесуела. Такива програми кубинците осъществяват в целия Трети свят [17]. Само в Хаити веднага след земетресението
през януари 2010 г. са изпратени 1200 кубински лекари. Този алтруизъм е впечатляващ и с това, че и досега на острова в Тарара всяка година (вече повече от
20 г.) безплатно се възстановяват украински деца, пострадали от последствията
на аварията в Чернобилската АЕЦ, а също и руски деца, станали неволни участници в събитията на спектакъла „Норд–Ост“ в Москва. Но сякаш най-успешни и впечатляващи с кубинския хуманизъм и алтруизъм са безплатните очни
операции за възстановяване на зрението на близо два милиона души в цял свят,
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известни като „Милагро“ („Чудо“).
Към социалните завоевания на Кубинската революция е и решаването на
жилищния въпрос, който също е сериозно и тежко наследство отпреди 1959 година. Това е още една проява и доказателство за хуманизма и социалната справедливост на Кубинската революция. В последните години, по думите на Фидел
Кастро, 85% от населението са собственици на своите жилища, освободени от
данъци, а останалите 15% плащат за наем абсолютно символични цени – 10%
от заплатата си [18].
Другата съществена особеност и уникалност на Кубинската революция е,
че тя протича и съществува и до днес в обстановка на жестока и с времето все
по-затягаща се икономическа блокада от страна на САЩ. Още на 17 март 1960
г. президентът Айзенхауер одобрява таен план за действия срещу Куба, който
включва „мощна пропагандна кампания“ за сваляне от власт на Фидел Кастро,
както и преустановяване на купуването на захар, прекратяване на доставките
на петрол, продължаване на оръжейното ембарго, влязло в сила от средата на
1959 г., формиране на полувоенни структури от кубински бежанци, които да
действат на Острова. От октомври 1959 г. САЩ налагат частично икономическо
ембарго на Куба, което забранява и търговията с Куба на храни и лекарства.
През февруари 1962 г., само месеци преди драматичната за света Карибска
криза, ембаргото върху Куба се разширява допълнително, като не се допуска
вносът в САЩ на всички видове стоки, произведени в Куба или с кубински
суровини. Наложената блокада над Куба от страна на САЩ има за цел да подкопае управлението на Фидел Кастро и официалният повод е конфискацията
на имуществото на граждани на САЩ.
При усложняващата се обстановка Фидел Кастро и кубинското правителство приемат предлаганата помощ от СССР и съюзниците му, които доставят в
Куба гориво и всичко необходимо за развитието на икономиката и за живота на
кубинския народ, същевременно купуват захар и цитруси на преференциални
цени, поемат оборудването на заводите за захар и други производства, строителството на нови производствени мощности. Всъщност началото на кубинските отношения със СССР и другите социалистически страни е поставено още
през февруари 1960 г. с посещението на съветска правителствена делегация в
Куба и с подписания договор за търговски обмен и плащания между страните. Такива договори се подписват и с останалите социалистически страни. В
продължение на десетилетия (до 1989 г.) всичко това изменя облика на Куба и
социалната структура на кубинското общество и съчетано с преобразуванията
на кубинското правителство в областта на образованието и културата дълбоко
и основно променя ценностната система на хората и морално-нравствената атмосфера в страната.
През следващите десетилетия (и до днес) САЩ затягат режима на блокадата със законите „Торичели“, „Хелмс–Бъртън“ и други. Това е обстановка на
сурова икономическа война. Жестоките ограничителни мерки се предприемат
от САЩ, за „да се отслаби вътрешната подкрепа на Революцията чрез разочарованието и унижението, въз основа на незадоволеността и икономическите
трудности“. Целта на американските власти е да се използват всички възможни
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средства за затрудняване на икономическия живот в Куба. За тази цел от 1960
г. до днес в САЩ са приети от Конгреса и са в сила поредица от закони, които
засилват блокадата с аргумента, че „малкият остров Куба е заплаха за сигурността на САЩ и на света“. Блокадата забранява на Куба да използва долара за
търговия и за финансиране на търговски операции, а освен това да получава
финансиране в долари от световни, регионални и американски финансови институции. Същевременно в Куба е забранено да се внасят стоки, които съдържат 10% американски компоненти. На трети страни е забранено да търгуват
със САЩ, ако продуктите, стоките са с кубински компонент. Ограниченията
за Куба са много тежки и в областта на транспорта – въздушен, морски и така
нататък.
Според данни на кубинските власти до 2007 г., в резултат на всички икономически, търговски и финансови мерки, на страната са нанесени финансови
загуби в размер на 700 милиарда долара.
Юристи и експерти квалифицират блокадата на Куба като геноцид по силата на Женевската конвенция от 1948 година. Всъщност тази политика нарушава принципите на международното право, които регулират отношенията
между суверенни държави и принципите за свободна търговия и международно мореплаване, отразени в различни международни документи. Това се определя и като грубо нарушаване на човешките права на кубинския народ [19]. С
нея се предизвикват тежки последствия в областта на здравеопазването, образованието, прехраната, строителството, транспорта, туризма, промишленото
производство.
Към всичко това се добавя медийната война, която се води срещу Куба.
През юни 2002 г. в речта си в Уест Пойнт Джордж Буш прокламира стратегията „да се атакува незабавно даже и най-тъмното кътче на земята“, същия
ден той обявява и доктрината за „превантивна внезапна война“, което се счита
и за реална заплаха за Куба. Същевременно Буш настойчиво „иска от Куба да
смени социалната и политическата си система, да установи капитализъм и демокрация в стил „Никарагуа“ и други държави“. Както споделя Фидел Кастро,
„от нас се поиска да възстановим капитализма, а ние проведохме голяма битка
в защита на нашата социалистическа система“ [20]. Това е времето, когато Куба
изпитва най-големите затруднения в своето независимо развитие, и неслучайно кубинците го окачествяват като начало на втората блокада за страната, след
наложената от САЩ.
Въпреки всичко Куба издържа и запази своите идеи, своите социални постижения, особено в областта на здравеопазването и образованието, и не допусна реставрация след краха на социализма в Европа. Това е още едно потвърждение за уникалността на Кубинската революция и за силата на кубинския
народ.
Общото събрание на ООН през последните 19 години приема с растящо и
поразително мнозинство резолюции за прекратяване на ембаргото над Куба.
На 26 октомври 2010 г. Общото събрание на ООН проведе 19-ото годишно
обсъждане за отмяна на ембаргото над Куба, което е подкрепено от 187 страни,
единствено САЩ и Израел гласуват „против“, а три страни се въздържат.

69

КУБИНСКИЯТ СОЦИАЛИЗЪМ ДНЕС
С настояване да се извършат реформи в Куба се е запомнило последното
посещение на Михаил Горбачов през април 1989 г. Фидел Кастро е силно притеснен от думите на последния съветски ръководител: „Никога няма да спрем
някоя от социалистическите страни да строи капитализъм“ [21]. През последните години Фидел Кастро споделя, че е атакуван от много хора в Куба да се
извършат „същите свинщини като другите“. Кастро е категоричен, че извършените промени „съсипаха един по един много хора и държави... и на първо място
СССР“ [22].
За това време Фидел Кастро разказва пред Игнасио Рамоне: „Изчезна
СССР и останахме сами, от нас се поиска да възстановим капитализма, но ние
не се поколебахме. Подкрепи ни по-голямата част от народа, не казвам цялата,
защото някои се обезкуражават... Опитът на първата социалистическа държава
СССР, която трябваше да се оправи, а не да се разрушава, беше много горчив.
Но нека изчакаме глобализацията да се срине.“
Нещо повече, в условията на криза, в която по естествени причини се оказа Куба, Фидел Кастро и кубинското ръководство мобилизират всички сили и
възможности на държавата, за да се съхранят най-съществените постижения на
кубинското общество от времето на Революцията. Всичко това силно впечатлява мозъчните тръстове в САЩ и по този повод в. „Таймс“ пише през август
2006 г.: „Мнозина кубинци се страхуват, че ще стане връщане в 1959 г., когато
страната е била курорт на американските богаташи, а слабото й правителство е
под контрола на собствениците на казина и корумпирани бизнесмени. Не може
да се игнорира всичко, което стана след падането на Батиста. Куба след почти
50 години е по-уверена в себе си... Кубинският народ има три преимущества,
които позволяват да се построи бъдещето: системата на образованието, надеждната система на здравеопазването и гордостта от културата, която може да се
види в процъфтяващите изкуства и музика“ [23].
Към истината за отстояването на Кубинската революция допълнителен
щрих дава и тезата на западни анализатори, че „Фидел Кастро направи революция в Латинска Америка и тя престана да бъде полуколония на САЩ. Обратното връщане в тази река е невъзможно.“
А когато става дума за човешките права в Куба и за обвиненията в политически преследвания, истината е, че в страната „се осъждат действия, а не идеи...
Народът подкрепя и защитава революцията. В Куба колкото по-културни са
хората, толкова повече защитават революцията“ [24].
Тези принципи, които отстоява мнозинството от кубинския народ, са в
основата на съхраняването на революцията и на категоричното недопускане на
реставрация. Кубинската революция се извърши след организираното широко
народно движение и поради това до голяма степен и днес се радва на подкрепата на мнозинството. Фидел Кастро е категоричен, че „можеш да купиш човек,
но не можеш да купиш народа“.
А прокобите, че революцията в Куба ще отстъпи всеки момент или след
оттеглянето на Фидел Кастро, или в неизвестно, но „сигурно“ време, остават
без последствия вече повече от две десетилетия. Кубинските политици са оптимисти: „Следим под микроскоп градуса на общественото мнение... Безкрайно-
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то мнозинство са благоприятни“ [25].
Нещо повече. Боливарският процес, олевяването на Латинска Америка по
примера на Куба, интеграцията на латиноамериканските държави днес обхваща все повече народи в тази част на света. Те с въодушевление следват пътя
на Куба в борбата за социална справедливост и независимост. А Куба остава
открита към света, към хората и към тези, които имат нужда от образование и
здравеопазване в Латинска Америка, Африка и Азия.
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ДВУСТРАННИТЕ ОТНОШЕНИЯ
МЕЖДУ КУБА И БЪЛГАРИЯ
Тересита Капоте

С

Тересита Капоте – извънреден и пълномощен посланик на
Република Куба в България, акредитиран и в Албания и Македония. Животът й е свързан с България не само по дипломатическа
линия – през 1961 година идва да
учи у нас. Преди сегашния си мандат е била: преводач и секретар
в Посолството на България в Хавана (1963–1966), преводач и секретар в Посолството на Куба в
България (1966–1970), първи секретар в кубинското посолство в
София (1986–1990), временно управляващ посолството на своята страна в България, Македония и Албания (1994–2001), посланик в Казахстан, акредитиран
и в Киргизстан, Таджикистан и Узбекистан (2004–2008).

установяването на отношенията между Куба и
България на 14 октомври 1960 г. беше поставено началото на ползотворен и интензивен процес на
сближаване, който даде възможност да се изгради
здрава и искрена връзка между двата народа.
Кубинци и българи помнят по свой начин сложната политическа обстановка, в която преди половин
век беше взето това историческо решение, символизиращо презокеанската прегръдка между Балканите
и Карибския басейн, изпълнена с взаимно уважение
и взаимна симпатия.
Към кубинците приближаваше платената от
САЩ инвазия, която целеше ликвидирането на новородената революция. Тежко изпитание, от което
Куба излезе достойно благодарение на решимостта
да запази независимостта си, за която толкова много
кубинци са дали живота си.
Справедливо е да си спомним огромната световна подкрепа към издръжливостта на кубинския народ, който за по-малко от 72 часа нанесе първия удар
на най-мощната империя в света.
България изразяваше уважението си към токущо победилата Кубинска революция, подавайки
братска ръка с изпращането на хиляди от най-добрите си специалисти, станали основата на истинското
сътрудничество в почти всички области на живота.
Освен това тя посрещаше на територията си хиляди кубински младежи, които се подготвяха професионално за изпълнението на отговорната задача да
строят социализма на Острова на свободата.
За нас, които имахме късмета много рано да се
запознаем отблизо с тази прекрасна страна, беше
много лесно да открием човешките качества на геро-
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ичния, талантлив и братски български народ.
По този начин беше материализирана значимата подкрепа към една страна, която още тогава трябваше да се изправи срещу жестоката търговска, икономическа и финансова блокада, предизвикала огромни материални загуби и
безброй ограничения на народа на Куба, превърнала се в най-продължителния
геноцид, познат на човешката история.
Резултатът от постоянството на българската солидарност с Куба в найтрудните моменти и искреността, характерна за кубинско-българските отношения, беше широкият обмен във всички житейски области в продължение на
няколко десетилетия.
След продължителен „специален период“, на който трябваше да устоим
след изчезването на СИВ (Съвета за икономическа взаимопомощ) и икономическите последствия от този процес, понасяйки американската блокада, сериозните климатични промени, както и неизбежното отражение на международната
икономическа и финансова криза, днес Куба е потопена в сериозен и решителен
процес на актуализиране на икономиката, насочен към преодоляване на грешките, към развиване на националното производство, увеличаване на износа,
премахване на неправомерната безвъзмездност и прекалените субсидии, стимулиране на жизнената необходимост да се трудим, като работата се оценява
по истинската й стойност.
Израз на истинската демокрация, характеризираща Кубинската революция,
е възможността, дадена на целия народ да изкаже мнението си по предложените
нови Насоки, които в крайна сметка ще послужат за потвърждаване на социалистическия характер на революционния процес, като гарантират по този начин
неговото бъдеще, дори когато вечният неприятел се опитва да го представи като
провал, който ни подтиква да отстъпим към пазарна икономика.
През последните 20 години България от своя страна премина през важни
промени, като отговор на международната и регионалната конюнктура, възникнала след разпадането на социалистическия лагер.
След наложеното ни отдалечаване вследствие на посочените промени, днес
сме в етап на взаимно преоткриване, насочен към определяне на областите, в
които обменът може да бъде възобновен и да задвижи научно-техническото,
културното и спортното сътрудничеството, с които винаги са се характеризирали кубинско-българските отношения.
След присъединяването на България към Европейския съюз в двустранните отношения се наблюдава възходяща тенденция както в политически, така
и в икономически, търговски, културен и спортен план с преобладаващо взаимно уважение и политическа воля като отговор на традиционните приятелски
отношения, свързващи нашите народи вече 50 години.
В областта на политическите взаимоотношения беше възстановено нивото „Посланик“ в съoтветната столица и беше създаден механизъм за политически консултации между двете министерства на външните работи, който
работи стабилно.
В търговско-икономическия сектор през последните години се наблюдава
постепенно възстановяване на двустранния обмен.
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Между двете страни беше създадена Междуправителствена комисия за
търговско-икономически и научно-технически отношения, бяха подписани няколко споразумения, договори, меморандуми и писма за намерения в различни
области и сфери от взаимен интерес, като същевременно се увеличава обменът
на посещения на предприемачи, бизнесмени от фирми и предприятия от двете
страни.
Въпреки че този обмен е далеч от обмена в миналото и от възможностите
днес, за които работим, трябва да подчертаем решимостта и на двете страни да
дадем нов тласък на тези отношения в областите от общ интерес.
Неотдавнашното посещение в Куба от българската делегация начело със
заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма г-н Марий Косев допринесе за актуализиране на бъдещото сътрудничество в такива важни
области като водната енергия, консервната промишленост, информатиката и
съобщенията, фармацевтичната промишленост, биотехнологиите, туризма, медицинските услуги и други.
Петдесетгодишнината на дипломатическите отношения между България
и Куба бе отбелязана с издаването на съвместна пощенска марка. Честването
на толкова важна годишнина започна с провеждането на Европейска седмица
за солидарност с Куба в София, в която участваха над сто представители от 27
европейски страни.
Посещението на кубинската детска театрална трупа „Ла Колменита”, която
пожъна голям успех с представленията си в пристанищния град Варна, беше
поредното забележително събитие. Представянето пред българската публика
на книгата „Сто часа с Фидел“ от испанския журналист Игнасио Рамоне даде
дълбочина на братските чувства. Това доказа още веднъж, че закаленото в човешките отношения приятелство е нерушимо.
Изказваме голяма благодарност на ръководителите на тази любима страна,
които проявиха политическа воля за новото сближаване между нашите страни,
и на българските приятели, които бяха с Куба през тези 50 години и даваха
морална и материална подкрепа на нашия смел народ, който не се поддава на
заплахи, нито на клевети.
Очакват ни големи предизвикателства. Ще успеем да ги преодолеем. Ние
ще бъдем верни на нашите мъченици, ние ще бъдем лоялни към хората по света, които бяха с нас в тази продължителна, тежка и красива борба.
Изказваме цялата си благодарност на България и на нейните синове, на
онези, които се бориха, борят се и днес, за да могат връзките между нашите два
народа да се превърнат в нерушима прегръдка.
Благодарим на онези, които днес са начело на скъпата Асоциация за българско-кубинско приятелство и на Парламентарната група за приятелство с
Куба, въпреки всички промени в тази част на света, които безкористно се борят
да запазят живо възхищението, любовта и взаимното уважение между нашите
две държави, и ги уверяваме, че Куба ще победи. Уверяваме ви, че кубинскобългарската дружба ще укрепне. Уверяваме ви, че ще имаме сили да продължим борбата, всички заедно.
Да живее дружбата между кубинците на Балканите и българите на Кариби-
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те, както ни нарича кубинският национален поет Николас Гийен, отбелязвайки
приликите между двата народа, побратимени от чувствата отвъд географските
ширини и политическите конюнктури.

