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☙ Толстой ❧
Всяка мисъл, изразена с думи, е сила,
действието на която е безпределно.
Истинската мъдрост не е многословна.
Най-верният белег на истината е простотата и яснотата.
Лъжата е винаги сложна, предвзета и многословна.
☙ Пушкин ❧
Хвалба и клевета приемай равнодушно и с глупака не спори.
Неуважението към предците е първият
признак на безнравствеността.
Учените са много, умните хора – малко.
☙ Гьоте ❧
Всеки чува това, което разбира.
Всяка умна мисъл вече е идвала в нечия глава, трябва
само да се опитаме още веднъж да достигнем до нея.
Казват, че истината лежи между две противоположни мнения.
Не е вярно! Между тях лежи проблемът.
Когато двама се карат, виновен е по-умният.
Където глупостта е образец, там разумът е безумие.
Майсторът се познава в самоограничението.
Няма нищо по-опасно от глупака,
който се опитва да играе ролята на умен.
Човек вижда толкова, колкото знае.
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ПАМЕТТА И ОПИТЪТ НА ИСТОРИЯТА
Александър Галкин

З

абележителните събития в миналото оставят след
себе си двояко наследство: паметта и историческия опит. Модните днес разсъждения за тяхната
ефимерност не се потвърждават от практиката. Ако
паметта и историческият опит не са се утвърдили в
общественото съзнание – това означава, че събитието е било преоценено от съвременниците и забравянето му е напълно заслужено.

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

Много показателна в този смисъл е съдбата на
Великата победа над блока на фашистките агресори
в хода на кръвопролитната четиригодишна война,
влязла заслужено в нашата история като Втора отечествена.
Сега само малкото останали живи релефно помнят как се тушираше у нас в първите следвоенни години паметта за нея. Беше отменен празничният ден в
чест на победата. За неотдавнашната война предпочитаха да не се говори и да не се пише. До края на 50-те
години на нашия книжен пазар не се появи нито една
що-годе значима книга за нейната история. Пък и отношението към ветераните от войната, преди всичко
към инвалидите, оставаше, меко казано, хладно.
Активни усилия да се принизи ролята на съветските въоръжени сили в европейския театър на военните действия, където се решаваха историческите
съдби на въвлечените в схватката народи, се предприемаха от множество военни историци от другите страни, включително и от наши бивши съюзници
във войната. На исторически форуми на Запада в течение на много години най-силно звучаха гласовете
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на фашистки генерали в оставка, представящи своите военни поражения като
„несъстояли се победи“.
Горчива утайка в паметта на ветераните от Отечествената война, пък и на
техните наследници, остави словоблудството през първата половина на 90-те
години, когато след разпадането на Съветския съюз в редица страни, възникнали в постсъветското пространство, включително и в Русия, стана модно издевателското отношение към историята на нашата обща държава. Не избягна
тази съдба и паметта за Отечествената война. Трагичната и героична борба за
Родината, за спасяване на нейните народи от физическо унищожение започна
да се интерпретира като безсмислена, неоправдана „месомелачка“.
Подобно отношение към загиналите дядовци натрапваха и на внуците им
в училищните учебници, изобразяващи героите от боевете при Сталинград, на
Курската дъга, в блатата на Белорусия, на Одер и в Берлин или като безсловесно
стадо, подгонено в атака с насочени в гърба картечници, или като сборище от
тъпи и безсловесни защитници на тоталитаризма.
А каква е окончателната равносметка след всичките тези усилия? Независимо от премълчаването, принизяването, а след това и от потока от дифамации,
нещо повече – въпреки всичко това, в съзнанието на народите на Русия, пък и
на много други страни, възникнали в постсъветското пространство, не само
се съхрани, но и укрепна и се затвърди реалистичната памет за събитията от
онова време, когато по-голямата част от народите на СССР, отлагайки нерешените си проблеми, се сплоти в общ порив – и той не само спомогна да се запази
страната, но и я изведе в челните позиции, като я направи в течение на редица
години водеща сила в тогавашния световен ред.
Днес благодарната памет за Великата победа и за онези, които с кръвта
си я извоюваха за бъдещите поколения, стана принципна основа на масовото
обществено съзнание. С това днес не може да не се съобразява нито една обществена сила, която претендира за политическо влияние – даже ако някои нейни
представители дълбоко в себе си се виждат в редовете на тези, които, загърбили
родната страна и облекли чужди мундири, отидоха да служат на грабителите и
окупаторите.
Но, разбира се, не трябва да се спира дотук. Защото индивидуалната памет е избирателна. И това е естествено. Ако тя не подбираше спомените, скривайки в подсъзнанието всичко мрачно и неприятно, човешката психика не би
издържала негативното натоварване. Неслучайно с годините даже в паметта на
ветераните, преминали суровата школа на кръвопролитните сражения, преобладават често пъти позитивните моменти от миналото.
Но историческата памет не може да бъде избирателна. Абстрахирайки се
от ценностните ориентации, тя трябва да отразява всичко, което е било, спазвайки реалните пропорции и детайли. В противен случай това ще бъде не памет, а нейният сурогат, забъркан в „пиара“.
Паметта за Великата победа в никакъв случай не ще помръкне, ако събитията от онова време не се възприемат като поредица от триумфални маршове
в съпровод на празничен духов оркестър. Тя трябва да е релефна и стереоскопична. От нея не трябва да се изважда онова, за което през много следвоен-
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ни години се е смятало, че не трябва да се споменава. И трагичните заради последствията предвоенни „игри“, към които прибягваха и западноевропейските
власти, и ръководството на Съветския съюз. И масовите репресии, отслабили
значително въоръжените сили на СССР. И скъпоструващите на страната грешки при определяне сроковете на бъдещото нападение срещу Съветския съюз от
германските войски. И мащабите на поражението на нашите армии през лятото
и есента на 1941 година. И разстрелът без съд и присъда на полските офицери
– военнопленници в Катин. И много други.
При това обаче на всичко трябва да бъде отредено подобаващото му се
място. Съвсем неприемливо е да се забравя, че без героичните усилия на Съветската армия съдбата на народите на Западна, Централна и Югоизточна Европа би могла да бъде твърде трагична. Че освобождавайки и възстановявайки
суверенна Полша, нашата страна загуби на нейна територия повече от половин милион човешки живота. Че само благодарение на усилията на Съветския
съюз полските граници се оказаха придвижени на стотици километри на запад.
Че десантът на западните войски на френското крайбрежие в Нормандия през
лятото на 1944 г. беше по-малко кръвопролитен, отколкото се предполагаше,
в значителна степен поради това, че именно в същото време настъпващата в
Украйна Съветска армия успешно смилаше най-боеспособната немско-фашистка войска. Че следващата зима, когато американската и британската армия
претърпяха сериозно поражение в Ардените, въоръжените сили на Съветския
съюз, насочвайки се към своите съюзници в съответствие с тяхната молба, без
да са напълно подготвени, започнаха предсрочно настъпление, като по този
начин предотвратиха техните нови напълно вероятни неуспехи. Има и други
подобни случаи.
Такава, всестранна, трябва да бъде истинската историческа памет. И само
тогава тя може да стане основа на годен за прилагане в практиката исторически опит.

Историческият опит
Дали натрупаният в предвоенните десетилетия и в нелеките години на
Великата отечествена война опит е станал научен урок, устойчива основа за
следващи действия? На този въпрос едва ли е възможно да се отговори еднозначно.
Би било невярно да се отрича, че неуспехите в първите месеци на войната
накараха съветското ръководство да внесе значителни корективи в организацията и снабдяването на въоръжените сили, в тактиката и стратегията на бойните
действия. Бързо бяха пуснати на свобода останалите живи бойни командири и
специалисти по въоръженията. Извършени бяха коренни размествания във висшия военен ешелон. Военачалници от високите рангове, проявили явна неспособност, изгубили миналия боен опит, трябваше да отстъпят място на младата,
доказала своите способности смяна. Започна спешно снабдяване на въоръжените сили със съвременно оръжие. „Трилинейките“ на Мосин, с които е била въоръжена руската армия още през ХІХ век, започнаха да отстъпват място на мно-
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гозарядните пистолети-картечници (автомати). Войските от предните позиции
получиха голямо количество от така необходимите им минохвъргачки.
Коренно се промени отношението към танковите войски. Мястото на допотопните „Т-26“, „БТ-5“ и „БТ-7“ заеха неотстъпващите на немската техника (а по редица параметри и превъзхождащи я) средни „Т-34“ и тежки „КВ“ и
„ИС“. Танковите съединения престанаха да се разглеждат изключително като
средство за засилване на пехотата и придобиха нарастващо значение като самостоятелен род войска. Едновременно значително бе засилена противотанковата
артилерия.
Постепенно в хода на военните действия съветските въоръжени сили
натрупаха съвременен за тогава тактически и стратегически опит. Все по-често започнаха да се практикуват танкови рейдове в тила на противника, мощни
флангови удари, обкръжаване на крупни военни съединения на противника.
Още към края на 1941 г., отблъсквайки настъплението на немските войски към
Москва и изтласквайки ги на стотици километри на запад, Съветската армия
стана сила, способна да противостои на фашистката коалиция, зад която стоеше
военно-икономическият потенциал на почти цяла континентална Европа.
Само като се отчитат дадените обстоятелства, може в нужната степен да се
разберат следващите събития, които завършиха след няколко години с успешното щурмуване на Берлин, с излизането на съветските войски на рубежите на
Елба и срещата с настъпващите от запад американски и английски войски.
Негативният опит от началото на Втората световна война е взет изцяло
под внимание в процеса на създаването и укрепването на бойната антифашистка коалиция, обединила толкова различни и на пръв поглед несъвместими държави като СССР, от една страна, и САЩ и Великобритания – от друга.
Печалните последствия от връзките с нацистка Германия и нейните съюзници преди войната, натрупани първоначално от Великобритания и САЩ,
а след това и от СССР, показват убедително и на двете страни, че действайки
поотделно, те неизбежно ще станат жертва на безпощадния враг. И това предопредели решенията, които преди това изглеждаха невъзможни.
Много показателно в този смисъл е обръщението към нацията на тогавашния премиер-министър на Великобритания Чърчил, което той прочита по
Би Би Си веднага след нападението на войските на фашистката ос срещу Съветския съюз:
„През последните 25 години никой не е бил по-последователен противник на комунизма от мене. Аз няма да си взема обратно нито една дума, която
съм казал за него. Но всичко това бледнее пред разгръщащото се сега зрелище.
Миналото с неговите престъпления, безумства и трагедии изчезва. Аз виждам
руските войници, стоящи на прага на своята родна земя, защитаващи полята,
които техните предци са обработвали от незапомнени времена. Аз ги виждам
да защитават своите домове, където техните майки и съпруги се молят – да, защото има времена, когато се молят всички – за безопасността на своите близки,
за завръщането на човека, който ги храни, който ги защитава, който е тяхна
опора. Аз виждам десетки хиляди руски села, където средствата за съществуване се изравят от земята с такъв труд, но където съществуват изконни човешки
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радости, където девойките се смеят и децата играят. Аз виждам как над всичко
това е надвиснала гнусната нацистка военна машина...
Ние имаме една-единствена, неизменна цел. Ние сме изпълнени с решителност да унищожим Хитлер и всички следи от фашисткия режим. Нищо не
може да ни отклони от това, нищо. Всеки човек, всяка държава, които са с Хитлер, са наши врагове... Оттук следва, че ще окажем на Русия и на руския народ
цялата помощ, която е по силите ни. Ние ще се обърнем към нашите приятели
и съюзници по всички части на света с призив да се придържат към същия този
курс и да го провеждат също така последователно и неотклонно докрай, както
ще правим ние...“1
Скоро след това заявяват своята аналогична позиция и Съединените щати.
Още по-важно е, че изразената тогава позиция не е чисто словесна. Още на
25 юли 1941 г. Чърчил пише на Сталин: „Радостен съм да Ви съобщя, че военният кабинет реши, въпреки че това намалява значително ресурсите на нашата
изтребителна авиация, да изпратим в Русия възможно най-скоро 200 изтребителя „Томахок“... Ще се постараем също така в текущата година да осигурим изпращането на голямо количество каучук, калай, вълна и вълнени тъкани, юта,
олово и шеллак. Всички останали заявки за суровини се разглеждат внимателно. В случаите, когато е невъзможно Англия да изпрати тези материали или те
са в ограничено количество, ние водим преговори със Съединените американски щати.“2
Към края на 1941 г. доставките на оръжие, суровини и продоволствие от
Великобритания, а след това и от Съединените щати придобиват редовен характер. Те съществено помагат да се компенсират загубите, понесени от военната авиация и танковите войски в първите месеци на войната, да се организира военното производство в предприятията, евакуирани от западните райони
във вътрешността на Съветския съюз, да се поддържат на нужното равнище
военнотранспортните канали, като по този начин се осигури снабдяването на
войските, намиращи се на предни позиции.
Заедно с това съвсем не е лесно да се запазят и поддържат коалиционните
връзки. Непрекъснато излизат на преден план и принципните различия на обществените системи, и сблъсъкът на конкретни интереси, и психологическите
последствия от неотдавнашната, не съвсем преодоляна устойчива враждебност.
Известно е, че ръководството на хитлеристка Германия в течение на целите четири години на Отечествената война, особено през втората й половина,
вярва твърдо, че в случай на усложняване на ситуацията ще успее да избегне
нежеланите последствия, насъсквайки един срещу друг Съветския съюз, Великобритания и Съединените щати.
Действително в продължение на четирите години война в лагера на съюзниците възниква напрежение. Далеч не всички в ръководството както на САЩ,
така и на Великобритания са готови искрено да си сътрудничат със Съветския
1
2

Цит. от „Вторая мировая война в воспоминаниях Уинстона Черчилля, Шарля де Голля, Корделла Хэлла, Уильяма Леги и Дуайта Эйзенхауэра“. М., Политиздат, 1990, с.110–111.
Пак там, с. 119.
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съюз. Особено силни са техните позиции в Съединените щати.
През първите месеци на войната военните ръководства на двете страни
се съмняват в способността на Съветската армия да противостои на натиска
на фашистките войски. Те смятат поражението на СССР за неизбежно. Оттук
и тяхното сдържано отношение към широките военни доставки за Съветския
съюз, които би могло да се окажат в скоро време в ръцете на Вермахта и на
неговите съюзници. И едва след първото голямо поражение на агресорите в
битката при Москва през декември 1941 – януари 1942 година това отношение
се сменя с голяма готовност за сътрудничество.
Достатъчно сериозни са разногласията около сроковете за десанта на американските и английските войски на Атлантическото крайбрежие на Франция,
получил широка известност като проблем за „втория фронт“. Съветският съюз,
намиращ се през първите две години от войната, меко казано, в трудно положение, е крайно заинтересуван от по-скорошното откриване на „втория фронт“.
Западните съюзници са му го обещали. Но откриването му постоянно се отлага.
Като оправдание се изтъкват различни мотиви. Те действително съществуват.
На първо място, подготовката както на английските, така и на американските
войски, определени за дебаркиране на източния бряг на Ламанша, изостава от
първоначално планираните срокове. На второ място, чак до 1943 г. нацисткият
Вермахт и неговите съюзници все още разполагат със значителна бойна мощ.
Това прави неизбежно високото равнище на загубите на дебаркиращите на брега десантни войски и следователно води до вероятност от негативни политически последствия.
Немалка роля играе и това, че в ръководните кръгове на Великобритания,
където се съсредоточават съюзническите войски, готвещи се за десанти, получава разпространение така нареченият „балкански вариант“ на втория фронт,
според който десантът на съюзническите войски във Франция трябва да бъде
заменен с десант на Балканите. Появата на този вариант е оценено в Съветския
съюз, не без основание, най-малко като нелоялност, тъй като приемането му би
означавало, от една страна, продължително отлагане на десанта на войските, доколкото би изисквало пълна предислокация на огромните военни контингенти,
а – от друга, би могло да означава намерение чрез дебаркиралите на Балканите
съюзнически войски да се създаде своеобразен заслон, който би затворил пътя
на Съветската армия извън границите на СССР – на Запад.
В завършващия етап на войната атмосферата в рамките на коалицията се
помрачава от взаимни подозрения в намерения за започване на сепаративни
преговори с противника. По-специално ръководството на СССР крайно болезнено реагира на състоялите се през март 1941 г. тайни срещи на официални представители на САЩ с близкия до ръководството на нацистка Германия
обергрупенфюрер (генерал) от СС Волф.
Не е трудно да си представим какво би се случило в Европа и извън нейните предели, ако коалицията на противниците на фашистката ос не беше издържала на изпитанията. Това обаче не се случи. Маневрите и интригите на
фашисткото ръководство, продължаващи чак до последните часове на войната,
не дадоха резултат. И трябва да се отдаде заслуженото на ръководителите на
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всички страни, от чиито позиции зависеше тогава съдбата на създадения през
1941 г. отбранителен военен съюз.
Извоюваната от тях Велика победа породи у стотици милиони хора, освободени от фашисткия гнет, надеждата, че усвоявайки получените уроци, човечеството ще успее да създаде нов свят – по-хуманен и по-справедлив, отколкото предишния. Такива бяха чувствата, които през незабравимия май 1945 г.
изведоха на улиците на градовете в Европа и по другите континенти милионите
обхванати от възторг граждани.
Сбъднаха ли се техните надежди? В значително по-малка степен, отколкото
беше необходимо и, съдейки по всичко – възможно. Опитът, натрупан през изтеклите трагични години, се реализира в практически действия само частично.
Позитивните последствия от разгрома на фашисткия блок бяха очевидни.
Поредните претенденти за световно господство получиха „според заслугите
си“. Техните претенции за ролята на господари, на които е отредено да царуват
над света, се превърнаха в катастрофа. Катастрофа претърпяха и държавите,
начело на които те стояха. Завладените и окупирани от тях страни бяха освободени. От надвисналата опасност от физическа гибел бяха спасени цели народи.
Поражение претърпяха не само държавите агресори, посегнали на чуждите земи. Заедно с тях беше срината и отстояваната от тях фашистка (или,
ако я разглеждаме по-широко, дяснорадикална) ценностна система. Същата,
която разделяше човечеството на раса на господарите и съвкупност от „човекоподобни“, призвани покорно да слушат, да се подчиняват и да служат, която
провъзгласяваше своята нация за „божия избраница“, смяташе за единствено
рационална и допустима политическата власт на „аристокрацията на духа“, а
за най-добро средство за поддържане на своето господство – безконтролното
прилагане на сила.
Разкрепостяването на съзнанието на милиони хора изигра изключително важна роля за формиране на стратегията и политиката в първите следвоенни години. Реална стана потребността от световен ред, който да се отличава
принципно от съществувалия преди войната, който не беше в състояние нито
да предотврати възраждането на агресивните сили, нито да намери пътища за
регулиране (или поне за локализиране) на изострящите се конфликти, нито да
попречи на прерастването им във военни действия от световен мащаб.
Отговор на тези чувства беше приемането на редица принципни международни актове, предвиждащи създаване на нови международни институции,
както и приемане на закони, осъждащи прилагането на сила и заплахата със
сила в отношенията между държавите.
Важен елемент на общественото съзнание стана разбирането, че по-нататъшното нормализиране на международните отношения е невъзможно, ако в
света продължат да съществуват световните колониални империи, състоящи
се, от една страна, от всевластни метрополии, а от друга – от затънали в нищета
безправни колонии. Това разбиране набираше сила не само сред колониалните
народи, в редица случаи участващи в борбата с агресорите окупатори, а и в метрополиите на самите империи. По този начин започналата значително по-рано
ерозия на колониалните чудовища получи най-силния допълнителен стимул.
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Негов резултат, проявявал се в течение на десетилетия, но започнал именно
тогава, е разпадането на световната колониална система.
Печалният опит от функционирането на фашисткия (дяснорадикален)
модел на обществено устройство, натрупан както в предвоенните, така и през
военните години, показа убедително на стотици милиони хора – включително
и в страните, оказали се в орбитата на фашисткия блок – колко пагубна е системата, в чиято основа е положено самовластието на малцина при пълното игнориране на волята на народа. Това осъзнаха изцяло даже и онези, които в предвоенните години и през първия етап на Втората световна война бяха склонни
да поддържат десните радикали.
Обусловената от това промяна на политическите предпочитания се реализира като прилив на симпатии към демократичните форми на управление,
подложени на ерозия в годините преди войната. Във все повече страни демокрацията започна да се разглежда не просто като един от възможните модели
на обществения организъм, а като единствено приемливия начин на неговото
съществуване.
Промени в тази област се извършват не навсякъде и не изведнъж. По пътя
към утвърждаване на демокрацията има не само победи, а и поражения, но общото движение в тази посока запазва устойчив характер.
Заедно с това скоро след края на Втората световна война стана онова, което нерядко се е случвало и по-рано. Зародилите се надежди се сблъскаха със
суровата действителност, която надделя. Въздействието на надеждите върху
развитието на събитията беше очевидно. Въпреки това в пълния си обем те
започнаха да изглеждат само като заявка за далечното бъдеще. В резултат обликът на създадения свят все повече се отличаваше от представите в дните на
Великата победа. С последствията от това несъответствие продължаваме да се
сблъскваме и днес.
Конкретно това изглежда по следния начин.
Предполагаше се, че моделът на световния ред, отговарящ на надеждите на
милиони хора, ще бъде така наречената Ялтенска система, разработена от държавните глави на антифашистката коалиция през 1944–1945 г. В рамките й беше
създадена Организацията на обединените нации, сключени бяха редица мирни
договори, завършващи Втората световна война, приети бяха много позитивни
международноправни актове, започна следвоенното възраждане на Европа.
За разлика от предшестващата – Версайската, Ялтенската система предполагаше да се предоставят на международните структури, призвани да предпазят човечеството от възможни агресивни попълзновения, определени властови
пълномощия и беше предназначена за значително по-широк кръг членове. Но
явявайки се плод на компромис, тя беше още много далеч от оптималния вариант, какъвто можеше да стане, но не стана. Тя възпроизвежда, макар и не
съвсем еднозначно – както във Версай, принципа на деление на страните и народите на победители и на победени.
Тази система привързва устройството на следвоенния свят към съюза на
трите велики държави, които, както вече беше казано по-горе, понесоха главната тежест на военните действия против агресивния блок. Предполагаше се, че
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този съюз ще бъде сравнително здрав. Съответно сравнително траен би следвало да бъде и моделът на световния ред. Но тъй като съюзът на трите след
войната просъществува едва няколко години, историята отреди приблизително толкова и на Ялтенската система.
Далеч не всички споделят това мнение за продължителността на съществуването на Ялтенската система. Очевидно е обаче, че световният ред, създаден
след 1948 г., когато започна Студената война, се отличаваше съществено от онова,
което беше замислено в Ялта и съществува през първите следвоенни години.
Първоначално замисленият световен ред се изграждаше при хегемонията
на Голямата тройка, а този, който го смени, се основаваше на принципно друго подреждане на силите: Съединените щати, Великобритания и редица други
страни, включително и техните бивши противници – Германия и Япония, от
една страна, и Съветският съюз и неговите съюзници, от друга. И основният
принцип, на който се крепеше този световен ред, беше вече не стремежът със
съвместни усилия да се построи по-справедлива система на взаимоотношения
между държавите, а остра конфронтация, основаваща се на враждебност и взаимно възпиране благодарение на ядреното равновесие.
Този световен ред би могъл да се нарече „Постялтенски“, тъй като той,
действайки на основата на приемствеността, запазва много решения, постановки и институции от Ялтенския модел, но в същото време по много важни
параметри принципно се отличава от него.
„Постялтенският“ модел осигури относителна стабилност на световния
ред в течение на 40 години. Но провокирайки неудържима надпревара във въоръжаването, която доведе до безпрецедентно натрупване на оръжия за масово
поразяване, способни да унищожат нееднократно всичко живо на земята, тя
вкара човечеството в задънена улица, изходът от която би могъл да бъде постигнат само чрез цялостно разрушаване на системата.
Сега ние се намираме върху развалините на поредния световен ред. Опитите да се подреди ситуацията, като се установи пълновластие на най-силната и амбициозна държава, свикнала да разглежда човечеството като почва за
насилствено насаждане на своите представи за задължително и необходимо,
се провалиха. Обстановката в сферата на международните отношения днес
се определя от следното коренно противоречие. От една страна, съществува
и настоятелно изисква своето решение проблемът за създаване на принципно
нов световен ред, който би отговарял на нарасналата взаимозависимост между
народите и държавите. От друга, тя се размива под въздействието на съвкупност от дестабилизиращи фактори. Взаимозависимостта се подхранва интензивно от глобализационните процеси, а дестабилизацията – от нарастващото
съпротивление на населението и на елита на много национални държави срещу
унификационните тенденции.
На поведението на субектите в световната политика, както и преди, въздействат силно партикуларизмът и егоизмът, които имат дълбоки социокултурни корени. Национално-държавните и корпоративните интереси засега не
се вместват в общочовешките рамки. Пък и самото определяне на тези рамки
остава сфера на противоборството на политическите и икономическите инте-
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реси. В резултат човечеството се сблъска с дестабилизация на международните
отношения. Ту тук, ту там избухват силови конфликти. Повсеместно се потъпква международното право. Задълбочава се кризата в международните институции, призвани да служат като инструмент на мира и сътрудничеството.
Постепенно се утвърждава разбирането, че световният ред, който предстои отново да се изгради, трябва да се отличава принципно по основните си
параметри от предишния. Трябва да се затвърди процесът на разоръжаването,
като се въвличат в него нови държави. Необходима е нова кодификация на основните положения на международното право и привеждането му в съответствие с реалиите на днешното време. Предстои да се повиши действеността на
залегналата в общопризнатите международни документи забрана за прилагане
на сила и за заплаха със сила в системата на междудържавните отношения и
тази забрана да се подкрепи с наказателни санкции. Необходимо е да се сложи
край на практиката на двойните стандарти – забраненото и недопустимото по
отношение на едни страни да се смята за напълно приемливо и даже позитивно
по отношение на други. Крайно важно е да се вдъхне живот на съществуващите
международни институции и да се създадат нови, които да решат проблемите,
възникнали в резултат на изменилите се обстоятелства.
Само тогава ще имаме основание да твърдим, че родените от Великата победа надежди за по-добър световен ред са започнали реално да се въплъщават
в живота.
Разпадането на световната колониална система след Втората световна
война породи представата, че човечеството е започнало да се освобождава от
дълбоките различия между излезлите напред и изостаналите страни, а следователно и от противоречията между тях. Разбира се, ликвидацията на отживялата времето си световна колониална система отбеляза важна крачка напред. Но
тя беше само едно начало. След преодоляването на юридическото и политическото неравенство между народите, съществувало в епохата на колониализма,
на преден план излезе икономическото неравенство. И се оказа, че неговите
последствия са не по-малко трагични, отколкото предишните.
В началото на ХХІ век някои изостанали в миналото страни забележимо
се придвижиха напред и намалиха разрива между себе си и най-развитите индустриални държави. Независимо от това проблемът за несъпоставимостта на
условията за съществуване и на равнището на живота в различните региони на
света остава особено актуален.
Във връзка с това заслужава да се разгледа такава последица от икономическото неравенство между народите, каквато е безпрецедентният по своите
мащаби размах на международния тероризъм. Сам по себе си тероризмът не
е ново явление. Той се е проявявал и в далечното, и в сравнително не толкова
далечното минало. Но в такива мащаби, както днес, той досега не се е реализирал. Очевидно е, че постоянно действащ генератор, създаващ нетърпимост,
озлобление и ненавист, е натрупването на нищета на единия полюс и на предизвикателно богатство – на другия. Те невинаги се реализират като тероризъм, но
създават полето, на което израстват неговите кълнове. Щом те станаха по-мощни, отколкото преди, значи почвата е станала особено плодородна.
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Възможно ли е при тези условия успешно да се противостои на тероризма?
Или човечеството е обречено от днес нататък да живее рамо до рамо с неговата
нарастваща заплаха? Отговор на тези въпроси може да се намери само в хода на
практическата дейност.
Засега реакцията на многобройните прояви на международния тероризъм
се свежда до силови акции от полицейски тип. Това е неизбежно. Но ориентацията само към силови акции е безперспективна. Ако явлението има дълбоки
икономически и социални корени, то не може да се преодолее с такива акции.
Мястото на един ликвидиран противник незабавно ще се заеме от десетки нови.
Още повече че сега, в конкретната ситуация, борбата с терористичните организации започва все повече да прилича на сблъсък между западнохристиянската
и мюсюлманската цивилизация.
Изключителната ориентация към силовите методи е опасна и по друга
причина. Понятията терор и тероризъм са твърде неопределени. Те могат да
се интерпретират по различен начин, като се насищат с различно съдържание.
Неограниченото прибягване към сила извън пределите на националните граници в рамките на антитерористични операции създава съблазънта ситуацията да се използва за решаване на натрупали се външнополитически проблеми,
като тероризмът се тълкува злонамерено разширено. А това, на свой ред, може
да преобърне изцяло световния ред.
Действителната борба с международния тероризъм, ако тя е ориентирана
към краен успех, трябва да бъде насочена преди всичко към смекчаване и минимизиране на вътрешнополитическите противоречия и конфликти, както и
към преодоляване на неправомерния разрив в условията на съществуване на
различните народи.
Очакванията са извършващите се сега глобализационни процеси да не се
превръщат в средство за обогатяване на едни държави за сметка на други и плодовете на днешната иновационна революция в еднаква степен да способстват за
благополучието на всички жители на планетата. Необходима е хармонизация
на социалната политика, която да минимизира разликите в цената на работната
сила и да престане да стимулира новото масово „преселение на народите“.
Особено продуктивно би било обединението на усилията на най-влиятелните и финансово състоятелни държави за по-широко участие в разработването и осъществяването на международни програми за решаване на острите
проблеми пред човешкото общество.
Не може да не се съобразяваме с това, че пред лицето на въпиющото неравенство между страните и народите, а също така и пред нарастващата склонност на влиятелните обществени сили към използване на силови методи за
въздействие на окръжаващите ги, все по-голям брой хора си задават въпроса
– няма ли бушуващото море от нищета и несправедливост да погълне острова
на сравнителното благополучие (държавите на „златния милиард“)?
С други думи, и този урок от Великата победа – необходимостта от истинско равенство между страните и народите, също не е изцяло усвоен, във всеки
случай по отношение на практическите програми и действия.
Крайно опасно е да се игнорира и това, че корените на фашизма като иде-
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ология и като политически феномен се оказаха много по-дълбоки, отколкото
ни изглеждаха в дните непосредствено след Великата победа. Не много години
след това те дадоха първите забележими кълнове, а в началото на новото столетие се превърнаха в реална заплаха.
Огорчение и негодувание – ето естествената реакция на милионите хора,
незабравили страданията, униженията и загубите, които донесоха със себе си
годините на фашисткото господство над народите на Европа. Пред тях отново
с цялата си актуалност застава въпросът: какво може и трябва да се направи,
за да се предотврати възраждането и, още повече, идването на власт на десните
радикали, в каквито и одежди да се представят те.
Необходимо е преди всичко да се определят причините за относителната
устойчивост на този опасен феномен.
По този проблем все още се водят ожесточени спорове. Все по-очевидна
става необходимостта да се признае, че десният радикализъм (включително неговата особена форма – фашизмът) не е случаен, не е привнесена инфекция,
а органична болест, поразяваща важни елементи на съвременния обществен
организъм. В основата й лежи ирационалната, неадекватна реакция на част от
населението по отношение на най-острите кризисни процеси, разрушаващи установените икономически, социални, политически и духовни структури. Тази
реакция се обуславя от това, че тя се формира в своеобразен разтвор от традиционни дясноконсервативни ценности.
Иначе казано, перманентната криза на съвременното общество поражда
дясноконсервативен революционаризъм, който се опитва, без да се съобразява
с разходите, да премахне реалните противоречия, разрушавайки всичко, което
се възприема от него като пречка за запазване и възраждане на фундаменталистки тълкуваните вечни основи на битието.
От предложената оценка произтичат три главни постулата:
1. Да се търси фашизмът в далечното минало, както правят някои изследователи, е безсмислено. Фашизмът е феномен на ХХ и, напълно вероятно, на
ХХІ век. Той се поражда от техните проблеми. Ако не се намери позитивно решение на тези проблеми, от фашистката заплаха няма да се избавят и бъдещите
поколения.
2. Фашизмът като идеология, движение и режим е рожба на острите кризи,
разтърсващи обществото. Колкото по-дълбока и по-остра е кризата, толкова
тя е по-питателна почва за фашизма. Да се премахне окончателно фашистката
заплаха може само тогава, когато кризисните ситуации намерят не мнимо, а
истинско решение.
3. Фашизмът се отличава от обикновените, традиционни диктатури по
това, че черпи сили от масовото протестно движение. Огромна е ролята на фашистките организационни структури, способни да насочат недоволството на
гражданите, предизвикано от кризисното развитие, в желаната за тези структури посока.
Масовото движение обикновено се нуждае от идеология, която достъпно
да формулира целите и методите за тяхното постигане, а също така да създаде
образа на врага, чието събаряне ще открие пътя към успеха. Такава идеология
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може да вземе на въоръжение различни системи от ценности. Но дяснорадикалната ценностна система е най-предпочитана, тъй като апелира към низките
чувства на човека.
Доколкото в съвременното общество острите кризисни процеси не са изчезнали, за което убедително свидетелства неотдавнашната световна финансовоикономическа криза, фашистките корени получават постоянно подхранване.
Разпространената грешка при оценката на текущата ситуация и още повече при опита да се прогнозира нейното развитие се поражда от предположението, че е възможно буквално възпроизвеждане на събития и феномени от
историческото минало. В действителност такова възпроизвеждане не се случва,
макар че някои черти от събитиен порядък като че ли натрапват отиващи далеко аналогии.
Крайно важно е това да се има предвид и при осмислянето на особеностите на днешната дяснорадикална заплаха. Погледът не само на политическия
публицист, но и на задълбочения изследовател, занимаващ се с този проблем,
непроизволно търси познати белези. При това от вниманието се изплъзва найсъщественото: новите форми на обществена опасност.
През следвоенните години с това обстоятелство се сблъска по-специално
Западна Европа. Във възродилото се там дяснорадикално движение скоро се
оформиха две основни направления. Първото – традиционалистко, ратуващо
за приемственост с предишните фашистки движения, за техните авторитети
и външни атрибути. Второто – обновленско, което не слага особен акцент на
връзката с миналото и отделя основно внимание на новите проблеми, с които
се е сблъскало обществото.
Първоначално вниманието привлякоха най-вече традиционалистите.
Именно тяхната активност предизвика най-остра реакция на отблъскване. Но
скоро се наложи ориентирите да се сменят. Стана ясно, че действителната опасност се крие съвсем не там, където я търсеха. Традиционалистите се оказаха
забутани в политическото гето и вече много години са в маргинално състояние.
Обновленците пък се превърнаха – във всеки случай в редица страни – в забележима политическа сила.
Нещо подобно се наблюдава и в Русия.
В течение на много години у нас преобладаваше мнението, че нашата страна притежава устойчив имунитет по отношение на фашизма. За това твърдение
имаше много основания. Именно фашисткият (нацисткият) режим, нападайки СССР, придаде на войната особено разрушителни, варварски форми. Неизчислими са загубите, понесени в схватката с немския фашизъм. Те породиха в
руското общество силна отблъскваща реакция към всичко, което е било (или е
можело да бъде) свързано с фашизма, включително и към самата дума и свързаната с нея символика.
Но имунитетът (както биологичният, така и социално-психологическият) никога не е абсолютен. Винаги съществуват елементи от системата, в които
имунитетът или е отслабен, или съвсем липсва. Върху имунитета действа разрушително и факторът време, особено ако по една или друга причина възникнат работещи против него допълнителни обстоятелства.
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Съдейки по редица признаци, сега този имунитет е отслабен, въпреки че
е още достатъчно здрав, за да стане солидна преграда на пътя на фашисткия
валяк.
Ако подходим към проблема формално, ситуацията в Русия в този смисъл
не е по-лоша, отколкото в някои западноевропейски страни, където не само
съществуват дяснорадикални политически движения, но и се ползват със значително влияние и даже са представени в парламентите, следователно не представляват сериозна опасност.
Такова мнение се среща и в специалната литература. Неговата уязвимост
е в игнорирането на способността на фашистките движения бързо да набират
влияние, когато се окажат в благоприятни условия.
В страните от Западна Европа, включително и в онези, в които действат
влиятелни дяснорадикални движения (например във Франция, Италия, Австрия), такива условия засега не са създадени. Затова границите на влияние на
тези движения са сравнително ясни. В Русия, напротив, е налице съвкупност от
обстоятелства, които навремето са довеждали други страни до прага на фашистки преврат и при определени предпоставки са осигурявали неговия успех.
На първо място сред тези обстоятелства са продължителните икономически неуредици, чиято кулминация е днешната финансово-икономическа криза
и многогодишната масова бедност. Подронвайки устоите на исторически формиралия се начин на живот и произтичащото от него групово самоуважение,
те пречат на адаптацията на населението към новите условия на съществуване
и психологически го маргинализират. Възниква своеобразен вакуум, който се
запълва не задължително с фашистко съдържание, но при съответни обстоятелства може и да го поеме.
Второто обстоятелство e свързано с кризата на съществуващата политическа система. Разбира се, неудовлетвореността от функционирането на институциите на политическата власт, стремежът да се направят промени в действащата политическа система не са аналогични с готовността на обществото да я
замени с властови дяснорадикални структури. И все пак, придобивайки очевиден характер, разклащането на вярата в съществуващите власти явно разрохква
почвата, върху която обикновено се появяват дяснорадикалните кълнове.
Третото обстоятелство е внедряването в общественото съзнание на чувството за накърнено обществено достойнство. Причината за това е разпадането на исторически създалата се държавност, дискриминацията на руското и
рускоезичното население в много бивши съветски републики, високомерното
отношение към руските интереси от други страни, включително и от неотдавнашни съюзници и партньори на Русия. На битово равнище чувството на накърнено национално достойнство се стимулира от масовата, зле регулируема и
най-често нелегална имиграция. А именно върху това, както свидетелства историческият опит, паразитират най-спокойно десните радикали.
Този опит позволява да се намери отговор на въпроса защо в кризисни
обстоятелства дезориентираното масово съзнание проявява по-голяма или
по-малка отвореност към рецептурата, предлагана от десните радикали. Масовото съзнание не е приспособено да възприема сложната и противоречива
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съвкупност от обстоятелства, предизвикващи кризисно развитие на обществото, цялата плетеница от причинно-следствени връзки. В обстановката на задълбочаваща се криза, особено ако тя е свързана със значително влошаване на
условията за съществуване, най-типични за това съзнание стават стремежът
да се види конкретният виновник за неуредиците, а също така и чувството на
нетърпение, желанието незабавно да се получат очакваните резултати или наймалко да се чуе обещание за такива резултати. Ако опростим нещата, можем да
кажем, че при високо равнище на кризисно развитие общественото съзнание
като че ли жадува да бъде излъгано и затова охотно се доверява на всеки ловък
политикан. Разбира се, съвсем не е задължително той да бъде десен радикал. Но
широко поле за действие се открива и за тях.
Разбирането на ставащото позволява да се определят мерките за противодействие на неговите негативни последствия. Най-ефективно би било кардиналното преодоляване на кризисните процеси, които предизвикват масово
недоволство. Бързото решаване на този проблем е невъзможно. Но може все
пак да се тръгне по пътя към тази цел, при това така, че движението, както и
неговите първи положителни резултати да бъдат забелязани от потърпевшите
от кризисните явления групи население.
Не по-малко важно е да се предприемат мерки, които биха могли да възстановят масовия имунитет по отношение на десния радикализъм (фашизма),
възникнал в годините на Втората световна война и укрепнал в резултат на Великата победа – да се демонстрират действителни, а не илюзорни способи за
решаване на назрелите остри проблеми и да се напомня постоянно на народите
за бедите, които им донесе навремето фашизмът. Само тогава ние ще получим
моралното право да твърдим, че и този урок от Великата победа усвояваме не
само на думи, а и на дело.
* * *
По-горе разгледахме само основните, както усвоени, така и неусвоени
(или частично усвоени) уроци от Великата победа. Някои от тях неизбежно
останаха извън рамките на анализа. Казаното в никаква степен не намалява
историческото значение на това незабравимо събитие. То само свидетелства,
че в историята нищо не става автоматично, че откритите възможности още не
са реалност и че прокараният и разчистен път е само стимул за усилията на
бъдещите поколения.
Превод от руски език: Маргарита Радева
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НЕОТКЛОННО ПО ПЪТЯ
НА МИРНОТО РАЗВИТИЕ
Дай Бингуо

П

Даи Бингуо – член на Държавния
съвет на Китайската народна република. Член е на ХV, ХVІ и на ХVІІ
Централен комитет на Китайската комунистическа партия.
Бил е заместник-министър и
партиен секретар на Министерството на външните работи на
КНР. Дейността му като държавник и политик е в сферата на китайската външна политика и на
международните отношения.

редложението за насоките на 12-ия Петгодишен
план за икономическо и социално развитие на
Китай, прието от Петия пленум* на 17-ия Централен
комитет (избран на ХVІІ партиен конгрес – бел. ред.)
на Китайската комунистическа партия (ККП), очерта макрорамката за развитието на Китай през следващите пет години. В частта относно външните отношения е изразено многократно, че Китай твърдо стои на
позицията за мир, развитие и сътрудничество, следва независима и самостоятелна мирна външна политика, придържа се към пътя на мирното развитие и
към стратегията за отваряне към света, основана на
взаимна изгода и взаимнопечелившо сътрудничество, защитава своя суверенитет, сигурност и интереси на развитие и е готов да работи с други страни за
изграждане на хармоничен свят на траен мир и общ
просперитет. Това обяснява напълно външната позиция на Китай, неговия път на развитие, неговата цел
и начина за постигане на тази цел.

1. Защо Китай избра пътя на
мирното развитие?
Изборът на пътя на мирното развитие не е резултат на субективна представа или на спонтанно решение. Напротив, това е внимателен избор въз основа на нашия анализ на големите промени, настъпили
в света, в Китай и в отношенията на Китай с другите
страни. Ние си даваме сметка, че трябва да се адапти* Пленумът се е състоял в средата на октомври 2010 г. През
март 2011 г. Общокитайското събрание на народните представители приема 12-ия Петгодишен план.
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раме към променящата се ситуация и да следваме пътя, който съответства на
тенденцията на световното развитие и на условията в страната.
Светът е в процес на мащабни и дълбоки промени. Икономическата глобализация и развитието на информационните технологии набират скорост.
Науката и технологиите напредват бързо. Светът става все по-малък и се е превърнал в „глобално село“. Страните са все по-тясно свързани и взаимнозависими и интересите им са по-тясно интегрирани, отколкото когато и да било. Те
откриват все повече области от взаимен интерес и все повече проблеми, които
изискват съвместни действия. Желанието за развитие на взаимноизгодно сътрудничество е по-силно от всякога досега. До известна степен светът е станал
общност на интереси. Нито една държава, дори измежду най-мощните, не може
да устои сама на световните предизвикателства и да оцелее. Поведението на
една страна оказва влияние не само върху нея самата, но и върху други страни.
Да се ръководим само от собствените си позиции, без да мислим за останалите,
да завладяваме или да заплашваме другите с военна сила, да търсим пространство за развитие и ресурси с военни средства – такъв род практики стават все
по-неефективни. Освен това става все по-неприемливо страните да бъдат идентифицирани като приятели или врагове въз основа на идеологията или да се
създават съюзи под различен претекст в търсене на господстващо положение в
световните дела. В отговор на нарастващите рискове и предизвикателства международната общност е избрала мира, развитието и сътрудничеството – и това
е необратима тенденция. Страните трябва да гледат на себе си като на пътници
в една лодка и да пресичат реката заедно в мир вместо да воюват помежду си и
да се опитват да се избутат една друга зад борда.
Китай е в процес на мащабна и дълбока трансформация. Повече от 30
години на реформи и отваряне към света доведоха до кардинални промени в
страната: от „приемане на класовата борба като основен принцип“ до съсредоточаване върху икономическото развитие и цялостно осъществяване на социалистическата модернизация; от планова икономика към социалистическа
пазарна икономика чрез реформа във всички области; от затворено общество
и свръхконцентриране на държавата върху своята самодостатъчност до отваряне към света и международно сътрудничество; от наблягане върху идеологията в областта на външните отношения до защита на хармоничното съвместно
съществуване на различни социални системи и модели за развитие, както и до
всестранно развитие на външните отношения. Всичко това ни призовава да
действаме в съответствие с условията в страната, да задълбочаваме реформите
и отварянето към света и да ускоряваме трансформацията на модела за икономическо развитие.
Отношенията на Китай с останалия свят също претърпяха исторически
промени. Със задълбочаването на реформите, с отварянето към света и с устойчивото икономическо и социално развитие Китай е все по-интегриран в
международната общност и все по-тясно свързан със света. Неговата съдба и
бъдеще са все по-свързани със съдбата и бъдещето на света. Китай не може
да се развива в изолация от света. И светът не може да постигне просперитет и стабилност без Китай. Ако не управляваме добре нашите отношения с
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останалата част от света, ние може да пропуснем възможностите за развитие,
които ни предоставят установеният световен мир, относителната стабилност в
отношенията между големите държави и бързият напредък в областта на найновите научни изследвания и на технологическата революция през първите 20
години на новия век.