ОБРАЗОВАНИЕТО И ДЕЦАТА В КУБА
Никак не е случайно, че днес кубинците се отличават с високото си образователно и културно ниво. Тази подготовка е благодарение на приоритетното внимание, което революционното правителство отделя на Националната
образователна система още от 1959 година. Тогава се прие законът за първата
Интегрална образователна реформа, с която се създаде нова организация за
безплатно и масово обучение с равни възможности.
Една от първите задачи на Революцията за засилване развитието на образованието бе Националната кампания за ограмотяване – безспорна социална
справедливост към онези, които не са имали възможност да се научат да четат
и да пишат. Също така беше неотложно страната да повиши знанията на трудещите се, за да могат те да участват в нейното икономическо и техническо развитие. Тази кампания беше започната през 1961 г., тя елиминира неграмотността и увеличи процента на обучаващото се население. На 22 декември същата
година Революционното правителство обяви Куба за Територия свободна от
неграмотност.
Националната образователна система на Република Куба е замислена като
съвкупност от подсистеми, свързани с всички видове и нива на образование,
и се ръководи от две министерства: Министерството на образованието и Министерството на висшето образование. Както началното образование, така и
средното са задължителни и показват много добри и трайни резултати сред
учениците.
Учениците с увреждания не само имат достъп до обучението както останалите възпитаници, а те получават и допълнителни грижи и внимание, съобразени с техните ограничения.
В момента кубинското образование работи за формиране на обща и цялостна култура, за превръщане на знанието в богатство за всички без изключение.
Основните предизвикателства към специализираното образование са поцеленасочено ориентиране към професии и кариери, които са най-търсени в
икономиката, и адаптиране към образователната инфраструктура за постигане
на по-добри икономически показатели.
Образованието за всички е израз на борбата за равенство и социална справедливост и се вписва напълно в развитата концепция на страната – образованието е социален процес, насочен да възприема кубинското общество като
обучаващо се общество.
Кубинският педагогически опит предизвиква голям интерес и възхищение
в целия свят. Куба е страната с най-много учители на човек от населението:
един на всеки 36. Неоспорими постижения са също пълното обхващане в задължителното начално образование, нарастването на бюджета за образование,
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увеличаването на броя на университетите в цялата страна, постигнатите резултати при специализираното образование, както и много други програми, насочени към подобряване качеството на образователната система.
През 2001 г. компютрите се въведоха масово във всички училища на кубинската образователна система, включително и в училища, намиращи се в
селски и отдалечени планински райони. Днес всички деца, юноши и младежи
в села и градове използват компютри, обучават се по компютри, интензивно
използват аудиовизуални средства.
Тези постижения, заедно с постоянното търсене на стратегии, водещи до
по-добри резултати в различните нива на образование, и с научно-техническата интензивност на различните образователни програми заслужено донесоха
на Куба множество признания и награди на международно ниво.
Представителят на Фонда на ООН за децата в Куба Хуан Хосе Ортис подчерта, че най-големият остров на Антилите е чудесен пример за добри практики в началното образование. Той изтъкна, че на карибския остров нито едно
дете не е лишено от внимание въпреки икономическата криза и наложената от
САЩ преди половин век икономическа, търговска и финансова блокада.
При проучвания, направени от Латиноамериканската лаборатория за
оценка на качеството на обучение, Куба е постигнала похвални качествени резултати. Тя има важни награди от ЮНЕСКО, като Наградата за ограмотяване „Крал Сежонг”, връчена на Латиноамериканския и Карибски педагогически
институт на Острова за постиженията и приноса на програмата му „Аз мога”.
Днес тази програма за ограмотяване, в която работят 892 кубински съветници,
се прилага в 25 страни от Латинска Америка, Африка и Океания. Чрез нея са
ограмотени приблизително 4 милиона и 284 хиляди души.
Куба успя не само да осигури високо ниво на обучение за цялото си население. От 1970 г. тя оказва помощ и сътрудничество на различни страни, в
частност от Третия свят. Куба върви към бъдещето на образованието, спазвайки завета на един от най-големите си учители – Хосе Марти, който научи кубинците, че „училището е ковачница за духовност” и „да бъдеш образован е
единственият начин да си свободен…”
До 2009 г. в Куба са завършили 55 200 младежи от 134 страни (включително
и от Съединените щати), като 57 % от тях са се дипломирали във висши учебни
заведения. През 2010 г. имаше записани 30 500 чуждестранни стипендианти от
125 страни.
За половин век Куба извървя много дълъг успешен път. Страната е съвсем
различна, що се отнася до култура, социална сфера и икономическа структура.
Пречките не доведоха до отказване от основния залог в полза на човешкото
развитие, въпреки че обстоятелствата принуждаваха да се правят големи и резки промени в икономическата проекция. Изглеждаше, че всичко ще се разбие
с разпадането на социалистическия лагер. Наложи се отново да се проектира
генерална програма и да се прибегне към прагматични решения, продиктувани от императивите на оцеляването. Именно това изисква сега формулирането
на дългосрочни перспективи. В този контекст образованието играе решаваща
роля.
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Животът показва, че привилегированото човешко развитие не е било само
утопична мисъл, възможна при социалистическия проект, а практичен и стратегически избор. За да се постигне икономическа самостоятелност на един остров с недостатъчни ресурси, професионалните способности се превръщат в
източник на приходи. Вложените усилия в биотехнологията и във фармацевтичната промишленост с последвалото отваряне на пазари потвърждават съществуващия реализъм с дързост, въображение и съзидателен труд. В съзнанието на хората една последователна политика, насочена към пълната достъпност
до здравеопазване, образование и култура, циментира издръжливостта на народа след преживените бедствия, независимо че всички те бяха мъчителни отстъпления заради добре познатите материални ограничения.
Векът се заражда със заплахи за катастрофи. Но дори и така, животът трябва да се защитава. Климатичните промени, липсата на екологично равновесие,
изчерпването на ресурсите, необходимостта от друг стил на живот се добавят
към скритите трудности на настоящето ни. Все повече политическите решения
трябва да се опират на постиженията на науката и културата, на постоянното
усъвършенстване на образователните кадри, превръщайки изследването в източник на нови знания.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В КУБА
Едно от най-забележителните и признати постижения на Кубинската революция без съмнение е нейната система на обществено здравеопазване, която
от 1959 г. пое по пътя на дълбоките хуманистични промени. За първи път населението беше облагодетелствано с всеобхватни и общодостъпни медицински
услуги чрез безплатно ползване и пълно равенство.
Още от първите години след победата на водената от Фидел Революция
усилията и приоритетите на правителството да гарантира качеството и научното развитие на медицината заедно с отличната подготовка на специалистите,
доведоха до устойчивост и надеждност на кубинските медицински услуги от
60-те години на миналия век до днес, което е признавано нееднократно от Световната здравна организация.
Веднага след победата на Революцията на Острова имаше всичко 3 хиляди
лекари за 6-милионното население, а днес привличат вниманието данните на
Панамериканската здравна организация, според които Куба има по един лекар
на всеки 150 жители – число, което далеч надхвърля този показател в Латинска
Америка. Обхватът на медицинското обслужване на Острова позволява днес
средната продължителност на живота на кубинците да е 77 години, детската
смъртност да е 4,5 на хиляда живородени деца; превантивните имунизации са
за всички деца и са срещу 13 инфекциозни болести, а седем от ваксините се
произвеждат в научни институти в страната.
С ефективното и организирано изпълнение на Имунизационната програма
в Куба са изкоренени заболявания като полиомиелит, малария, дифтерит, морбили, рубеола и коклюш и са предотвратени тежки клинични усложнения като
тетануса при новородени, туберкулозния менингит при деца под едногодишна
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възраст, синдрома на вродена рубеола и постпаротитния менингоенцефалит.
Куба е единствената страна в Латинска Америка и Карибския басейн, която премахна тежкото детско недохранване благодарение на усилията на правителството да подобри храненето на населението, особено на най-засегнатите
социални групи.
Не без недостатъци, трудности и сериозни ограничения вследствие на
икономическото, търговско и финансово ембарго, наложено от Съединените
щати преди половин век, показателите на Куба за детското недохранване не са
нито отчайващи, нито тревожни.
Независимо от трудните икономически условия, през които преминава
Островът, за детското хранене се полагат много грижи. Например на всички
деца от раждането им до седемгодишна възраст ежедневно се доставя по един
литър течно мляко.
Днес от 146-те милиона деца в света под петгодишна възраст с тегло под
нормата нито едно не е от Куба.
Заедно с високото ниво на обслужване в Куба могат да се изтъкнат и научните изследвания на няколко институции като Центъра за генно инженерство
и биотехнологии и Националния център за биологични продукти (BIOCEM).
Между 1992 и 2002 г. в страната бяха въведени 333 лекарства национално производство от т.нар. антиретровирусни за лечение на пациенти със СПИН до
антибиотици от трета генерация, сърдечно-съдови лекарства и вазодилататори. Днес модерната фабрика за цитотоксици гарантира основните необходими
серуми за лечението на онкоболни пациенти. От десетте най-продавани биотехнологични продукти в света осем се произвеждат в кубински лаборатории,
дори когато САЩ налагат жестока блокада със строги ограничения при закупуване на медицински материали и технологии от американски произход.
Благодарение на технологичния напредък и високата квалификация на
кадрите в здравния сектор кубинските лекари отбелязват днес отлични резултати в превенцията и диагностиката на редица заболявания, например на антивирусните терапии срещу ХИВ (СПИН). Куба е единствената страна в света,
в която се прилага успешно лечение на заболяванията пигментоза на ретината,
витилиго и псориазис. В Куба се изгражда изключителен опит в използването
на съвременни техники на световно ниво: трансплантология, ин витро оплождане, лазерна хирургия, хипербарна оксигенация, екстракорпорална литотрипсия, ядрено-магнитен резонанс, ангиография чрез дигитална субстракция, генно инженерство, имунологични техники и електрообезболяване.
В Куба се произвежда будеща голям интерес ваксина срещу рак на белия
дроб, която не предпазва от болестта, но значително подобрява качеството на
живот на пациентите. Произвежда се също така и много важен за рани на диабетично стъпало медикамент, който значително намалява ампутациите при
тези пациенти.
Когато става дума за предимствата на кубинската здравна система, трябва
да се подчертаят солидарността и интернационализмът, характерни за нейните
служители. Началото на сътрудничеството на Куба в областта на медицината
беше поставено през 1963 г. с изпращането на една бригада в Алжир. Години
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по-късно тази солидарност продължи с помощта, оказана в други страни в Африка и Азия, а няколко десетилетия след това този хуманен и безкористен жест
беше умножен – след преминаването на ураганите Мич в Централна Америка
и Джордж в Карибския басейн.
От 1963 г., когато Куба официално постави началото на международното
медицинско сътрудничество в Алжир, до днес над 100 000 здравни специалисти
са съдействали в повече от 100 страни в Латинска Америка, Карибския басейн,
Африка, Азия, Океания и Европа чрез своя опит и обслужване, което оказва
огромно социално влияние за подобряване на здравните показатели, за здравното възпитание и за профилактиката на различни заболявания. Може да се
изтъкнат помощта на кубинските медици в Хаити след опустошителното земетресение през януари 2010 г. и борбата с епидемията от холера; предоставената
техническа помощ в редица африкански страни като компенсация за полученото от тях и успешното изпълнение на операция „Чудо” съвместно с Венесуела,
чрез която беше възстановено зрението на над 1 милион латиноамериканци и
жители на Карибския басейн. Кубинското медицинско сътрудничество допринася за обучението на здравния персонал в страните, където работят кубински
специалисти, и насърчава научноизследователската дейност.
Но семето на солидарността покълна могъщо и в края на 1999 г., когато
в столицата на Куба беше създадена Латиноамериканската медицинска школа
(ELAM), която обедини 33 факултета за студенти, участници в Новата програма за обучение на латиноамерикански лекари, както и факултета за здравни
грижи. В момента почти 23 хиляди бедни младежи от държави от Третия свят
следват медицина в Куба.
Успехите на здравната система в Куба са израз на приоритета и сериозността, с които се провежда обучението на здравни специалисти. Към днешна
дата има повече от 90 000 дипломирани лекари, а над осем хиляди от тях са
чужденци, включително и от Съединените щати, съгласно проекта на Латиноамериканската медицинска школа за повишаване на здравните показатели на
народите на света.
По този начин стават реалност идеите на главнокомандващия Фидел Кастро, залегнали в Програмата на „Монкада”. Тогава той имаше предвид интернационалния и хуманен характер на революционното мислене на генерацията
на столетието – кубинското здравеопазване отдава на света най-ценното си съкровище.
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КУБА Е В СЪРЦАТА НИ
Любен Корнезов

П

Любен Корнезов – професор,
юрист. Депутат в VII Велико народно събрание, в 38-ото, 39-ото,
40-ото и 41-вото Народно събрание. Бил е съдия в Конституционния съд, заместник-министър на
правосъдието, заместник-председател на 40-ото НС. Председател на Групата за приятелство с
Куба в НС. Автор е на 17 книги.

рез 2010 г. чествахме 50 години от установяването на дипломатическите отношения между България и Куба. Преди половин век у нас почти нищо
не знаехме за тази далечна страна. Прелиствахме енциклопедията, за да установим, че в 1492 г. островът
е открит от Христофор Колумб. Търсехме я на географската карта, за да я открием из лабиринтите на
Мексиканския залив. И някак си спонтанно в душата
на българина се роди любовта към един народ, толкова далечен, а толкова близък до неговата душевност.
И ние, българите, разбрахме, че Куба не е само
екзотична туристическа атракция, че на Острова живее горд, свободолюбив народ, взел съдбините си в
свои ръце. Поривът за свобода и независимост измете диктатора Батиста и кубинският народ каза на
целия свят чрез своя водач: „Родина или смърт! Ще
победим!“.
Куба не е само държава. Куба е кауза за всеки
свободомислещ човек, скъсал оковите на експлоатацията и отхвърлил властта на парите. Кажете го
комунизъм, социализъм или както желаете, но това
е вечният порив на човечеството към равенство и
справедливост. Преди повече от 2000 години Спасителят Исус беше разпнат на Кръста в името на човешкия морал и достойнство.
Може би и днес всеки от нас отново трябва да
прелисти знаменитата реч на Фидел Кастро пред извънредния военен трибунал от 16 октомври 1953 г. Тя
завършва с пророческите думи на Команданте: „Осъдете ме, няма значение! Историята ще ме оправдае.“
Всеки от нас трябва да се замисли каква диря ще
остави след себе си. Смъртта не е страшна. Страшно
е безвремието. И нашият Апостол Левски беше ка-
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зал: „Ние сме във времето и времето е в нас.“ Извисява се духът човешки, а не
тленните останки на тялото. Нима Ботев, Хосе Марти или Че Гевара и днес не са
живи? Техният дух броди не нейде в небесата, а тук, на Земята.
През тези 50 години отношенията между България и Куба претърпяха какви ли не превратности. В порива си за един по-справедлив свят десетки хиляди
българи се притекоха на помощ на Острова на свободата. Десетки са язовирите, помпените станции, заводите, построени от нас, българите. Хиляди са кубинските студенти, обучени в нашите университети. Много българи и кубинци свързаха живота си завинаги. Техните деца са граждани както на България,
така и на Куба.
След разпадането на социалистическата система отношенията между двете държави охладняха. Достигна се дотам, че години наред нашите държави
нямаха свои посланици в София и в Хавана. Но отношенията между двата народа, човешките отношения между тях не помръкнаха. Напротив! Българският
народ носеше в душата си своята любов към Куба, както и кубинският народ
– към българите. Така двата народа подтикнаха държавниците си да възстановят и да развиват нормални отношения между двете държави при новите политически и икономически условия. Трябва да отбележим значителната роля,
която изигра Асоциацията за приятелство „България–Куба“, начело с нейния
председател г-жа Станка Шопова.
Да си призная, не мога да разбера как Куба устоя на превратностите на историята през последните години. При жестоко ембарго и изолация, изоставена
от доскорошните си приятели, без значими природни ресурси Куба запази своята гордост и независимост. Един остров колкото територията на моята Родина
и с почти еднакво население! Зная, че кубинците живеят бедно, но не хленчат
за своята сиромашия. Куба се съхрани, вероятно защото има своите Фидел и
Че, а днес Раул. Но личностите, колкото и да са значими, в крайна сметка не са
определящи. За мен кубинският народ доказа пред света, че не може да бъде
поставен на колене. Веднъж дишал ли си въздуха на свободата, ще си готов и да
мреш за нея. Робът няма какво да губи освен оковите си.
Нашата Група за приятелство с Куба в Народното събрание е една от наймногобройните. В нея членуват доброволно представители на всички политически партии, представени в парламента. Един от нашите членове даже е роден в Хавана. Ние имаме различни политически възгледи, често непримиримо
спорим, делим се на управляващи и опозиция – както във всяко демократично
общество. Но когато говорим за Куба – няма политически партии, няма управляващи и опозиция. Уважението, любовта ни към Куба ни обединява. Затова
искам да благодаря на всички членове на нашата група за приятелство и да заявя, че ще работим както и досега за развитието на нашите отношения и не само
между двата парламента. За нас паметни ще останат десетките срещи с парламентаристи, държавници и обикновени кубинци и най-вече официалното
посещение на г-н Хайме Кромбет в България, който беше приет на най-високо
равнище. Да имаш такива приятели, е най-голямото богатство.
Нашата Група за приятелство „България–Куба“ приветства и подкрепя резолюцията на ОС на ООН от 28 октомври 2009 г. срещу търговското и иконо-
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мическо ембарго на САЩ. Република България неотменно стои на тази позиция. За тази резолюция гласуваха 187 държави. Недопустимо е в съвременния
свят да налагаш чрез сила една несправедливост. Силата на една държава не е
само в оръжието и в милиардите долари, а в уважението и зачитането на независимостта на другите народи, даже когато не си съгласен с тях. Няма вечни
империи! Има общочовешки ценности!
Нашата група за приятелство подкрепя мнението на прогресивната общественост за освобождаване от американския затвор на петимата кубински
граждани. Те не са шпиони, а борци срещу тероризма. Това не е само юридически или политически въпрос. Преди всичко това е хуманитарен проблем. Тези
петима кубинци – патриоти, борци срещу тероризма, имат своите семейства
– съпруги, деца. Те не са крадци или убийци. Защо трябва да гният в занданите,
те са защитавали своята Родина! Нима това е новият обществен ред, налаган
от една суперсила? Силата е в справедливостта, а не в правото чрез насилие.
Чуйте и нашия глас – върнете петимата кубинци на семействата им!
Куба е критикувана от ЕС и от още някои държави, че не спазва общопризнати права на човека, че има в затворите си политически затворници и
така нататък. Сложен проблем! Ние вярваме в мъдростта и хуманизма на Куба.
Тя образова своите деца и ликвидира неграмотността. Тя осигурява безплатно здравеопазване за всички свои граждани. Тя увеличи средната продължителност на живота с над 20 години и осигурява жизнения минимум на цялото население. Въпросът е да не се прекрачва границата между демокрацията
и анархията, което неминуемо води до нова диктатура (политическа, военна,
полицейска, икономическа или както искате я наречете). Затова вероятно великият Сервантес в своя „Дон Кихот“ беше казал, че свободата е на острието на
копието. С това копие може да убиеш или да възвишиш свободата. Аз вярвам,
че в Куба нито един човек няма да пострада заради своите убеждения. Островът на свободата трябва да остане такъв, какъвто е в мечтите ни.
Петдесет години е много време, но и само един миг от човешката история.
Този половин век съхрани отношенията между България и Куба, между
нашите народи. Дали ще се развият, или постепенно ще „увяхват“ – зависи от
всички нас. Ние носим историческата отговорност за това. С кубинска емоционалност и българска прагматичност.
Куба е мечта за този, който не я е посетил.
Куба си остава мечта за този, който е стъпил на нейна земя.
Защо живеем, ако не мечтаем?!
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и на България през ХХ век. Специализирала е в Полша и в САЩ. Автор е на над 150 научни публикации, между които монографиите „Източна Европа след Сталин
1953–1956 г.“, „България и Източна Европа“, „Българските преходи
1939–2005“ и „Следвоенното десетилетие на българската външна политика 1944–1955“.
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уба се появява в българската и в източноевропейската политика като ярък и незабравим образ/символ – Острова на свободата. Това става преди пет десетилетия, когато едно от революционните
партизански движения в Латинска Америка завършва неочаквано за могъщия континентален съсед Съединените щати с победа. И понеже събитията се разиграват в разгара на Студената война, принципите,
върху които се градят международните отношения в
двуполюсния свят, налагат на Куба да потърси изцяло
ново геополитическо място – от групата на подчинените на Съединените щати държави да се прехвърли
към групата на страните около Съветския съюз, олицетворяващ далечния за Куба европейски Изток.
От необикновения кубински феномен в Западното полукълбо в регион, традиционно възприеман
като „заден двор“ на Съединените щати (тъй като
предлага на американските граждани свободен хазарт
и други забавления), веднага и с радост се възползват
Съветският съюз и неговите съюзници от Източна
Европа, сред които е и България. Такъв е общият политически фон, на който се развиват отношенията
между България, тогава вече утвърдила се като социалистическа държава, и революционна Куба, която с
характерния за всеки пръв следреволюционен период ентусиазъм започва да търси индивидуалния си
път във вътрешната си политика и в международните
отношения. На пръв поглед изглежда, че уникалната
позиция на революционна Куба като първи пробив
на социалната революция в Западното полукълбо ще
й създаде най-благоприятни условия за сътрудничество със социалистическите страни. Но, както често
става в съвременната световна история, видимостта
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се оказва лъжовна и създава повече митове, отколкото разкрива реалностите.
По посочените по-горе специфики ще започна с очертаването на някои
митове за Куба, които продължават да битуват в съвременното българско общество. Те обясняват трудностите при очертаването на българското отношение
към Куба както преди 1989 г., така и в годините на прехода в България, когато
започна общият процес на преразглеждане на всички оценки за миналото, несъмнено засегнал и възприемането на Куба.
Първият упорит мит е убеждението, че революцията в Куба от самото си
начало е комунистическа като политически потенциал и социалистическа като
обществени цели. Но това съвсем не е вярно. От една страна, именно революционният и същевременно национален, но не социалистически характер на
Кубинската революция й позволява да победи и да се утвърди, преди Съединените щати да разберат за какво точно става дума. От друга страна, кубинската
революционност е в основата на периодичните проблеми и разногласия, които
възникват в отношенията между Куба и страните от вече улегналия и привикнал с устройството си Източен блок. Всъщност причината да се видоизмени
първоначалният характер на Кубинската революция е господстващият в края
на 50-те и началото на 60-те години двуполюсен свят. Необходимостта да имат
място в тази ясна система на международни отношения принуждава революционерите в Куба постепенно да се откажат от търсенето на самостоятелен път
и да се съобразят с утвърдените на Изток практики – собственият вариант би
ги обрекъл на международна изолация и на макар и героично, но сигурно поражение в сблъсъка с първата сила в света САЩ.
Следващият мит, свързан с реалностите в Куба, е съвсем нов, той възникна в годините на прехода, но бързо се утвърди във вълната на отрицание на
всичко, останало от социалистическото минало. Ще го изразя с думите на един
историк, убеден, че идеологията е всичко, а фактите са нещо второстепенно
– Пламен Цветков. Неговото твърдение за Куба звучи така: „В началото на 60те години Хрушчов е принуден да оттегли ракетите си от Куба, но Куба като
цяло се превръща в подопечна територия на Съветския съюз.“ 1 Залегналият в
тези думи мит е за пълната зависимост и подчиненост на Куба на Съветския
съюз и неговата политика. Този мит противоречи на всички документи и на
историческото развитие на отношенията, но това не пречи да бъде широко разпространен в съвременното българско общество.
В настоящите разсъждения съм се опитала да избегна тези, а и други, понезначителни митове, затова ще изградя своето изложение само върху основата на архивните документи от времето на социализма. Ще представя малка
част от сведенията, които могат да се открият в основните български архиви
– държавния и на Министерството на външните работи, за отношението на
България към Куба и нейните проблеми.
Началото на тези отношения е поставено след по-малко от година от победата на Кубинската революция. На 8 октомври 1960 г. България признава новото
революционно правителство и установява дипломатически отношения с Република Куба, като подписва първата двустранна спогодба – за културно сътрудничество. Най-известна е икономическата помощ, която всички източноевропейс-
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ки социалистически страни оказват на революционна Куба. Първите сведения за
български помощи за Острова на свободата са от 1961 г., когато е отпуснат кредит
от 1,5 млн. долара при изключително благоприятни условия (2% лихва за 12 години)2. Другата форма на помощ е изпращането на български специалисти в Куба
– това са лекари и зъболекари, помощта е в сферата на здравеопазването3.
Двустранните българо-кубински икономически отношения са регламентирани благодарение на дългосрочни икономически спогодби, първата от които е подписана на 25 август 1964 г. Те са еднопосочни, защото се изразяват в
българска икономическа помощ за Куба. И това продължава през целия период
до 1989 г. в различни форми и по различни начини. Между формите заслужава
да се споменат доставките на т.нар. специална продукция (под това понятие се
крият оръжия и военни средства), обучението на кубински студенти и специалисти в България4, както и оказването на безвъзмездна помощ. Във формата на
безвъзмездна помощ са отпуснатите на 8 ноември 1983 г. 15,5 млн. лв. за закупуване на техника5, както и нови 5 млн. лв. на 10 декември 1985 г. за преодоляване
на щетите от преминалия през Куба опустошителен ураган6. Като българска
помощ за Куба трябва да се разглежда и развитието на търговските отношения
между двете държави – още през 1960 г. българските власти вземат решение
за бързо разширяване на взаимния стокообмен, като търговията се изразява
предимно във внос от Куба на продукти от селскостопански произход (захар,
кафе, плодове) и български износ на машини и други промишлени стоки7. С
българска помощ в Куба са изградени 30 обекта, между които са: завод за трансформатори, ВЕЦ, фабрики за сушене и консервиране на плодове и зеленчуци,
инсталации за чистене на ориз, хладилни инсталации и други8.
Същността на отношенията между Куба и източноевропейските й съюзници е формулирана от кубинска страна по следния начин: „Кубинските
другари отстояват тезата, че развитите социалистически страни... трябва
да подпомагат безвъзмездно Куба и другите изостанали страни...“. Самоопределянето на Куба като „изостанала“ страна отговаря на действителността,
не е тактически ход, какъвто предприема малко по-късно Николае Чаушеску
в Румъния, за да получава помощи от ООН, а не да участва в подпомагането
на страните от Третия свят. Реалната оценка на кубинското ръководство в лицето на безспорния водач на революцията Фидел Кастро за икономическото
състояние на страната ни най-малко не пречи на кубинците да изразяват критичното си отношение към реалната политика в Източна Европа. Те я определят като „нереволюционна, водеща към разглезване на населението и неговото обуржоазяване, към възпитаване в буржоазен, а не в социалистически дух“
и дори отхвърлят „принципа на взаимната изгода, защото слаборазвитите
страни като Куба не могат на тази основа да развиват отношенията си с
развитите социалистически страни“ 9. Този цитат показва голямата разлика,
която съществува от самото начало в отношенията между Куба и страните от
Източния блок и която продължава да е валидна до краха на Източния блок
в края на 80-те години. Куба се чувства като революционна сила, способна да
изнася своята революция в други страни от Латинска Америка и Африка – в
това отношение тя напомня самочувствието на Съветска Русия след 1917 г., но
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коренно се отличава от самовъзприемането на източноевропейските държави,
които през 60-те години се опитват да се приспособят, да се приближат до европейския модел на развитие.
Все пак трябва да се признае, че различните интерпретации на съществуващите в света реалности, погледнати от Карибския залив и от Източна Европа,
не пречат на взаимните отношения. Значението на тези отношения е изразено
от българска страна по следния начин: „Куба е единствената социалистическа страна в Западното полукълбо и е необходимо да й се помага, да се укрепва
нейната икономика, влияние и авторитет.“ 10 Сравнението между взаимните
оценки демонстрира асиметричността в отношенията. Куба се отнася критично към консервативната вътрешна и външна политика на страните от Източния блок, но разчита на техния икономически потенциал, за да развива своето
стопанство. Европейските социалистически държави критикуват вътрешната
и външната политика на кубинското ръководство, но същевременно се възползват от нейния революционен и геополитически потенциал и съумяват да
превърнат малкия Карибски остров в Западното полукълбо в символ на разширяващото се световно влияние на социализма.
От историята и практиката на международните отношения е известно, че
различията в гледните точки дори и между идейни съюзници могат да се задълбочат и в крайна сметка да доведат до разрив. Те обаче могат и да се съчетаят.
Вторият вариант е реализиран в отношенията между Куба и страните от съветската „сфера на влияние“ в Източна Европа – поне до краха на източноевропейския социализъм.
Редом с икономическата помощ върви и не по-малко важната за Куба –
политическата. Първата подкрепа, която България оказва на Куба, е от найвисоката международна трибуна – през 1961 г. на есенната сесия на Общото
събрание на ООН по предложение на тогавашния български външен министър Карло Луканов българското правителство осъжда агресивните действия на
САЩ срещу Острова на свободата11. До момента, в който съществуването на
революционна Куба е застрашено от американска агресия, Изтокът като цяло
стои твърдо зад Куба и отношенията са изключително топли. Нещата започват
да се променят след т.нар. Кубинска ракетна криза от октомври 1962 г., когато съветският лидер Никита Хрушчов, без да информира Кастро, дава заповед
за изтегляне на съветските ракети от Куба. Независимо как от днешна гледна
точка можем да оценим желанието на Фидел Кастро в Куба да бъдат разположени ракети, насочени срещу могъщия континентален съсед, несъобразеното
с кубинците решение на Хрушчов показва лош маниер в съюзните отношения,
което Кастро не забравя до края на съществуването на Съветския съюз.
Същевременно веднага след като революционната власт в Куба се утвърждава, кубинските власти започват да заявяват своите специфични позиции
в разгарящия се през 60-те години спор в световното комунистическо движение. Водени от собствения си революционен опит в началото на 60-те години, кубинските дипломати в Източна Европа започват открито да изразяват
предпочитания към тезите на китайските комунисти (както и на албанските),
които им изглеждат значително по-революционни от съобразените с държав-
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ните икономически и политически интереси позиции на СССР и на източноевропейските му съюзници. Сведения за прокитайските позиции на кубинските
дипломати са изпращани в София многократно от българските дипломати от
различни страни (напр. от Белград през 1963 г.12), а резултатът от тях се изразява в охлаждане на българо-кубинските отношения през 60-те години.
Няма съмнение, че човекът, олицетворяващ кубинската победа в целия
свят, е Фидел Кастро. Българското правителство, наред с други източноевропейски правителства, е готово да се възползва от световната популярност на
кубинския революционер и още през септември 1961 г. кани Кастро да посети
нашата страна, но посещението не се реализира. Въпреки очерталото се идейно раздалечаване, поканата е повторена, когато по-късно Кастро осъществява
обиколката си из европейските социалистически страни13. Историческите обстоятелства налагат обаче първото посещение на най-високо равнище да бъде
посещението на Тодор Живков в Куба (26 юли – 1 август 1970 г.), а до посещение
на Кастро в България се стига едва през 1972 г. (17–26 май). И двете предизвикват широк отзвук и демонстрация на топли чувства. В Куба те се изразяват и
в наименованието на различни стопански и други обекти на Георги Димитров
(Хорхе Димитров в кубинска интерпретация), а в България интересът към Фидел Кастро е неподправено голям, още повече че той не се държи като държавен
лидер, а като любопитен чужденец (включително играе баскетбол с баскетболисти от един от столичните отбори14).
Различията между България и Куба са преди всичко по водещия в политиката подход – за България, както и за останалите европейски социалистически
страни, най-важни в този етап от развитието им са търговските и икономическите връзки с останалия свят, докато за Куба през 1964 г. продължава да е
валиден революционният принцип, изразен в думите: „Нашият път е верен
– ясно е, че единственото правилно нещо е въоръжената борба.“ 15
Революционният потенциал на Кубинската революция в съчетание с географското разположение на Острова дава възможност на Куба да се опита да си
извоюва водещо място в Движението на необвързаните. Там обаче Островът на
свободата влиза в конфликт с Югославия, нещо, което открива нови перспективи за сближаване с България16. Допълнителен стимул за това е новата революционна кауза, внесена в международните отношения от американската военна
намеса във Виетнам, превърнала се във Виетнамска война. Ангажираността на
социалистическите страни с помощта за Виетнам затопля двустранните българо-кубински отношения. През март 1965 г. Кастро апелира за „ефикасна помощ
на Виетнам“ 17, нещо, което България подкрепя, но не и по начин, който може да
доведе до глобална война – докато точно за това е готов Кастро. Донесенията на
българските дипломати от средата на 60-те години показват, че и в Куба нещата
започват да улягат – те съобщават за разногласията по подхода за изграждането
на социализъм между Че Гевара, придържащ се към т.нар. морални принципи и
към свръхбързата индустриализация, и Фидел Кастро, съобразяващ се с необходимостта да се прилагат и материални стимули и с реалните икономически
възможности на страната. В този спор България подкрепя Фидел Кастро, затова реагира доста спокойно на вестта, че Ернесто Че Гевара е напуснал Куба18.
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Годината 1968 е повратна не само за Източна Европа, а и за Куба. От
една страна, Пражката пролет поставя под въпрос утвърдения вече модел на
държавен социализъм от съветски тип, а, от друга, Куба има собствени вътрешнополитически проблеми19, които я принуждават да заеме категорична
позиция в спора между реформатори и консерватори в Източния блок. Изводът от кризата и от позицията на Куба е изразен по следния начин: „След
чехословашките събития кубинското ръководство се отнася по-трезво към
социалистическите страни.“ Това се дължи както на кубинските опасения от
еволюция на Чехословакия към западната система, така и на избирането на
Ричард Никсън за президент на САЩ и на влошеното икономическо положение в самата Куба. Съчетанието между тези фактори съдейства за установяване на климат на трайно българо-кубинско помирение20 – кубинците настояват за посещение на Тодор Живков в Куба, което след двукратно отлагане е
реализирано през 1970 г.21
Двете различни до лятото на 1968 г. гледни точки неочаквано се срещат в
акцията на петте членки на Варшавския договор срещу Пражката пролет. Макар и по различни причини – петте поради опасения, че реформаторската акция може да се прехвърли и при тях, като застраши собствената им стабилност,
а Куба, защото вижда, че чехословашките реформи водят към капитализъм от
американски тип – гледните точки съвпадат. Това е поредният фактор, който
осигурява по-нататъшното добро сътрудничество между Куба и България.
Още през есента на 1970 г. кубински дипломати споделят с българските си колеги важна информация за ставащото в Движението на необвързаните. Кубинският посланик в Белград Ернандес информира българския посланик Петков
за конференцията в Лусака, на която Куба се противопоставя на антиблоковата
позиция на Движението на необвързаните, лансирана от Индия и Югославия, в
която развитите държави както от Запад, така и от Изток са обвинени за изоставането на по-неразвитите22.
Специфичен акцент в българо-кубинските отношения поставя кризата,
предизвикана от „възродителния процес“ в България (1985–1989 г.). Насилственото преименуване на българските турци е акт толкова отдалечен от кубинската етническа политика, че кубинците в началото изобщо не разбират за какво става дума. Това е причина за първата българска реакция заради погрешно
представяне на българската етническа политика в кубинския официоз в. „Гранма“. На 9 април 1986 г. представител на българското външно министерство се
среща със зам. главния редактор на в. „Гранма“ и специален кореспондент на
вестника за конгреса на БКП Елио Константин, за да му разясни неприемливостта на употребата на термина „българо-турски произход“. След разговора
кубинският журналист се извинява за допусната грешка „поради недостатъчно познаване на фактите и същността на възродителния процес“ 23. Може да
се предположи, че става дума просто за отстъпчивост на гостуващ журналист,
но отчетът на българското посолство в Хавана „за разяснителната работа по
възстановяването на българските имена и антибългарската кампания в Турция“ показва, че „Кубинското правителство изцяло и безрезервно подкрепя нашата позиция по въпроса и предприетите от нас действия“ 24.
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Твърдата кубинска подкрепа за „възродителния процес“ изглежда странна
в светлината на въздържаната или умерено критична подкрепа на източноевропейските съюзници на България и дори на новия съветски лидер Михаил
Горбачов. Причината за тази кубинска позиция става ясна при една среща на
българския посланик в Хавана Никола Ненов с новия кубински зам.-външен
министър Мигел Бругерас дел Вале, проведена на 10 март 1987 г. След взаимна
размяна на информация за антибългарската кампания на Турция и антикубинската на Съединените щати Бругерас дел Вале обяснява, че „Куба и България
водят една и съща битка, с еднакви цели и с общ неприятел, поради което в
кубинската страна има не само разбиране, но и готовност за съдействие“ 25.
Различният етап на социално-политическо развитие, на който се намират България и Куба, обяснява безрезервната подкрепа от страна на Куба за един акт,
който няма нищо общо с кубинските реалности, но тя е атакувана от Турция,
гордееща се с позицията си на основен съюзник на САЩ на Балканите. Съвпадението на българо-кубинските интереси се оказва временно, защото само
две години по-късно пътищата на двете държави започват да се раздалечават и
контактите постепенно затихват.
Ще завърша общия преглед на сложните двустранни българо-кубински
отношения с един последен щрих. Самочувствието на стабилната Източна Европа и обсадното положение, в което се намира Куба в Западното полукълбо,
дават основание на един от източноевропейските лидери в края на 1970 г. да
заяви: „Куба съществува още само защото съществува и Варшавският договор“ 26. От същото време е и признанието на кубинския заместник-министър на
външните работи Карлос Чаин, че Съветският съюз им оказва толкова голяма
помощ, че „даже не са в състояние да усвоят получаваната техника“, а като помощ възприемат и голямото си пасивно салдо със социалистическите страни27.
Тогава, през 70-те години, твърдението, че Куба не може да съществува без Варшавския договор, може и да е изглеждало напълно логично и вярно, но не се
превръща в пророческо. Защото вече знаем, че Варшавският договор претърпя
крах и не съществува почти две десетилетия, докато социалистическа Куба, макар и преминала през големи трудности, продължава да поддържа критичния
си потенциал срещу Съединените щати и да предлага социална алтернатива за
държавите от Латинска Америка (някои от тях като Венесуела и Боливия дори
последваха нейния опит, макар и с все още неясни резултати).
От 1 януари 1959 г. в широкото и далечно пространство на Латинска Америка неголемият Карибски остров се откроява и заема своето място в съзнанието на българите като ярка и значителна точка. За българското общество в
изминалия половин век Куба беше и си остава символ на последователна революционна политика, символ, в който се проявява и скритата критика към
собственото конформистко политическо ръководство – както в годините на
държавния социализъм от съветски тип, така и в днешните условия на капитализъм, съобразен с американския и със западноевропейския модел. На това
се дължи голямата популярност и топлото посрещане на Кастро навсякъде в
Източна Европа. И не бих казала, че този образ на Куба е напълно загубен дори
и днес, поне сред част от българското общество.

90

бр. 1/2 – год. XIV

БЪЛГАРОКУБИНСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ
БЕЛЕЖКИ
1

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16

17
18
19

20

21
22

23
24
25
26
27

Цветков, Пламен. Руската и съветската имперска система. В: България между Европа и Русия. Българска сбирка, 1997, с. 105.
ЦДА, ф. 1Б., оп. 64, а. е. 291, л. 1; оп. 6, а. е. 5102, л. 4.
Пак там, оп. 6, а. е. 4379, л. 3.
Пак там, а. е. 352.
Пак там, оп. 67, а. е. 817–83, л. 43.
Пак там, оп. 68, а. е. 1180, л. 2.
Дават съгласие Г. Кумбилиев да участва в преговори за разширяване на стокообмена с
Куба. Пак там, оп. 6, а. е. 4295, л. 3.
Пак там, а. е. 4379, л. 20.
Това са разсъжденията от 23 октомври 1969 г. ДА на МВнР, оп. 20п, а. е. 152, л. 115.
Думите са казани на 11 януари 1972 г. ЦДА, ф. 1Б, оп. 5, а. е. 1000, л. 17.
Пак там, а. е. 4572, л. 4.
ДА на МВнР, оп. 5ш, а. е. 77, л. 9, 187.
Пак там, а. е. 54, л. 58.
За това разказва в годините на прехода един от българските баскетболисти: Петко Маринов, „Заради Кастро чух „Ще те застрелям“. Интервю на Николай Кръстев. В. „Труд“, 11 юни
2009, бр. 157.
Пак там, оп. 20А, а. е. 2978, л. 11.
При посещението на Вацлав Давид в Белград двете страни не успяват да се договорят по
отношението на ЧССР и СФРЮ към Куба, защото според югославяните действията на Куба
в Латинска Америка само вредят, а „Куба е изпусната“. Пак там, а. е. 2077, л. 4.
Пак там, оп. 5ш, а. е. 277, л. 90.
Пак там, а. е. 250, л. 174.
Има шифрограми от февруари 1968 г., в които се говори за арести и процеси в Куба. Пак
там, а. е. 548, л. 26.
Кубинската инициатива за подобряване на отношенията се отнася до всички европейски
социалистически страни, както личи от разговорите на Тодор Живков с Янош Кадар на 9
юли 1969 г. Пак там, оп. 26, а. е. 472, л. 44.
Пак там, оп. 20п, а. е. 419, л. 52–53.
Входяща шифрограма № 10892 от посланик Петков от Белград, 13 октомври 1970 г. Пак
там, оп. 5ш, а. е. 792, л. 329–330.
Пак там, оп. 43–3, а. е. 147, л. 52–53.
Пак там, оп. 43–8, а. е. 180, л. 2.
Пак там, оп. 44–17, а. е. 331, л. 29.
Пак там, оп. 5ш, а. е. 768, л. 184.
Шифрограма от 11 август 1970 г. Пак там, л. 187.

91

РЕНЕ ПОРТОКАРРЕРО
ГЛАВА НА ЖЕНА С УКРАШЕНИЯ
1975, 29 x 20

92

бр. 1/2 – год. XIV

ИСТОРИЧЕСКИ ЛИЧНОСТИ

НАШАТА АМЕРИКА
Хосе Марти

С

Хосе Марти (1853–1895) – национален герой на Куба, поет, революционер, идеолог на революцията в Латинска Америка.