2. Какъв е пътят на мирното развитие?
Да следваме пътя на мирното развитие е една нова концепция за развитие, наложена от Централния комитет на ККП с генерален секретар другаря Ху
Дзинтао, въз основа на спецификата на времето, условията в страната, вътрешната и международната ситуация, опита и поуките от развитието на други големи страни. Това е важно решение относно стратегията за развитие на страната,
както и важно послание на външната стратегия на Китай.
Според мен този път има пет особености. Първо, мирният характер на развитието. Китай не само няма да участва в действия като инвазия, ограбване,
война или експанзия, прилагани от Западните сили. Нашата сила ще бъде ангажирана да служи на световния мир и да интегрира развитието с мира. Второ, независимият характер на развитието. Независимостта е основна черта на
дипломацията на Китай. И самостоятелността е наша ценна традиция. През
последните над 30 години в усилията си за развитие на страната ние сме разчитали предимно на реформи и отваряне към света, на нашата собствена мъдрост и упорита работа, на разширяването на вътрешното търсене и на трансформирането на модела за икономическо развитие. Трето, научният характер
на развитието. Според изискването на Научната концепция за развитие, която
разглежда човека като основен компонент и осигурява всеобхватно, координирано и устойчиво развитие, ние активизираме усилията си за насърчаване
на качествено и бързо икономическо развитие, за изграждане на хармонично
общество с цел осигуряване на стабилна вътрешна среда за мирно развитие.
Четвърто, съвместният характер на развитието. Китай е член на международната общност. Най-полезно както за нашите интереси, така и за интересите на
другите е да си сътрудничим и да споделяме взаимните ползи и отговорности. В областта на външните отношения ние препоръчваме приятелство вместо
враждебност, сътрудничество вместо конфронтация, доверие вместо подозрителност, третиране на всекиго като равен на останалите вместо налагане на
нечия воля върху другите. Пето, общото развитие. Националните интереси на
Китай са в съответствие с общите интереси на човечеството. Развивайки самия
себе си, Китай се стреми да постигне общо развитие с другите страни и никога
не прави нищо за сметка на другите. Ние знаем твърде добре, че ако една страна
иска да се развива, тя трябва да позволи и на другите да се развиват. Ако една
страна иска да има сигурност, тя трябва да направи така, че и другите да се чувстват сигурни. И ако една страна иска по-добър живот, тя трябва да позволи и
на другите да живеят по-добре.
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3. Какви са насоките на развитие и стратегическите
намерения на Китай?
След повече от 30 години на реформи и отваряне към света и особено след
като Китай успешно бе домакин на Олимпийските игри в Пекин и издържа изпитанията на международната финансова криза, светът показва все по-голям
интерес към стратегическите насоки на развитие на Китай. Нека отбележа, че
стратегическият курс на развитие на Китай не е толкова сложен или необясним, както някои хора може би мислят, нито има някакъв скрит дневен ред или
амбиция. Всъщност стратегията на Китай може да бъде определена с две думи:
мирно развитие, т.е. хармония и развитие у нас, мир и сътрудничество в глобален план. Това е нещото, върху което ние трябва да се съсредоточим и да го
постигнем – не само сегашното поколение, но и следващите поколения. Това е
политика, която няма да се промени през следващите 100 или 1000 години. Ние
трябва да постигнем целта с мирни средства, чрез продължаване на реформата
и подобряване на нашата собствена система, чрез упорития труд и творческите
усилия на китайския народ на основата на дългосрочно мирно съвместно съществуване, равенство и взаимноизгодно сътрудничество с другите страни.
По този начин хората в Китай, които са една пета от населението на света,
ще преодолеят бедността и ще водят по-добър живот. Китай ще се превърне в
страна, в която хората живеят в мир и благоденствие, обществото функционира
хармонично, а политическото, материалното, духовното и екологичното развитие се осъществяват по балансиран начин. Така Китай ще стане най-отговорният и стриктно спазващ законовите норми член на международната общност.
В този процес ние ще развиваме социалистическата демократична политика в
съответствие с условията в страната. Обобщавайки, можем да кажем, че китайците са страдали достатъчно дълго от бедността, затова това нашето най-важно
и единствено стратегическо намерение е да направим така, че те да заживеят
по-добър живот, в който всеки ден да е по-добър от предишния. Ние желаем
това и на всички хора по света. ККП нарече този процес „мирно развитие“, а
начините и средствата за постигане на мирно развитие – „път на мирното развитие“. Както може да се забележи, тази концепция беше официално включена
в доклада на ХVІІ конгрес на ККП и в предложението за 12-ия Петилетен план
на последното пленарно заседание. Това е показател за искрените намерения и
за решимостта на ККП да се придържа към пътя на мирното развитие.

4. Как да гледаме на развитието на Китай?
След повече от 30 години на реформи и отваряне към света Китай е постигнал забележителен напредък в своето икономическо и социално развитие.
Особено през последните години развитието на Китай привлича още повече
вниманието на международната общност. Мнозина смятат, че Китай вече е
развита страна, на едно ниво със Съединените щати. Това мнение показва, че
пътят на мирното развитие може да води нацията към развитие и че сме направили правилния избор. Но то показва също и липсата на цялостно и задълбо-
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чено разбиране за нивото на развитие на Китай. Истината е, че БВП на Китай,
макар и с внушителна стойност и с потенциал за бъдещ растеж, трябва да бъде
разпределен на 1.3 милиарда души. БВП на човек от населението в Китай е едва
3800 щатски долара, което поставя страната на 104-то място в света, което е
дори по-ниско от много африкански държави. Според стандарта на Организацията на обединените нации 150 милиона китайци все още живеят с един
щатски долар на ден, т.е. под прага на бедността. Дори и спрямо стандарта от
1200 юана доходи на човек от населението над 40 милиона китайци все още
живеят в бедност. Днес в Китай 10 милиона души нямат електричество и всяка
година трябва да бъде решаван проблемът за осигуряване на работа за 24 милиона китайци. Различията между градските и селските райони, дисбалансът
в индустриалната структура и недостатъчното развитие на производителните
сили са въпроси, които предстои да бъдат основно разгледани. По какъвто и
начин да разглеждаме нещата, Китай си остава голям по население, но малък
в иконономическо отношение. Той е развиваща се страна в пълния смисъл на
думата. Икономическите и социалните проблеми, пред които сме изправени,
вероятно са най-големите и най-трудните за разрешаване в света и ние нямаме
основание за гордост или да чувстваме превъзходство по отношение на другите. За да може Китай наистина да се развие и хората да заживеят сравнително
добър живот, трябва да бъде извървян дълъг и труден път. Това ще изисква
непрекъснатите усилия на няколко или дори на повече поколения. Дори ако
един ден Китай се доближи по показателя БВП на човек от населението до западните страни като САЩ, Европа и Япония, качеството на нашата икономика
и животът в страната все още ще изостават далеч назад.
По-специално трябва да подчертая, че даже Китай да стане по-силен, той
ще остане част от развиващия се свят и ще продължава да работи заедно с
развиващите се страни за целите на общото развитие. Това е така, защото с
развиващите се страни споделяме общ исторически опит, обща борба, общи
цели на развитие и стратегически интереси. Нашата позиция никога няма да се
промени, дори когато Китай набере икономическа мощ или международният
статус на страната се промени. Сега и завинаги Китай е най-искреният и верен
приятел, брат и партньор на развиващите се страни. Въпреки че има какво да
бъде подобрено в отношенията ни с развиващите се страни, сътрудничеството
на Китай с тях е открито и честно и е основано на равенство, взаимна изгода и
искрено приятелство. Шапката на така наречения неоколониализъм по никакъв начин не пасва на Китай.

5. Ще се стреми ли Китай към хегемония,
когато стане по-развита страна?
Такова опасение е неоснователно. В Конституцията на Китай и в Устава на
ККП е записано, че Китай се противопоставя на хегемонизма. Вероятно в света няма друга голяма държава или политическа партия, която да е направила
това.
От историческа гледна точка Китай няма такава култура или традиция да
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се стреми към експанзия или господство. В хода на нашата история от хиляди
години насам хуманността и хармонията са в основата на политическата ни и
културна традиция, в която основни ценности са хармонията, разбирателството, добросъседството и приятелството с всички останали страни. Китай никога
не се е стремил към експанзия или хегемония, дори преди векове в периода на
своя най-голям разцвет, когато е произвеждал 30% от световния брутен вътрешен продукт. Джън Хъ, голям китайски мореплавател, водил най-силната флота в тогавашния свят към западните морета в седем експедиции, е носил със
себе си не кръвопролития или войни, грабежи или колонизация, а порцелан,
коприна и чай. В разцвета на династия Тан (618–907 г.) Япония е получила от
Китай не заплахи, а просперитет. След династия Западна Хан (206 г. пр.н.е. – 24
г. н.е.) територията на Китай като цяло се запазва и до днес.
От гледна точка на световното развитие възраждането на една страна в
ерата на икономическа глобализация може да бъде постигнато чрез равнопоставена и честна международна конкуренция и взаимноизгодно сътрудничество. Вече не е необходимо, а и едва ли е възможно да се следва старият път на
противопоставяне на съществуващия международен ред или на противопоставяне срещу други страни. Анализирайки опита на някои големи световни сили,
преживели периоди на разцвет и падение, можем да стигнем до извода, че експанзионизмът не води до никъде; надпреварата във въоръжаването не води до
никъде; стремежът към световно господство не води до никъде; мирното развитие е единственият правилен път. Колкото по-развит е Китай, толкова повече
той има нужда да засили сътрудничеството си с останалия свят и толкова повече той се нуждае от спокойна и стабилна международна среда. Принципите
на взаимната изгода и съвместното развитие са онова, което сме научили найдобре от над 30-годишния си опит в международните отношения след началото
на реформите и отварянето към света. Това е и ключът към нашия успех. Ние
трябва да държим този ключ и никога да не се отказваме от него.
Основният ни политически курс и стратегически избор е да не се стремим към лидерство, никога да не се конкурираме за надмощие и никога да не
търсим хегемония. Дали една страна е заплаха за света, или не, зависи от това
какви политики тя преследва. Китай винаги се придържа към Петте принципа
на мирно съвместно съществуване, спазва правото на хората във всички страни да избират свои собствени пътища за развитие, никога не се стреми към
господство или лидерство и никога не се опитва да доминира в света. Както
другарят Дън Сяопин е казал, ако един ден Китай се опита да наложи световно
господство, то хората по света непременно ще го разобличат, ще се противопоставят и ще го отхвърлят. В това отношение международната общност може
внимателно да наблюдава политиката на Китай. Някои казват, че Китай иска да
измести САЩ и да доминира в света. Това е просто мит. От политическа гледна точка ние изграждаме социализъм с китайска специфика. Ние не изнасяме
нашата социална система или модел на развитие и уважаваме избора на хората
от другите страни. Икономически ние фокусираме нашите усилия върху развитието. Бихме се радвали да видим траен просперитет и развитие във всички
други страни и се стремим към общ напредък. Във военно отношение ние от-
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хвърляме всяка надпревара във въоръжаването. Нашият основен приоритет
е да дадем възможност на 1.3 милиарда китайци да бъдат по-добре облечени,
по-добре нахранени, да имат по-добри жилища и по-удобен транспорт. Ние не
можем и не желаем да харчим купища пари за военни цели.
Ние не се стремим към хегемония и никога няма да се конкурираме с други
страни за лидерство в нашия регион, да търсим така нареченото съвместно доминиране или да следваме така наречената Доктрина Монро. Политиката, която следваме по отношение на съседните ни страни, е основана на принципите
на приятелството, сигурността и общия просперитет. Целта на нашата Азиатско-Тихоокеанска стратегия е да създадем добра и стабилна среда за нашето
собствено развитие и да постигнем общ напредък с всички страни. Ние искаме
да бъдем добър приятел, добър съсед и добър партньор на АСЕАН и на всички страни в Азия. В двустранните и многостранните споразумения, които сме
подписали с азиатските страни, всички държави се приемат за равнопоставени
и не е включена нито една клауза, която да дава възможност за прояви на ксенофобия. Ние сме отворени за регионално сътрудничество и мотивите ни са
прозрачни и добронамерени. Надяваме се, че това, което другите страни правят в Азия, няма за цел да спира, да изолира или да навреди на Китай. Надяваме
се, че това, което те казват и правят край нашите граници или в този регион, в
който китайският народ е живял в продължение на хиляди години, е също добронамерено и прозрачно. Който възприема развитието на Китай като възможност, която да бъде използвана, може да спечели от това. Който се съмнява в
регионалните и международните стратегически намерения на Китай и насочва
вниманието си към търсене на грешки и създаване на проблеми, ще пропусне
добрата възможност да си сътрудничи с Китай. Опитите да се обединят усилията за борба срещу Китай или за изолиране на страната, както и всяването на
разногласия между страните от региона и провеждането на съвместни военни
учения в близост до китайските териториални води са типичен израз на манталитета на Студената война. Този манталитет не отговаря на настоящата реалност и не може да спре напредъка на Китай. Той може да доведе единствено до
загуба на историческата възможност за развитие на сътрудничество с Китай.
Този манталитет е обречен на провал.
Някои хора тълкуват погрешно китайския идиом „дръж се скромно, като
даваш само най-необходимия принос”. Те приемат идеите на Китай за мирен
път на развитие като димна завеса, с която той иска да замаскира истинските
си намерения, преди да стане достатъчно силен. Това е безпочвено подозрение.
Този китайски идиом, цитиран от другаря Дън Сяопин от края на осемдесетте
до началото на деветдесетте години на ХХ век, означава, че Китай ще се държи
скромно и разумно, няма да бъде лидер на другите или знаменосец и няма да се
стреми към експанзия или господство. Това е в съответствие с идеята за пътя
на мирното развитие.
Обобщавайки, можем да отбележим, че китайците са доброжелателна и
отговорна нация, ние уважаваме другите, но няма да позволим на никого да
ни унижава. Ние развиваме социалистическа демокрация, основана на нашата
национална специфика. Ние ценим, уважаваме и защитаваме правата на чове-
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ка. Може да се сблъскаме с много трудности по пътя си напред, но винаги ще
се придържаме към курса на реформи и отваряне към света. Винаги ще сме
отворени за нови идеи и ще се учим от другите. В отношенията си с другите
страни ще се стремим към равенство, хармонично съвместно съществуване,
взаимна изгода и общо развитие. Ние сме страна, която следва пътя на мирното
развитие и се отнася към другите с откровеност и искреност. Светът може да се
чувства сигурен и уверен в отношенията си със страна като Китай.
Международната общност трябва да приветства мирното развитие на Китай, а не да се страхува от него; да го подпомага вместо да го възпрепятства; да
го подкрепя, а не да ограничава усилията му. Международната общност също
така трябва да разбира и да уважава разумните интереси и тревоги на Китай по
пътя на мирното му развитие.

6. Как бързоразвиващ се Китай ще поддържа
отношения с другите страни?
Както гласи една китайска пословица: „Щом загребват ориз от една и съща
делва, черпаците неизбежно се удрят един в друг“. Тъй като живеем в едно глобално село, търкания и конфликти от различно естество са неизбежни.
Това само по себе си не бива да ни плаши. Важни са принципите, които се
следват при справяне с проблемите, дали това ще бъде тактиката „Око за око,
зъб за зъб”, „Да направиш от мухата слон”, или напротив – прилагане на съвсем
различен подход. Ние спазваме нашите основни принципи във външните ни отношения, които са доказали своята ефективност през последните десетилетия.
На първо място, следваме Петте принципа на мирното съвместно съществуване. По-конкретно ние отхвърляме намесата във вътрешните работи на другите
страни и използването на сила или на заплаха за използване на сила, не влизаме
в съюз с една държава срещу друга. Второ, следваме стратегия на отваряне към
света с цел постигане на взаимна изгода и взаимнопечелившо сътрудничество
и никога не приемаме политиката „печалба за сметка на съседа”. Ние ценим,
развиваме и защитаваме общите интереси и се стремим да направим баницата
с общите интереси по-голяма и по-качествена. На трето място, ние стоим зад
политиката на уреждане на спорове и конфликти чрез диалог и преговори, чрез
търсене на общите допирни точки и запазване на различията. През последните
години сме направили много в това направление – изградихме стратегически
диалог и механизми за консултации със Съединените щати, Европа, Япония
и някои развиващи се страни, участваме в задълбочен обмен на мнения с тях
по важни глобални и дългосрочни въпроси, засягащи обстановката в света и
двустранните отношения. Тези дискусии спомагат за засилване на взаимното
разбирателство и доверие, за намиране на стратегически консенсус, за разширяване на общите интереси и намаляване на противоречията и пречките. Що
се отнася до някои трудноразрешими проблеми, ние предложихме те да бъдат
оставени настрана, докато назреят условията за тяхното разрешаване. Има въпроси, които дори може да бъдат оставени за идните поколения.
Някои хора твърдят, че след като китайското правителство никога не се
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е отказвало от използването на сила за разрешаване на тайванския въпрос и
военните разходи на Китай се увеличават непрекъснато, това противоречи на
изявленията на Китай относно пътя на мирното му развитие. Според мен няма
път на развитие, който да бъде избран за сметка на важни, коренни национални
интереси. Какви са коренните интереси на Китай? Според мен те са следните:
първо, китайската държава и политическа система и политическата стабилност,
а именно – ръководната функция на ККП, социалистическата система и социализмът с китайска специфика; второ, суверенитетът, териториалната цялост и
националното единство на Китай; трето, гарантирането на устойчивото икономическо и социално развитие на Китай. Тези интереси са ненарушими.
Тайванският въпрос засяга коренните интереси на Китай, що се отнася до
обединението и териториалната цялост на страната, той е в сърцата на 1.3 милиарда китайски граждани и на цялата китайска нация. По този въпрос ние
следваме основните принципи на „мирно обединение“ и „една държава, две
системи“. Ние никога няма да позволим Тайван да се отдели от Китай, нито
някога ще се откажем да използваме военна сила. Това не е насочено към нашите сънародници в Тайван, а към ограничен брой тайвански сепаратисти.
През последните години мирното развитие на отношенията между двата бряга на Тайванския пролив отбеляза положителен и значителен напредък, както
се вижда от подписаното Рамково споразумение за икономическо сътрудничество между двете страни на Тайванския пролив, което открива по-голяма перспектива за мирното развитие на връзките между двата бряга на Тайванския
пролив. Но има хора, които, мотивирани от манталитета на Студената война
и от геополитически интереси, продължават да продават оръжие на Тайван въпреки твърдата съпротива на Китай. Такъв род нарушаване на поети ангажименти трябва да бъде коригирано незабавно, тъй като то е неблагоприятно за
мирното развитие на отношенията между двата бряга на Тайванския пролив и
възпрепятства тенденцията за мир, сътрудничество и развитие в Азиатско-Тихоокеанския регион.
Китай провежда военна политика с отбранителен характер. Засилването
на военната мощ на страната е насочено изцяло към поддържане суверенитета
и териториалната цялост, към защита на над 22 000-километровата сухопътна
граница и 18 000-километровата морска граница на страната, към осигуряване
на развитие в спокойна обстановка. Изграждането на националната отбрана не
е движено нито от мотиви за надпревара във въоръжаването, нито от стремеж
към доминиране или експанзия. Някои хора в света непрекъснато се опасяват,
че Китай ще превърне нарастващата си икономическа сила във военна мощ,
но такива опасения са напълно безпочвени. В сравнение с много други страни, като САЩ и Япония, военните разходи на Китай са минимални както като
абсолютна стойност, така и на човек от населението и не може да са заплаха за
други страни. Що се отнася до прозрачността, няма страна, която да е абсолютно прозрачна във военната област. Военната прозрачност на Китай се увеличава през последните десетилетия. Неговата стратегическа цел, в частност, е
по-ясна, отколкото на много други страни, особено на някои велики сили. Например ние открито сме заявили на света, че никога няма да се стремим към хе-
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гемония, открито се ангажираме да не използваме първи ядрено оръжие, както
и да не го използваме пряко срещу или като заплаха към неядрени държави.
Ако други страни последват примера ни, това без съмнение ще бъде голям принос за световния мир, стабилност и развитие.

7. Как Китай ще използва своята
нарастваща сила и влияние?
Целта на развитието на Китай може да бъде обобщена в едно изречение:
да изгради хармонично общество в страната и да подпомага изграждането на
хармоничен свят в глобален план. Това означава, че Китай първо ще бъде отговорен пред своите 1.3 милиарда граждани, а също така ще бъде отговорен
пред хората по целия свят и пред световния мир и развитие, така че от плодовете на развитието му да могат да се възползват както собственият му народ,
така и международната общност. Съществува известно неразбиране относно
това, че се „отдава първостепенно значение на развитието на Китай“ – някои
хора го приемат като знак за бягство от международните задължения на Китай. Всъщност от началото на реформите и отварянето към света ККП издигна
подкрепата за световния мир и насърчаването на общото развитие като една от
своите три исторически задачи. През последните години страната допълнително прокарва идеята за изграждане на хармоничен свят на траен мир и общ просперитет, така че ние отделяме все по-голямо внимание на международните и
регионалните въпроси и се стремим към все по-голям принос в тях. Първо, Китай активно участва в разрешаването на глобални въпроси като енергетиката,
храните, климатичните промени, тероризма, природните бедствия, заразните
болести и финансовата криза, а също и в разрешаването на регионални проблеми като корейския ядрен въпрос, иранския ядрен въпрос, конфликта между
Палестина и Израел и кризата в Дарфур в Судан. Второ, Китай активно участва в изграждането на международната система. Страната е отговорен участник
в международната система. Той е неин бенефициент, но едновременно с това
участва в нея и допринася за изграждането й. Сегашната международна система не е перфектна и трябва да бъде реформирана и подобрена, за да върви в
крак с променящото се време, да бъде по-справедлива и по-рационална. Китай
е готов да играе по-активна роля в този процес, включително и в създаването
и усъвършенстването на международните правила, той ще продължи да поема международни отговорности и задължения, съизмерими с националната
му сила. Трето, Китай активно подкрепя целите на развитието. От една страна,
ние сме фокусирани върху собственото си развитие и тъй като развитието на
Китай е неразделна част от развитието на света, колкото повече той се развива,
толкова по-полезно е това за целия свят. През годините китайската икономика
е допринесла с над 10 на сто за световния икономически растеж и с над 12 на
сто за нарастването на международната търговия, за създаването на милиони
работни места за съответните страни и региони. От друга страна, ние сме не
само важен участник в глобалното развитие, но и важна негова движеща сила.
Ние сме готови да работим с други страни, за да дадем тласък на Целите на
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ООН за развитие през хилядолетието, в интерес на световния просперитет и
прогрес.