амодоволният селянин си мисли, че светът – това
е неговото село, и ако е успял да стане кмет, или
пък съумее да отмъсти на съперника, който му е отнел годеницата, или е сполучил да посъбере в раклата малко парици – то тогава и целият световен ред му
изглежда образцов, и той не иска и да знае ни за гигантите с огромни ботуши, които могат да го смачкат,
ни за сблъсъка на кометите в неподвижното небе, които летят в пространството, съкрушавайки цели светове. Това, което Америка трябва да направи, е да се
отърси от селската си сънливост. Не е време да си лягаме с боне на главата, а с оръжие под възглавницата,
както синовете на Хуан де Кастейанос: с победоносното оръжие на справедливостта. Бастионите на идеите са по-здрави от каменните бастиони.
Идеята не се разпръсква като облак. Една справедлива идея, навреме озарила света, спира цяла ескадра броненосци, подобно тръбен архангелски глас.
Народите, които не се познават, трябва да побързат
да сторят това, защото им предстои да се сражават
заедно. Тези, които си показват един другиму юмруци като завистливи братя, претендиращи за една
и съща земя, братът от малката къща, който мрази
брата от голямата къща, трябва да си подадат ръце.
Тези, които според престъпни традиции с меч, обагрен с родна кръв, терзаят земята на победения брат,
наказан много повече, отколкото е вината му, трябва
да върнат земите на брата си, ако не искат народът да
ги нарича разбойници. Честният човек не взема пари
срещу дългове на честта, а се разплаща с плесница.
Не можем повече да бъдем народ, който живее като
дърветата, изпълващи леса с приятно шумолене или
с тревожен шум в зависимост от това, дали ги грее
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слънцето, или ги кърши буря. Дърветата трябва да се възправят в една редица,
за да преградят пътя на гиганта с огромните ботуши! Настъпи часът на изпитанията, часът на задружния поход! Трябва да вървим в стегнат строй, монолитен
като среброто в недрата на Андите.
Само на недоносчетата не им стига мъжество за това. Недоносчетата са
тези, които не вярват на земята си. Самите те, нямайки мъжество, го отричат у
другите. Неспособни да достигнат клоните на могъщото дърво с ръка, окичена
с браслет и с нокти, боядисани по мадридска или парижка мода, те казват, че
въобще е невъзможно клоните да бъдат достигнати. Паразитите, които подкопават силите на откърмилата ги родина, трябва да бъдат силом натоварени на
кораби и нека тези парижани и мадридци да вървят при нехранимайковците,
разхождащи се по „Прадо“, или при господата с цилиндри, постоянни посетители на „Тортони“. Позор на ония синове на дърводелеца, които се срамуват от
своя баща! Позор на ония граждани на Америка, които носят индианска престилка, но се срамуват от гръдта, която ги е откърмила, и се отричат, негодниците, от болната си майка, като я оставят сама на ложето на страданията. Кажете,
кой е истинският човек? Този, който остава до одъра на майка си, за да я лекува,
или този, който я кара да работи далеч от чуждите очи и живее от издръжката й сред развратни чуждоземци, накичен с вратовръзчица, хулещ родилата го
утроба и гордеещ се с етикета на предател върху костюма си на палячо? О, тези
синове на нашата Америка, която трябва да спаси себе си и да спаси индианците, и неуморимо да върви напред; тези презрени дезертьори, завербувани във
войската на Северна Америка, която дави, потъпква своите индианци в кръв
и върви към упадък! О, тези изнежени създания, които не желаят да се трудят,
както подобава на мъже! Нима Вашингтон, възродил за живот родната земя,
би могъл да замине за Англия и да живее с англичаните в същото време, когато
те войнствено вървяха против отечеството му? О, тези аристократчета, които мърсят в чуждоземната прах своята чест, подобно на охранените велможи,
емигранти от времената на Френската революция, които с безподобна лекота
танцуваха по чуждите паркети, провлачвайки своето френско „р“.
Кой може да се гордее със своята родина повече от нас, гражданите на многострадалните американски републики, издигнали се сред безмълвните индиански маси, сред шума на битката между книгата и кандилото, върху окървавените рамене на стотици апостоли? Никога още в историята за толкова кратко
време не са се създавали от толкова разнородни елементи толкова напреднали
и сплотени нации. Честолюбецът си мисли, че земята е създадена, за да му служи за пиедестал, защото той има пъргаво перо или цветист стил, и смята за
недъгава и неизлечимо болна родната си република, понеже младите й стръкчета не му дават възможност да води празен живот, да се перчи върху арабски жребци и да лее шампанско като река. Но от недъгавост страда не младата
страна, която иска съответстващи форми на държавно устройство и истинско
величие, а онези, които искат да управляват народите на Америка, без да се
съобразяват с националните им особености, специфичния етнически състав
и необуздана сила, да управляват с помощта на закони, наследени от четири
века свободно предприемачество в Съединените щати или деветнадесет века
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монархия във Франция. Необязденият степен кон не се усмирява с декрет на
Хамилтън. Застоялата кръв на индианската раса не се раздвижва с фраза на
Сийес. За да управляваш добре, трябва добре да знаеш кого и къде управляваш,
и добър управител в Америка не е този, който подробно е изучил начините на
управление при немците или французите, а този, който знае от какви елементи
се състои населението на страната му, как те могат да се обединят и с какви методи, породени от какви учреждения, създадени от самата страна, как може да
се поведе народът към великата цел, към това очаквано положение на нещата,
когато всеки човек, опознал сам себе си, ще развие всичките си способности и
ще им намери приложение, и всички хора ще се ползват от обилните дарове на
природата, които народът ще умножава с труда си и ще защитава, без да щади
живота си. Правителството трябва да бъде рожба на страната, духът на управлението трябва да бъде дух на народа й. Формата на управление трябва да съответства на структурата на страната. Правителството – това не е нищо повече от
равнодействаща сила на естествените елементи на страната.
Няма нищо учудващо в това, че в Америка самобитният човек не позволи
да го покори книгата, дошла от чужди страни. Местните жители със самобитния си живот победиха книжниците с тяхното изкуствено образование. Туземецът метис победи чуждоземеца креол. Борбата се води не между цивилизацията и варварството, а между лъжливата ученост и самобитността. Туземецът
е добър, той цени знанията и възнаграждава образованите хора, освен ако те
не се ползват от своята ученост във вреда на туземеца, ако те не го оскърбяват
с презрение, което той не прощава – туземецът е готов със сила да внуши уважение на тези, които раняват самолюбието му, накърняват или посягат на интересите му. С подкрепата на угнетените туземци в Америка дойдоха на власт
тираните; и те паднаха, загубили тази опора. Отстъпили място на тираните,
републиките си платиха за своята неспособност да проникнат до истинските
извори на националния живот, за неумението си да извлекат от тези извори
формите на управление и да управляват в съгласие с тях. Управляващият при
младия народ – това е съзидателят.
При народите, съставени от образовани и необразовани хора, образованите трябва да изучат изкуството да управляват. Иначе ще управляват необразованите с присъщия им навик да разрешават съмненията си със сила. Необразованите хора се отличават с инертност и плахост на мисълта и искат да
ги управляват добре; но ако правителството притеснява народните маси, те го
свалят и управляват сами.
Как университетите могат да подготвят управници, щом в Америка няма
такъв университет, където да се преподават основите на изкуството да се управлява, тоест умението да се виждат особеностите, присъщи на народите на
Америка? Встъпвайки в живота, младежта гледа света през очила, заимствани
от янките или французите, и тя може само да гадае, тази младеж, претендираща за правото да управлява народа, който не познава. Би трябвало да се закрие
достъпът до политическото поприще за тези, които не познават основите на политиката. Награди на конкурсите трябва да се присъждат не за най-хубава ода,
а за най-добро изследване на фактите от развитието на една или друга страна.
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Във вестниците, катедрите, академиите трябва да се изучава реалният живот
на страната. Тя трябва да се познава в неукрасен вид, без да се затварят очите
за каквото и да било; този, който умишлено или по разсеяност остави настрана
част от истината, жестоко ще си плати за това по-късно, защото в небрежността
злото расте и разрушава съзидателното начало. Да се реши един проблем, когато се знаят всичките му условия, е много по-лесно, отколкото ако те не се знаят.
Могъщият и възмутен туземец разбива на пух и прах правосъдието, ако то се
основава на мъртви закони, взети от книгите, а не се извършва в съответствие
с действителните потребности на страната. Да знаеш – значи да решаваш. Да
познаваш страната и да я управляваш вещо – това е единственото средство да я
освободиш от всякаква тирания. Европейското образование трябва да отстъпи
място на американското. Историята на Америка от инките до наши дни трябва
да се преподава така, че да се знае и насън, и мисля, никак не е задължително в
училищата да се учи историята на гръцките архонти. Нашето минало ни е поскъпо от античността. То ни е по-необходимо. Нашите политически деятели
трябва да ни заменят чуждестранните политици. Нека зърното на световната
култура кълни в нашите републики, нека присадът хване корен, но голямото
дърво трябва да бъдат нашите републики. И нека млъкне победеният педант,
защото никой друг човек не може да се гордее с родината си повече от нас,
гражданите на многострадалните американски републики.
Оплетени от религията, с побелели от старост глави, цветнокожи и бели,
индианци и креоли, ние смело влязохме в общността на нациите. Под хоругвите
на Светата Дева ние тръгнахме да завоюваме свободата. Един свещеник, няколко
офицери и една жена издигнаха в Мексико република върху плещите на индианците. Испански каноник възпитаваше в духа на френската свобода неколцината
блестящи бакалаври, които поставиха един испански генерал начело на Централна Америка, въстанала против Испания. В монархически одежди, с емблемата на
слънцето върху знамената си, започнаха да се надигат венецуелците на север и аржентинците на юг. Когато двамата герои се срещнаха и континентът би трябвало
да потрепери от сблъсъка им, един от тях – не по-малкият по величие – отстъпи.
И тъй като героизмът в мирния живот е по-малко славен, отколкото на бойното
поле, той се среща по-рядко; на човек му е по-леко да умре с чест, отколкото да
мисли последователно; да управляваш, опирайки се на пламенни и единодушни
чувства, е по-просто, отколкото да управляваш след битката противоречивите,
дръзките и честолюбиви мисли на победителите; така силите, пометени от могъщия епически натиск, подмолно, с котешка предпазливост подкопаваха зданието, над което във всички кътчета на нашата Америка с нейното своеобразно и
пъстро население, босо и натруфено с парижки дантели, се развяваше знамето на
републиката, знамето на народите, векове възпитавани в дух на разум и свобода; йерархическият строеж на колониите противодействаше на демократичната
организация на републиката и навлизайки в нея, столиците, употребяващи вратовръзки, оставяха в преддверието селото с грубите ботуши, а книжниците-месии
не можаха да разберат, че революцията възтържествува благодарение на народа,
вдигнал се и откликнал на зова на избавителя, и че трябва да се управлява заедно
с народа, тази сол на земята, а не въпреки него – Америка е била обречена да стра-
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да и страда днес, с мъка обединявайки разнородните и враждебни елементи, наследени от деспотичния и порочен колонизатор, както и идеите и формите, взети
от чужбина, които с несъответствието на националната действителност задържат
установяването на логично необходимото управление. В продължение на три века
нашият континент е бил угнетяван от власт, която отричаше правата на човека да
си служи с разума – днес обаче ние навлязохме в епохата на разума. Не на разума
на единичния книжовник, който натрупва съжденията си върху здравия смисъл
на селските маси, а на колективния разум на народа, който и трябва да бъде ръководно начало в обществените работи. Проблемът за независимостта не е само в
смяната на формите на управление, но и в промяната на неговия дух.
Трябва да се действа заедно с угнетените, само така може да се укрепи системата, враждебна на интересите на угнетителите и на техните методи за господство. Тигърът, изплашен от грохота на изстрела, бяга, но през нощта той ще
се завърне за жертвата си. Умирайки, той злобно святка с очи и застрашително
издига лапи. Приближава се безшумно, с меки стъпки, и когато жертвата се
събужда, той вече се е надвесил над нея. Колонията продължаваше да живее
в републиката; и нашата Америка едва сега се освобождава от пагубните си заблуди – надменността на столичните градове, сляпото тържество на унижените
селяни, пристрастието към чуждестранни идеи и формули, несправедливото и
оскърбително презрение към туземната раса – всичко това става благодарение
на висшата правда на републиката, победила в борбата против колонията с цената на кръвта на падналите герои. Тигърът чака, затаил се, готов за скок, той
може да изскочи зад всеки ъгъл, зад всяко дърво. Но той ще умре, застрашително издигнал лапи, злобно святкайки с очи.
„Тези страни ще се спасят“ – възвести аржентинецът Ривадавия, обвиняван в излишна деликатност през суровите времена. Коприненият калъф не
става за мачетето, и в страната, защитила се с копие, копието не може да се
отхвърля настрана, иначе разбунената тълпа ще нахлуе в конгреса на Итурбиде
и ще поиска „русокосият да стане император“. Тези страни ще се спасят, защото
в нашата Америка по всяка вероятност господства духът на умереност, за възцаряването му спомогна хармоничната, величава природа на нашия лъчезарен
континент и критичната литература, която смени в Европа утопичната литература – увлечение на предишното поколение; в наше време, изискващо реална
политика, човек се ражда с реални възгледи върху живота.
Ние бяхме плашила с атлетическа гръд, с петметрови ръце и с лице на дете.
Бяхме маскирани с английски панталони, парижки фрак, нюйоркска жилетка и
испанска барета. Индианецът ни гледаше с нямо изумление и отиваше в планините да кръщава децата си. Негърът, криещ се от враждебния поглед, самотен
и неизвестен, зареян сред вълните на горските дебри, пееше в нощта песента,
която идеше направо от сърцето му. Селянинът, творецът, ослепен от негодувание, въставаше против своето творение – надменния град. Ние донесохме със
себе си еполети в страни, които дойдоха на света с цървули и индиански ленти
на главата. Ние би трябвало, проявявайки сърдечно човеколюбие и творческа
смелост, да съчетаем тогата с индианската лента; да изведем индианците от състоянието на инертност и застой; да се движим напред ръка за ръка с практич-
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ния негър; да нагодим свободата към изискванията на тези, които се вдигнаха
в името на свободата и победиха. Но от миналото ни останаха и съдията, и
генералът, и ученият, и свещеникът. Витаеща в облаците, ангелската, чистата
младеж, сякаш изтръгвайки се от пипалата на октопод, се устремяваше към
висините, за да падне с безплодна слава. Местното население, движено от инстинкта, ослепено от тържество, тъпчеше златните скиптри. Нито европейската литература, нито книгите на янките даваха ключ към испано-американската
загадка. Възцари се вражда и нашите страни с всяка измината година все повече се приближаваха към упадък. Изморени от безполезната омраза, от противоборството на книгата и копието, на разума и кандилото, на града и селото,
от непоносимото господство на разпокъсаните градски касти над местното население, необуздано или инертно, народите започват, сякаш неосъзнато, да се
обръщат към любовта. Народите се надигат и се приветстват един друг. Когато
възниква проблем в Кохимар, разрешаването му не търсят в Данциг. Сюртуците ни са още френски, но ние започваме да мислим по американски. Младежта
на Америка, запретнала ръкави, меси тестото на новия живот, подквасвайки го
с маята на трудовата пот. Тя разбира, че плащаме прекален данък на подражанието и че спасението е в съзиданието. Да съзидаваме – ето лозунга на новото
поколение. Трябва ни вино, да го направим от банани... не е беда, ако киселее!
Днес се разбира, че формите за управление на страната трябва да отговарят на
националните особености на народа; че абсолютните истини, за да не загубят
своето значение поради лъжливата си обвивка, трябва да бъдат относителни по
форма; че е жизнеспособна само истинската и пълната свобода; и република,
която не служи на интересите на своя народ и не върви напред заедно с народа,
е обречена на гибел. Достатъчна е една пролука в оградата, за да влезе тигърът
през нея – вътрешният и външният враг. Генералът нагажда галопа на кавалерията към стъпката на пехотата; ако кавалерията оставя пехотата много назад,
противникът я обкръжава. Политиката – това е стратегия. Народите трябва да
живеят, критикувайки се взаимно, защото в критиката е спасението, но при
това те трябва да остават братя и единомишленици. Да се наведем над нещастните и да ги вдигнем на ръце! С пламъка на сърцето да стопим леда, сковал
Америка! Нека във вените на страната кипи и клокочи гореща кръв! Станали
от сън и устремили погледи към братските народи, приветстват се един друг
тружениците, новите хора на Америка. Появяват се национални политически
деятели, умъдрени, чийто опит се основава върху изучаването на самия живот.
Те четат, за да прилагат, а не за да копират прочетеното. Икономистите изучават
трудностите по техните източници. Ораторите започват да свикват с трезвата
сдържаност. Драматурзите показват на сцената национални типажи. Академиците обсъждат въпроси от жизнено значение. Поезията се освобождава от романтичните си одежди и цветистата си приповдигнатост в духа на прославения
Сорийа. Прозата, точна и талантлива, се изпълва с идеи. Управляващите индианските републики изучават индиански език.(…)
Януари 1891 г.
Преведе от испански: Людмила Писарева
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ДИПТИХ ЗА ХОСЕ МАРТИ
Петър Динчев
1.
Заслушан в твойте „Прости песни“,
догонвам звъннали мечти.
Къде е Куба – да проблеснат
очите ти, Хосе Марти?
Понесъл твоята идея,
гореща обич в мен кълни.
Къде е Куба – да запее
сърцето ти, Хосе Марти?
Усетил дръзкия ти порив,
свободният ми дух лети.
Къде е Куба – да разтвориш
душата си, Хосе Марти?
2.
Не съм на палмите в страната
роден, поете, но го знам –
на Куба все ще съм приятел
и мойта обич ще е там.
Ще броди в слънчева Хавана,
ще среща грейнали очи.
И с песните на океана
симфонично ще звучи.
А късно вечер ще намира
в небето своята звезда –
от нея все тъй ще пулсира
мечтата ти за свобода.
Януари 2000 г.
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ПРОЩАЛНО ПИСМО ДО ФИДЕЛ КАСТРО

Фидел,
Спомни си в този час за много неща, откакто се
запознахме в къщата на Мария-Антония, откакто
ми предложи да дойда, спомням си цялото напрежение на подготовката. Един ден ни попитаха там на
кого трябва да съобщят, ако загинем, и реалната възможност на този факт стресна всички. След това
разбрахме, че това е така, че в една революция, ако
тя е истинска, или се побеждава, или се умира. Много
другари паднаха по пътя към победата. Днес всичко
има един не толкова драматичен тон, защото сме
по-зрели, но фактът се повтаря. Чувствам, че съм
ЕРНЕСТО ЧЕ ГЕВАРА
изпълнил една част от моя дълг, който ме свързва с
(1928–1967)
кубинската революция на нейна територия, и се прощавам с тебе, с другарите, с твоя народ, който вече е
мой. Подавам си официално оставката от моите постове в ръководството на
партията, от поста ми на министър, от чина ми на команданте, от моето
кубинско гражданство. Официално мене вече нищо не ме свързва с Куба освен
връзки от друго качество, които не могат да се елиминират като званията.
Премисляйки живота си, вярвам, че съм работил с достатъчно честност и всеотдайност за укрепване на революционната победа. Моята единствена сериозна грешка е, че не повярвах още повече в тебе от първия миг в Сиера Маестра
и че не разбрах веднага твоите качества на водач и революционер. Преживях
великолепни дни и до твоето рамо почувствах гордостта да принадлежа на
нашия народ в осветените и тъжни дни на Карибската криза. Рядко някой
държавник е блестял тъй високо, както през онези дни. Гордея се също така,
че съм те следвал без колебания, изцяло приобщен към твоя начин на мислене,
виждане и преценка на опасностите и принципите.
Други земи на света изискват моите скромни усилия. Аз мога да направя
това, което на тебе не се разрешава заради твоята отговорност към Куба, и
дойде часът да се разделим.
Нека да се знае, че правя това с радост и болка. Тук оставям най-чистото
от моите надежди на строител и най-скъпите ми хора... и оставям един народ,
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който ме прие като син. Това сковава част от моя дух. По новите полета на сражението ще нося вярата, която ти ми вдъхна, революционния дух на моя народ,
чувството, че изпълнявам най-съкровения дълг: да се боря против империализма
където и да е. Това укрепва и стократно лекува всякакво самохвалство.
Заявявам още веднъж, че освобождавам Куба от всякаква отговорност с
изключение на вдъхновилия ме неин пример. И ако последният ми час дойде под
други небеса, моята последна мисъл ще бъде за този народ и специално за тебе.
Благодаря ти за уроците и за твоя пример, на който ще се старая да бъда верен
докрай. Винаги съм приемал външната политика на нашата партия и продължавам да я приемам. Където и да се случи, ще чувствам отговорността да бъда
кубински революционер и като такъв ще действам. Не оставям на моите деца
и на жена ми никакво имущество и не съжалявам, дори се радвам, че е така. Не
моля нищо за тях, тъй като държавата ще им осигури живота и учението.
Много неща още имам да кажа на тебе и на нашия народ, но не е нужно,
думите не могат да изразят това, което бих искал, и няма смисъл да хабим
хартията.
Завинаги до победата! Родина или смърт!
Прегръща те с революционна жар
ЧЕ

ЕРНЕСТО ЧЕ ГЕВАРА
Найден Вълчев
Не слагай бързо точката. Недей барикадира
ехтящата река на мисълта и на борбата:
където има „че“ – там фразата не спира,
а си поема дъх и продължава по-нататък.
Зад светлата черта на хоризонта друга има,
едната стигнеш ли – към другата поемай
твърд,
отивай като стих към звънко викащата
рима,
дори когато тази рима може да е смърт.
Като Ернесто Че – и редника, и командира,
не спрял по пътя свой на хълмите на
свободата,
че дето има „че“ – победата не спира,
а си поема дъх и продължава по-нататък.
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ТОЙ ЖИВЯ ЗА ХОРАТА
Боян Михайлов
Че Гевара е част от големите митове на това
столетие. Неговият живот е историята на най-съвършения човек на нашата епоха.
Жан-Пол Сартр