8. Как пътят на мирно развитие е свързан със
социализма с китайска специфика?
Това са двете страни на една монета. От една страна, пътят на мирното
развитие е присъща потребност на социализма с китайска специфика. В крайна
сметка изборът на път за развитие на една страна се определя от характера на
нейната система. Вродената алчност на капиталистическото общество и на капитала обуславят факта, че възходът на Западните сили е придружен от агресия
и експанзия, изпълнени с кръв и насилие. Китай, като социалистическа страна,
се стреми към постигане на просперитет, социална справедливост, национално
развитие и световен мир. Китай ще остане в началния етап на социализма за
дълъг период от време и несъответствието между увеличаването на материалните и духовните нужди на хората и изостаналото производство все още е наш
основен проблем. Този факт налага необходимостта постоянно да поставяме
развитието като главна задача в усилията на партията да управлява и да води
страната към просперитет, както и да създава стабилна международна среда
на траен мир; това също определя, че „в следването на социализма, ние трябва постоянно да повишаваме производителността и да се застъпваме за мира“
(Дън Сяопин). От друга страна, пътят на мирното развитие е неразделна част от
социализма с китайска специфика, който се въплъщава в много области, например в икономическата, политическата, културната, социалната, екологичната и др. И неговата проява в областта на външните отношения е именно пътят
на мирното развитие. С други думи, мирното развитие представлява основната
същност, характеристика, съдържание и средство за постигане на социализма
с китайска специфика в областта на външните отношения. Да държим високо
знамето на социализма с китайска специфика, означава, че ние трябва да издигаме знамето на мира, развитието и сътрудничеството и никога да не се отказваме от пътя на мирното развитие. Това е основният извод, до който нашата
партия е достигнала след анализ на основните тенденции на развитието на света и обобщаване на опита и уроците от развитието на Китай и на други страни.
Това е важен резултат, който сме постигнали чрез адаптирането на марксизма
към китайската действителност и характера на епохата, това е и основната гаранция за реализиране на научнообосновано развитие в сложната и променлива международна обстановка.

9. Каква е връзката между пътя на мирното развитие и
изграждането на хармоничен свят?
За да се придържаме към пътя на мирното развитие, е важно светът да знае
как Китай ще се развива и обновява. Това по същество представлява избор на
партията на пътя за развитие и на стратегията, които да следва нашата страна.
Говорейки за изграждането на един хармоничен свят, трябва да отговорим на
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въпроса какъв именно свят и какъв международен ред се стреми да изгради
Китай. Това представлява по същество международният ред и кодексът за поведение, за които нашата партия се застъпва. Ангажирането с пътя на мирното
развитие е основата и предпоставката за изграждане на хармоничен свят, а хармоничният свят е неизбежно необходим на мирното развитие. Китай подкрепя
единството на двете неща и призовава за патриотизъм и интернационализъм.
Поемайки по пътя на мирното развитие, китайският народ, който е една пета
от населението на света, може да постигне по-добър живот, който ще бъде огромен принос към човечеството, и ще направи света по-хармонично място.
Китай даде на света да разбере и многократно подчертава ангажимента си към
пътя на мирното развитие, защото ние искаме да покажем нашата искреност в
следването на мирното развитие, а също и да вдъхновим повече страни да се
присъединят към нас по пътя към мирно развитие. Ако повече страни направят това, изграждането на един хармоничен свят на траен мир и общ просперитет няма да бъде далеч във времето. И ако светът, в който живеем, става все
по-хармоничен, китайският път на мирно развитие също ще става по-гладък и
стабилен. В този смисъл ангажиментът за пътя на мирното развитие и изграждането на хармоничен свят са взаимнозависими, взаимно се подкрепят и не
може да бъдат изкуствено разделени.

10. Ще доведе ли китайският път на
мирно развитие до желания резултат?
Да, ще доведе. Светът може да забележи, че през последните 30 години ние
опровергахме историческото правило, според което нововъзникващите икономически сили неизбежно трябва да преминат по пътя на заграбване, агресия и
съперничество за хегемония. Ние открихме изцяло нов път във времето на глобализацията – пътя на мирното развитие чрез упорита работа, мъдрост и взаимноизгодно сътрудничество. Напредъкът на Китай в петте години на 11-ата
петилетка (2006–2010 г.) доказа още веднъж, че пътят на мирното развитие ще
доведе до по-добро бъдеще. През последните пет години общата национална
мощ на Китай продължи да нараства; той участва в международното сътрудничество в широк спектър от области; неговата международна известност и влияние се увеличиха забележително; отношенията с другите страни се задълбочиха
и неговите дипломатически усилия постигнаха голям успех.
През тези пет години, под мъдрото ръководство на ЦК на Партията и на
Държавния съвет, ние работихме за общите интереси на развитието, имайки
предвид нашата основна задача, използвахме старателно различни възможности и се справихме с различни предизвикателства. Ние бяхме домакини на големи събития, преодоляхме кризата, насърчавахме развитието и си изградихме добър имидж. Ние подпомагахме реализирането на интересите на Китай и
направихме нови големи крачки в дипломатическите си отношения. Централният комитет на ККП свика успешно заседание, посветено на външната политика. По време на срещата, на базата на цялостно и задълбочено разбиране на
развитието и промените във вътрешната и международна среда, централното
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партийно ръководство подчерта, че отношенията на Китай с останалия свят са
преминали през исторически промени. Бяха формулирани множество важни
стратегически идеи за международните отношения, които ще ръководят нашата дипломатическа работа по пътя на научнообоснованото развитие, като
например цялостно разглеждане на вътрешното и международното положение,
ангажиране с пътя на мирното развитие и изпълнението на стратегията за отваряне към света с цел взаимна полза, взаимнопечелившо сътрудничество и
изграждане на хармоничен свят на траен мир и общ просперитет.
През последните пет години ние внимателно следихме вътрешното и
международното положение, проведохме дипломатическа работа във всички области и полагахме усилия за създаване на мирна международна среда и
благоприятни външни условия за модернизацията на Китай. Ние постепенно
и стабилно развивахме отношенията на Китай с водещите държави, със съседните и развиващите се страни, развивахме всестранно приятелството и сътрудничеството и с другите страни в света. Ние активно осъществявахме многостранна дипломация и дипломация на срещи на върха, Партията и държавните
ръководители обявиха основните ни политики и позиции по много въпроси
и ние активно участвахме в сътрудничеството за преодоляване на международната финансова криза и в усилията да се даде тласък на реформата на международната икономическа система. Ние играхме изключително конструктивна роля в справянето с промените на климата и с други глобални проблеми.
Интегрирахме стратегиите за привличане на чужди инвестиции в Китай и за
инвестиране от Китай в чужбина, енергично осъществявахме икономическо и
търговско сътрудничество с други държави, предприехме адекватни действия
за справяне с кризата в национален план, за поддържане на стабилност, насърчаване на развитието и трансформиране на модела за икономическо развитие.
Ние използвахме добре шансовете на домакинството на Олимпийските игри в
Пекин, на 60-ата годишнина от създаването на Китайската народна република,
Експо-2010 в Шанхай, Азиатските игри в Гуанджоу и други големи събития,
за да засилим публичната дипломация, хуманитарния обмен и да изграждаме
имиджа на Китай като културно напреднала, демократична, отворена, прогресивна и отговорна голяма държава. Имаме повече нови приятели от страните в
целия свят, задълбочаваме дружбата със старите си приятели, активно насочваме международното обществено мнение и спомагаме за изграждането на „меката сила” на държавата. Ние твърдо отстоявахме суверенитета и сигурността
на страната, решително противодействахме на сепаратистки и саботажни дейности и активно участвахме в международното сътрудничество в областта на
нетрадиционната сигурност. Ние се придържахме към принципа, че човекът е
в основата на всичко, поставихме дипломацията в услуга на хората, опазвахме
законните права и интереси на китайските фирми и граждани в чужбина, осъществихме много международни спасителни и мироопазващи операции. Ние
разширихме нашите общи интереси с другите страни чрез широко сътрудничество и насърчавахме общото взаимноизгодно развитие и съвместен прогрес.
Ние работихме също така енергично за разрешаване на конфликти, за преодоляване на различия, подозрения и недоразумения чрез различни форми на
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стратегически диалог и политически консултации.
Практиката доказва, че следвайки политиката на реформи и отваряне към
света, ние вече сме в синхрон с тенденцията на глобализация на икономиката.
Чрез мирно развитие и международно сътрудничество изграждаме приятелски партньорства с други страни и успешно се справяме с различни проблеми и разногласия, играем конструктивна роля в международните отношения,
насочваме развитието на международния ред в справедлива и разумна посока.
По този начин ние ще можем да проправим пътя на мирното развитие в съответствие с тенденциите на времето и колкото повече вървим по него, толкова
по-широк и светъл ще става той.
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сно е, че България все още не е преодоляла икономическата криза. Нейните социални последици – безработица, нарастващи цени, свито кредитиране, бедност, дори се увеличават. Но има и още една
криза и тя е не по-малко дълбока. Това е кризата на
политическата идентичност не само у нас, а и в Европа. В резултат – към партиите и политиците е налице
голямо недоверие.
Ясно е, че в предстоящите избори БСП ще се
противопостави главно на ГЕРБ. Управлението на
ГЕРБ замразява доходите, допуска спекулата, не се
справя с масовата престъпност, поставя под заплаха
големи инфраструктурни проекти, нарушава европейските демократични стандарти. Подкрепата за
него неминуемо ще намалява. Ние обаче не бива да
разчитаме главно на това. Необходимо е да активизираме нашите организации, да търсим партньорства и
съюзи, популярни кандидати. Но всичко това едва ли
ще е достатъчно, ако не предложим истинска и съвременна лява местна политика. Политика, която да
ни отличи от останалите партии и да даде надежда и
кураж на хората на труда, на бедните и безработните,
на предприемчивите, а не на спекулантите, на социалноотговорните, а не на обичайните тарикати, които се увъртат около общинските средства като кучета
край месарница.
Мнозина ни казват, че това едва ли е възможно.
Ако има разлика между лява и дясна политика, тя се
отнася до националната политика – казват още те.
Освен това днес общата задлъжнялост на българските общини доближава 200 милиона лева, като за отделни общини тези средства надхвърлят една трета
от годишния им бюджет. Знаем, че много хора порабр. 3/4 – год. XIV