З

Боян Михайлов – дългогодишен дипломат. Специалист е по
проблемите на Латинска Америка, Африка и Европа. Бил е аташе
по печата в посолството в Бразилия и посланик в Ангола и Португалия. Автор е на книгите „Бразилия – чудо и реалност“, „Бразилия незабравима“ и „Португалия
и революцията на карамфилите“,
както и на много статии, публикувани в периодичния печат.
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а Че Гевара е писано много и ще се пише и в бъдеще. Човечеството се убеди, че животът и делото
на героя трябва постоянно да се преосмилят и преоткриват, за да останат пример и образец за бъдните поколения.
Че Гевара живя в преломно време, когато след
великата победа над хитлерофашизма светът стремително се обновяваше, когато делото на Великия
октомври намери продължение в редица страни на
Европа и Азия и дори прехвърли океана, за да възтържествува и на американския континент, когато
системата на колониалния гнет безвъзвратно се рушеше. Рожба на това време, Че Гевара посвети без остатък всичките си умствени и нравствени дарования
за успеха на революционната борба в Куба и в цяла
Латинска Америка.
За да стигне до прозрението, че светът се нуждае
от коренни преобразования, Че Гевара от младини се
вълнува от смисъла на живота. Роден в Аржентина,
където получава солидни познания не само по медицина, а и в други области, той предприема две продължителни пътувания в редица страни на Латинска
Америка. Тогава със собствените си очи вижда пагубните последици за милиони онеправдани от хищническия грабеж на империализма латиноамерикански
трудещи се. Любознателният младеж търси научен
отговор на занимаващите го политически, социалноикономически и философски въпроси и го намира в
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теорията на марксизма-ленинизма, която задълбочено и системно изучава.
При второто си пътуване през 1954 г. дипломираният лекар Че Гевара, с
обещаващо бъдеще на професионалното поприще, попада в Гватемала в кипежа на бурните събития, когато САЩ потушават революционната вълна в тази
страна и се намесват грубо в нейните вътрешни работи, за да попречат на предприетите от президента Арбенс демократични преобразования. Тогава Че Гевара се свързва и с кубинските революционери около Фидел Кастро, намерили
убежище в Мексико. Още от тези първи срещи новата му професия – до гибелта му, е професията на революционера.
Че Гевара е сред легендарните сподвижници на Фидел Кастро, отпътували
с „Гранма“ и дебаркирали на кубинския бряг през 1956 г., за да сложат началото на партизанска война като ядро на бъдещата Въстаническа армия. Оцелял
след първия бой, в който загиват повечето от дебаркиралите, той се включва
в борбата на кубинския народ срещу диктатурата на Батиста и участва в найрешаващите битки като лекар, редовен боец и прославен военен и политически
командир. Известни са заслугите му като командващ колоната „Сиро Редондо“
за превземането на гр. Санта Клара, което открива за Въстаническата армия
на Фидел Кастро пътя към Хавана, за овладяването на крепостта Ла Кабаня в
столицата на 2 януари 1959 г., за спечелването на крайната победа.
След това той продължава да работи за извършването на историческите
социално-икономически и политически преобразования на Острова на свободата, за защитата на революцията, за нейното прерастване в социалистическа,
за изграждането на Кубинската комунистическа партия. В свободна Куба бившият партизански командир успява да разгърне забележителните си способности на партиен и държавен деец: и във финансовото дело като директор на
Народната банка, и като министър на индустрията, и на идеологическия фронт,
и в партията, и в армията – навсякъде.
И ако Че отдаде много на Куба, Куба също му даде много – даде му непоколебимата вяра, че революционното дело в Латинска Америка може да победи. Затова, когато се говори за революционера Че Гевара, неминуемо се навлиза в друга
голяма тема – темата за неговия интернационализъм. Всъщност безграничната
му готовност да се жертва за установяване на свобода и социална справедливост
навред по земята е най-обаятелната черта в неговия характер. Именно тези негови стремления и непоколебимата му воля да ги посвети на делото на световния
прогрес го направиха така популярен по всички континенти. Интернационализмът на тази необикновена личност не е романтично увлечение, макар отначало
докрай да е обвеян от силно вълнуваща революционна романтика, а реално осъзнат дълг за целенасочена и организирана дейност и борба.
В името на тези свои убеждения Че Гевара търси горещите точки на земята.
Аржентина отстои на хиляди километри от Куба. Но той напуска бащин дом, разделя се с народа си, за да се бори за освобождаването на кубинския народ. Което
не означава, че е изменил на своята първа родина. Просто е прозрял, че другаде
– в Куба, поради конкретно възникналите през 50-те години исторически обстоятелства, ще бъде най-полезен, включително и за аржентинските трудещи се, за
цяла Латинска Америка, за общите интереси на всички угнетени по света.
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„Други земи на света изискват моите скромни усилия“ – четем в прощалното писмо на Че Гевара до неговия верен другар Фидел Кастро, написано преди
да напусне Куба и да се откаже от високите си партийни и държавни постове, за
да поеме пътя към безсмъртието.
И той наистина ще бъде боец на революцията до последния си дъх. Пак в
други земи, пак сред други народи. Ще намери смъртта си в Боливия, но преди
това ще броди с отрядите на Агостино Нету из анголските джунгли, ще подпомага с опита си и други африкански борци за национално освобождение.
Време за кабинетна работа почти никога не му е оставало и Че Гевара се
изяви като публицист, журналист и писател сякаш между другото. Което не
му попречи да остави образци на забележително майсторство и в тази област.
А може би именно защото пишеше не на бюрото, сред тишина и спокойствие,
а върху походната си чанта в джунглата и навсякъде, където е било възможно,
творбите му звучат и днес с такава сила, завладявайки ни с дълбочината на
мисълта и с въздействието на неговите прозрения. Неговите „Епизоди от революционната война“ и боливийският му дневник имат за кубинците може би
същото значение, каквото имат за нас „Записките по българските въстания“ на
Захари Стоянов.
Към тези две творби могат да се причислят стотиците му статии, както и
речите, докладите, интервютата и изказванията му, правени често без всякакъв
предварителен текст, но за щастие записани и съхранени за поколенията. Те се
отличават с аргументираност и аналитичност, потвърждават високата ерудиция на Че Гевара и основателността на неговите изводи. С това немалко по обем
и забележително по съдържание творческо дело той даде принос в теоретичната разработка на проблемите на социалистическото строителство в Куба и в изграждането на Кубинската комунистическа партия като авангардна политическа сила. Вземайки под внимание спецификата и особеностите на революцията
в Куба, Че Гевара открояваше обвързаността й със световния революционен
процес, разглеждаше я като негова съставна част. „Между общата теория, създадена въз основа на опита, натрупан от Комунистическата партия на Съветския съюз и от марксистко-ленинските партии по целия свят, и практическото
приложение на тези общи идеи в характерната за нас обстановка съществува
тясна връзка“ – писа той още през 1963 година.
Забележителен революционер, вдъхновен интернационалист, виден партиен и държавен деец и ярък публицист и мислител. Ернесто Че Гевара има
неизброими почитатели по света. Но признанието към него нямаше да бъде
така спонтанно, ако той не притежаваше рядкото обаяние на обикновен човек.
Безкрайно честен и неподкупен, чужд на суетата на живота, той стоеше близо
до тружениците, познаваше болките и тежненията им и с вродения си хуманизъм живя и умря за тях.
Затова портретът на Че Гевара, от който гледа одухотвореното му лице под
баретата с червена петолъчка, сега се среща по всички земни меридиани.
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РЕНЕ ПОРТОКАРРЕРО
ЖЕНА В ПРОФИЛ
1979, 30 x 22
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СВОБОДА ЗА
ПЕТИМАТА КУБИНЦИ АНТИТЕРОРИСТИ

Кои са Петимата кубинци?
Петимата кубинци са петима кубински мъже, които от 1998 г. са в различни затвори в САЩ. Те са осъдени от Федералния съд в Маями, обвинени в
шпионаж и други действия срещу сигурността на САЩ. В действителност те не
само не са „подкопавали националната сигурност на САЩ“, а са я укрепвали,
защото са се борили срещу тероризма, обявен именно от САЩ за главна заплаха. Дейността им е била насочена към неутрализиране на терористични акции,
планирани и подготвяни от най-реакционните кръгове на кубинската емиграция в САЩ, към предотвратяване преди всичко на диверсионни действия и
заговори срещу Куба. Те са защитавали своята Родина.
Мисията им бе да спрат тероризма.
Херардо Ернандeс Нордело – висше образование, художник, самостоятелна изложба (1982), книга с карикатури „Можеш да постигнеш всичко с любов и
хумор“ (2002). Рамон Лабанино Саласар – завършил икономика в Хаванския
университет. Фернандо Гонсалес – висше образование. Рене Гонсалес – пилот
инструктор. Антонио Гереро Родригес – архитект. По негов проект е построено международното летище в Сантяго де Куба. Поет, сборник с негови избрани
творби е публикуван на испански и на английски език.
Работната група на ООН по произволно лишаване от свобода определи
като неправомерно осъждането на Петимата и поиска от властите на САЩ
обяснение за задържането им и незабавното им освобождаване. Видни дейци
на науката и културата, сред които 10 носители на Нобелова награда, участват
в кампанията на световната общественост за солидарност с Петимата кубинци
антитерористи. През 2010 г. Общото събрание на ООН за пореден път прие
решение, подкрепено от 187 държави, призоваващо правителството на САЩ да
прекрати блокадата на Република Куба. Властите в САЩ обаче игнорират както
призива за освобождаване на Петимата, така и решението на ООН за прекратяване на блокадата срещу Република Куба.
Списание „Понеделник“ изразява солидарност с неоснователно осъдените Петима кубинци и подкрепя призива на световната общественост да бъдат
освободени незабавно, както и за прекратяване на продължаващата повече от
половин век блокада срещу Република Куба.

106

бр. 1/2 – год. XIV

СОЛИДАРНОСТ С ПЕТИМАТА
РОДИНО СКЪПА, ЧЕСТИТА НОВАТА ГОДИНА

От твоята земя, изпълнена с надежди и покрита с пелена зелена,
земя със дъх на подвиг, зов за обич и със мирис на тютюн,
от бреговете ти със блеснали вълни и пясък златен,
и морска пяна – весела върху скалите топли,
от теб, Родино – птица над морето със крила разперени,
в това разсъмване със песента ти нова
усещам любовта ти да лети, задъхана и устремена,
към моето сърце – спокойно и голямо.
Дълбоко в себе си задържам този полет бодър –
като докосване на цвете нежен. Пазя ласката мечтана.
И точната посока на компаса твой в мъглата разпознавам.
На магнетичния ти фар непогрешимите сигнали сам долавям.
О, зная, ненаситната Империя,
която в миналото иска да ни върне,
не ще успее утрото да спре и слънцето със него,
от волята непобедима на един народ издигнато високо.
Родино скъпа, новата борба поела днес,
народе мой и братя радостни, честита Новата тодина!
Извиквам също през стените на затвора с обич несломена:
„Бъди честита, Революцийо свещена, с годишнината своя!“
В небето на надеждите победите издигат твоя образ скъп
и той през този свят, от злоба изтъкан, пътува неподкупен,
със вяра, принадлежност и велика саможертва изграден.
Свободна Куба да живее!
С прегръдка силна:
АНТОНИО ГЕРЕРО РОДРИГЕС
21 декември 2010 година
Превод от испански език: Тамара Такова
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КУБА  ДАЛЕЧНА И БЛИЗКА
Габриела Вълчева

Д

Габриела Вълчева – председател на клуб „Съхрани българското“ в Професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм, град Казанлък, 12 клас.
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нес все по-често се изразява недоверие и съмнение в бъдещето на младите хора. Все по-малко се
говори за нашите успехи и добри постъпки, може би
защото те не са голяма сензация за медиите и явно не
са интересни.
Клуб „Съхрани българското“ с научен ръководител г-жа Петрана Ризова в нашето училище е
мястото, където без поставена задача, по собствено
желание можем да работим по интересен за нас проблем. Избрахме конкурса „Куба – далечна и близка“.
За нас бе предизвикателство, защото за Куба се учи
и знае малко, не се говори често. Ние се вълнувахме
при всяка нова среща с наши съграждани, работили
и живели в Куба. Всеки ден откривахме нови данни
за Куба в интернет. Очаровахме се от красотата на
природата й, от буйната растителност, от хората, курортите и миналото й. И резултатът не закъсня – спечелихме конкурса с нашата презентация „Куба – една
магическа реалност“. Решихме да предадем нашата
любов към Куба на нашите съученици и съграждани.
Учредихме филиал на Асоциацията за приятелство
„България – Куба“. Бяхме горди, че посланикът на
Република Куба в България Негово превъзходителство господин Херардо Суарес Алварес и съпругата
му Анна Глория Боса посетиха нашето училище. На
срещата с господин Алварес ние научихме за петимата кубински патриоти Рене Гонсалес, Рамон Лабанино, Фернандо Гонсалес, Антонио Гереро и Херардо
Ернандес, които от 12 години са задържани от САЩ,
нелепо обвинени в тероризъм. Ние, младите хора,
искаме справедливо отношение към всички – малки
и големи, бедни и богати държави. Решихме да застанем зад петимата, защото по съдба Куба е близка
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до България, а ние не оправдаваме насилието и тероризма нито срещу САЩ,
нито срещу Куба, България или която и да е друга страна. Участвахме с подписка в тяхна подкрепа, а на среща в Кубинското посолство през есента на 2009 г.
изпратихме чрез посланика господин Алварес писмо и рисунка до тях. През
2010 г. участвахме в конкурса „Куба – далечна и близка“ с презентация, посветена на петимата кубински патриоти, на които САЩ отказват да дадат свобода и след мнението на Работната група по незаконно задържане на Комисията
за правата на човека към ООН за нарушение на член 14 от Международната
конвенция за правата на човека. Избрахме за заглавие на презентацията „Звезди, невидими на светлината“, защото, когато имаме свобода, любов, приятели
и семейство, ние не забелязваме хора, като Рене, Рамон, Фернандо, Антонио и
Херардо, които се лишават от всичко, поемайки „вината“ да обичат своя народ
и да защитават интересите му на всяка цена.
През юни 2010 година ние имахме редкия шанс да се срещнем със съпругата на Рамон Лабанино Елизабет Палмейро и с дъщерята на Че Гевара Алейда
Гевара Марч. Заедно с г-н Алварес те бяха гости на нашето училище и на град
Казанлък. Със сълзи от вълнение те реагираха на показаното от нас за петимата
кубинци. Ние изпитахме същото вълнение от личните им разкази за тях. Срещата завърши с много снимки и автографи. Спечелихме специалната награда
на конкурса „Куба – далечна и близка“ две поредни години. Габриела Вълчева,
Доника Стайкова и Станислав Георгиев имаха възможност да посетят Куба. Там
ние се убедихме, че думите, четката и техниката не могат да предадат красотата
на тази великолепна земя. Дъхът ни спря пред блясъка на океана, пред правите
като свещи палми на фона на ослепително синьото небе. Намирахме се в друг
свят, където хората с усмивки и добронамереност показваха искрената си любов към нас и хармонията си с тази целуната от Бога райска земя. В Куба бяхме истински обичани без изкуствения лукс, суетата, фалша и лицемерието на
модерния свят. След срещите с младите хора на Куба се убедихме, че сме много
близки, защото приятелството, щастието и любовта при всички народи се изразяват по един и същ начин.
Там видяхме, че делото на Петимата се защитава страстно от всеки кубински гражданин, защото Куба продължава да бъде в икономическа блокада
от САЩ, а народът й много често става жертва на терористични действия и
провокации също от САЩ. Впечатленията си от Куба изразихме в презентация „Куба – една споделена любов“, която представихме пред ръководството
на Асоциацията за приятелство „България – Куба“ в Кубинското посолство. С
преживяното от нас в Куба ще се гордеят и децата на нашите деца. Радваме се,
че това се случи с нас, и знаем, че стана възможно благодарение на нашите учители, на училището, на родителите ни, както и на Асоциацията за приятелство
„България – Куба“ и на Посолството на Република Куба в България.
На всички тях искрено благодарим. Вярваме, че със своите идеи и дейност
те ще дават шанс и на други български и кубински младежи да се срещат и да
работят заедно за бъдещето на света.
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КУБИНСКАТА ЛИТЕРАТУРА В БЪЛГАРИЯ
Тамара Такова

С

Тамара Такова – завършила е
„Литература и изкуство“ в Хаванския университет. Следдипломна квалификация: Факултет
по журналистика в СУ „Св. Кл. Охридски“ и Институт за култура
към Министерството на външните работи на Испания. Заместник-председател на Асоциацията
за приятелство „България–Куба”, член на Съюза на българските
журналисти, на Съюза на преводачите и на Асоциацията на журналистите испанисти. Тя е превела
на български език книги с произведения на редица световноизвестни испански и латиноамерикански
писатели и поети.

лед победата на Кубинската революция през
1959 г. между нашите страни се установяват
близки взаимоотношения във всички области на обществения живот. Взаимният обмен на културни
ценности и най-вече на произведения на изящната
словесност дава широка и прекрасна възможност на
българския читател да се запознае на родния си език
чрез различни източници с историята и с настоящето на испаноезичната култура. През онези години в
Софийския университет „Св. Климент Охридски“
за първи път се открива катедра по иберо-романски
филологии, а в София, Пловдив, Враца, Бургас и други градове – и гимназии с преподаване на испански
език. Следва размяна на студенти между България
и Куба. Хиляди български специалисти работиха в
икономиката, образованието, изкуствата и спорта на
Острова на свободата в продължение на дълги години, а това означава, че хиляди българи четяха, пишеха, преподаваха и творяха на испански език, запознаваха се с историята и културата на Куба и на другите
латиноамерикански страни. В този процес на дългогодишно духовно общуване най-значителна, дълготрайна и неподвластна на конюнктурни промени е
ролята на художествената литература.
Всъщност литературните взаимоотношения
между Куба и България се откриват през 1952 година,
когато Николас Гилен пристига в София и в Банско,
за да връчи Почетната награда за мир, с която Световният съвет на мира удостоява посмъртно Никола
Йонков Вапцаров.
В словото си в Банско пред майката на Вапцаров
баба Елена, пред именити български поети, писатели
и общественици Николас Гилен казва: „Когато узнах,
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че съм определен да представлявам Световния съвет на мира при честването
на вашия велик поет Вапцаров, бях обзет от двойна радост: първо – поради
честта, която ми се отреждаше, и второ – че това ми дава нов повод да посетя
вашата кипяща от енергия страна, заемаща високо място в историята на народите, борили се с най-голям ентусиазъм за своята свобода.
В тази борба българският народ е имал винаги до себе си своите поети:
Ботев, Смирненски, Вапцаров. Не само духовна близост, близостта на гласа,
който сочи пътя, но и присъствието от плът и кръв на човека, умеещ да следва
посочения от самия него път. Ботев не само противопоставя песните си на турската тирания, но и загива в борбата с потисниците на своето отечество. Така
пя и умря Вапцаров, невъзмутим пред съдбата си, голям човек, чиито живот и
творчество са ни събрали тази вечер под вече свободното небе на България...
Бих бил щастлив да можех да прочета в оригинал неговите стихове – резки, отривисти, озарени от мълниите на изключителното и силно дарование на един
голям поет, сигурен във великото си бъдеще.“
Николас Гилен, голям и верен приятел на България, е издаден за първи път
у нас през 1956 г. от известните български поети и преводачи Атанас Далчев и
Александър Муратов в стихосбирката „Захарната тръстика горчи“. По-нататък
присъствието на Гилен и неговото творчество в България продължава с нови
книги на българския език и с личното му участие в литературни конгреси в
София, в лични срещи и разговори с наши творци. В литературните списания
и вестници на България авторът на „Мотиви за сон“ се появява постоянно с
поезията и публицистиката си. Излизат още „Слово за тропика“ – избрани стихове, 1983 г., изд. „Народна култура“, и „Прелистени страници“ – мемоарите на
Н. Гилен, които в ръкопис получих лично от него в Хавана през 1982 година.
Именно в мемоарите си Гилен разказва как в съзнанието му се заражда този
уникален жанр – сон: поетичен изказ на музиката и танца, обединили основните афро-испански елементи на креолското общество.
„Една нощ – разказва Гилен – през април на 1930 г., обзет от дрямка, между
съня и бдението... изведнъж, неизвестно откъде, някакъв глас произнесе съвсем ясно до ухото ми думите: бърнест чернокож...“. Фразата, придружена от
някакъв особен, нов за мене ритъм, ме преследва цяла нощ все по-властно и
неотстъпно: бърнест чернокож / бърнест чернокож /... Станах рано и започнах
да пиша.
Питам те защо се мусиш,
кажат ли ти бърнест чернокож,
ако свята е устата,
бърнест чернокож?
………………………
Ти все още пъшкаш,

бърнест чернокож,
без пари, несретен,
бърнест чернокож.
Махагон във бяло,
бърнест чернокож,
кундури в два цвята,
бърнест чернокож…“

От 1956 до 1989 г. в България са издадени повече от 80 заглавия на кубински автори от различни исторически периоди, като преобладават съвременни-
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те поети, писатели и публицисти. За първи път кубински поети четем в поетичния сборник „Родината или смърт“, издаден през 1967 г., съставен от Жак Битев
с преводи на Атанас Душков и Жак Битев. Представени са поетите: Николас
Гилен, Анхел Аухиер, Мануел Наваро, Роберто Фернандес Ретамар, Файад Хамис, Еберто Падиля и други. През следващите години на българския читател са
представени най-изявените кубински автори: Хосе Марти е издаден за първи
път през 1965 г. – сборниците „Избрани произведения“ и „Златната възраст“ в
превод на Ат. Далчев и Ал. Муратов, а през 1975 г. – „Крилатата чаша“, поезия,
1997 г. – сборник поезия и публицистика в подбор и превод на Никола Инджов,
Л. Писарева, Ат. Далчев.
Тук отново искаме да подчертаем, че делото и поезията на Хосе Марти
– Апостола на свободата на Куба и Латинска Америка, се изучават, рецитират
и цитират от българските ученици и студенти по испански език и литература.
Те са постоянен спътник в творческия път на българските поети и писатели,
изследващи удивителния паралел между живота, борбата, саможертвата в името на свободата и творческите върхове на народните герои на нашите страни
Христо Ботев и Хосе Марти. И нека тук да припомним, че всяка година отбелязваме паметните дати: 28 януари 1853 г. – рождението на Хосе Марти, и 19 май
1895 г. – гибелта му преди боя в местността Дос Риос, със слово на изтъкнати
български поети, с рецитал на стиховете му от български ученици, с много цветя и искрена почит пред мемориала-паметник, изграден с доброволни средства,
събрани от членовете на Асоциацията за приятелство „България–Куба“, и със
съдействието на кубинските дипломатически мисии в София.
И така, останало във вечността чрез стремежа към духовна чистота и свобода, не престава да звучи предсказанието на поета за собствения му път:
ХОМОТ И ЗВЕЗДА
Когато се родих, без слънце, мама каза:
– Титане щедър, цвят на моята утроба,
сбор и отблясък на Природата и мене,
ти, риба, в птица, в кон, в човек превъплътена,
виж тези знаци, дето с болка ти предлагам,
два знака на живота: гледай и избирай.
………
Хомота дай ми, мила мамо, но така че
във него стъпил, на челото ми да блесне
звездата, дето озарява и убива.
Следващият кубински автор, наш съвременник, достигнал най-високи тиражи и най-голям брой произведения, издадени на български език, е Негово
превъзходителство посланик Алехо Карпентиер. Романите му започват да се
издават през 1966 г. – първо романът „Загубените следи“ с 15 000 тираж и второ
издание през 1970 г. с още 15 000 в издателство „Народна култура“ в превод на
Валентина Рафаилова. Следват „Приложението на метода“ – 1977 г., с тираж 30
125, „Векът на просвещението“ – 1972 г., тираж 19 300 и второ издание с тираж

113

КУЛТУРА
50 300, „Бароков концерт“ – сборник новели, 1979 г., с тираж 20 150, превод
Венко Кънев, Р. Стоянов, М. Дренска, и романът „Пролетно тайнство“ – 1986 г.,
с тираж 7110, преводач Евдокия Кирова. Алехо Карпентиер е един от плеядата
вълшебници на художественото слово в Латинска Америка, родени в началото
на ХХ век и творили почти до края му – Николас Гилен, Пабло Неруда, Хорхе
Луис Борхес, М. А. Астуриас, Мигел Отеро Силва, Хуан Рулфо, Роа Бастос и
следващите ги Хулио Кортасар, Карлос Фуентис, Марио Бенедети, М. Варгас
Льоса, който е последният лауреат на Нобелова награда за литература. Това са
създателите на новия латиноамерикански роман, който завоюва вниманието и
възхищението на интелектуалци, критици и читатели по целия свят. Всичките те са ненадминати в търсенето и налагането на свой нетрадиционен, богат,
многопластов стил, неуморни изследователи на миналото и устремени към изненадите на бъдещето. „Трябва да се подобри съществуващото“ – често казват
героите на Карпентиер. А той заявява в едно интервю: „Величието на човека
е да не застива на лаврите си. Всеки ден, когато излиза от съня, той трябва да
влиза в живота с прометеевско настроение, като си казва: „Досега нищо не съм
направил, колкото и много да са неговите очевидни успехи.“
Многохилядни са в България почитателите и на прелестния майстор на
разкази Онелио Хорхе Кардосо. Познаваме три сборника с негово творчество:
„Бялото конче“ – приказки, 1980 г., „Дъх на карамфил“ – 1975 г., „Колелото на
съдбата“ – 1982 г., с преводачи Анна Златкова, Ботьо Буков и Стефан Бояджиев.
Познати са произведения на изтъкнатите кубински автори Хосе Солер Пуиг,
Хосе Лесама Лима, Лисандро Отеро, Мануел Кофиньо, Хесус Диас, Дора Алонсо, Хосе Портуондо, Мирта Агирре, Марта Рохас, Мирта Калдерон, Рене Мендес Капоте, Феликс Пита Родригес, Норберто Фуентес. Добре познати и периодично представяни на българския читател са кубинските поети Анхел Аухиер,
Роберто Фернандес Ретамар, Луис Суардиас, Хосе Мартинес Матос, Елисео
Диего, Карлос Марти, Галиермо Родригес Ривера, Нанси Морехон Ернандес. С
голяма популярност и интерес се посрещнаха сборниците с кубински разкази:
„Кубински разкази“ (1964 г.), „Кубински народни приказки“ (1964 г., „Народна
младеж“), отново „Кубински разкази“ (1975 г., „Народна култура“) и „Кукуригане на петел“ – антология на кубинския разказ от ХХ в., 1982 г., „Народна младеж“ – всички тези книги са с тиражи над 10, 20 и 25 000.
Лидерите на Кубинската революция, героите на Куба и Латинска Америка
Фидел Кастро и Ернесто Че Гевара, от началото на революцията и досега присъстват неизменно в ежедневието на България със своето велико дело и с борбата си, проектирани към бъдещето. От 1965 до 1984 г. са издадени девет сборника с речи на Команданте ен хефе Фидел Кастро, между които в отделна книга
„Историята ще ме оправдае“ – самозащитната реч на Фидел Кастро пред извънредния трибунал в гр. Сантяго де Куба, 1972 г., Издателство на БКП. Ернесто
Че Гевара е представен с „Епизоди от революционната борба в Куба“ – 1965 г.,
„Отечествен фронт“, и „Мисля за безсмъртието на революцията... (Дневници,
статии, писма) – 1981 година.
От 1989 г. насам за съжаление книгите от кубински автори са рядкост в
българското книгоиздаване. Критериите на масовата култура и стремежът към
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задоволяване на консуматорското търсене изместиха, но не заличиха високите духовни ценности у взискателния и подготвен български читател. Хубавата
музика и хубавата книга винаги намират път да достигнат до всички и харесват
на всички. Пък и българският народ казва: „Хубавият кон и през скъсан чул се
вижда.“ През последните години от автори, които живеят и творят в родината
си – Острова на свободата, в България са издадени две стихосбирки: първата е „От приятел до приятел“ от Антонио Гереро Родригес, билингуе, издание
на Асоциацията за приятелство „България–Куба“, 2007 г. Това е историята на
Петимата кубински герои Рене Гонсалес, Рамон Лабанино, Фернандо Гонсалес,
Херардо Ернандес и Антонио Гереро – задържани от ФБР в гр. Маями на 12
септември 1998 г. и вече повече от 12 години изтърпяващи доживотна присъда,
всеки от тях в различен затвор на САЩ, по обвинение в заплаха за сигурността на правителството на САЩ. Фалшифицираният съдебен процес в Маями
завърши след шестмесечно разглеждане с тази несправедлива и тенденциозна
присъда. В много страни по света действат комитети за солидарност с Петимата герои на Куба за тяхното незабавно освобождаване. Такъв комитет действа
и в България, който непрестанно настоява пред международните организации и пред конгреса и правителството на САЩ невинните кубински граждани да бъдат освободени. Книгата е посланието на затворения зад решетките
поет Антонио Герреро към всички хора по света. В предисловието си той пише:
„Стихосбирката „От приятел до приятел“ е песен за нерушимото приятелство
и солидарността, закалени в дългия период на взаимно уважение и обич, на
изповядване на общи принципи в живота и борбата за един по-добър свят...
Прочетете тези стихове и се почувствайте мои приятели, ако наистина вярвате
в един бъдещ свят на справедливост, мир и братство между всички народи и
ако вие се борите за това бъдеще.“
Втората книга от кубински автор е антология с избрани стихове на големия
кубински, латиноамерикански и световен поет Роберто Фернандес Ретамар,
директор на известния Институт за латиноамериканска литература и култура
в Куба „Каса де лас Америкас“. Литературен критик и изследовател, публицист
и изящен поет с динамична, огнена поезия, посветена, както сам изповядва,
на историческото, сегашното и бъдещето време на „главоломната сложност на
човешката личност и на живота“. Родната земя, изплувала от водите на океана,
е магнетичната духовна територия, на която всеки кубинец, както и авторът,
принадлежат единствено и завинаги.
Сладка и корава земя – остров мой,
звезда в небето стръмно
на Карибието, откъдето грееш със светлината на древни кости:
ще те възпеем заради очите ти
и твоята целувка огнена.
От десетки години Ретамар е свързан с България, с нейните поети и писатели, а също и като професор по испанска и латиноамериканска поезия на
многобройни български студенти, учили филологически науки в Хаванския
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университет. Ретамар е „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св.
Климент Охридски“, където е чел лекции, а през 1989 г. е последният носител
на Международната награда за литература „Никола Вапцаров“. Преводът и на
двете последни стихосбирки е на Тамара Такова.
През октомври 2010 г. в НДК бе представена книгата „Сто часа с Фидел“
– разговори с Игнасио Рамоне, издание на в. „Монд дипломатик“ – с предговор
на проф. Венко Кънев, също завършил испански език и литература в Хаванския университет и студент на Роберто Фернандес Ретамар.
По-горе установихме, че през последните двадесет години присъствието
на кубинската литература и изкуство в българския обществен живот секна или
се оказа териториално доста далеч от нас. Но всъщност не е така, защото именно с усилията на членовете на Асоциацията за приятелство „България–Куба“
приятелството, взаимното разбирателство и интересът между двете духовни
култури успяха да преодолеят всякакви политически и географски препятствия и останаха живи и актуални благодарение на талантливите творци и на
техните произведения.
Изучаващите и ползващите испански език в България нарастват с всяка
година и на тяхното търсене, и на интереса им към Куба ние отговаряме с помощта на кубинските дипломати в София и на Института за приятелство с народите на Куба – ИКАП.
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ВЕЛИК ПОЕТ НА КУБА
И НА ИСПАНОЕЗИЧНИЯ СВЯТ
Петър Велчев
Николàс Гийен – един от най-чистите гласове,
един от най-добрите поети на нашето време.
Луи Арагон

1.

Н

Петър Велчев – поет, литературен критик и преводач на поезия. Доктор на филологическите
науки, ст.н.с. в БАН. Основоположник на изследването на българоиспанските литературни отношения.

аред с перуанеца Сесар Вайехо, аржентинеца Хорхе Луис Борхес, чилиеца Пабло Неруда
и мексиканеца Октавио Пас (двама от тях са нобелисти), Николàс Гийен* е едно от знаковите имена на латиноамерикански поети, изявили се в периода между
двете световни войни. Без творчеството на Гийен е
невъзможно да си представим и кубинската поезия,
и изобщо голямата поезия на ХХ век. Творчеството
му е неразривна част от онова художествено своеобразие, което поетическата култура на Латинска Америка, и в частност на Карибите, внася в общия разцвет на испаноезичната литература. Необходимо е да
се изтъкне, че Гийен е родоначалник на автохтонното художествено направление, което по-късно ще нарекат „негризъм“, и което има значение не само за кубинската, но и за световната култура.
В своите идейно-емоционални измерения поезията на Гийен е мъжествена, витална, заредена с
гражданското напрежение на един многострадален,
свободолюбив, разтърсван от социален кипеж континент. Първичните сокове на своето вдъхновение
* Името на кубинския поет изписваме тук като Гийен, защото
тази транскрипция по-правилно предава звученето на името, както е на испански език. Напоследък тази транскрипция,
засягаща имена като Гийен, Вайехо и др. подобни, се налага и
у нас и е налице и в други публикации.
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поетът всмуква от родната си действителност и преди всичко от специфичното
положение на черния човек, на афрокубинеца. Същевременно Гийен черпи революционна енергия и от обществените борби на други страни по света, като
се отзовава на Испанската гражданска война от 1936–1939 година, вълнува се
от онова, което става в СССР, Китай, Виетнам, Ангола, Чили. Поезията му е
пропита от дух на солидарност с всички унизени и бунтуващи се, онеправдани
и сражаващи се за свое място под слънцето.
Отличителна черта на Гийеновото творчество е неговият спонтанен хуманизъм, чувството му за причастност към съдбата на малкия, на обикновения
човек. Лирическият герой на Николас Гийен е винаги щастлив от допира с човешкото във всичките му проявления. Той се стреми към общуване с него не
само когато възпява робите на труда и апостолите на борбата, но дори и когато
става дума за съвсем прости, наглед незначителни неща от всекидневието на
неговата родина и на света.
Поетът съумява с пределна релефност да изрази най-съкровеното от кубинския национален характер с неговите приливи и отливи, тържествуваща
жизнерадост и гневно отхвърляне на всеки вид робство. Поезията на Николас
Гийен е като могъща палма, чиито корени са впити дълбоко в народната почва, а стеблото й се огъва и изправя, полюшвано от историческите изпитания и
историческите победи на нацията. Според поета от Хаити Рене Депестр: „Когато Куба страдаше, поезията му кървеше. Когато Куба се смееше, поезията
на Гийен блестеше със своите прекрасни бели зъби. А когато Куба взе в ръце
карабината, стиховете на Гийен без колебание надянаха военната униформа
на въстаниците“ (Сборник текстове за Н. Гийен. Хавана, 1974, с. 124). Към тези
думи можем да добавим, че когато Куба се въодушеви от победата на своята
революция, Гийен вложи цялата си активност на поет и общественик в изграждането на бъдещето.
Що се отнася до естетическата значимост на Николас-Гийеновото дело,
следва да се изтъкне, че именно върху почвата на битово-народностната и национална самобитност поетът успя да обогати испаноезичната литература с
цял комплекс от теми, идеи, образи и звукове. И по този начин Гийен взе участие в прехода от отживелите „романтизъм“ и „модернизъм“ (в специфичното за
Латиноамерика, нетрадиционно значение на тези термини) към нови форми на
поетическа експресивност.
И, което е особено важно, тази по-необичайна експресивност е в състояние да въздейства непосредствено върху ума и сърцето. Николас-Гийеновата поезия, създадена колкото да се чете, толкова и да се слуша, е всечовешка.
По думите на Иля Еренбург тя „трогва не само кубинците, не само негрите,
не само американците; тя вълнува и руския поет, и френския работник, и китайския мъдрец“ (Н. Гильен. Стихи. Перевод с испанского. Москва, 1952, с. 6).
Както всички истински големи поети, както и нашият Вапцаров например, Гийен говори за най-простите и най-силни неща от битието на човека: любов и
борба, красота и труд, страдание и щастие.
Такива са най-впечатляващите черти, характеризиращи целокупното творчество на Николас Гийен: национален поет на Куба, звезда от първа величина в
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небосвода на испаноезичната художествена словесност, поет-гражданин, който, за наше щастие, беше голям и искрен приятел на България.

2.
Житейският и творчески път на Николас Гийен се простира кажи-речи
през целия ХХ век с неговите политически конфликти, войни и революции по
всички континенти. Поетът е връстник на новия етап от историята на своята
родина, защото само два месеца преди рождението му Куба е обявена за независима от испанското владичество република (тази независимост има формалноюридически характер, тъй като страната още половин век е изцяло подчинена
на икономиката на САЩ). Гийен е съвременник на исторически събития далеч
от пределите на Куба, които обаче намират ясен отзвук в поезията и публицистиката му. Гийен е активист в съпротивата на своя народ срещу диктатурите на
Мачадо и Батиста. Гийен възторжено посреща победата на Кубинската революция от 1959 година, защото тя е победа и на собствените му социално-политически въжделения. След това в продължение на три десетилетия той активно
участва в изграждането на нова, социалистическа Куба и придава окончателен
вид на своето забележително творчество. Гийен напуска земния живот в самото
навечерие на исторически катаклизми, променили геополитическата картина
на света в края на миналия век.
Николас Кристобал Гийен Батиста, както гласи пълното му име, е роден
през 1902 година в Камагуей: главен град на едноименна провинция, който със
старинните си християнски храмове пази и до днес испанския си облик от епохата на колонизацията. Родителите му са мулати, т.е. принадлежат на един особен расов тип, възникнал от смесването между белите конкистадори и негрите
роби, докарани от Африка. Бащата на Гийен участва като лейтенант в Освободителната война срещу испанските колонизатори, след което е профсъюзен
деец, изтъкнат журналист, един от лидерите на Национално-либералната партия, член на парламента. След като през 1917 година е убит от политическите си
противници, съпругата му с цената на големи лишения успява сама да отгледа
и възпита шестте си деца.
Най-голямото от тях – петнадесетгодишният Николас – си изкарва прехраната със словослагателски труд и завършва гимназия като частен ученик.
През 1920 година, надявайки се да стане адвокат, следва право в Хаванския
университет, но скоро се отказва, за да се отдаде изцяло на поезия и публицистика. Усилено се самообразова, разполагайки с богатата си бащина библиотека.
Прави неуспешен опит да издава литературно списание в Камагуей.
През 1926 година Гийен окончателно се установява в столицата Хавана.
Работи като дребен чиновник. Посещава литературни клубове. Влиза в контакт
с изтъкнати литератори, търсещи новаторски пътища в изкуството и същевременно противопоставящи се на диктатурата на Херардо Мачадо. Сближава се
с дейци на неотдавна основаната Кубинска компартия. Учредява, а след това и
ръководи списание „Пладне“, което става орган на хората, изповядващи марксистки идеи. Взема участие във Втория международен конгрес за защита на
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културата (Мадрид, 1937). Става член на компартията на Куба и написва, в съавторство с Хуан Маринельо, репортажна книга за Испания.
След Втората световна война Гийен, изпълнявайки различни политически
задачи, пътува в много страни на Латинска Америка. Избран е за член на бюрото на Световния съвет на мира, чийто ръководител е нобеловият лауреат по
химия Фредерик Жолио-Кюри. През 1954 година е удостоен с Международната ленинска премия „За укрепване на мира между народите“. При идването на
власт на диктатора Фулхенсио Батиста поетът е нееднократно арестуван и дълго време е политически изгнаник във Франция и в Аржентина (1954–1959).
В Буенос Айрес го сварва вестта за победата на Кубинската революция. В
ранното утро на 1 януари 1959 г. поетът е събуден от телефонен звън в хотелската си стая. Обажда му се Мигел Анхел Астуриас, който по това време също е
в аржентинската столица, и в слушалката прозвучава: „От днес ти можеш да се
наричаш не Николас Гийен Батиста, а Николас Гийен Кастро“ (Анхел Аухиер.
Николас Гийен. Биографически и критически етюд. Хавана, 1984, глава ХХ).
Завърнал се в родината, Николас Гийен с учудваща за възрастта си енергия се включва в изграждането на новата кубинска култура, пише много нови
книги стихове, непрекъснато публикува статии на животрептящи обществени
теми. Избран е за член на ЦК на Кубинската комунистическа партия. От 1961 до
смъртта си през 1989 година е несменяем председател на Съюза на кубинските
писатели и художници.

3.
Преизпълненият с обществени дела и политически ангажименти
„curriculum vitae“ на Николас Гийен, който съвсем бегло скицирахме, е станал
извор на многолетно и обилно литературно творчество. За първи път Гийен
публикува стихове през 1919 година. Ранната си поезия той събира в книга,
носеща странното, недотам поетично заглавие „Мозък и сърце“ (1922), но не я
издава. Може би защото е повлияна от изчерпаната поетика на модернизма, а
във въздуха вече се носят ветровете на поетическо новаторство.
Истински и при това блестящ дебют на Гийен е стихотворният цикъл „Мотиви от сон“ (1930), публикуван в хаванското списание „Ревиста де ла марина“,
а след това издаден в книга и предизвикал небивал интерес и широк обществен
отклик. Естетическото въздействие на книгата се дължи на особения начин,
по който младият Гийен сродява поетическото слово с песента и танца на така
наречения „сон“, традиционен жанр на афрокубинския фолклор. По думите на
литературния изследовател Анхел Аухиер, това е „форма на обновяване на кубинската поезия като цяло, защото неслучайно именно народната музика е
неизчерпаем източник на поетическата традиция на всяка нация“ (А. Аухиер.
Николас Гийен. Биографично-критически етюд. Хавана, 1984, глава VІ).
Своего рода продължение на „Мотиви от сон“ е книгата „Сòнгоро косòнго“
(1931), която се радва на още по-бурен успех и предизвиква множество отзиви.
Стихът на „Сонгоро косонго“ е оригинално постигната сплав от осмосричния
стих на традиционните испански „романси“ и ритъма на африканските закли-
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нания. Големият испански философ и писател Мигел де Унамуно в писмо до
автора казва: „Без преувеличение мога да кажа, че книгата ми направи силно
впечатление“. Стиховете на Гийен са го „потресли и като поет, и като езиковед. Самият техен език е вече поезия“ (Сборник текстове за Н. Гийен. Хавана,
1974, с. 324).
Би могло да се каже, че по-нататъшното творчество на Николас Гийен се
развива по линия на едно все по-мащабно пресъздаване на действителността
– от живота на отделния отруден човек към живота на обществото, живота
на родината и на света. В стихосбирката „West Indies Ltd.“ (1934) главен герой е
народът, страдащ под експлоатацията на Северноамериканската компания за
обработка на захарна тръстика, чието название е избрано за заглавие на книгата. В стихосбирката „Песни за войници и сонове за туристи“ (1937) е отразен
тревожният за Куба исторически момент, когато след падането от власт на президента Мачадо идва нов диктатор – Фулхенсио Батиста. Цикълът „Испания.
Поема в четири отчаяния и една надежда“ (1937) е плач за жертвите на Испанската гражданска война и същевременно образ-видение – предсказание на
някакво по-щастливо бъдеще.
Представителен за поетическото творчество на Николас Гийен е сборникът „Всички песни“ (1947). Той обединява много теми и мотиви, разработени в
предишните книги, синтезира резултатите от дотогавашни идейно-художествени търсения; социално-гражданската проблематика добива завършени очертания. Емблематична за Гийен е книгата му „Гълъб с крилете на народа“ (1958).
В нея откриваме редица от най-хубавите му стихотворения, между които е и
„Дълъг зелен гущер“ – творба сякаш предсказваща победата на Кубинската революция. А изобщо казано, това е може би най-релефният поетически образ на
Куба и мястото на тази творба винаги ще бъде във всяка антология на световната поезия.
След идването на власт на Фидел Кастро, поетът, въпреки многобройните
си политически и културни ангажименти от национален и международен мащаб, намира време да пише поезия. Излизат от печат книгите „Имам“ (1964),
„Стихове за любовта“ (1964), „Голямата зоологическа градина“ (1967), „Зъбчато колело“ (1972). През 1972 и 1974 година в два тома са издадени събраните му
стихотворения.
Би било някак пресилено да се говори за коренно нов етап в творчеството
на Гийен след революцията. Поетът е вече над петдесет и седем годишен, изкачил е върхове на художественото майсторство, създал е ярки, емблематични произведения, възпяващи родината, човека и борбата срещу угнетителите
на човешката свобода. В следреволюционния си период Николас-Гийеновото
творчество се разгръща по-скоро екстензивно, разширявайки и обогатявайки
жанровия си диапазон. И не престава да се вълнува от събитията по света. Гийен става автор на интересни любовни, философско-дидактични и сатирични
стихотворения; на любопитната стихосбирка „В Карибското синьо море хартиено корабче плава“ (1975), която е смятана за най-хубавата книга за деца в
Латинска Америка; публикува мемоарите си под заглавие „Прелистени страници“, не спира да пише публицистика.
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С вдъхновеното си и многолико творчество Николас Гийен още приживе
се превръща в класик на кубинската литература. За него са написани множество статии, студии, книги. Поезията му е превеждана на езиците на почти всички културни народи, включително и на български език.