ПОЛИТИКА
ди бедност или духовна деградация са склонни да продадат своя глас. Наистина, при такива условия трудно се избира как да управляваш. За подобни случаи
българинът казва „Сиромах човек – жив дявол“. Известно е, че ние, българите,
сме специалисти по индивидуалното, а не по колективното оцеляване. За нас
обаче като социалисти по-подходяща за случая е английската пословица „Няма
безизходни ситуации – има безизходни хора“ и съответно – политици.
Българските общински традиции предхождат възстановяването на съвременната българска държава. Освен това точно преди 120 години българските
социалисти в първата си програма залагат специален раздел за градската и общинската политика на партията. Опитът на комуните от края на ХІХ век до началото на 20-те години на миналия век доказва, че тази политика е била не само
красиво пожелание, а реалност в тогавашните капиталистически условия.
През март т.г. във Франция се проведоха избори за общини и департаменти, тоест за местна власт. Френските социалисти са дълбоко вкоренени в тази
власт и опитите за това започват още от Парижката комуна. Те предложиха
свой обществен договор, за да превърнат общините в щит срещу дясната политика, за да компенсират оттеглянето на държавата от нейните социално-икономически функции. С тази политика социалистите и техните леви съюзници
спечелиха убедителна победа.
Но и без да прекосяваме цяла Европа в търсене на достойни за подражание
образци на лява политика, можем да се позовем на собствения си опит в местната власт през последните години. Редица български общини няколко мандата
се управляват от кметове и съветници, излъчени или подкрепени от БСП. Във
Варна са направени стъпки за назначаване на лекари в училищата; в Ловеч са
формирани квартални и селски съвети, с които се консултират решения, засягащи съответните местни общности; в Брегово общината осигурява за над
100 души домашен социален патронаж и по няколко пъти годишно се допитва
до своите жители по най-важните за тях въпроси. Такива ценни и самородни
решения има и в редица други общини, но те не са достатъчно осмислени и
популяризирани.
Тези практики трябва да се анализират, обобщават и разпространяват от
органите на Националния съвет и да залегнат в предизборната платформа на
партията.
Казаното е достатъчно, за да заявим, че е необходима общопартийна политика за местната власт. Тази политика трябва да има своите конкретни проявления и специфика в отделните общини и региони, тя трябва да има авторитетни
и достоверни изразители. Тя не се свежда до тесни бизнесинтереси, до всеядни
коалиции или до намиране на някой популярен симпатяга, зад когото да застане БСП. Истинската партийност е в делата, а не в афиша, на който стои ликът
на кандидата. Наскоро на въпрос към наш активист какви да са кандидатите ни
– партийни или коалиционни, той отговори – „Чисти“. Въпросът е има ли БСП
все още воля и сили да застане срещу политическата корист, посредственост и
интриги, като отстоява принципи, като залага на способни, достойни и морални личности.
Чрез такава политика ние трябва да се обърнем към нашите членове и по-
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тенциални избиратели. Тази политика ще успее само ако намерим хората, които
да я олицетворяват. Тя ще бъде и критерий за оценка на нашите представители
в местната власт.
В началото на март Обединението на левите социалисти проведе дискусия, на която обсъди своето виждане за лявата политика в местната власт. Ние
подемаме тази дискусия като конструктивен фактор в партията. Очакваме другите обединения, дискусионни клубове и главно общинските организации и
Националният съвет на БСП да развият тази дискусия и да формулират лявата
политика за местната власт.
Ние тръгваме, за да спечелим тези избори, но не само за себе си и не само
за да отчетем поредния, а понякога и съмнителен успех. Защото такъв успех е
или пиров, или дори остава непостижим. Не бива да жертваме лявата си идентичност заради победа на всяка цена, такава победа утре ще ни отдалечи от
властта, а главно – от нашите искрени привърженици.
Ние искаме да спечелим изборите не просто за да отстраним ГЕРБ от
властта, а за да променим управлението в интерес на мнозинството от хората и
на развитието на страната.
Нашите конкретни идеи и предложения са формулирани в „Харта 2011 за
лявата политика в местната власт“. Те се основават на ясното разбиране, че неолибералната политика и икономическата криза влошават качеството на живот,
увеличават неравенствата и водят до бедност и социална изолация. Когато държавата се оттегля от своите задължения, лявата политика в общините трябва
поне отчасти да компенсира този дефицит. Лявата политика в местната власт
е стъпка към формирането на национална и регионална политика, която да постигне икономически напредък, сигурност и социален просперитет.
Конкретните ни предложения за лява политика в местната власт са:
• Тежестта на местните данъци и такси да се разпределя справедливо,
така че нискодоходните групи да бъдат защитени.
• Общините да се ангажират с откриване и поддържане на работни места
в общински предприятия и фирми.
• Общините да съдействат за развитие на социалната икономика чрез
създаване и подкрепа на социални предприятия (кооперации, юридически
лица с нестопанска цел, общински фирми) и на други форми за социална и трудова интеграция с цел осигуряване на професионална квалификация и заетост
на граждани в неравностойно положение.
• Общините да повишат ефективността при изразходване на средствата
и да предприемат мерки срещу източването на общинските бюджети, срещу
спекулата и нелоялната конкуренция.
• Европейските средства да се насочват към проекти с висока полезност,
гаранция за което е предварителното им обсъждане в местната общност. Да се
въведе публичен контрол върху ефективното влагане на тези средства.
• Местните власти да приемат правила, с които да изключат възможността в обществени поръчки да участват фирми, които имат задължения към работниците и служителите или са били некоректни към общината.
• Сигурност за гражданите и опазване на техните имоти чрез създаване
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на общински структури за охрана и чрез прехвърляне на персонал и ресурси от
националната полиция към общините.
• Местните власти да приемат карта на социалните услуги в съответствие
с потребностите в общините и регионите. Развитие на мрежа от социални услуги за възрастните с предимство върху грижите в дома.
• Гарантирано здравеопазване чрез подкрепа на общинските болници, на
медицинските практики в малките населени места и на училищното здравеопазване.
• Грижа за децата чрез облекчения при плащане на такси в детски ясли
и градини и чрез допълнителни отстъпки за деца от бедни и многодетни семейства.
• Подкрепа на българската национална и културна идентичност чрез запазване на училища, театри, читалища и други самодейни и извънкласни средища на културна дейност.
• Създаване в общинските училища на библиотечни фондове с учебници
и учебни помагала след VІІІ клас за нуждите на ученици от социалнослаби семейства.
• Осигуряване на безплатен или с ниски такси достъп до спортни съоръжения за масов спорт на децата и на младежите.
• Възраждане на общинската жилищна политика чрез регенерация на
стари сгради; предоставяне на общински терени на строителни фирми срещу
изграждане на жилища и други.
• Внимание към опазване на природните ресурси. Подобряване на сметосъбирането, ангажиране на общините със създаване на предприятия за преработка на отпадъци и на биомаса.
• Реално участие на гражданите в местното самоуправление чрез формите на пряка демокрация, чрез граждански консултативни съвети, обществени и
квартални съвети.
Тези наши ангажименти са насочени преди всичко към ограничаване и
преодоляване на бедността, към повишаване на икономическата и гражданската активност, към подобряване на условията на живот в българските общини.
За нас тези ангажименти определят облика на лявата политика в местната
власт. Те трябва да послужат като критерии при издигането и подкрепата на
кандидатите за кметове и съветници от страна на БСП в предстоящите избори
и за оценка на тяхната дейност през следващия мандат.
Всяка община трябва да отговаря на определени минимални социални
стандарти. За целта е необходимо както държавата, така и общините да поемат
определени задължения за тяхното постигане. Изпълнението на поставената
задача съответства на конституционната постановка за общината като основна
административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление. Така ние даваме аргументиран отговор на въпроса какво трябва
да представлява съвременната българска община и какво оправдава нейното
съществуване. Първоначално тези стандарти могат да се въведат като препоръчителни за представителите на БСП в местната власт, а след няколко години – и
като нормативно задължителни.
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Предлагаме минимални стандарти за определяне способността на всяка
българска община да изпълнява своето социално предназначение в няколко
области:
• Образование – поддържане на поне едно училище с осигурен транспорт
до него.
• Здравеопазване – осигуряване на 24-часово медицинско обслужване на
населението от звено за доболнична или спешна помощ в общината.
• Социални услуги – наличие на минимум от социални услуги за най-уязвимите групи със специално внимание към възрастните хора.
• Транспорт – обслужване на транспортни линии от всяко населено място до общинския център поне веднъж на ден.
• Съобщения – поддържане на пощенски клон в общинския център и
запазване на пощенските станции в малките населени места с възможност да
извършват плащания и доставка на определени стоки.
• Сметосъбиране – събиране на битовите отпадъци от всяко населено
място поне веднъж в седмицата.
• ВиК – поддържане на водопровод и канализация във всяко населено
място с над 10 000 еквивалентни жители.
Ние не приемаме задълбочаващата се дискриминация по отношение на
достъпа и ползването на редица права от жителите на най-малките общини и
изостаналите райони.
Ние апелираме за по-голяма ангажираност на държавата за намаляване
на неравенството между общините и за по-справедливо финансиране на делегираните дейности. Изискваме от представителите, които БСП ще издигне и
подкрепи в предстоящите местни избори, да провеждат политика, която е ориентирана към постигане и утвърждаване на посочените минимални социални
стандарти.
Всички партии говорят, че местната власт работи в интерес на хората и на
местните общности. БСП е партията, която наистина трябва да го прави!
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артия ГЕРБ пое правителственото управление
на България в нелека, прогресивно усложняваща се стопанска и фискална обстановка. Световната
финансово-икономическа криза през 2009 г. бе започнала осезаемо да засяга нашата страна, чийто бюджет
обаче, въпреки предварителните предупреждения от
страна на сериозните макроикономисти, бе разчетен
при растеж от 4,6%. Впоследствие, както знаем, българската икономика реализира спад от около 5%, който съществено надхвърли преобладаващите прогнози за 3 процента.
Проблематична за условията на криза бе и наследената данъчна система, разчитаща предимно на
приходите от косвени данъци, с главен данък ДДС.
Българският коефициент на съотношение между приходите от косвени и преки данъци от около 2,8, както
и коефициентът от 1,3, получаван при съпоставката
между приходите от косвени данъци и сумата от приходите от преките данъци и социалноосигурителните вноски, са екстремно девиативни спрямо реалиите
в Евросъюза. „Средни“, типични за него са съответни
показатели от около 0,9 и 0,5.
Подобна атрофирано снижена зависимост на
националния бюджет от приходите от преки данъци,
освен че е в ярка колизия с принципите на социалната справедливост, демонстрира силна уязвимост при
стопански сътресения. Доказано е, че при рецесия
потреблението спада по-силно и по-бързо от доходите. През кризисната 2010 г. например покупките на
нови автомобили у нас са намалели с повече от 60%
спрямо предкризисното ниво, а спестяванията на населението са се увеличили с над 2 млрд. лева. Това е
проява на прословутата „склонност към спестяване“
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на населението за „още по-черни дни“, както и на въздържането от страна на
фирмите от инвестиции с оглед лошите икономически перспективи. Свиващата се консумация естествено означава съответно намаление на бюджетните
приходи от косвени данъци. А тъй като, както посочихме за данъчния модел,
първенстващи у нас в осигуряването на бюджетни приходи са косвените данъци, нормално бе да се стигне до сериозната фискална криза, на която и до
момента сме свидетели.
Главният идеолог на икономическата политика на ГЕРБ и същевременно
водещ макроикономист в правителството, вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков не прецени адекватно ситуацията и въпреки препоръките, направени в доклада за президента на републиката от есента на 2009
г., реши да запази т.нар. плосък данък върху личните доходи. Същевременно,
планирайки бюджета за 2010 г., той допусна още поне четири изключително
съществени грешки.
Първата от тях бе, че постигането на уравновесен държавен бюджет бе
обявено за върховен национален приоритет. В икономическата наука се счита за доказано, че рестриктивната фискална политика е контрапродуктивна в
рецесионни условия, когато в икономиката липсва финансов ресурс. По-правилно би било, и това намери място в редица публикации и други публични
изяви на българските макроикономисти, националният ни бюджет да бъде
планиран с дефицит и в икономиката ни целево, мултипликационно да бъде
инжектирана ликвидност под формата на външни заеми. Аргументирано бе,
че България може да си позволи това и че едно сравнение на българския показател за задлъжнялост от 15% спрямо БВП с гръцката задлъжнялост от над
130% е тенденциозно и абсолютно неуместно. В комплекта препоръки към правителството напразно фигурираше и препоръка за задължително „адресиран
бюджетен дефицит“, сиреч за предварително планиран дефицит, предназначен
изключително за изграждането на инфраструктура.
Втората голяма грешка на министър Дянков е, че той пренебрегна през 2010
г. потребността да се сключат външни заеми. Това костваше на страната ни безразборно, нецелево, безадресно изхарчване на кръгло 2 млрд. лева от фискалния
резерв, което същевременно означава създаване макар и не на непосредствена,
но все пак заплаха за валутния борд. Пропусната бе също възможността бордът
допълнително да бъде гарантиран чрез преговори с Международния валутен
фонд по линия на „новите улеснения“, позволяващи получаването на средства
от Фонда само при потребност от такива и без „кондициониране“, тоест без налагане на финансови и макроикономически условия на страната ни.
Друг важен пропуск в контекста през 2009–2010 г. е свързан с „недооценяването на момента“. През визирания времеви период България при съответна инициативност би могла да получи доста по-съществено от отпуснатите
ни стотина милиона евро финансово съдействие от Европейската комисия. А
и затрудненията с платежоспособността на Гърция все още не бяха станали
публично достояние и не бяха довели до повишаване на риска и съответно на
премията за риска на целия балкански регион. Така че един евентуален външен заем за България би могъл да бъде спазарен при далеч по-благоприятни
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условия, отколкото сега, през 2011 г., когато правителството най-после призна
необходимостта от такъв заем на сума от 2,35 млрд. лева.
Правителството лекомислено подмина също така идеята привличането на
финансови средства отвън да бъде използвано посредством избрана или нарочно създадена финансова институция като лост за снижаване на лихвените
проценти у нас. Сега делът на проблемните банкови кредити е застрашителен,
наближава 18%, необслужваните кредити са 11 процента.
Третата голяма грешка на министър Дянков бе намалението през 2010 г. на
социалноосигурителната тежест с 2%. Това решение бе взето под въздействие
на неолибералните институти и въпреки резервите на макрокономическата
общност у нас. Погрешността му бързо пролича, то впрочем бе един от факторите, довели до актуализацията на бюджета в средата на годината. Възстановяването на предишното статукво, предприетото за 2011 г. повишаване на
социалноосигурителните вноски бе обаче проява само на повърхностно осъзнаване на проблема. Един от основните принципи на публичните финанси е
максималната самоиздръжка на публичните институции, каквито са НОИ и
НЗОК, и съответно избягването на т.нар. крос субсидии. Не е никак нормално
60% от издръжката на НОИ да идва от общобюджетни средства, както се беше
получило на един етап. Такова фактическо състояние просто обезсмисляше съществуването на визираната институция.
Четвъртата грешка, допусната от вицепремиера Дянков, бе необоснованото увеличение на акциза върху тютюневите изделия. По този начин цената
на цигарите в България се оказа по-висока, отколкото в съседните ни страни, и
контрабандата и разрастването на черния пазар бяха предварително програмирани. Сега загубите на бюджетни приходи се оценяват на 2 млрд. лева годишно,
като 40% от пазарния сегмент на тютюневи изделия е „извън закона“. Множат
се индикациите, че тази ситуация повсеместно и тотално корумпира държавните и партийните структури.
Икономическата политика на ГЕРБ остави за изминалата повече от година
и половина впечатлението за „закъсняване след събитията“, за някакво своего
рода рачешко придвижване „заднешком напред“. Това безспорно се дължи, от
една страна, на перманентния сблъсък на схематичните неолиберални възгледи,
на които министър Дянков е носител, с потребността от гъвкав, неординарен,
творчески подход, който кризисната действителност обективно изисква. От
друга страна, за апостериорното „признаване на фактите и съобразяване с тях“
в правителството явно специфична роля играе премиерът, г-н Бойко Борисов,
който е поел също и функциите на „внезапна спирачка“ срещу неолибералните залитания в крайности и откровените идеологически приумици, какъвто например бе напънът за затваряне на БАН. Този избор на министър-председателя
може да се отдаде главно на неговата популистична характерологична и политическа нагласа, както и в известна степен на здравото му чувство за реалност.
2011 г. се очертава като година на пълзяща ерозия на социалните структури в България. Воден от неолибералната аксиома „по-малко преразпределение
– по-голям растеж“, за която впрочем статистически липсват достатъчно убедителни доказателства, министър Симеон Дянков заложи с 8–9 пункта по-мал-
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ко преразпределение от обичайното през последните години на база бюджетни
приходи (33% от БВП вместо 41–42%) и с 2–3 пункта по-малко преразпределение на база бюджетни разходи (36% от БВП вместо 38–39%). В това действие пролича и неговата неувереност в собствената му макроикономическа прогноза за нарастване на БВП от 3,6% през годината. Повечето макроикономисти
прогнозират растеж от кръгло 2 процента.
Показаният макрофинансов правителствен подход предполага замразяване на силно орязаните още през 2010 г. държавни разходи за образование (с 20–
25%), култура и наука. Декларираният от премиера през миналата година възглед, според който част от средствата за поддържане на социалните структури
следва да се заделя за национално кофинансиране на изграждането на пътните
магистрали, е коренно сбъркан. Ограниченото финансиране на образованието,
науката и пр. ограничава инвестициите в бъдещето и настоящето на човешкия
капитал у нас, което, макар и да не е директно забележимо и непосредствено,
влияе отрицателно върху темповете на развитие, включително в частност и
върху привличането на чужди инвестиции.
Нееднократно в макроикономически анализи по масмедиите бе препоръчвано кофинансирането на инфраструктурни проекти да се извършва посредством заемни средства. А като първостепенен източник за тях бе посочвана
Европейската инвестиционна банка, правителствените контакти с която стартираха с голямо закъснение – в началото на 2011 година.
Строежът на пътни магистрали е едно от малкото смислени усилия на
сегашното правителство и заслужава адмирации. Разбира се, подобна едностранна фиксация иманентно притежава и отрицателни страни, защото на втори план остават нерешени изострените дългогодишни национални проблеми,
свързани с изграждането на заводи за преработване и депа за смет, на водопроводни и канализационни системи, с поддържането в добро състояние на останалата пътна мрежа и пр. Неяснота цари и относно бъдещето на енергетиката,
в частност при изграждането на АЕЦ „Белене“. Придвижването към свързване
на българската газо- и нефтопреносна мрежа с европейската се намира в зачатъчен стадий, транзитните газопроводи „Набуко“ и „Южен поток“ откровено
буксуват. Концентрирането в столичния град единствено в строителството на
втория радиус на метрото имплицитно игнорира възможностите за частично
паралелно изграждане на трети радиус (поне от Княжево до центъра), както и
на градска железница над коритата на Перловската и Владайската река, идейните разработки за която датират отпреди десетилетия.
В бюджета за тази година е заложен твърде нисък процент на инфлация
– 3,7%, по-реалистичното число е 4,5–5%. Това обстоятелство, заедно с ултраконсервативния подход при планирането на бюджетните приходи и разходи,
с голяма вероятност ще доведе към края на годината до поява на бюджетни
излишъци. Те обаче естествено не са предвидени в разходната част, което предполага тяхното нерационално, с оглед насърчаването на стопанския прогрес,
харчене или в съответствие с демонстрираните неведнъж схоластични разбирания на министър Дянков – тяхното спестяване, сиреч нелогично при криза
изземване на финансов ресурс от икономиката.
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През януари 2011 г. министър Дянков публично заяви подкрепата си на
две „реформаторски“ идеи: за въвеждане на т.нар. фискален борд и за законодателно регламентиране на приемането на размера на преките подоходни данъци
за физическите лица чрез референдум.
Първата от тези идеи не е нова, тя отдавна е в обръщение сред неолибералните среди и по съответните масмедии. Конституционна регламентация на 1%
бюджетен дефицит у нас би била откровен авантюризъм, лишаващ икономиката и обществото от един твърде полезен, особено през кризи, регулативен инструмент. Вече видяхме как у нас, независимо от предварително заявените правителствени намерения, бюджетният дефицит през 2010 г. стигна 3,9% спрямо
БВП, а в бюджета за тази година даже под натиска на обективните обстоятелства е планиран дефицит от 2,6%. Уверихме се още, че здравословната реакция
на развитите страни при криза бе покачване на бюджетните дефицити, които
в ЕС, въпреки Маастрихтските критерии, отидоха на 7–8–9% от БВП. Вярно,
имаше и отделни опасни прецедентни увлечения от 12–13% (Гърция, Ирландия), но, от друга страна погледнато, те се явяваха обществено спасителни, макар че – за всички бе ясно, те са системно опасни за еврозоната и носят големи
финансови рискове и нелеки изпитания в дългосрочен аспект.
Следователно въвеждането на „фискален борд“ у нас е поредната много
опасна за обществото и икономиката ни идея, която правителството на ГЕРБ
може да се опита законодателно да прокара в недалечно бъдеще. Тя често и
напълно умишлено публично се бърка с регламентацията на „широко балансирания бюджет“, съществуваща в някои развити страни. Но едно е, в съответствие със социалните и икономическите потребности, един държавен бюджет за някакъв период да бъде с голям дефицит, който впоследствие да бъде
компенсиран години наред с реализиране на излишъци. А съвсем различно е
да бъде определен лимит от 1% от БВП за превишение на държавните разходи
над приходите годишно, което би лишило и обществото, и държавата от много потребната при стопански турбуленции фискално бюджетна реактивност и
маневреност.
Втората идея – за референдуми по размера на личните подоходни данъци
след 2013 г., по мое мнение е прикритие на интимната идея на управляващите да бъде установен и циментиран възможно за най-дълго проолигархичният
плосък данък. Разбира се, при евентуален сериозен референдум съществуват
ред непредвидимости. Хората биха могли да се произнесат примерно за нулеви
подоходни данъци или, да речем, за 90% горна ставка. Определянето на размера на данъците, подборът на правителствения регулативен инструментариум,
определянето на макроикономическата и на фискалната рамка се явяват строго експертна дейност, подлежаща на обсъждане и контрол чрез средствата и
формите на представителната демокрация. Да подлагаш подоходните данъци
за физическите лица на референдум е все едно да подложиш на референдум
отмяната на смъртното наказание. Доказано е, че в повечето европейски държави смъртното наказание никога нямаше да бъде отменено, ако въпросът се
решаваше чрез референдум.
Публикуването на горните възражения в статия на автора във вестник
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„Дума“ може би доведе до известно модифициране на идеите на министър Дянков. Най-последното, което той публично обяви през февруари 2011 г., бе, че
възнамерява да предложи законодателна регламентация, според която преките
данъци да се определят с квалифицирано мнозинство от парламента, а максималният размер на бюджетния дефицит и процентът на преразпределението да
се закрепят конституционно. По този начин бе доказано намерението на ГЕРБ
да увековечи, доколкото това е възможно, социално неприемливия плосък данък, както и сегашното незадоволително преразпределение, погубващо социалните структури и променящо в негативна посока целия обществен модел у
нас. Основните възражения относно фиксирането на годишна горна граница
на бюджетния дефицит си остават същите. България и българското общество
биха се самонаказали без фискално бюджетна гъвкавост, потребна особено в
кризисни затруднения.
Необходимо е обаче задължително да се подчертае, че подобни схващания издават неприкрита маниакалност и болна непоколебима увереност у управляващите в лицето на въпросния вицепремиер в твърде оспоримия факт,
че те притежават крайни и всевалидни познания и адекватни способности за
провеждане на икономическа политика. Такова поведение непреднамерено ни
препраща към твърде неприятни спомени и асоциации с преживяното през тоталитарните времена, последствията също са ни познати.
Следователно възгледите и идеите на министър Симеон Дянков за това,
което правителството трябва да върши в близка и по-далечна перспектива, за
пореден път водят към превръщането на нашата страна и икономиката й в опитен полигон за необмислени, високоопасни социални експерименти. В този ракурс настоящото правителствено управление носи поредица от неприемливи
рискове за българската държавност и общество.
Обобщавайки, ще изтъкнем, че икономическата политика на ГЕРБ, макар
и текущо трансформираща се при срещата си с обективните реалности, продължава есенциално да е твърдо и даже вулгарно привързана към неолибералните догми от вчерашния ден. Въпросните догми демонстрираха за сетен път и
по ярък начин несъстоятелността си, предизвиквайки „Голямата рецесия“ през
2008 година.
През изминалия отрязък от мандата си правителството неведнъж показа
силна податливост към непремерени със здравия разум, екстремни, неадекватни, колидиращи действителността идеи. А потребните, наболели корекции,
както това бе илюстрирано, обичайно идват постфактум, след достатъчно лутания и със закъснение, чиито силни негативи са за сметка на обществото и на
икономиката.
Откровеният авантюризъм в комбинация с популизма е социално опасна
смес, която прави всякакви оптимистични предсказания за бъдещето на страната ни напълно необосновани. Обещаното от вицепремиера Симеон Дянков
наваксване до 2015 г. на икономическото изоставане на България спрямо средноевропейските страни със сигурност няма да се състои.
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ъв връзка със събитията в арабския свят масмедиите все по-често използват термина революция.
Струва ми се, че нашите журналисти се увличат по онова, което пишат и квалифицират техните
западни колеги, търсещи сензации, или самите араби – участници в събитията или техни наблюдатели.
Практически става въпрос за бунтове, в които социалният елемент придобива в процеса на сблъсъка политически характер. Революция в класическия смисъл на думата – като промяна на социалния строй или
поне коренна промяна в конфигурацията на властта
– на този етап няма.
Погрешен е и опитът да се поставят под един знаменател събитията, които стават в отделните арабски
държави и вероятно ще обхванат и други страни извън арабския свят. Макар че тук действа т.нар. ефект
на доминото – събитията в една страна повличат след
себе си събития в друга страна, не може да се каже,
че причините навсякъде са едни и същи, още повече
че социално-икономическото равнище в различните
арабски държави е твърде различно. Въобще не може
да става сравнение между една Мавритания например, където дори няма градове в модерния смисъл
на думата, и една Саудитска Арабия, чиито принцове
се возят в самолети с позлатени тоалетни, или един
Египет, чиято цивилизация засенчва всички модерни
култури, и така нататък.
Кое е общото?
Исторически погледнато, политическите промени от втората половина на ХХ век в арабските страни
бяха наречени навремето от теоретиците марксисти
твърде пресилено „националнодемократически революции“.
бр. 3/4 – год. XIV
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В повечето случаи те бяха наистина национални, даже националистически, антимонархически и антифеодални, но не и демократически. В повечето
от тези страни водещ фактор на промените бяха военните. (Нека напомним в
скоби, че и в Израел след Бен Гурион и Голда Меир висшите държавни постове
президент и премиер бяха заемани неизменно от бивши военни!)
На власт (не само в арабските страни, а и в повечето новоосвободени бивши колонии в Африка) дойдоха военни върхушки и я осъществяваха понякога
пряко, понякога непряко чрез подставени фигури, но тя съответстваше на духа,
господстващ в повечето армии в света – тя бе диктаторска. Военните начини на
управление бяха преобладаващи. Събитията бяха движени от млади офицери,
чийто произход бе предимно селски, според социалната структура на местните
арабски общества. В тях богатите представители на компрадорската буржоазия
предпочитаха да изпращат децата си да учат на бащини разноски в развитите
западни държави, за да усвояват там престижни навремето професии – юристи,
лекари, по-рядко инженери и други. Селячеството нямаше тези средства, но то
също искаше неговите деца да имат висше образование. При наследената от времето на колониализма система то имаше възможност децата му да получат безплатно висше образование само в местните военни училища. И те излизаха от тях,
носейки в себе си селските, дребнобуржоазни, предимно антифеодални, а и антиимпериалистически идеи за борба със социалната несправедливост и с наложената от колониализма власт на местната буржоазия. Използвайки активно силата
на армията, повечето от тези млади хора с пагони се опитваха да наложат някакъв идеализиран нов справедлив социален ред, наричайки го с термина „арабски
социализъм“ – което привлече към тях вниманието, интереса и симпатиите на лидерите в социалистическите държави, макар да бе твърде далече от онова, което
се разглеждаше като „научен социализъм“. В действителност в повечето от тези
държави вилнееше антикомунизмът, но естественият им антиимпериализъм и
антиколониализъм в атмосферата на Студената война ги тласкаше към социалистическия лагер. В арабския социализъм имаше голяма доза идеи, копирани
както от примитивно тълкуваните и формално възприемани тези на марксизма,
така и от общи, понякога твърде неясни фрази на ислямските догми. Намериха се
дори ислямски теоретици, които „доказваха“, че социализмът и социалната справедливост произтичат от самата същност на ислямската религия. Логиката бе, че
комунистите на първо място са атеисти, а атеистът за вярващия мюсюлманин е
нещо по-лошо от всеки изповядващ неислямска религия, същевременно и интернационалисти, т.е. неслужещи на своите народи, а на чужда държава (имаше се
предвид Съветският съюз), за разлика от арабските лидери, които се представяха
за яростни националисти. Терминът арабски социализъм така си и остана неанализиран докрай от самите арабски теоретици – Насър в Египет, Садам в Ирак,
Бумедиен в Алжир, Бургиба в Тунис и т.н. Независимо от копирания от някои
социалистически държави (особено от България) опит и неговото прилагане под
една или друга форма, особено в областта на силно централизираното планиране, индустриализацията и кооперирането на селското стопанство, резултатът
навсякъде беше един и същ – влошаване на икономическото положение. Нещо
повече – военните лидери на местните „революции“, следвайки своята дребно-
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буржоазна по произход психология, използваха максимално лостовете на властта за безконтролно самообогатяване, което стана за сметка на катастрофалното
нерешаване на социалните проблеми на широките народни маси в съответните
държави. Може да се каже – социалистическият експеримент в тези държави, механически копиран отчасти от социалистическите страни и отчасти от идеологията на модернизирания „социалистически“ ислям, пречупен през конкретните
условия на всяка от тях, претърпя пълен крах.
Към този обективен курс, пораждащ нови многопосочни причини за кризите, се прибави и демографският фактор, взривът на народонаселението.
Броят на населението в тези държави започна катастрофално да расте, за
което немалка роля продължават да играят религиозните догми, забраняващи
всякаква намеса на човека за ограничаване на този феномен. При относително
кратка средна продължителност на живота и при този демографски взрив, над
70% от населението е на възраст под 30 години. Това е поколение, родено след
независимостта, след появата на социалистическите лозунги в тази или онази
страна, а поколението, реализирало някога националните революции, или си
отива по естествен път, или е склерозирало до степен, в която младото население вече го отхвърля. Младите хора имат нужда от работа, храна, училища,
медицинска помощ, жилища, развитие на социалните структури и така нататък. Социалистическите лозунги не им предоставиха всичко това, те останаха
празна фраза, без реално съдържание. А пропастта между бедни и богати в тези
държави достигна немислими в миналото размери.
Поради нерешаването на социалните проблеми чрез методите на социализма арабските ръководни кръгове обърнаха поглед към пазарното стопанство.