4.
Темата Николас Гийен и България заслужава по-обширно и детайлно разглеждане, каквото тук не мога да си позволя. Ще отбележа най-същественото. Кубинският поет е посещавал много пъти нашата страна – и във връзка с
чествания на кръгли годишнини на Никола Вапцаров, и като гост на Съюза на
българските писатели, и на Международните писателски срещи, провеждани в
София през 70-те–80-те години на миналия век.
За нас незабравимо ще си остане идването му в България през 1952 година.
Когато Световният съвет на мира удостои (посмъртно) Никола Вапцаров със
своята Почетна награда, Николас Гийен посети България, за да я връчи на Вапцаровата майка. На тържеството в Банско той каза: „Вапцаров въстана заедно с
Испанската република против Франко, за да подчертае още повече братството в поезията, и я възпя със своя мощен глас, който не ще заглъхне никога.“ И
по-нататък характеризира Вапцаровите стихове като „резки, отривисти, близки до домашния разговор, но мълниеносни, озарени от мълниите на рядкото и
силно дарование на един голям поет“ (Сб. Вапцаров и светът. Статии, изказвания, писма, стихотворения. София, 1969, с. 111–115).
Незабравимо за нас ще си остане и краткото, изящно стихотворение на
Гийен „Малка пловдивска балада“, което е не просто някакво случайно хрумване, породено от случайно преживяване. То със своя особена багра се вписва
в един от най-прочувствените жанрове на Гийоновото творчество – любовната
му лирика.
Николас Гийен неведнъж е имал повод да се изказва за големи произведения на българската литература, които е познавал в превод на френски език,
например романа на Димитър Димов „Тютюн“. А за Гео-Милевата поема „Септември“ в едно свое интервю сподели: „Това е произведение, което ми направи
силно впечатление с голямата си експресивност, изобразителна сила и граждански патос. Привлече ме също интересният му ритъм и емоционално напрегнатият стих“ (Литературен фронт, бр. 42, 16.Х.1969 г.).
В същото интервю Гийен заяви: „България е малка страна. Но географските понятия не правят страните. Облика на една страна определя нейният
народ, неговата смелост. В този смисъл Куба и България са два народа-братя.“
А на мен ми се ще да вярвам, че и днес не сме изгубили смелостта си!
В никакъв случай не бива да пропускаме факта, че Николас Гийен е носител на ордена „Кирил и Методий“. А когато се учреди у нас Международната
награда за поезия и публицистика на името на Христо Ботев, един от първите
нейни лауреати стана Николас Гийен. Наградата му бе връчена лично от председателя на Държавния съвет Тодор Живков.
Преводната рецепция на Николас Гийен в България също има вече своя
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история. Освен в литературната периодика, в антологии, сборници и прочие,
избраните стихотворения на големия кубински поет са представени в три самостоятелни издания: „Захарната тръстика горчи“ (1956); „Зъбчато колело“
(1972); „Слово за Тропика“ (1983). През 1989 г. беше преведена на български мемоарната книга на Гийен „Прелистени страници“. Общо за периода от 50-те до
80-те години на миналия век творчеството му бе пресъздавано на български от
поети и преводачи като Ал. Муратов, Ат. Далчев, Ж. Битев, Ат. Душков, П. Велчев, Ал. Миланов, Ив. Давидков, Н. Кехлибарева, Кр. Димитров, М. Георгиев, Л.
Еленков, Т. Такова, Н. Инджов.
Сравнителният анализ показва, че въпреки своята най-често некласическа
стихова форма, поезията на Н. Гийен не е чак толкова лека за превод, колкото
изглежда на пръв поглед. Българските преводачи невинаги спазват типичното
за испаноезичната поезия асонансно римуване, а не са малко и случаите на буквализъм, породен от недостатъчно вникване в смисъла на текста. Не му е тук
мястото да се впускам в подробности, но по българските преводи на Гийен има
още какво да се желае.
Може би е вече време да се помисли за едно по-пълно представяне у нас
на Николас-Гийеновата поезия. Така съществено ще се допълни общата картина на преводната рецепция на кубинската литература в България, в която
рецепция вече личат имената на множество видни писатели като Хосе Марти,
Дора Алонсо, Алехо Карпентиер, Онелио Хорхе Кардосо, Роберто Фернандес
Ретамар, Хайме Сабинес, Роке Далтон, Антонио Гереро.
Прочее, с поезията на Николас Гийен се запознах за първи път през 1966
година, когато моят преподавател по испанска литература в Софийския университет кубинецът д-р Хосе Антонио Ескарпантер ми подари томче с избрани
стихотворения на Гийен, а също и записан на дългосвиреща грамофонна плоча
авторски рецитал на поета. Като слушах как пламенно и изразително Гийен чете
собствените си стихове, разбрах много неща, за които само четенето не стига.
През октомври 1969 година имах повод лично да се запозная и да разговарям с Николас Гийен при едно от поредните му пребивавания в нашата столица (беше отседнал в хотел „София“, който днес се нарича „Радисън“). Като
събеседник той излъчваше не по-малка пламенност и оптимизъм, отколкото в
стиховете си. Надписа ми своя поетична антология, която и досега ме подсеща,
че наистина не би било зле да помисля за едно ново, по-цялостно издание на
стиховете му на български... Ако е живот и здраве.
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НИКОЛАС ГИЙЕН
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После небето побледня,
а под небето – роб, изцапан
с кръвта на господаря.
Камшик,
пот и камшик, изцапан
с кръвта на господаря;
камшик,
пот и камшик, изцапан
с кръвта на господаря,
с кръвта
на господаря.

РЕКАТА НА СПОМЕНА
Кога се беше случило?
Не мога да се сетя.
Затуй ще тръгна по реката
на спомена.

ПОТ И КАМШИК
Камшик,
пот и камшик.
Щом грейна слънцето, завари
бос негър, гол, до кръв издраскан,
да се поти от труд безкраен
в тръстиковото ранчо.
Камшик,
пот и камшик.
Но духна вятър, изкрещя му:
– Юмрукът ти е чер и страшен!
И каза му кръвта: Да тръгнем!
Той каза на кръвта: Да тръгнем!
И се понесе гол и кървав.
Тръстиката за миг се дръпна,
за да му стори път.
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Мулатка златокожа мина
и я погледнах аз:
копринени коси,
навити в кок,
ефирна рокличка,
момичешки плещи,
момичешка походка.
Тръстико! –
прошепнах аз, обзет от треска –
тръстико тръпнеща над бездната,
кой твоето стебло ще скърши?
Кой ще те отсече
със своето мачете?
Кой захарен завод
ще смеле твойто тяло?
Изтече време оттогава,
течеше, без да спре.
И аз насам-натам се скитах,
и бродих аз насам-натам...
Не зная нищо вече
бр. 1/2 – год. XIV
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и няма никога да зная,
във вестниците не го пише.
И нищо не узнах за тази
мулатка златокожа,
която покрай мене мина:
копринени коси,
навити в кок,
ефирна рокличка,
момичешки плещи,
момичешка походка.

В ОНАЗИ ХЛАДНА УТРИН
Припомням си онази хладна утрин,
когато те видях в един от крайните,
безоблачни квартали на Хавана.
Аз носех си бутилка ром
и тънка книжка мои стихове,
преведени на немски,
които, струва ми се, подарих ти.
(Или пък ти не ми ги върна?)
Не се сърдù, но в онзи ден
ти ми напомняше изгубено дете,
а може би измокрено врабче.
И канех се да те попитам:
Къде ти е гнездото?
Къде са твоите родители?
Но не успях да го направя,
защото в бездната на твойта
блузка
като две зайчета
търкулнали се в кладенец,
гърдите ти тъй сладко изпищяха,
че ме накараха да онемея...

ДЪЛЪГ ЗЕЛЕН ГУЩЕР
В морето Антилско, Антилско,
наречено още Карибско,
терзана от бесни талази,
окичена с къдрава пяна,
под слънцето – то я преследва,

под вятъра – той я отблъсква,
и пеейки, сякаш че плаче,
плува Куба във своята карта:
един дълъг, зелен гущер
с очи – влажни камъни.
Безбройните остри тръстики
са нейна корона от захар;
но туй не е царска корона,
защото я носи робиня;
отгоре е с плащ на кралица,
отдолу е тя пепеляшка;
по-тъжна от всички най-тъжни,
плува Куба във своята карта:
един дълъг зелен гущер
с очи – влажни камъни.
А ти, който дебнеш наблизо,
ти, който си вечно на стража
на всички морета световни,
виж тия тръстикови копия,
повзри се в талазите бесни
и в пламъците на пожара,
виж гущерът как се пробужда
и от картата нокти изтръгва:
един дълъг зелен гущер
с очи – влажни камъни.
1958 г.

БАРОВЕ
Обичам тия барове и кръчми
край океана,
където хора пият и говорят
ей тъй, за да говорят и да пият.
Там седнал е Хуан Джуджето
и моли се да го почерпят;
там са Хуан Скандала,
Хуан Камата и Хуан Хитреца,
и даже някакъв без прякор,
наричан просто Хуан.
Там влива радост в мен вълната
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на всенародното приятелство, без
капчица реторика;
вълната многогласна
от „Здрасти!“ и от „Как си?“
Мирише там на риба,
на плод от макле, ром и сол,
и потна риза просната на слънце,
да съхне.
Търси ме, братко, и ще ме намериш
(в Хавана, в Порту,
в Хакмел, в Шанхай),
всред всичките обикновени хора,
които само за да пият и говорят,
висят по тия барове и кръчми
край океана.

МАЛКА ПЛОВДИВСКА БАЛАДА
В старинния среднощен Пловдив,
там далече,
внезапно ми се сви сърцето –
и нищо повече.
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Видях едни очи зелени,
там далече,
чаровни устни, недостъпни –
и нищо повече.
В небето българско, безмълвно,
там далече,
все тъй премигваха звездите –
и нищо повече.
Кънтяха глухо наште стъпки,
там далече,
последни стъпки, безнадеждни –
и нищо повече.
До някаква врата на къща,
там далече,
изпратих я, тя ме целуна –
и нищо повече.
1951 г.
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ЗА СМЪРТТА
Смъртта може да има вид на Юлий Цезар,
окървавен, издъхващ под кинжалите.
А може и да е прекрасния фазан,
обезглавен, за да стои начело
на пищната ни сватбена трапеза.
Или пък псето, със стрихнин отровено,
което малчугани зяпат на паважа.
Или Сократ – всред свойте ученици...
Смъртта е тялото на Шелли, запокитено
от морските талази върху пясъка.
Смъртта е и мамута – труп хилядолетен,
изровен изпод ледовете на Сибир.
Със смърт се храним ние ежедневно,
а еженощно ни гризе смъртта.
Смърт, смърт – крещят поети, философи,
но само свойта смърт имат предвид.
Ала не мислите ли, че смъртта е също
и оня беззащитен вол, окъпан
в могъщи струи кръв, и с гръден кош
разсечен и изкормен от касапина?
И болката му не е ли по-алена
от всичките ангини на света?
Ах, тази клета твар, тя нищо не разбира,
но ти, ти, който знаеш колко гняв и мъка
се гърчат в твойто обедно меню!...
Нека завършим цялата картина
и да направим равносметка на смъртта:
от тази на кондора горд
до тази на пчелата кротка,
от тази на сърна, издебната в леса,
до тази на дете, удавило се в блатото,
от тази на поети и на философи,
крещящи все за собствената своя смърт,
до тази на загиващите, без да знаят
какво се случва с тях, какво ще им се случи,
и без дори за миг да се запитат –
дали действително това е смърт,
дали наистина тъй се умира...
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ОТГОВОРЍ МИ!
Ти, който избяга от Куба,
отговорù ми:
къде ще намериш поля по-зелени,
лазури по-сини
и палма след палма в небето?
Отговори ми!
Ти, който речта си забрави,
отговори ми:
как кълчиш езика си с думите чужди
и непоносими,
и как като ням ще се чувстваш?
Отговори ми!
Ти, който избяга от Куба,
отговори ми:
как там, дето твоят баща лежи в гроба
от много години,
как там твоя прах ще положат?
Отговори ми!
Ти, бедни мой, клети човеко,
отговори ми:
къде ще намериш поля по-зелени,
лазури по-сини
и палма след палма в небето?
Отговори ми!
Превел от испански език специално за „Понеделник“:
Петър Велчев
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ФИГУРА С УКРАШЕНИЯ
1964, 27 x 21

129

КУЛТУРА

ВЪЛШЕБНИ ГРАДОВЕ
Нанси Морехон
Посвещавам на Тамара Такова и на Илда Гарсия*

П

Нанси Морехон – кубинска поетеса, член на Кубинската академия на науките, председател на
секция „Писатели“ в Съюза на кубинските писатели и артисти.
Нейни стихосбирки са издавани в
Испания, Франция, САЩ, Канада,
Швеция, Германия, Полша. Предстои издаването на нейна стихосбирка от издателство „Български писател“. Носител е на редица престижни национални и
международни награди, включително „Златна корона“ на 45-ото
издание на „Вечери на поезията“ в
Струга, Македония.

онякога се оказва малко онова, което паметта
може да възстанови. Толкова голяма е нейната
сила, толкова много е това, което тя може да натрупа,
че в дадени моменти се чувстваме смаяни, неспособни да контролираме картините, които чувствата подреждат една след друга. Казвам това, за да си призная,
че едва побирам в паметта си най-прекрасните картини от първото си посещение в България, което стана няколко дни след като получих „Златната корона“
на Струга в рамките на 45-ото издание на фестивала
„Вечери на поезията“ през септември.
Не мога да не подчертая отново и отново, че светът на Балканите беше за мен като стара тайна, споделяна с български приятели в студентските ни години
в Хавана. Един древен свят, в който са се родили много от най-значителните ценности на европейските
цивилизации.
След като видях красотата на Охридското езеро, едно от големите езера на планетата, намиращо
се край малък град, чието сърце извиква в наши дни
една легенда, защото жителите му го считат за втория
Йерусалим; след като обиколих уличките на Скопие,
столицата на Република Македония и роден град на
легендата на ХХ век Майка Тереза, аз не можех да си
представя, че пребиваването ми в България ще ми
разкрие силата на този древен свят, който блика неудържимо от няколко вълшебни града, изпълнени с
културно многообразие – урок за това как всяка кул-

* Илда Гарсия – консул на Република Куба в България (2004–
2009).
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тура, всяка цивилизация се храни и от чертите на своите съседи.
София се разкри пред мен като космополитен град. В него сега текат фундаментални промени, израз на пътя към истинската европейска идентичност,
към която градът принадлежи по право. Софийските ми приятелки ме придружиха и в Банско. Родният град на поета Никола Вапцаров, чиято поезия високо
ценяха Рафаел Алберти и Янис Рицос, живее, заобиколен от гигантски планински вериги, където днес са развити зимните спортове.
Но нищо не може да се сравни с Велико Търново! Градът със средновековния си рисунък се очертава по бреговете на река, която пресича огромен
планински масив. Пътникът се чувства като пленник на спокойния пейзаж, тих
и неподвижен като къщите, вградени в склоновете на планините срещу Царевец. Реката тече. Възкръсва споменът за религиозния пламък, родил традиции
от религии. Те от своя страна са извор на многобройни занаяти, които днес са
едни от най-автентичните знаци на българската култура.
Варна приличаше на странна одалиска, танцуваща на брега на Черно море.
Строгото превъзходство на нейната катедрала успокои в мен болката от новината за една неочаквана смърт – кончината на краля на кубинските флейтисти
Ричард Егюес. За този град мечтаех винаги, запознавайки се със славата му в
областта на сценичните изкуства и по-специално – на балета и танца. Поетите
и творците на Варна облекчиха мъката ми по отишлия си завинаги приятел.
Няма да забравя Варна – толкова оживена, толкова морска!
В спомените ми сякаш винаги беше присъствал гостоприемният Пловдив,
възпят от Николас Гилен като град, където любовта към ближния изпълва всяко закътано местенце, всеки камък, всеки жест на жителите му. Едно късче от
Куба – Хаванската къща за ром и пури – живее на най-широкия пловдивски
булевард.
Тези български градове отсядат завинаги в паметта ми заедно с великолепните реки, които биха очаровали и Хосе Хасинто Миланес, нашия голям романтичен поет от Матансас, роден на днешния ден – 14 ноември. Ден, в който от
паметта ми като от съкровищница избликва красотата на вълшебните градове,
които обикнах и няма да забравя.
Хавана, 14 ноември 2006 г.
Преведе: Тамара Такова
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ЧЕРНАТА ЖЕНА
Все още мириса усещам на морето весело и южно,
което ме принудиха да прекося.
И океанът даже този мирис няма да повтори.
Не ще забравя първата извита чайка сред небето.
Като невинни очевидци облаците гледаха отгоре,
да не забравя някак си случайно родния си бряг
или езика на предците свои.
Докараха ме тук и тук живях.
Работих като впрегнат звяр,
за да се родя отново тук.
И купища магии се старах да привлека.
Разбунтувах се.
И Ваша милост ме закупи на един площад.
Извезах ризата на Ваша милост
и мъжка рожба Ви родих.
Синът ми нямаше фамилно име.
А Ваша милост се пресели в Рая от ръката на един
безупречен английски лорд.
Вървях.
На тази кървава земя изстрадах воя, удряна със бич
жесток.
Аз по теченията на реките й стремглави мъката
избродих
сред синята огромна планина.
Слязох от Сиера Маестра,
за да премахна капитали и лихвари
и техните окичени с медали генерали.
Сега аз съм – наистина земята притежавам и творя
сред нея.
Не ни е нищо чуждо.
Наша е земята.
Наши са морето и небето.
Наши са химерите, магичните видения
и всичко, свързано със тях.
До вас съм, хора като мен!
Възторжена ви гледам как танцувате около дървото,
което засадихме някога за бъдещето светло.
Сега кънтят над нас най-щедрите му клони.
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БУТИЛКА В МОРЕТО
На Марио Бенедети
Една бутилка от червено вино сред морето –
в три часа следобед.
Една празна бутилка от червено вино,
която не е от параходите наши,
отнасящи ни към неизреченото.
Една бутилка с писмо в морето.
За кого ли?
Беше един много бял лист хартия,
замрежен с дребен почерк,
Почти нечетлив. Ето какво пишеше:
„Пиша на този самотен лист,
който пъхвам в тази празна бутилка
за Никого
и за всекиго,
който или която
би искал да ме прочете
през следващите ери.
Излиза риба от морската пяна
и събаря молива, после и листа,
чрез които търся израз на моите чувства.
И моливът, и листът се люшват в морето
с цвят графитен.
По вълните се приближава миниатюрен галеон
със завързани негри,
надаващи вопли,
и едно красиво момиченце
с огромни очи,
а до него диша мъничък дух –
грозен, но смел...“
Бях описал съдбовната случка,
обвита с дъх на селитра,
когато листът се върна в ръцете ми,
понесен от силата на непозната магия...
До заинтересувания читател:
„Добър ден, лека нощ!“
Една бутилка от червено вино сред морето –
в три часа следобед.
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МИСИСИПИ
В памет на Николас Гилен
Водната змия пълзи и се люлее.
Тялото й като хамак под клоните увисва.
Платноходки, призраци и кожи обгорени
по листата на върбите във картини
оживяват.
Водната змия –
близо до върбите.
Водната змия.
Водната змия главата си издига
с раздвоен език хилядолетен.
Част от него в Залива пропада.
Другата стотици лодки разрушава.
Водната змия –
близо до върбите.
Водната змия.
Водната змия напредва и расте.
Бавно паст разтваря.
Хищна, бледа, цялата закостеняла...
Примки стяга с пръстени златисти.
Водната змия –
близо до върбите.
Водната змия.
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ТАМБОР
Тялото ми зове пламък.
Тялото ми зове дим.
Тялото ми се мята в бедствие
като нежна птица.
Тялото ми свети като острови.
Тялото ми – в катедралите.
Тялото ми – във корали.
Мен мъгла от морето ме носи.
Огън диша над моите води.
Води невъзвратни
в синевата на земята.
Тялото ми – в пълнолуние.
Тялото ми – пеят пъдпъдъци.
Тялото ми – във перо от птица.
Тялото ми – в саможертва.
Тялото ми – в полусянка.
Тялото ми – в светлина.
Тялото ми безтегловно в сиянието
ваше – свободно към дъгата.
Стиховете преведе за сп. „Понеделник“:
Тамара Такова
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БЪЛГАРСКИ ПОЕТИ ЗА КУБА
ГЛАС ЗА КУБА
Владимир Башев
Ние чухме
как на далечния остров тракат
нажежените цеви
на бойците брадати
и се събрахме
рамо до рамо,
лакът до лакът
пред легацията
на Несправедливите щати.
Ние идвахме.
Нетърпеливи и пламенни,
обгръщахме неприветното здание
и трошехме стъклата
със точни камъни,
топли от негодувание.
Сега не трябва
да се мълчи, напротив –
сега трябва
да се говори яростно!
Ние носехме портрет,
който прилича на Ботев,
и скандирахме:
„Кастро, Кастро!“
Ние бяхме вълни,
ние бяхме приливи,
заканителни и бездънни.
А те
се бояха и като прилепи
пърхаха в стаите тъмни.
Но това
само от камъните спасяваше,
а потопено в морето жарко,
голямото здание
се смаляваше,
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ставаше просто жалко.
Гневът
тътнеше честно и клетвено
и дано оня свят разбере
нещо,
което е много съществено –
кой е остров и кой – море!
Април 1961 г.

ТАНГО ЗА ВЪЗРАСТЕН
Евстати Бурнаски
Денят умира, все така насечен
от топли полусенки и лъчи,
и кротко идва
мургавата вечер
като мулатка с пламнали очи.
Играят светлините на Хавана
върху коси и нежни рамене
и мислите ми,
сякаш приковани,
стоят пред този свят на колене.
Забравени желания ме дърпат
под палмите с притихнали листа,
където всеки шепот
струва скъпо,
защото е начало на света...
Но аз навярно нямам вече право
на своя палма и вечерен час.
Стихът ми
празно място не остави
за късен шепот и задъхан глас.
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Ах, как проклинам грешните години,
че толкова избързаха напред,
че в моето сърце
ще се разминат

внезапен огън и натрупан лед!...
21 октомври 1985 г.
Хавана

РЕПУБЛИКА НА СВОБОДАТА
Лиана Даскалова
О, Куба! Бучка захар върху земното кълбо!
Обичам те, защото мразя всичките тирани!
Обичам те, защото твоето чело
не е зацапано от никакви петна, освен от рани.
Обичам те, републико на захарта,
на сладостта в живота ни – на Свободата!
Обичам те, защото победиш ли ти, в света
по-малко стават сълзите ни и горчивината.
О, Куба! Ти си клон, на който днес трептят
сърцата ни като листенца неспокойни,
ти си китара, заради която младите не спят
и слушат твоите призиви и напеви бойни.
Далечен остров сред враждебен океан,
към тебе корабът на Христофор Колумб
отново плува.
Светът открива твоя бряг, от кръв облян,
за втори път светът за тебе се вълнува!
Но как ти, островче, ти, кубче захар, как посмя
гърба си да обърнеш в миг на великана?
Нима – сред бурните вълни сама – не се ти побоя,
че като залъче ще те погълне океана?
Сред войните брадати виждам аз Фидел,
непоклатим като дърво, израсло от земята.
До днес не е ли никой името му тук превел,
което значи: Верен.
Верен, да, на Свободата!
14 януари 1961 г.
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НА ГОСТИ
Петър Караангов
Домакинът разказва
как е ходил на лов:
„Останах сам. Тогава чух
еленът да се доближава...
Прицелих се... Червеният камшик
със страшна сила изплющя...”
Хайде сега, наздраве!
Нашите двама приятели,
Хосе и Педро,
двама кубински поети
(Педро освен това е художник),
пият московска водка.
Магнетофонът пее:
„Помниш ли, когато бяхме на осемнайсет години?
Ах, това бяха чудни години...
Когато бъдем на петдесет...”
– Дали сме сами във вселената? – пита някой,
застанал отвън на балкона,
гледайки към звездите.
– Живот може да има на такава планета,
която обикаля звезда от типа на нашето слънце. Разстоянието
също трябва да е подходящо. Такава е звездата Ипсилон
от съзвездието Еридан...
– Наздраве!
Вече е есен. Слънцето рано залязва.
Можем да поседим.
Гледаме българска графика,
оригинали от Домие,
нова картина от Лика...
Наздраве!
– Педро, нарисувай нещо!
– Знаете ли пловдивските стихове на Гилен?
– Четох очерците на Харун Тазиев –
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за вулканите, които
и сега повдигат
дъното на океаните.
А с това се обяснява
страшното и непрекъснато
отдалечаване на континентите.
Америка и Евроазия например
ежегодно се отдалечават
с цели два сантиметра...
След един милион години...
Разговорът тука се проточва.
Отдалечават ли се сушите наистина?
Ами хората? Сърцата – тези наши мънички планети,
пълни със полярни спомени
и тропически надежди?
Докато говорим за това,
Педро, нашият приятел от Хавана,
и поет, и мил художник,
продължава да рисува...
– Готово! – казва той на своя български.
Всички се обръщаме към него,
прескачайки пукнатината
на континенталния въпрос.
Върху белия картон...
Ах, каква луна кубинска,
като жълта кастанета
над кубински къщи със балкони...
Две-три палми се люлеят под луната
от невидим вятър,
вятър с цвят и със ухания.
А до палмите
затрупана,
цялата затрупана от снежна пряспа –
островърха църква със кубе.
Всички я познахме: руската,
в София,
на булеварда,
точно срещу магазина,
в който се продават
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стиховете на Гилен,
и кубетата на „Александър Невски”,
и до тях отново – палма,
после друга палма и така нататък.
Ние се засмяхме. Радвахме се истински.
Кой е казал
онова за континентите,
дето се отдалечавали
и не знам какво си...
Не е вярно!

ЧУВСТВО ЗА КУБА
Лъчезар Еленков
На поета Анхел Аухиер
Разсъмва се и тръгва слънцето отвесно на брега,
върху зеленото от блясъка на палмите море.
Солта изпръхнала полепва по тревата. И надвесена
над дишането на вълните, птица въздуха гребе.
Какво остава у човека след тази утрин топла.
Дали фонтанът на съня, приличащ на видение,
изгряло
между отричаната вчера от самия него болка
и тихата надежда радостта да срещне той отново.
Възможно е, възможно е... Но няма го поетът.
В тревогата по светлината някъде се запиля.
Борбата влезе във поета. Той завинаги целуна
пистолета.
Огънатите тънки скоби – пясъкът и хоризонтът –
затварят времето и то единствено ще го дочака,
жив ще го дочака,
ако сред някой тежък бой за Куба
не затрепти като звезда
във мрака.
Хавана, 1985 г.
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ВИКТОР МАНУЕЛ ГАРСИЯ
ДВЕ ЖЕНИ И ПЕЙЗАЖ
Масло, 64.5 x 65
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СТО ЧАСА С ФИДЕЛ КАСТРО
Павел Писарев

Ч

Павел Писарев – доктор на социологическите науки. Работи
в областта на социологията и
политологията. Публикувал е
статии и книги по проблемите на европейската културна
инте грация, между които: „Еврокултурата“, „Електронната
култура“, „Амери канският културен империализъм“ и други.
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етох с увлечение книгата на Игнасио Рамоне,
която представлява разговори с Фидел Кастро.
Върнах се половин век назад. Бях дежурен в Редакцията на вестник „Работническо дело“ през нощта на
1 януари 1959 г. и пуснах за набор новината, че Батиста е избягал от Куба, а в Хавана влизат въстаниците,
предвождани от Фидел Кастро, и завземат властта.
По-късно по различни поводи бях три пъти на Острова на свободата. Кубинците са забележителен народ, Фидел Кастро – легендарен революционер, политик и мислител на нашето време, а Куба – прекрасна
страна. Запознах се с автора на „Сто години самота“
Габриел Маркес и имам книга с автограф, пих мохито в Бодегита, където видях подписа на Хемингуей на
една стена и там някъде – подписа на Любо Левчев,
гледах дългите крака на танцьорките в кабарето Тропикана. Бях на плажа Варадеро, обядвахме във вилата на Дюпон, сега отворена за народа. Когато дадох
пет долара на носача на куфарите в хотел „Копакабана“, той ги отказа с думите „нон, Куба сосиалиста“,
това не ми се е случвало никъде, в Москва вземаха
парите с поклон и „спасибо“. Всичко това си спомних,
когато четох книгата „Сто часа с Фидел“, подготвена
от Игнасио Рамоне.
Разговорите на Игнасио Рамоне с Фидел Кастро
могат да се групират в няколко теми:
1. Революцията е продължение на историята
на един народ. През 2003 г. бе чествана 150-годишнината на Хосе Марти и 50-годишнината от атаката на
казармата „Монкада“. Кастро обаче търси по-далече
корените на Кубинската революция, още в Първата
война за независимост през 1868 г., в борбата против испанските колонизатори и против робството,
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в идеите на Симон Боливар, на Антонио
Масео, на Хосе Марти. Дълбоки са корените на Кубинската революция, извършена под ръководството на Кастро, те са
в историята, в традициите на кубинския
народ. Кастро разкрива в разговорите
си с Игнасио Рамоне, че не е месия, измислил пътя на кубинския народ, а революционер, който следва традициите
на своите сънародници и ги издига на
съвременната вълна на ХХ век, века на
социализма.
2. Човек не се ражда революционер. Семейството, училището, средата
започват да формират у младия Фидел
Кастро черти на самостоятелност, решителност, солидарност, чувството за неправда. Фидел Кастро расте в семейство
на заможен испански латифундист, собственик и арендатор на 110 хиляди декара земя, върху които изгражда къща, хан,
кръчма, жилища за работниците, училище – истинско селище. Бащата е човек без образование, майката, също от бедно
семейство, е трудов човек, занимава се с къщата и семейството, със седем деца.
Фидел Кастро споменава, че има по-голям брат Рамон, по-малък Раул и две сестри. В разговорите с Рамоне Кастро се отнася с голямо уважение към родителите и семейството си. Цялото развитие на Фидел Кастро опровергава теорията
за класовия произход като детерминиращ фактор в живота на човека. Той расте
заедно с децата на бедните – неграмотни негри, хаитяни, безработни, работници
по плантациите, учи в училище на йезуитите и от малък забелязва социалното
неравенство и неправди. В селището около него е нищета и безпросветност.
Децата на негрите нямат право да учат заедно с белите, а децата на богатите
– заедно с децата на бедните. Следва в Хаванския университет обществени и
социални науки и право. Като ученик е непокорен и непрестанно се бунтува
против казармения режим и несправедливостите, като студент се откроява с
волнодумството си и със споровете си с преподаватели, заради което трябва да
завърши като свободен студент. В студентските си години се запознава с произведения на Маркс и Енгелс, започва да се интересува от политика, да анализира политическите процеси в страната, проявява интерес към политическите
движения, партии, организации, които разобличават диктатурата. Още като
студент той се сблъсква с острите противоречия в обществото, с бандитската
намеса на мафията в университетския обществен живот, въоръжава се и се обрича на борбата. Като завършва право на 25-годишна възраст, се кандидатира
в родния си край за независим депутат. Пътува до Богота, Венесуела, Панама,
става свидетел на въстания, градски метежи, свързва се с южноамерикански
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революционери с най-различни идеи против диктатурата и американското господство. Започва да се ориентира като левичар, изучава сериозно Маркс.
3. Фидел Кастро се връща в Острова, в родината си, решен да действа посмело. По това време Островът е превърнат от американската и кубинската мафия във вертеп, място за хазарт, проституция, нощни заведения и жестока експлоатация в плантациите. Той организира група от близо 1200 души, решени с
въоръжена борба да защищават демократичните си идеи, които са смесица от
анархизъм, ляв радикализъм, марксизъм, троцкизъм, ленинизъм – такава идеологическа и политическа смес преобладава в Латинска Америка през петдесетте години. 120 души атакуват казармата „Монкада“, но биват разбити, той е арестуван и осъден на затвор. Освободен е с амнистия и поради невъзможност да
се бори със законни средства емигрира през 1955 г. в Мексико, твърдо решен да
води въоръжена борба от името на основаното от него революционно „Движение 26 ти юли“. Среща се с Че Гевара, при него е брат му Раул, събират 70 емигранти и с кораба „Гранма“ дебаркират на 25 ноември 1956 г. в Куба, в планината
Сиера Маестра и започват въоръжена борба.
4. Цели две години трае въоръжената борба на Кастро. Към него се присъединяват селяни, студенти, войници. След редица победи и загуби в края на
1958 г. Фидел Кастро начело на колона от 1000 въстаници и 1000 войници напредва към Хавана, Че Гевара атакува Санта Клара, а Камилио Сиенфуегос и
Раул Кастро водят други колони към важни райони на страната и след това също
се отправят към Хавана. Дебаркиралите 70 души се превръщат в 40-хилядна
въстаническа армия, към тях в последните дни се присъединява въстаналият
народ. Революцията побеждава без никаква помощ отвън – нито една пушка,
нито един цент. Никой в Москва по това време не е чувал за Кастро. Кубинската
революция е напълно оригинална и няма нищо общо с революциите в народнодемократичните страни, победили в условията на напредване на Червената
армия във Втората световна война и в резултат на десетилетни борби на националните комунистически партии, част от Коминтерна... Кубинската революция
е дълбоко демократична и народна, тя започва като борба против вътрешната
диктатура, против подкрепящите я капиталисти и реакционери, против американското влияние и доминация. В началото тя няма нито антиамерикански,
нито ярко антикапиталистически характер, придобива го като отговор на съпротивата на правителството на САЩ и на местните богаташи латифундисти
и мафиоти срещу демократичните реформи. Съветски представител, Микоян,
идва в Куба едва през февруари 1960 г. и СССР отпуска на Куба кредит от 100
милиона долара и подписва договор за покупка на захар и продажба на петрол.
Дипломатическите отношения между СССР и Куба, прекъснати от Батиста през
1952 г., се възстановяват през май 1960 г. Американският президент Айзенхауер
приема план за борба с Кастро и спира вноса на кубинска захар в края на 1960
г., в отговор на което кубинците национализират американската собственост.
На 3 януари американците отзовават посолството си и скъсват дипломатическите отношения с Куба. След разгрома на бандитското нападение над Куба в
района на Плая Хирон американският президент Кенеди издава нареждане за
пълна политическа и икономическа блокада на Куба, която трае и до днес. В

144

бр. 1/2 – год. XIV

РЕЦЕНЗИИ
края на октомври 1962 г. се разви карибската криза. Кастро получава информация, че от САЩ се готви мащабно нападение над Куба, и след консултации с
Москва се стига до решението на Острова да се установят ядрени ракетни бази
и силни модерно въоръжени поделения. Сателитните спътници на САЩ, самолетните полети над Острова установяват наличието на съветски ракетни бази.
Кенеди се уплашва, взема екстрени мерки, поставя ултиматум пред Хрушчов да
се изтеглят базите, в противен случай започва атомна война. Светът е изправен
пред катастрофа. В резултат на бързи преговори СССР и САЩ постигат споразумение да се изтеглят съветските ракети от Куба, а САЩ да закрият базите
си срещу СССР в Турция. Куба послужи за разменна монета в Студената война
между великите сили. Тя не беше страна в преговорите, не участва в тях. Кастро
разбира, че интернационализмът на СССР има граници, никой няма да воюва
заради Куба. Започва нов етап в неговата политика – да осигури отбраната на
страната със свои сили и да намери съюзници в Латинска Америка и в Европа.
Следват победата на левите сили в Чили и в Никарагуа, подобряването на отношенията с Испания, с Европейския съюз, с Канада, с Ватикана. Фидел Кастро
непрекъснато търси пътища за подобряване на отношенията дори със САЩ,
Куба е посетена от Картър, от членове на фамилията Кенеди, преди да го убият,
Кенеди изпраща писма по един френски журналист до Кастро, от което личи,
че той обмисля пътища за подобряване на отношенията.
През 1965 г. в Куба се създаде Комунистическа партия, на която генерален секретар стана Фидел Кастро, по-късно страната бе приета в СИВ. СССР
и социалистическите страни оказаха огромна помощ на Куба в социалистическото строителство. Освен пури, захар и ром Куба разви производството на
храни, съвременна икономика. Изгради се национална промишленост, създаде
се национална енергийна система, изключителен напредък отбеляза развитието на медицината и образованието. В страната се ликвидира неграмотността,
проституцията, бедността. Днес 11-милионна Куба има 600 хиляди студенти
и преподаватели. Куба стана пример в развитието на Латинска Америка. Изпраща в нейните страни специалисти лекари, учители, треньори по различни
спортни дисциплини, приема хиляди студенти, които се учат безплатно. В Куба
се изграждаше особен тип социалистическо общество, различно от съветския
бюрократизиран социализъм. Революционните идеи намираха гореща подкрепа в обществото. Фидел Кастро разреши тези, които не желаят да приемат социализма, да напуснат Куба и хиляди кубинци заминаха или избягаха за САЩ
– представителите на мафията, различните категории бивши криминални престъпници и затворници, засегнатите от забраната на хазарта, от национализациите на казината, хотелите, латифундиите, нощните заведения, организаторите на проституцията.
България също има съществен принос в развитието на страната, български специалисти и съоръжения допринасят за развитието на Куба. Фидел Кастро посещава България – в книгата не става дума за това, но в българското
издание посещението на Кастро у нас е богато илюстрирано.
5. Кастро взема отрицателна позиция към политиката на „перестройка“
в СССР и своевременно заявява, че дори и да престане да съществува СССР,
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Куба ще остане социалистическа. Рухването на европейския социализъм, разпускането на СССР нанесоха жесток политически, икономически и морален
удар на Куба. За три години производството в Куба намаля с 35%. Нейните врагове очакваха да падне правителството на Кастро, да се срути и кубинският
социализъм, който загуби огромни пазари и източник на суровини, петрол и
машини. Но Куба преодоля и този исторически кризисен етап от своя живот, а
Латинска Америка промени своята физиономия, леви режими се установиха в
редица страни. В Куба идваха Папа Йоан-Павел Втори и Фелипе Гонсалес.
Днес Фидел Кастро се е оттеглил от официалните си партийни и държавни
постове, но продължава след сериозно заболяване и в тази си напреднала възраст да участва в обществения живот на страната. Неговият брат Раул Кастро
провежда необходимите реформи, съобразени с новото международно положение, но Куба не се отказва от избрания път да бъде свободна, независима
територия на Америка и е готова да брани своите социалистически завоевания.
Кубинският социализъм устоя на 90 мили от брега на САЩ в продължение на
половин век, устоя в условията на Студената война, устоя вече двадесет години
след рухването на СССР, на съветския тип социализъм в Европа.
Защото е кубински.
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Реформаторът Дън Сяопин
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идеологията
Хуманизмът като философия и научна доктрина
Публична манипулация и морален имунитет
Колаборативната демокрация и уики управлението

Ху Дзинтао
Александър Лилов

1/2
1/2

7
10

Джан Вансюе

1/2

15

Лин Сяогуан

1/2
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1/2
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БСП, програмното развитие и новите проекти
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България
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Янаки Стоилов

3/4
3/4

32
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5/6

19

5/6
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1/2

56

ИКОНОМИКА
Непрекъснатият икономически възход на Китай
Опит за сравнителен анализ на аграрната реформа
и политика на Китай и България
Културната природа на глобалната криза. Способен
ли е капитализмът да се промени качествено?
Бизнесът и производството по несъстоятелност в
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Новият бюджет на ГЕРБ: опит за връщане към
неолиберализма
Геополитически фактори за туристическия образ на
България

Никола Попов
Огнян Буюклиев
Божидар Иванов
Фьодор В. ШеловКоведяев

1/2

70

7/8

33

Ванухи Аракелян

7/8

93

Ганчо Ганчев

9/10
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Вилиян Кръстев

9/10

34
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Българското изкуство през епохата на
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Повест за тебе
Стихове
Любомир Левчев – лауреат на наградата „Златен
венец“ – Струга
Анатомия на устните споменни дискурси
Рецепта за женска красота
„Време разделно“ – българската голгота
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разделно“
Встъпление към поема
Дългосвет
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Руски приказки
Стихове
Стихове
Напред във времето
От пламъка до пепелта
Самотният барабанчик на епохата
Културната политика и културното развитие на
България под влиянието на Запада (1989–2009)

Светлана Стойчева

1/2 131

Александър Смочевски

1/2 138

Дончо Дончев

1/2 144

Евгения Лвова
Валери Петров
Леда Милева
Любомир Левчев

3/4
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3/4
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106
129
137
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Любен Димитров
Правда Спасова
Бригита Йосифова
Георги Григоров
Христо Черняев

5/6 93
5/6 99
5/6 105
5/6 117
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Максим Мизов
Тихомир Йорданов
Чавдар Добрев
Луиджи де Лаурентис

7/8 117
7/8 118
7/8 131
9/10 88
9/10 97
9/10

99

Никола Инджов 9/10 106
Борислав Бойчев 9/10 117
Максим Горки 9/10 121
Филип Филипов 9/10 133
Марушка Ганчева 9/10 137
Петър Караангов 11/12 94
Петко Братинов 11/12 97
Петър Велчев 11/12 100
Петер Бахмайер 11/12 110

МЛАДИ ПОЕТИ
Дефиниция на есента и зимата
Безадресно
Стихове
Стихове
Стихове
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Елена Денева
3/4 151
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Кубинският модел на социализма
Двустранните отношения
между Куба и България
Куба в сърцата ни
България и Куба (1960–1989) –
сътрудничество и противоречия
Уникалността на Кубинската
революция
Той живя за хората
Кубинският път
Кубинската литература в България
Велик поет на Куба и на
испаноезичния свят
Сто часа с Фидел Кастро
Вълшебни градове
Стихове

БЪЛГАРСКИ ПОЕТИ ЗА КУБА
Владимир Башев, Евстати Бурнаски, Лиана Даскалова, Петър
Караангов, Лъчезар Еленков, Петър Динчев, Найден Вълчев
ПОКОЛЕНИЕ – ХХІ
Антонио Родригес Родино скъпа, честита Новата
година
Габриела Вълчева Куба – далечна и близка