Впрочем такова стопанство е съществувало винаги в арабските държави. То
се е породило още в средните векове и по принцип е възприето от традиционните
нрави и от ислямската религия като нещо напълно нормално. Честният търговец
е издигнат в култ дори от арабско-ислямския фолклор, какъвто са приказките от
„1001 нощ“ – там истинските положителни герои са именно градските търговци,
селячеството почти не присъства, да не говорим за някакви работници – такива
просто няма! Пазарното стопанство наред с религията е било винаги част от ежедневния бит на арабина. Опитите то да бъде подменено по административен начин
с някакъв нов вид обобществена „кооперативна“ търговия в някои „арабско-социалистически“ страни не успяха, въпреки регулираните лично от държавните глави
цени на основните продукти, въпреки централизираните доставки на определени
видове стоки, смятани за особено важни, въпреки установяването на трайни дотирани цени и така нататък. А този вид търговия, чрез която се търсеше изход от
фактически безизходната ситуация, присъстваше навсякъде: от сирийската и иракската „таауния“ и египетската „гамаия“ до алжирските и тунизийските „галери“-та
– все форми, чрез които държавата се опитваше да конкурира частния сектор с
методите на централизирани „социалистически“ търговски структури. Навсякъде
тези опити претърпяха провал, те бяха задушени от далече по-гъвкавата конкуренция на паралелно съществуващото традиционно пазарно стопанство. Все пак
някои аспекти на този опит бяха успешно копирани от държави, произвеждащи
петрол, без да се споменават каквито и да е социалистически лозунги. Финансовите
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излишъци в някои от тях бяха насочени към своеобразни „фондове на бъдещето“,
какъвто е случаят с Кувейт и Обединените арабски емирства, с далечната цел да
бъдат използвани като резервни финансови ресурси след изчерпването на петролните залежи. В други страни, каквато бе Либия, част от тези резерви бе използвана
за непосредствени социални нужди – безплатно медицинско обслужване, съчетано с безплатни лекарства, твърди цени на основни хранителни продукти, модерни
жилища, изграждане на перспективни, но скъпоструващи престижни непетролни
проекти и т.н., без да се мисли за бъдещето без петрола. Това обаче не засегна победните държави, сред които бе и Египет, макар той да е смятан винаги за водеща страна в арабския свят, или Тунис, където „европеизацията“ бе забила твърде
дълбоки корени, но заедно с идеите на демократизма бе запазено традиционното
религиозно мислене.
Макар и неснети от официалния пропаганден речник, лозунгите за социализъм бяха изоставени на заден план. Обаче положението не се подобри и
след някои повърхностни промени, изразяващи се в административни опити
за въвеждане на пазарно стопанство от западен тип в някои от тези държави,
в условията на едно сравнително по-изостанало в социално отношение общество, а се изроди (подобно на станалото в България!) в „див капитализъм“, в
който дори елементарни социални проблеми не намираха решение. Напротив,
много от тези държави, особено такива, които промениха рязко източниците
си за въоръжение, какъвто бе Египет, затънаха в огромни дългове, равняващи
се на стотици милиарди долари, което тутакси се отрази върху икономическото
равнище на обикновения човек.
Към цялата тази противоречива картина може да се прибави още един детайл, типичен за традиционната арабска семейственост.
Повечето от някогашните военни, превърнали се в политически лидери,
усещайки естествения си край, подготвиха като свои заместници собствените
си синове. В това отношение отново бе заимстван „социалистическият опит“,
този път копиран от Северна Корея. Практически навсякъде, където навремето
бяха установени и стабилизирани военни режими, се подготвяха условия за
въвеждане на своеобразна „републиканска“ наследствена монархия. Единственият, който успешно приложи този опит, бе сирийският президент Хафез Асад.
Стана така, че той напусна този свят дори преди синът му Башар да достигне 40-годишна възраст, предвидена от конституцията, за да стане президент.
Парламентът бе принуден екстрено да промени конституцията, да намали минималната възраст на кандидат-президента на трийсет и четири години, за да
може наследството да се реализира. Садам Хюсеин не можа да направи същото
с двамата си сина Удай и Кусай – те бяха застреляни при опит да бъдат арестувани от американците месеци преди неговия собствен край. Вероятно заедно с
бащите си ще отидат в политическото небитие и синовете на Кадафи, Мубарак,
Салех, Бен Али, които сериозно се готвеха да заемат техните места.
Определено може да се каже, че ако тези режими продължават да се държат
на власт досега, главна роля играе армията, чиито офицери вече са забравили
същността на социалистическите лозунги и се приспособяват постепенно към
обективно налагащото се пазарно стопанство, съчетано с масова корупция.
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Армейските доставки се превърнаха в солиден източник на обогатяване,
още повече че повечето арабски страни поеха курс на тотално превъоръжаване със западни оръжейни системи и прекратяване на доставките от Съветския
съюз. При намаляването на напрежението в Близкия изток и изоставянето на
палестинската кауза като основна цел на военната подготовка армиите постепенно започнаха да губят и без това отслабената си основна функция, още повече че външен враг практически вече нямаше и армията се превърна в паразитен
израстък върху гърба на държавата и в опора на властта. Може да се каже, че
основната част на египетския външен дълг, надвишаващ няколкостотин милиарда долара, се дължи на абсолютно ненужните американски военни доставки.
Отчаянието тласна мнозинството от народите на тези страни в ръцете на
религиозната реакция. Трябва да се има предвид, че в този свят ислямската религия играе много по-голяма роля, отколкото религията в живота на съвременния европеец, където тя има повече пожелателен характер. В ислямския свят
тя е главен аспект на ежедневния живот, задължителна форма на бита, която
не може да бъде игнорирана дори от местните радикали. Примерът на Иран и
Афганистан, а по-късно и на Ирак и Алжир показа, че подценяването и даже
игнорирането на този фактор е дълбока стратегическа грешка на всички модернисти, независимо от равнището, на което се намират, и от страната, от чиято
гледна точка гледат към развитието на събитията в региона.
Социалните взривове в редица арабски държави не са традиционните революционни взривове, не са и традиционните военни преврати от недалечното
минало. Това са движения от нов тип, в които традиционните военни лидери
вече не играят главна роля, а са помощен фактор, задължен не да движи събитията, а да ги канализира, колкото е възможно повече в своя лична изгода.
Ако се взрем в тези събития, не може да не забележим, че те са насочени срещу
бивши високопоставени военни лидери. Бен Али в Тунис бе полицейски генерал, бивш министър на вътрешните работи. Мубарак бе генерал летец, национален герой от войната срещу Израел през 1973 г. (Впрочем след революцията
от 1952 г. всички египетски президенти – Нагиб, Насър и Садат, бяха бивши
или действащи офицери.) Кадафи бе капитан на първи септември 1969 г., самопроизвел се в полковник на следващия ден, след като възглави антимонархическия преврат, реализиран… в отсъствието на краля, който бе на лечение
в Египет, където щедро му бе предоставено убежище. В Йемен полковник (до
преврата капитан) Салех взе властта след поредица военни преврати, а злите
езици твърдят и сега, че той собственоръчно е застрелял своя предшественик
– бившия президент Хамди, също произведен в генерал след капитански чин.
Покойният сирийски президент Асад бе летец, подготвен заедно с египтянина
Мубарак по едно и също време в съветска военна академия. Той дойде на власт с
военен преврат, наречен „изправително движение“ и насочен срещу прекалено
левеещите се млади баасисти, част от които до известно време бе и той самият.
(Само в Сирия от 1948 до 1971 г. на президентския пост се бяха сменили с военни преврати 12 генерали!) Нека споменем и Садам, който въобще не бе служил
войник, бе избягал от военна служба, но се самопроизведе в генералско звание.
Алжирският президент Бутефлика е активен участник в освободителната война,
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от която излезе с офицерски пагони като министър на младежта, по-късно – министър на външните работи (в Алжир дълги години най-високият определен от
закона военен ранг бе какъвто бе на неговия предшественик Шадли Бенджадид,
а преди него – на бившия началник-щаб на НОА Мохамед Бухаруба, известен
като Хуари Бумедиен). А колко генерали се смениха в безлюдната Мавритания
след отстраняването на първия президент Мохтар Улд Дада, смятан за „баща на
нацията“! А Судан, който при непрекъснато сменящи се управляващи генерали
се превърна от „социалистическа страна“ в бастион на действащите ислямистки терористи – бен-ладеновците! Да даваме ли за пример неарабските ислямски
държави Афганистан, Пакистан, Индонезия, Нигерия и така нататък?
Обаче дойде времето на ново поколение офицери, които споделят недоволството на народните маси, от които произхождат, и проявяват определени
симпатии към тяхната борба, но, без все още да проявяват това публично, вече
претендират за късчета от богатата държавна баница, монополизирана от постарото поколение.
Вярно, естествено възниква въпросът – а богатите държави – производителки на петрол? В повечето от тях, които в своята същност са абсолютни монархии, независимо че някои имат конституции, кралете, емирите, султаните и
шейховете са от същата категория – те всички до един обожествяват блестящите военни пагони и лампази и са се обявили за върховни главнокомандващи,
колкото и нищожни да са армиите на някои от тях! (Твърди се например, че
„армията“ на шейха на едно от седемте емирства в ОАЕ се състои от десетина
души – нелошо платени наемници от Йемен, но има трима генерали – синовете
на шейха, и няколко негови роднини с чинове не по-малко от полковници!)
Движението на протеста започна оттам, откъдето повечето политически
наблюдатели въобще не очакваха – от Тунис.
То се изрази в масови антиправителствени демонстрации, предимно на
студенти, чието единствено искане в началото бе отстраняването на президента Бен Али. Опитите да се свали напрежението чрез козметични реформи и
смяна на отделни фигури, а после и на цялото правителство, не дадоха резултат.
Президентът остави назначения от него премиер да управлява и избяга в неизвестна засега посока заедно със семейството си, както се твърди – със значителна сума пари. Прави впечатление, че веднага след неговото бягство в страната
се завърнаха от емиграция лидерите на местните ислямисти, някои от които
бяха осъдени на смърт и помилвани впоследствие. Разбира се, народът не усети
никакво подобрение на положението си от факта, че президентът е избягал, и
напрежението отново започна да расте. А някаква програма за поне елементарно решение на проблемите, породили бунта, фактически няма!
После дойде редът на Египет, смятан винаги за водеща арабска държава. И тук
на преден план излязоха студентите. Съпротивата на Мубарак продължи по-дълго, отколкото на Бен Али, но въпреки риторичните си закани и заклинания и той
бе принуден да си отиде. За негова чест той остана в Египет, макар че там съществува реална заплаха за живота му. Обаче начело на страната, засега временно, той
постави един от своите най-близки подчинени, шефа на разузнаването, поредния
генерал Омар Сулейман, който изглежда умело борави с методите на демагогията.
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В оценката на тези събития в арабския свят и на основните участници в
тях не може да не се вземе предвид и чисто психологическият фактор.
На арабите не е чужд нашенският принцип „Учи, за да работиш по-лека
работа!“. Един младеж в този свят не си и представя, че може да работи нещо,
което е извън специалността в неговата диплома. Предишните режими, претендиращи да са социалистически, откриха известни възможности за развитие
на местното образование, младежите с дипломи на висшисти станаха много
– но местната икономика не бе в състояние да ги погълне, това породи недоволството им и те излязоха на улицата, размахвайки безполезните си дипломи.
Някои обаче твърде се заблуждават, като приемат тези младежи за носители на
бъдещото светско начало в тези страни. Това е също дълбоко погрешна представа. При настоящата обстановка в ислямския свят, в атмосферата на всеобщо
отчаяние тези младежи са също така вярващи, както и техните родители, нещо
повече, някои от тях са много по-близки до радикалните ислямистки възгледи
и това засилва опасността от включването на нови сили в нови актове на световния тероризъм. Прави впечатление, че все по-често участници в ислямистки
терористични актове са млади хора с висше образование, емигранти, намерили
работа и подслон в западни държави, често със семейства със съпруги неарабки. Но… неуспели да се реализират в собствените си държави!
Между събитията в Тунис и Египет и последвалите събития в Либия, въпреки някои общи черти, има съществени разлики и основната е племенното
деление, наследено от неотдавнашната структура на либийското общество и
съществуващо в някои страни на Арабския полуостров.
Когато през 1969 г. Кадафи начело на група офицери осъществи своя преврат, наречен Първосептемврийска революция, той успя да отстрани една наистина прогнила монархия, подобна на съществуващите досега на Арабския полуостров. С една малка подробност – корените на крал Сенуси бяха… от района
на Бенгази! Макар столицата да беше Триполи, Бенгази се налагаше като предпочитан от краля град, който изведнъж загуби своята роля, а и някои привилегии, които му даваше предишната власт. И това тутакси подсили съперничеството между Бенгази и Триполи. Либия в съвременните си граници възникна
фактически след Втората световна война като механичен сбор на три региона.
Триполитания със столица Триполи бе бивша италианска територия. Бенгази
бе най-големият град в източната провинция Киренайка, където се разпореждаха англичаните. В далечния пустинен юг се намираше френската провинция
Фесан с център Себха. Във всяка от тях живееха по няколко бедуински арабски
и берберски племена, по традиция постоянно враждуващи помежду си.
Ефектът на доминото, който започна с Тунис и Египет, предизвика в Либия трагични последици – гражданска война, политически и военен хаос. Тук
не става толкова въпрос за сблъсък между армия (която се разпада) и народ, а
за чиста междуплеменна война, типична за някои страни в първите години след
ликвидирането на колониалната система – Конго, Нигерия, Мозамбик и др. В
такава война възможна външна военна намеса е крайно опасна както за страната, която се е намесила, така и за вътрешното положение на самата страна, обект
на външна намеса. Опитът показва, че в тези държави външната намеса може
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да причини много повече нещастия и много повече жертви сред обикновените
хора, отколкото ако се запази съществуващото статукво, колкото и трагично да
изглежда то. Освен това не се знае каква ще бъде крайната реакция на арабите
при задълбочаване на военната намеса на НАТО в Либия и при евентуално усложняване на ситуацията в Сирия. Навремето, когато ставаше въпрос за ликвидирането на иракската окупация на Кувейт, арабите бяха относително единни,
но впоследствие при американско-британското нахлуване в Ирак, свалянето на
Садам Хюсеин и неговото обесване арабските лидери бяха доста по-въздържани. Стана ясно, че за Запада постоянни арабски приятели не съществуват!
Факт е, че Ирак след американската намеса се разцепи на три основни
части – сунити, шиити и кюрди, които воюват помежду си, а и с окупаторите,
използвайки предимно методите на терора. Фактическата гражданска война е
един не твърде умело прикриван от пропагандата факт. Събитията в Афганистан показаха, че контролът над тази страна, която никога в историята си не е
била чужда колония, е невъзможен, че Афганистан е разцепен по национален
признак, но същевременно обединен с една цел – изгонване на окупаторите, без
програма за бъдещи действия.
За арабския поглед върху подобна намеса бихме дали пример от собствената ни история. Намесата на хан Тервел срещу силите на Дамаския халифат, обкръжил византийската столица Константинопол през 714–716 г., се
разглежда в арабските учебници по история много по-широко, отколкото у нас.
Фактът, че българите са се били срещу арабите, макар и един-единствен път в
своята история (втори път е сегашната ни намеса в Ирак, която също остава
непростена!), не е забравен.
Арабско-ислямските нрави показват един интересен феномен – арабите
може да се бият помежду си до смърт, но не желаят чужди сили да се намесват
в конфликтите им. Такава е традицията, наследена от древните бедуински времена преди исляма. Тези конфликти, колкото и време да продължават, един ден
свършват с прошка и целувка, а участниците в тях никога не забравят на чия
страна е застанала „третата сила“ – тя завинаги остава чужда и враждебна и за
двете воюващи страни, особено ако е била немюсюлманска.
Може да се каже, че каквато и да е външна намеса, при каквото и да е развитие на вътрешните събития в Либия е нежелателна.
За Запада свалянето на Кадафи е нож с две остриета – от една страна, Европа се бои, че то не може да не се отрази върху много важните либийски петролни доставки. Всяко тяхно прекъсване би могло да доведе до енергийна криза
по-страшна от онова, което стана през 1973 г., а и от газовата криза преди три
години. От друга страна, запазването на режима в Триполи противоречи на основните демократични принципи, с които поне външно се старае да се съобразява американското или европейското обществено мнение. Но тези принципи не
може да се реализират, защото техните последици могат да бъдат опасни не само
за не твърде многолюдната Либия, а и за нейните съседи и за света като цяло.
Вълната на недоволството обхваща в по-малка и в по-голяма степен нови
арабски държави – Йемен, Бахрейн. Появяват се съобщения за вълнения в Сирия, Йордания, Алжир, Мароко. Засега лидерите на държавите, които все още
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не са обхванати реално от вълната на протеста и повечето от които са петролни
монархии, се ограничават с частични реформи, с които да задоволят собственото си население и да не допуснат социални и политически взривове, както в
други арабски страни. Все пак в тях продължава да действа и важният, но също
подценяван може би и от самите тях фактор – племенното деление.
Най-близката цел, поставяна от демонстрантите, е почти винаги една и
съща – да се свали конкретният държавен глава! По-нататък те планове нямат!
Някаква елементарна програма за действие не е дори набелязана нито в Тунис,
нито в Кайро, нито в Триполи, нито в Сана – поне у тези, които загиват на улицата. Очевидно армията, водена от по-млади офицери, в повечето случаи заемаше някаква неутрална или благосклонна към демонстрантите позиция, като
оставяше основната „мръсна работа“ на полицията.
Все пак трябва да се има предвид, че зад гърба на тези увлечени в текущите събития младежи безспорно стоят други сили. Като се наблюдава развитието
на обстановката, не може да не се забележи, че има някаква, неизлизаща засега
на преден план, но мощна организаторска сила, която тихомълком координира
ситуацията, насочва острието на бунтовете ту в една, ту в друга посока и умишлено не поставя пред тълпата друга цел освен свалянето на държавния глава. В
отделните държави в миналото такава сила бе армията. Сега тази невидима до
този момент сила не се ограничава от пределите на една държава, а постепенно
обхваща целия арабски, а и не само арабския свят. Няма съмнение, че тя изчаква
други да реализират основната цел, за да изплува впоследствие тя на преден план,
да може да яхне събитията и да ги вкара в желаното от нея русло. Коя е тази могъща сила, която може да координира подобни действия в международен мащаб?
Според нас това е войнстващият ислямизъм, чийто лозунг е, според думите на покойния лидер на ислямската революция в Иран Хомейни, „зеленото
знаме на исляма да се развява над цялото земно кълбо“. Аятоллахът не можа да
наложи своя лозунг дори в ислямския свят – пречеше му тясната националнорелигиозна база на шиитския ислям, отричан от мнозинството вярващи мюсюлмани и от сунитското мнозинство, намесваше се и историческата вражда
между перси и араби. Обаче опитът на ислямската революция в Иран започва
да се прилага от самите сунитски ислямистки лидери.
Ние правим разлика между исляма като една от световните религии, равноправна с останалите световни религии, и ислямизма като използване на
религията от заинтересувани кръгове и лица за политически цели. (Именно
такива признаци започват да се проявяват и сред някои ислямски проповедници, обикновено чужденци, и техни последователи в нашата страна – именно
те са опасност за социалния и политическия мир у нас, а не просветителските
книжлета за обща култура, разпространявани от тази или онази хуманитарна ислямска организация, но възприемани от съответните полуграмотни в религиозната област власти като върховна опасност.) Наричат и хуманитарните
ислямски организации обикновено „братя мюсюлмани“, които обаче в своята
същност далече не са едно и също нещо.
Организацията „Братя мюсюлмани“ е създадена в Египет преди Втората световна война като своеобразен религиозен отклик на колониалната експлоатация.
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Тогава тя имаше антиколониален, дори антибуржоазен характер. Социалната й
база с времето се разширява, обхваща все по-широки кръгове от населението
– селяни, дребни и средни търговци, буржоазия, работници, дори интелигенти.
Трябва да се има предвид, че интелигентността на индивида в този свят се оценява от народните маси според знанията му по религиозните въпроси. С течение
на времето обаче, с ожесточаването на борбата срещу тази организация, водена
както от колониалните, така и от подчинените им местни управляващи слоеве
(напр. основателят й Хасан ал-Банна е разстрелян без съд и присъда на улицата
по лична заповед на египетския крал Фарук), се засилва и нейната съпротива,
постепенно нейните методи придобиват все по-крайни форми и се превръщат в
тероризъм, отначало в рамките на Египет, а по-късно обхващат и целия ислямски
свят. Практически всички известни в момента ислямски и ислямистки партии в
различните арабски и ислямски държави и движения са клонки на огромното
дърво на ислямизма, посадено и отгледано от „братята“.
Това е според нас силата, която изчаква развоя на събитията. Тя се въздържа да излезе на преден план. За нея опитът в Алжир от миналото десетилетие е твърде горчив и печален. В тази страна, използвайки недоволството от
непрекъснато достигащото до катастрофални размери влошаване на социалното положение на населението – резултат на „социалистическата икономика“ и
демографския взрив – при деклариран може би искрен опит за демократизация
и провеждане на свободни многопартийни избори, ислямистките движения
бяха на път да вземат властта. Създаде се възможност по демократичен начин
да се стигне до един ретрограден ислямистки режим и развитието на страната
да се върне със столетия назад. (Практически в специфичната обстановка на
една ислямска държава се повтори печалният опит на Германия, в която Хитлер дойде на власт чрез демократични избори, за да погребе веднага след това
всякаква идея за демокрация.) За да не допусне подобно развитие на ситуацията, алжирската армия, настроена светски още от времето на освободителната
война, направи фактически военен преврат, отмени опасния резултат от изборите и по този недемократичен начин се опита да наложи един съвременен демократичен многопартиен режим. Това предизвика широка гражданска война,
която струваше на населението около сто хиляди жертви, като жестокостта и
безсмисленият терор се упражняваха и от двете страни. Сегашните събития в
арабския свят отново усилиха апетитите на временно победените, но несломени ислямисти в Алжир и те отново надигат глави.
Този опит показва, че лозунгите за въвеждане на демокрация в арабските
страни, по-точно – за насаждане на демокрация от европейски или американски тип, са твърде опасни. Всеобщо е мнението, че при сегашното масово отчаяние на все по-обедняващите народни маси и при непрекъснато разтварящата
се ножица между бедни и богати в специфичните арабски условия идеите на
ислямизма вземат връх. Нито социалистическите лозунги, нито пазарното стопанство решиха социалните проблеми в тези държави. При сегашната психологическа обстановка силно религиозните народни маси виждат спасението
си единствено в религията, в Бог. При едни демократични избори практически
във всички арабски държави, под една или друга форма, под едно или друго
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название, безспорно на власт ще дойдат мюсюлманските братя.
Впрочем опит в това отношение вече има. Нерешаването на близкоизточната криза и на нейната сърцевина – палестинския въпрос, породи отчаянието,
а то на свой ред все по-определено взема на въоръжение ислямската религия
като единствен изход от създалата се ситуация. На проведените демократични избори в окупираните палестински територии, в ивицата Газа, победиха
именно ислямистките сили. И Западът тутакси не призна резултатите от тези
избори, за които толкова настояваше, въпреки очевадната им демократичност,
гарантирана от съществуващите палестински автономни власти. Трябва да
се има предвид, че раждането на ислямистката партия Хамас стана със съдействието на израелската шпионска централа Мосад с идеята да се създаде организация, която да бъде противовес и да разбие монопола на Организацията за
освобождение на Палестина и на основната й военна сила Ал-Фатах в палестинската съпротива. Обаче още от началото израелският контрол над нея бе
изпуснат и тя бе поета изцяло от ислямистките сили. Резултатът бе обратен
на желаното – разцеплението в палестинската съпротива стана факт, но то не
бе в полза на Израел и на мирното регулиране на палестинския въпрос. Реалният контрагент в преговорите остана именно ООП – организацията, която
Израел искаше и успя да разцепи. А ислямистите в Газа се обявиха против всякакво споразумение и възродиха лозунга за унищожаване на Израел. Ако тази
сила победи в останалите арабски страни, възможностите за мирно решение
на близкоизточната криза и на нейната сърцевина – палестинския въпрос, се
отдалечават в необозримо бъдеще. От това се боят предимно САЩ.
Американската игра е двойна. От една страна, във Вашингтон говорят
за демокрация, но, от друга, обогатени от опита в Газа и Алжир и оценявайки
предварително резултата от възможни демократични избори в другите арабски държави, определено се боят от нея. Трябва да бъде пределно ясно, че демокрация в този регион от типа на европейската или американската на този етап е
просто невъзможна – опитът в Ирак и в Афганистан, а и в Пакистан го показа.
Тези страни ще имат демокрация, но тя ще бъде тяхна, ислямска, такава, каквато засега не съществува никъде в света.
Американската игра става още по-сложна поради факта, че защитавайки
икономическите интереси на американските петролни компании, САЩ са принудени да подкрепят режими, които са твърде далече от всякакви понятия за
демокрация. Тук вече действа правилото „интереса клати феса“. Вашингтон е
принуден да се кланя на средновековните монархии по Арабския полуостров,
а Европа е принудена да върви по неговите стъпки. Основните количества петрол и природен газ за нея идват от Северна Африка, където монополисти са
също американските компании, и загубата им би могла да се превърне в трагедия. Америка е по-малко зависима от тях, но пък от вноса на петрол от източните арабски държави, след прекратяването на петролното производство на
Индонезия, е изцяло зависима Източна Азия – Япония, Китай и други.
Като се анализира обстановката в арабските държави, трябва да се имат
предвид още няколко основни фактора.
Първият е огромният брой чужденци, те са главната производителна сила в
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тях, местното население е помощен персонал без стимул и стремеж да бъде водещ
– то е просто една експлоататорска прослойка, използваща чужда работна сила, която в някои страни от Залива е повече от 80% от населението. Тези чужденци нямат
право да организират свои синдикати, при най-малко провинение или само устно
оплакване от работодателя са автоматически екстрадирани в страните си. Изключение прави Бахрейн, където традиционно в петролните заводи на базата на местни бедуински племена се е създала местна работническа класа, която бе организатор на борбата за национално освобождение, а сега е водеща сила в протестите.
Получила се е странната, бих казал – неестествена ситуация: малцинството местно
население се е превърнало в чисто експлоататорска класа спрямо една вносна работна сила. Това обстоятелство е подсилено от местните закони, поощряващи подобен паразитизъм – в тези държави например чужда фирма не може да бъде пряко регистрирана, това може да стане само чрез името на местен гражданин, който,
без ни най-малък труд, получава солидна рента за това, че е отстъпил името си на
чуждата фирма! Коренното население живее в страх, в затворени ислямско-бедуински общества, изолирано от чужденците, които са просто негови слуги. Поддържането на това състояние не може да е вечно. Международното право все още не
е разчепкало въпроса какви мерки и срещу кого трябва да предприеме световната
общност, в случай че експлоатираните чужденци успеят да се организират и да се
обявят на практика срещу местното население, което все още живее в атмосферата
на бедуинските спомени и нрави – дали срещу онеправданите чужденци, търсещи
своите законни права, или в защита на суверенитета на мнимите собственици на
тези територии. Последиците от подобен сблъсък може да бъдат просто непредвидими за световната икономика.
За нас е особено важно, че в Либия немалка част от тази чужда работна ръка,
особено в сектора на медицината и отчасти на строителството, са българи.
Взетите навреме от правителството ни мерки решиха, макар и само отчасти, проблема с тяхната евакуация. Използваме термина „отчасти“, като си
даваме сметка, че вината не е толкова в правителството! Субективният елемент
– чисто българската психология – си казва и тук думата.
Ще спомена една непростима грешка на някои неотдавнашни пионери
на нашата демокрация. Когато един американец отиде в някоя страна, той, по
силата на американските закони (които нашенските демократи може би биха
нарекли недемократични), е задължен да се обади в американското посолство
и да съобщи своето местонахождение. След нашенските промени през 1989 г.
българите бяха „освободени“ от подобно задължение и повечето от тях, в условията на свободно договориране, въобще престанаха да общуват с официалните власти в лицето на посолствата. Причините са две. Първата е натрапчивият
спомен за „ченгетата“ с дипломатически паспорти от недалечното минало, които използваха положението си, за да смучат информация както за атмосферата в българските колективи и позицията на отделните българи по места към
властта в София, така и за настроенията в съответната страна. Втората е чистата нашенска андрешковщина – страхът, че трябва да се плащат… данъци! С Либия България няма спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, така
че това е просто задължение на всеки гражданин! Не посолствата са виновни,
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че не знаят колко българи има тук и там, а самата ни система.
Друг проблем е, че кризата в страните, засегнати от събитията, се превръща и в хуманитарна.
Става въпрос за липса на елементарни храни и лекарства. Конкретно в
Либия, чието население е вече свикнало с ниските дотирани цени за хляба и
на основните хранителни продукти, внасяни навсякъде чрез сложна централизирана система, с безплатната медицинска помощ и безплатните лекарства,
въвеждането на ограничения в тези области би се превърнало в трагедия и би
усилило анархията, която обхваща страната. Подобна ситуация би могла да
възникне и в богати държави – производителки на петрол, които почти изцяло
зависят от вноса на всякакъв вид стоки, ако по една или друга причина загубят
възможността да експортират своето черно злато.
Появява се още един проблем – бежанците.
Либия на Кадафи, по договореност с Берлускони и с италианска помощ,
постепенно се превръщаше в преграда за многохилядното множество бегълци
от Черна Африка към Европа, макар това да ставаше с твърде недемократични
средства, пред които Европа си затваряше очите. Сега към тях се присъединяват няколкостотин хиляди либийци, които пресичат почти безпрепятствено
границите с Египет и Тунис, за да търсят спасение от очакваната безмилостна
гражданска война, с надеждата оттам да се насочат безспорно към мечтания
рай Европа. Сега, дори да съществува желание, която и да е власт в Либия ще се
нуждае от време, за да може да вкара в релси това множество от нещастници.
Италия вече се сблъсква реално с тяхната трагедия, която може да се отрази
върху цяла Европа.
Същевременно в стремежа си да стане водеща сила в южното Средиземноморие Турция е отменила визовия режим с повечето арабски държави, а това
вече е реална заплаха за собствената й стабилност, а и за нашите граници.
Тези обстоятелства налагат цялостно бързо преустройство в европейската
гранична система, особено по откритите средиземноморски простори.
Ефектът на доминото, за който сме говорили и в други наши публикации,
може да бъде твърде заразителен не само за арабските и за ислямските държави.
Появяват се информации за наченки на подобни събития, въпреки строгите полицейски условия, в държави като Китай и Северна Корея, те се проявяват, макар
и премълчавани, в Средна Азия и в Кавказ, а също и в Иран. Възможно е тяхното
въздействие да се разшири към Африка и Югоизточна Азия, където социално-икономическите условия са сходни с арабско-ислямските, а дори някъде са и по-лоши.
На този етап призивите за демокрация в подобни условия, сред население, чийто
живот изкуствено е задържан в условия на колониална изостаналост и диктаторски режими, население, търсещо своята нова модерна национална идентичност, ще
дадат обратен на желания резултат и могат да доведат на власт сили, чиито идеи са
твърде далечни от модерната демокрация и дори със своята фанатична средновековна агресивност представляват заплаха за световния мир.
В такава обстановка трябва да се търси мястото и на България, възможностите тя да води прагматична политика. Но това е вече друга тема.
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ГОЛЯМАТА ЛИБИЙСКА МАНИПУЛАЦИЯ
Имануел Уолърстейн

Л

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

ибийският конфликт през последния месец като
цяло – гражданската война в Либия и военната акция начело със САЩ срещу Кадафи – не е нито
хуманитарна намеса, нито за доставки на нефт. Фактически това е голяма манипулация на общественото мнение – отвличане на вниманието от основната
същност на политическата борба в Арабския свят.
Кадафи и западните лидери са в пълно съгласие по
един от основните политически въпроси. Всички те
искат да забавят, да канализират, да асимилират, да
ограничат второто арабско въстание* и да не допуснат коренна промяна на базовите политически реалности в Арабския свят и на неговата роля в геополитиката на световната система.
За да се разбере това, е необходимо случващото
се там да се проследи хронологично. Политическите
тътнежи в арабските държави и опитите на различни
външни сили да подкрепят един или друг участник в
тях бяха дълго време неизменни, обаче самоубийството на Мохамед Боазизи на 17 декември 2010 г. сложи началото на много различен процес.
Според мен това бе продължение на духа на
световната революция от 1968 г. През 1968 г., както
и през последните месеци в Арабския свят групата,
която имаше куража и волята да се вдигне на протест срещу установената власт, се състоеше от млади
хора. Те бяха мотивирани от много неща: от произвола, жестокостта и корупцията на властниците, от
* В коментара си от 1 февруари 2011 г. Уолърстейн определя
сегашните събития в Арабския свят като „второ арабско въстание“, а като първо – въстанието през 1916 г. за освобождение от османско владичество – бел. прев.
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влошаването на икономическото положение и най-вече от отстояването на своето морално и политическо право да имат решаващо участие при определянето
на собствената им политическа и културна съдба. Те протестират също против
цялата структура на световната система и против начините за подчиняване на
техните лидери чрез натиск на външни сили.
Тези млади хора не бяха организирани, поне в началото. И бяха почти
изцяло непознати на политическата сцена. Но те бяха смели. И, както и през
1968 г., техните акции бяха заразителни.
Много скоро те поставиха под заплаха съществуващия ред фактически
във всяка арабска държава, независимо от външнополитическата й ориентация. Когато показаха своята сила в Египет – ключовата арабска държава, всички започнаха да ги възприемат сериозно.
Има два начина да се възприема сериозно такова въстание. Единият начин е
да се постави под контрол чрез присъединяване към него. Другият начин е да се
потуши, като се предприемат строги мерки. И двата начина бяха изпробвани.
В своя анализ на събитията в Египет Самир Амин сочи три групи, които се
присъединяват към въстанието там: възстановената традиционна левица, образованите хора от средната класа и ислямистите. Характерът и силата на тези
групи варират във всяка отделна арабска страна. Амин разглежда левицата и
представителите на средната класа (националистите, а не транснационалните
неолиберали) като позитивни елементи, а като негативни – ислямистите, стремящи се да застанат на страната на победителите. И накрая армията – бастионът на реда, която се присъедини към египетското въстание именно за да
ограничи неговите последствия.
И така, когато въстанието започна в Либия, то беше пряк резултат от успеха на въстанията в двете съседни държави – Тунис и Египет. Кадафи е особено
безскрупулен лидер и отправяше ужасяващи заплахи към предателите. Ако,
много скоро след това, се нададоха силни гласове във Франция, Великобритания и Съединените щати за военна намеса, това не беше защото Кадафи за тях
е антиимпериалистическо острие. Той с желание продава своя нефт на Запада
и се хвали, че помогнал на Италия да спре вълната на нелегалната имиграция.
Той предложи изгодни условия за западния бизнес.
Лагерът на интервенционистите включва два компонента: за едните военните интервенции на Запада са неотразими, а другите настояват за хуманитарна интервенция. Против тях в Съединените щати категорично се обявиха
военните, според които войната в Либия не може да бъде спечелена и ще бъде
голямо бреме за САЩ. Изглеждаше, че тази група надделява, когато внезапно
решението на Арабската лига промени баланса на силите.
Как се случи това? Саудитското правителство много упорито и ефективно
работи за приемане на резолюцията за установяване на забранена за полети
зона. За да осигури единство на арабските държави, правителството на Саудитска Арабия направи две отстъпки. Първо, ограничи искането си само до
забранената за полети зона и, второ, беше прието решение против въвеждането
на каквито и да са западни сухопътни сили.
Какво доведе Саудитска Арабия до това решение? Дали някой от Съедине-
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ните щати го поиска по телефона от някого в Саудитска Арабия? Мисля, че се
случи обратното. Това е пример как Саудитска Арабия се опита да повлияе на
политиката на САЩ. И това свърши работа, промени баланса на силите.
Саудитските власти искаха и получиха голямото отвличане на вниманието
от онова, което смятаха за най-належащо и което правеха – енергични мерки
за потушаване на арабското въстание, тъй като то засегна преди всичко Саудитска Арабия, след това държавите от Залива и целия Арабски свят.
Както през 1968 г., антиправителствените въстания от този род създадоха странни разцепления в засегнатите страни и неочаквани съюзи. Призивът
за хуманитарна интервенция породи особени разногласия. За мен проблемът
е такъв – никога не съм сигурен, че хуманитарната интервенция е наистина
хуманитарна. Защитниците й винаги се позовават на случаите, когато подобна
интервенция не се е състояла, като в Руанда. Но никога не посочват случаите, когато тя се е състояла. Да, за относително кратко време тя може да предотврати масово избиване на хора. Но в по-далечна перспектива – наистина ли
го постига? Съединените щати навлязоха в Ирак, за да предотвратят в близка
перспектива масово избиване на хора от Садам Хюсеин. В резултат по-малко
хора ли бяха избити за период от десет години? Не изглежда да е така.
Защитниците на хуманитарната интервенция използват количествени критерии. Ако правителството убие десет протестиращи, това се смята за „нормално“, макар и да се подлага на вербална критика. Ако то убие десет хиляди, това
вече е престъпление и изисква хуманитарна интервенция. Колко души трябва
да бъдат убити, преди „нормалното“ да стане криминално? Сто, хиляда?
Сега Западните сили се втурнаха в Либийската война, без да са сигурни
какъв ще е изходът от нея. Тя вероятно ще се окаже тресавище. Ще успее ли тя
да отвлече вниманието на света от продължаващото арабско въстание? Може
би. Все още не се знае. Ще успее ли да отстрани Кадафи? Може би. Все още не се
знае. Ако Кадафи се оттегли, кой ще го наследи? Дори представителите на САЩ
се безпокоят от възможността той да бъде заменен от своите стари съратници
или от Ал-Кайда, или съвместно от едните и от другите.
Военната акция на САЩ в Либия, дори да е ограничена и да е хуманитарна,
е грешка. Тя няма да свърши скоро. Президентът Обама обясни своята акция
твърде объркано и неясно. Всъщност той каза, че президентът на Съединените
щати може и трябва да прибегне до военна интервенция, ако след внимателно
обмисляне прецени, че тя е в интерес на Съединените щати и на света. Аз не се
съмнявам, че той много трудно взе това решение. Но това съвсем не е добре.
Това е ужасна, злокобна, в крайна сметка губеща позиция.
Междувременно голямата ни надежда е – макар сега залогът да е малък,
– че второто арабско въстание ще продължи и ще разтърси преди всичко Саудитска Арабия.
Превод от английски език: Димитър Войничански
Източник: http: //fbc.binhamton.edu – Fernand Braudel Center, Commentaries, № 302, 01.04.2011
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ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ
В КРАЯ НА ХХ И НАЧАЛОТО НА ХХІ ВЕК
Димитър Бучков

Д

Димитър Бучков – член-кор.,
професор, бил е зав. катедра,
зам.-ректор по науката и два
мандата ректор на Техническия
университет – София, заместник-председател по науката и
председател на Съвета за висше
образование. Има над 140 научни
труда – учебници, монографии,
студии и други публикации, и 33
авторски свидетелства и патенти у нас и в чужбина. Разработени под негово ръководство инсталации са широко внедрени както в
България, така и в други страни.

ълбоките социално-икономически промени в
страната през последните две десетилетия неизбежно оказаха влияние върху образователната
ни система и в частност върху висшето ни образование. Това даде повод в редица обществени дискусии и в медиите многократно да се изразява становище, че „българското висше образование е в криза“.
Такова заключение обаче изисква силни и аргументирани доказателства, основаващи се на количествени измерители, качествени оценки и обосновани изводи. Ако няма съчетаване на тези подходи, всички
твърдения, оценки и обобщаващи заключения могат да се окажат ограничени, изолирани, инцидентни, дори и преднамерени и без достатъчно ясна перспектива за решаване на проблемите на висшето ни
образование.
При реформи и разработване на нови или поусъвършенствани модели обикновено сме склонни
да възприемаме като образци вече съществуващи и
доказали своята ефективност еталони. Този подход
обаче е недостатъчен, а понякога и погрешен, тъй
като може да ни вкара в капана на консерватизма, на
утвърждаване на статуквото и на безперспективността. Затова е много важно при анализа да се разкрият
тенденциите, не само прогнозируемите (предполагаемите), а и реално утвърждаващите се тенденции в
световната и в нашата практика. Освен че са многообразни, те се различават по обхват и значимост и се
влияят както от вътрешни, така и от външни за системата на висшето образование фактори.
Много и разнообразни са също и показателите,
които характеризират състоянието и развитието на
висшето образование, като някои от тях са във висо-
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ка степен на корелация помежду си. Не всички параметри са еднозначно формулирани и обективно измерими в такава деликатна система, каквато е то.
Ако проследим историческото развитие на знанието (науката), а оттам на
професиите и специалностите, можем да установим няколко характерни периода: всеобщност (енциклопедичност) на науката; диференциация и специализация на науките; взаимодействие между науките; взаимно проникване между
науките; синтез на нови науки и научни направления; формиране на интегрирани области на знанието, а оттам и на професиите (фиг. 1).
Фиг. 1.
Исторически периоди в развитието на науката (знанието),
професиите и специалностите

ВСЕОБЩНОСТ
(енциклопедичност)
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
(диференциация)
КОНТАКТ
(взаимодействие)
ВЗАИМНО
ПРОНИКВАНЕ
СИНТЕЗ НА НОВИ НАУКИ
И НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
интегрирана научна област

Образованието и потребностите на обществото от кадри
• Изискванията на обществената практика непрекъснато нарастват и са
изключително разнообразни спрямо нивото на квалификация на кадрите, т.е.
те са недискретни – криви 1, 2, 3 на фиг. 2.
• Структурата на образователната система е стъпаловидна, т.е. дискретна – вж. стъпалата, формирани от нивото и видовете образование на фиг. 2.
Следователно задоволяването на потребностите на обществената практика
е непълно или дискретно, т.е. не покрива (апроксимира) напълно кривата на
потребностите.
• С развитието на обществото кривата на потребностите се движи нагоре
и надясно – от крива 1 до крива 3 на фиг. 2. Това налага вертикална и хоризонтална диверсификация на образованието, т.е. увеличаване на броя на структурите и повишаване на нивото на квалификация. Историческият опит го по-
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твърждава. Този процес не може да бъде безкраен, което предизвика феномена
непрекъснато образование.
Фиг. 2.
Образованието и потребностите от кадри
Криви на обществените
потребности от кадри
Ниво на квалификация

3 - бъдеще
2 - сега
Д

1 - преди

М
Б

Д
ВО

непрекъснато образование

ПВО

СРЕДНО
Брой кадри

ОСНОВНО

ПВО – полувисше образование (сега колежанско); ВО – висше (университетско) образование; Б – бакалавър; М – магистър; Д – доктор.

1. Процеси и утвърждаващи се тенденции в развитието
на висшето образование в Европа и в света
Налице са интензивна експанзия (масовизация) и структурна диверсификация на системите за висше образование.
Тази тенденция се потвърждава от следните по-съществени количествени
характеристики и структурни промени:
Експанзия (масовизация) на висшето образование
През последните 2–3 десетилетия на миналия век (а в някои страни и преди
това) броят на студентите се увеличи средно около два пъти, дори и в развитите
държави. В различните страни на 10 хил. души население се падат от 150 до 350
студенти (400–450 в северните страни на Европа), а в САЩ и Канада – 500–550
и повече студенти, с тенденция да се увеличават. Към 2000 г. процентът на обхванатите в различните форми на обучение и квалификация във висшите училища в някои страни е нараснал неимоверно много: Канада – 90%, САЩ – 81%,
Австралия – 76%, Финландия – 71%, Норвегия – 62%, Белгия – 57%, Франция
– 52%, Испания – 51%, Великобритания – 50%, Германия – 45% и така нататък.
Вече над 60% от завършващите средните училища, а в някои страни и над
70–80% постъпват във висшите училища и има тенденция в близко бъдеще този
процент значително да нарасне.
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Макроструктурна диверсификация на системите за висше образование
С увеличаването на броя на студентите и поради нарастващата динамика на потребностите от по-високо ниво на квалификация на кадрите рязко се
увеличи броят на образователните структури над средното училище с продължителност на обучението 2–3, а напоследък и повече години (Финландия, Германия, Франция и др.). Този тип училища бяха официално включени в системите на висшето образование и формираха т.нар. неуниверситетски клон на
висшето образование.
Формирането и утвърждаването на неуниверситетския клон във висшето образование доведе до промяна на обхвата и съдържанието на понятието и
термина „висше образование“. В лексикона на изследователите на висшето образование, както и в документите на международните организации, имащи отношение към проблемите на висшето образование (ООН, ЮНЕСКО и неговите
специализирани органи и др.), трайно се установи ново и по-общо разбиране
за висшето образование. На утвърдилите се два клона – университетски и неуниверситетски, съответстват два типа висши (подчертавам) училища – университетски и неуниверситетски. Двата клона са основната хоризонтална и
вертикална диверсификация на образованието над средното училище. Двете
структури са паралелни и с различно предназначение. Те не са изградени една
върху друга, независимо че дават възможност на студентите за мобилност
между тях. Първият тип училища покрива представите ни за класическото
висше училище (университет), докато при втория характерът и нивото на професионална подготовка са все още доста различни в Европа и в света.
Голямото разнообразие и динамиката на изискванията на обществената
практика към вида и нивото на квалификация на кадрите предизвикаха процеси и структурни промени в следните направления:
– Разкриване на нови висши училища от университетски тип (неголеми и
тясноспециализирани) за нови модерни професии и специалности;
– Утвърждаване на двустепенна структура на обучение: бакалавър, магистър.
Заедно с докторантурата се формира и официализира тристепенната
структура на обучение във висшите училища от университетски тип.
В големите и по-пълни (хетерогенни) университети броят на програмите
(за които не може да се каже, че са пълен аналог на представите ни за специалност) е над 120–130. Те са в постоянен процес на промени и развитие. За това способстват двустепенната структура и мобилната организация на учебния процес.
Нараства относителният дял на непрекъснатото образование в университетите, като в някои от тях добива впечатляващи размери. Откриват се и нови
специализирани университети за кореспондентско или дистанционно обучение, базирано върху принципно нови дидактически методи и технологии, върху
интернет и съвременните комуникации (Англия, Холандия и др.). Тези форми
са особено ефективни за квалификация и преквалификация, както и за задоволяване на образователните, културните и духовните интереси на съвременната
личност. Следва обаче да се има предвид, че този вид обучение изисква значителни финансови средства, продължителна и задълбочена подготовка на дидак-
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тическите материали и сериозни стимули за преподавателите. Те могат ефективно да се използват и за подобряване обучението на редовните студенти.
Към този вид образование може да се причисли и магистърската степен,
предназначена не само за бакалаврите, а и за лицата, завършили в предходни
години, но желаещи да получат втора или трета магистърска квалификация.
Магистърският контингент все повече се увеличава и започва да играе ролята на компенсатор срещу намаляване контингента на т.нар. редовни студенти
вследствие спадането на раждаемостта и други фактори.
Глобализацията и висшето образование. Експортно ориентиране на системите за висше образование
Развитите и с многовековна университетска система страни са имали, а
и сега поддържат политиката да привличат чуждестранни студенти, както и
да откриват изнесени структури (филиали) в чужбина. Например неголяма
Австрия с население от 8 млн. души има над 30 хил. чуждестранни студенти
и тенденцията е те да се увеличават. Освен очевидните предимства големият
брой чужденци гарантира и оцеляването на системите за висше образование,
особено когато студентите сред собствените граждани намаляват по демографски причини. Много силна е експанзията на кореспондентското или дистанционното обучение, осъществявано от развитите страни – Англия, Холандия и
други. В световната практика за някои професии и специалности изнесените
форми на обучение не се отричат. Но те се подготвят старателно, базират се
на кореспондентското и дистанционното обучение, като се прилагат модерна
дидактика, съвременни технически средства и комуникации.
Много от университетите предлагат обучение и по някои от световните
езици, както и благоприятни условия за седалища на интернационални и други
специфични структури, имащи отношение към образованието.
Промени в структурите за акредитация и оценяване на висшето образование
Не е необичайно държавите (правителствата) да се стремят да определят
съдържанието, организацията на обучението и академичните програми. Това
е било и до голяма степен все още е традиция в държавите от континентална
Европа. Новите вътрешноуниверситетски системи за гарантиране (управление) на качеството, които се появиха през последните години, съществуват в
допълнение на традиционните правомощия на държавата. Но в редица случаи,
и такова е намерението в много страни, тези системи имат за задача в крайна
сметка да заместят много от правомощията на държавата. Доколкото системите за оценяване (и акредитация) са част от процеса на делегиране на власт от
държавата към висшите училища (за да се увеличат автономията, гъвкавостта,
инициативността и многообразието), упражняването от страна на държавата
на власт и контрол по други начини може да се окаже нежелателно в дългосрочен план. В епохата на лавинообразно нарастващо знание, на премахване или
преначертаване на границите между академичните дисциплини държавните
регламентации и ограничения се превръщат в рецепта за застой. Структурите
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за оценяване и акредитация постепенно изменят своите функции към установяване и оценяване на наличието и ефективността на вътрешноуниверситетските системи за контрол и управление на качеството.
Финансиране на висшето образование
Световната практика е изключително разнообразна, но във всички случаи
е налице пряко или косвено субсидиране на висшето образование от страна на
държавата. Абсолютните държавни и обществени разходи нарастват, като някои
страни, които осъществиха в близкото минало бързо икономическо развитие
(Ирландия, Португалия, Гърция и др.), рязко увеличиха разходите си за образование (в % от БВП) и се наредиха между първенците: Швеция – 8,3%, Финландия
– 7,6%, Норвегия – 7,6%, Н. Зеландия – 7,3%, Канада – 7,0% и др. И слаборазвити страни, въпреки ограничените си възможности, също увеличиха в пъти разходите си за образование: Ботсуана – 10,4%, Зимбабве – 9,0%, Намибия – 9,1%.
Дори богатите САЩ, отчитайки изключителната важност на образованието за
бъдещето на нацията, за десет години (1980–1990) увеличиха абсолютните си обществени разходи от 340 на 640 млрд. долара, т.е. близо два пъти, което далеч
не съответства на растежа на брутния им вътрешен продукт за този период. А
през последните години само държавната субсидия за образование е вече над 770
млрд. долара, от които за висшето образование – 317 млрд.
Делът на държавните разходи за висше образование спрямо темпа на нарастване на броя на студентите и на висшите училища обаче навсякъде изостава и поставя сериозни проблеми по методиките и технологиите за определянето на размера и за справедливото разпределение на средствата между висшите
училища.
Платено обучение и такси
Платеното обучение в неговия буквален смисъл (покриващ напълно разходите за обучение), дори в частните университети, е една заблуда, тъй като
навсякъде съществуват и други източници за финансиране. То е в някаква, но
винаги в непълна степен „платено“, независимо за какво висше училище става
дума – частно или държавно. Затова е по-добре да се говори за такси и за размера им спрямо действителните разходи за обучение. В този смисъл в някои
страни съществува безплатно обучение или, ако има такси, те са символични.
Безплатно е обучението в повечето северни страни на Европа, в Германия, в
Австрия и други. Така в Германия са безплатни 12–14 семестъра на обучение и
само ако бъдат превишени, студентите започват да плащат невисоки такси.
Многобройни и разнообразни обаче са формите за финансово подпомагане и другите бонуси за студентите – стипендии, поощрения и заплащане на таксите от трудовите им възнаграждения (най-често на магистри и докторанти)
при участие в договорени проекти на преподавателите. Но тази възможност
предполага мащабна и богато финансирана изследователска дейност.
В някои страни са развити системите за кредитиране на студентите, но
това са преди всичко страни с развита и мощна икономика, с ниска и социално
осигурена безработица. Обикновено кредитните системи дават много бонифи-
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кации по време на следването, като част от гаранциите и рисковете при кредитирането се поемат от държавата.

2. Как се развиха процесите у нас (1990–2005 г.)
Експанзията (масовизацията) на висшето ни образование
В края на 80-те и началото на 90-те години броят на студентите у нас беше
общо 120–130 хил., от които 100–110 хил. във висшите училища и 20–30 хил. в
т.нар. полувисши институти. На 10 хил. души население се падаха 150–160 студенти, показател, по който тогава се нареждахме на едно от последните места в
Европа и след другите развити страни. Дори имаше предишни периоди (средата на 80-те години), когато студентите бяха 80–85 хил. във висшите училища и
15–20 хил. в полувисшите (общо 100–105 хил.), т.е. далеч под най-ниските показатели за страните на Европа по брой на студенти на 10 хил. души население.
Поради академичен консерватизъм и ограниченост, както и поради неразбиране от страна на ръководните органи на държавата се утвърждаваше
мнението, че полувисшите институти са неясни субекти в образованието, че
техният полувисш продукт е ненужен на обществото. Куриозен беше фактът,
че нашата статистика и нормативните документи на образованието третираха
обучаваните в тези институции като „курсисти“, а не като „студенти“. И се подаваше официална информация на международните организации, като ООН,
ЮНЕСКО и други, само за студентите във висшите училища от университетски тип – точно обратно на установената вече международна практика, която
отчиташе като студенти и обучаваните в неуниверситетския клон на висшето
образование – аналог на нашите полувисши институти.
У нас експанзията интензивно се разви след 1990 г., когато с приемането
на Закона за автономията държавата се оттегли от регулативните си функции
в образованието. Бързо и за много кратък период от 4–5 години (1992–1997 г.)
броят на студентите достигна екстремални стойности – 250–260 хил. Увеличението беше почти двойно и съответстваше на това в другите (вкл. европейските) страни.
Но най-съществената разлика бе, че в другите страни този процес се разви в продължение на две-три десетилетия, а у нас за няколко години при влошени финансови условия и при други фактори на прехода. Възникнаха проблеми по
финансирането, запазването и поддържането на качеството.
Проблемите допълнително се задълбочиха от унаследеното разбиране и
отношение към полувисшите институти (по-късно и към колежите). Например
през върховата 1998 г. обучаваните в университетите бяха 240 хил., а в колежите – едва 22 хил., около 10% от обучаваните в университетите. Процес, точно
обратен на процеса в развитите страни през периода на експанзията (масовизацията), където много по-бързо нарастваше както абсолютният, така и
относителният дял на приеманите и обучаваните в неуниверситетския клон
на висшето образование. Във Финландия например през последните две години на ХХ век (1997–1999 г.) броят на студентите в университетите е нараснал
със 7,5%, а в колежите – с 63%.
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За съжаление нашата държава и сега продължава да поддържа неблагоприятни пропорции между двата вида училища с годишните държавни поръчки и
субсидии. Тя не намира сили да ограничи и по-целесъобразно да регулира пропорциите между тях, което не вещае добро бъдеще на висшето ни образование.
Характерни за експанзията у нас са и промените в професионалната структура на обучаваните студенти и на специалностите. Увеличаването на броя на
студентите стана преди всичко и само в определени групи професии и специалности – най-много в обществените (право, икономика, мениджмънт) и в някои
хуманитарни специалности. Във всички други групи професии и специалности
броят на студентите се запази или се промени в обратна посока.
Макроструктурната диверсификация
Със Закона за висшето образование от 1996 г. полувисшето ни образование беше официално включено като структура в системата на висшето
образование. Институциите, даващи това образование, бяха наречени колежи, а обучаваните в тях – студенти. Това бе положителен момент, тъй като
отговаряше на световната практика и тенденции. Недостатък на закона обаче
беше, че не формулира ясно разликата между колежанското и университетското образование. Не се доразви характеристиката на двата типа висши училища, техният статут, мисия и предназначение, тъй като те нямат еднакви цели
и задачи при подготовката на кадри. Че колежите са също висши училища, но
от неуниверситетски тип. Че двата типа висши училища са всъщност две паралелни структури над средното образование с много съществена специфика.
Образователно-квалификационните степени в университетския тип висше
образование (бакалавър, магистър, доктор) са вертикално надстроени, докато колежанската степен е паралелна на тях, но организирана и съдържателно
изградена така, че дава възможност за хоризонтална (по време на следването)
и вертикална (след завършване) мобилност на студентите. Ако на практика
колежанската степен се подчини само на възможностите за вертикално движение към другите степени (каквато е тенденцията у нас), ще се деформират
и променят философията и целите на колежанското образование. Неприемливо е твърдението, че колежанската форма на обучение е естествен преход между средното образование и бакалавърската степен. Колежанското образование
има самостоятелни вход и изход в системата на висшето образование. То е вид
висше образование и трябва да се утвърждава като такова. Много от младежите
вероятно ще завършат само него и в системата на непрекъснатото образование
ще повишават своята квалификация като такъв тип специалисти. Това налага
колежанската институция да създаде специфична, собствена система за квалификация и преквалификация на тези кадри, каквато преди имаха полувисшите институти у нас. Тя не трябва да се размива и обезсмисля в системите
за квалификация на университетите (особено за колежите в структурата на
университетите), тъй като практиката ще загуби крайно необходимите специалисти от този тип. Сега в колежанското образование силно доминират чертите
на университетския тип обучение. Те го превръщат в неясна полубакалавърска
степен, която не може да задоволи нито обучаваните, нито реалните потреб-
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ности на практиката от диференцирана подготовка. Това води до формулирането на двусмислени законови, акредитационни и държавни квалификационни
изисквания, които могат да се окажат опасни за утвърждаването и развитието
на колежанската институция у нас.
В последно време се появиха тревожни сигнали от работодатели и работодателски организации за сериозен дефицит на висококвалифицирани специалисти – изпълнители в производството и услугите (туризма), което потвърждава горната теза.
Вътрешноструктурна диверсификация във висшите училища
Два са съществените моменти:
Първо. Въведоха се степените бакалавър и магистър, които заедно с докторантурата установиха тристепенната система на обучение в университетското ни образование.
Двустепенната структура на обучение дава на университетите по-добри
възможности за работа в условията на неопределеност по отношение на бъдещи изисквания и реализация на своя продукт. Намалява се хоризонтът на
планиране и избор на професия и специалност. Двустепенното обучение предоставя по-добри организационни и методически възможности за намиране на
по-разумен компромис при решаване на противоречието между фундаменталност и специализация, интердисциплинарност и адаптивност на подготовката,
както и за по-голяма гъвкавост и динамика на програмите (специалностите).
Това са съществени съвременни изисквания към университетския тип висши
училища, тъй като подготвяните от тях кадри се насочват към високите и средните етажи на социалното управление, науката, развитието и прилагането на
високи технологии във всички сфери на обществения живот.
Второ. Експлозивното увеличаване преди всичко и само на броя на студентите във висшите училища от университетски тип доведе до бързо, необмислено и неподготвено разрастване на вътрешните им структури (нови факултети, катедри, специалности), т.е. разшириха се профилът и структурната
им хетерогенност. Явление, съпроводено с положителни, но и с много негативни
процеси и последици за висшето ни образование. Неимоверното разширяване
на вътрешните структури и инфраструктури от всякакъв тип (изнесени и други форми на обучение) бе една от големите грешки на реформата (прехода) във
висшето ни образование.
Автономия и акредитация
Автономия. Първият държавен акт, който регламентира автономията,
беше Законът за автономия на висшите училища, приет от Великото народно
събрание през 1990 г. Благодарение на него последвалите го процеси се развиха аналогично на процесите през последните десетилетия на ХХ в. в другите страни, изразени в бързото увеличаване и разнообразяване на програмите
(известен аналог на специалностите у нас) и на съпътстващите ги вътрешни
и външни структури на висшите училища. Внезапната и бърза дерегулация и
големите автономни права обаче доведоха до двойно и тройно увеличаване на
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специалностите, част от които бяха абсурдни по своята същност. Недостатък
беше, че тези процеси се развиха при запазена едностепенна структура на обучението. Тази структура, а в някои случаи и нарастващият брой на специалностите нарушиха изискванията за фундаменталност, за широка базова (общообразователна и професионална) подготовка на сродни групи специалности.
Висшите училища понякога консумираха автономията по много произволен
начин, без публичност и отчетност на дейността си пред обществото. Този първи след 1989 г. Закон за висшето образование (ЗВО) за съжаление не регламентира изграждането на неотменимия спътник на автономията – оценяването и
акредитацията.
Акредитация. Едва в средата на 1996 г. беше приет новият ЗВО, който
постанови създаването на Национална агенция за оценяване и акредитация.
До този момент експанзията (новите професии и специалности, вътрешните
и изнесените структури, платеното обучение и други процеси в организацията и управлението на висшите училища) вече беше добила големи размери и
на практика държавата не изпълняваше регулаторните си функции и контрол.
Висшето образование беше отдадено напълно на откуп на университетите. Това
беше период, когато дори и някои от развитите страни (Германия, Франция и
др.) все още разработваха и много внимателно прилагаха външното оценяване и акредитиране, запазвайки в значителна степен старото, традиционното
държавно контролиране и регулиране на процесите във висшето образование.
Тогава Англия се очертаваше като една от страните с по-напреднал стадий на
разработване и практическо прилагане на акредитацията, което беше причина
да използваме основно нейния опит и експерти.
В началото, съвсем естествено, беше необходимо време за административно изграждане на агенцията, за разработване на системата от критерии и на
процедурите за акредитация, на методическите материали и, което е особено
важно, време да се подготвят необходимите експерти и експертни комисии за
нейното провеждане. Не на последно място, наложително беше да се разяснят
акредитационните изисквания във висшите училища и да се подготвят кадри
в тях за осъществяване на самооценяването, което задължително предшества
външното оценяване от агенцията.
Тъй като експанзията се изрази главно и преди всичко в рязкото увеличаване на броя на студентите само в някои професии и специалности, както
и в появяването на нови специалности и свързаните с тях нови структури
(факултети, катедри, центрове и др.) и изнесени от метрополията звена, наложително беше да се започне с акредитация на тези специалности и структури.
Тази дейност Акредитационният съвет (АС) разглеждаше като първи етап (или
първа вълна) на акредитацията. Започната отначало като програмна (на специалностите), тя постепенно се превръщаше в акредитация на групи от специалности в дадено звено на висшето училище (факултет, център, институт), т.е.
на професионално направление, като едновременно (със същата процедура) се
оценяваха и акредитираха съответните звена. Изрично се постави задачата самостоятелно (с отделна процедура) да се оценяват и акредитират новите звена
(факултети, катедри, центрове), както и различните изнесени форми на обуче-
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ние и структури, тъй като там се проявиха най-негативните страни на бързата
експанзия на висшето образование у нас. Този процес се очакваше да приключи
към 2000–2001 година.
За съжаление, поради припряност на политиците и на държавните институции и поради неразбиране на проблемите, на дълбоката същност и цели на
акредитацията, бяха приети прибързано и некомпетентно изменения и допълнения към ЗВО, с които се постанови институционалната акредитация на висшите училища да предшества програмната на специалностите и структурите
им и, което е още по-неприемливо, оценката да бъде числова (макар и вербално
означена). И не само това. От нивото на оценките автоматично да се дава право
на висшите училища да обучават съответно бакалаври (Б), бакалаври и магистри (Б+M) или по трите степени (Б+М+Д).
Така преди да е приключил първият етап на акредитацията, с измененията
в ЗВО през 1999 г. беше прекъсната възможността най-напред да бъдат ликвидирани необоснованите нови (дори абсурдни) специалности, неосигурените
кадрово и ресурсно нови структури, както и екзотичните видове и форми на
изнесено обучение. Прибързаната институционална акредитация не можеше
съществено да допринесе за легитимирането на висшите училища и да отстрани посочените по-горе недъзи поради следните причини:
• Наличните държавни висши училища бяха вече утвърдени институции
в образователната ни система и нови не бяха открити. Негативната оценка за
тях, според закона, ги лишава от държавно финансиране, което на практика е
неизпълнимо. Трудно може да се откаже на университет, но много по-лесно
– на негово некачествено звено или специалност. Известно е също, че съществуват слаби институции, в които има силни звена и специалности, получили
признание не само у нас. Защо да се лишават и те от финансиране?
• За да се докаже, че една институция има параметри, изискуеми от ЗВО
за университет, тя трябва да е получила право за обучение по широк кръг от
специалности. А това право може да се даде само от предшестваща я програмна
акредитация.
• Институционална акредитация на практика се дава и на нови институции, които преди да акредитират специалностите си, трябва да легитимират
себе си. А това означава да получат положителна оценка на проекта за създаването си. По-разумно беше ЗВО да предвиди институционална акредитация на
новооткритите 4 частни университета.
Системите за акредитация предполагат развитие и усъвършенстване. В
това отношение условно могат да се разграничат две философии за акредитацията:
Нормативна акредитация. Извършва се по изискванията на ЗВО и на
Единните държавни изисквания за специалностите (сега за професионалните
направления и регулираните специалности), които съдържат нормативно установени параметри и характеристики. Целта на нормативната акредитация е
институциите и специалностите (професиите) да бъдат признати от държавата
и обществото само ако чрез акредитационната експертиза се установи и Акредитационният съвет потвърди съответствието със ЗВО и държавните изиск-
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вания. При този вид акредитация:
• Тежестта се пренася върху формалните съответствия с държавните
изисквания, но се губи дълбочината на проникване в „пластовете“, където се
създава качеството на подготовката в институциите.
• Националната агенция за оценяване и акредитация се превръща повече
или по-малко в инспектиращ орган, колкото и това да не е нейна политика.
• Акредитацията има съдбовни последици, тъй като неакредитираните
специалности не получават държавна подкрепа и не могат да издават признати
от държавата дипломи.
• Висшите училища правят всичко възможно, за да докажат и убедят експертните комисии, че отговарят на критериите и изискванията. Естествено те
посочват и свои слабости (защото това се изисква от агенцията), но ги притъпяват и омаловажават. Прикриват съществени недостатъци или признават
само някои незначителни пропуски и неуредици. Остава външните експертни
комисии да установят истината.
Тази философия на акредитацията е подчинена повече на отчетността,
узаконяването и легитимирането на институциите и специалностите, а чрез
тях – на идеята за повишаване на качеството.
Либерална акредитация. Качеството е сложно и многопластово понятие. То
не се покрива от държавните изисквания. Не е и статично съответствие с установени норми. То е динамично понятие. С времето критериите и изискванията
се изменят и повишават и ако обектът има нужното качество, той е в състояние
да ги постигне и превиши. Качеството е непрекъснато усъвършенстване на дейността и подобряване на състоянието на обекта на акредитация. При този вид
акредитация акредитационните изисквания се разработват, публикуват и широко разгласяват от акредитиращия орган (агенцията). Тези изисквания не са установени с нормативни актове на държавата. Те не са само количествени норми,
а и качествени, вербални, значително по-свободни, универсални и валидни за
всички специалности. Акредитационните изисквания се адресират не само към
състоянието и дейността, но и (най-вече) към вътрешноинституционалните
системи за контрол и поддържане на качеството. При външната експертиза се
навлиза деликатно и дълбоко в пластовете, където се създава качеството. Това
предполага висока компетентност и голям опит на експертите. Оценяването завършва с вербални оценки на слабостите и публичност на резултатите от експертизата. Целта е да се стимулира повишаване на качеството, като едновременно се
постигне публична отчетност за състоянието и дейността.
Първият етап (първата вълна) на акредитация може да се смята вече за
приключен, с всички известни недостатъци, дължащи се и на прибързаното
(преди програмното и на вътрешните структури) институционално акредитиране. Останаха институциите и специалностите (професиите), на които държавата и обществото имат по-голямо доверие. Опитът показа, че това пресяване не може да стане само чрез либералната акредитация, че без нормативни
изисквания, твърдо установени със закон или подзаконов акт, битката срещу
некачественото висше образование е обречена. Тоест през първия етап, а и сега
все още трябва да се разчита на нормативната акредитация, като постепен-
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но се появяват и разширяват елементите на либералната акредитация. Това не
значи, че нормативната акредитация постига само законност и легитимност. Тя
естествено съдейства и за повишаване на качеството, за редица мотивационни
механизми и положителни ефекти от прилагането й. Очевидно са възможни
две философии за акредитацията, които са свързани съответно с отчетността
и развитието. Не можем и не бива обаче да мислим, че тези две философии са
алтернативни (или-или). Те могат да съществуват едновременно. Става въпрос
за акценти, а не за прилагането им в чист вид. Днес акредитацията е повече
отчетност, а утре, да се надяваме – повече развитие.
Финансиране на висшето образование
Финансирането е един от кардиналните проблеми на висшето образование и следва да бъде обект на самостоятелно изследване. Затова ще се огранича
само с проследяване на развитието му през последните 15 години, като изложа
най-общи принципи и съображения за неговото решаване.
На фона на световната тенденция към нарастващо несъответствие между
увеличаващия се брой на студентите и възможностите за финансиране на висшето образование ние не сме изключение. Но по известни на всички ни причини това несъответствие у нас е драстично и започна да подрива устоите на
висшето образование. То е една от главните причини за влошеното качество на
обучение, особено в ресурсоемките специалности. Заблуждаващо е твърдението, че в целия период досега реалното субсидиране е било на относително постоянно равнище, като се има предвид относително постоянният по брой прием
по държавна поръчка през последните години. Особено опасно е и получилото
напоследък широк обществен отзвук виждане, че с намаляването на броя на
студентите следва да намалява и финансирането, че то може да бъде подобаващо едва „след като системата се реформира“ – любима теза на икономисти,
финансисти и институции от подобен род, на която приглася и Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН). Пренебрегва се главният
принцип на мениджмънта и развитието – преструктуриране, реформи и развитие, т.е. модернизация; те се осъществяват при наличие „едновременно“ на
концепция (стратегия, бизнесплан), ресурси, инвестиции и иновации. Ресурсите, инвестициите и иновациите се осигуряват както от вътрешни източници (по
време на преструктурирането и съкращаването на неефективни разходи), така
и от външни (особено важно) източници – кредити (в нашия случай субсидии),
привлечени капитали за осъществяване на съвместни дейности, притежаване
на доходоносни активи и така нататък. Всичко друго е проява на примитивизъм или на сметка без кръчмар. Прилича на познатия лозунг: „Дайте да направим всичко с подръчни средства и материали.“ Реформа, дори при наличие на
концепция или стратегия, но без ресурси, само ще разруши системата и няма да
даде ново качество. Почти винаги, когато се защитават такива тези, се посочват
и сравняват относителните, но не и абсолютните стойности на показателите на
системата. Така ако приемем, че България и Белгия отделят еднакъв процент от
БВП за образование, например 5%, разликата в абсолютните стойности е над 27
пъти. Пълен абсурд.
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В началото на прехода (1990–1992 г.) държавната субсидия започна непрекъснато да намалява спрямо издръжката на един студент. Либерализацията на
приема, големият обществен натиск към висшето образование, автономността
на висшите училища за самостоятелни решения и намаляващото финансиране
предизвикаха явлението платено обучение. След това, дори и при регулиран
прием, платеното обучение обхвана до 50% от студентите в университетите и
около 25% – в колежите. Изход от тази ситуация беше потърсен чрез въвеждането на такси, които и сега са около 20% (а за някои специалности и повече) от
държавната субсидия за един студент.
В последно време се говори, чe въпросите на финансирането и качеството
на висшето ни образование могат да се решат ефективно, като се въведат ваучери, които да се движат със студентите, независимо в какво висше училище
се обучават – държавно или частно. Нова примамлива заблуда за обществеността, зад която се крият интереси. Защото така се заличава разликата между
държавните и частните висши училища, като последните запазват някои свои
привилегии: да изграждат структура, организация и управление, несъобразени
с изискването на ЗВО; свободно да формират заплащането на обучението; да
запазят източниците си за финансиране, както и други, вече придобити привилегии. Например на Нов български университет, неясно на какво основание, е
предоставено правото да „стопанисва и управлява“ държавни имоти (сгради),
така както на държавните университети. Дълго време Американският университет ползваше при облекчени условия и при неясни обстоятелства най-представителните сгради в Благоевград. Въпреки че е регистриран като българско
висше училище (от наш инициативен комитет), той получава официално годишна държавна субсидия от администрацията на САЩ.
Практика е частните висши училища широко да използват на хонорар
преподаватели от държавните университети, без да са правили разходи и да са
създавали условия за тяхната квалификация и развитие; да не заплащат „наем“
на университета, в който тези кадри работят и се развиват; да не поемат гаранции и отговорност за постоянната им трудова заетост, осигурителни и други
тежести. Не без значение е и възрастовата граница за работа в държавните университети, определена от ЗВО, която не важи за частните университети. Ако се
въведе ваучерната система по замисления начин, става безпредметно висшите
училища да се делят на държавни и частни и ние ще бъдем единствените в света, решили проблема по този начин.
Ваучерът се разглежда като ключов елемент (панацея!) за решаване на
проблема за пазарната ориентация, конкуренцията и подобряването на качеството на образованието. Допълва се и с предложение за делегирани бюджети.
Тези идеи обаче са неприемливи по следните причини:
• Нито една страна не използва ваучери във висшето образование. Дори
Англия, известна с прецизно разработена система за субсидиране на висшето
образование, не използва ваучери.
• Ваучерът е финансов документ, който дава право и финансово осигурена възможност на приносителя да получи посочения в документа продукт или
услуга. Приносителят може да ги получи от всеки субект, който ги предлага
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на пазара, т.е. има право на избор. Но на практика много често в документа се
посочва конкретен пазарен субект (например българска авиокомпания), което
ограничава правото на избор.
Конституцията и другите закони на страната дават на всеки български
гражданин право на избор и осигурена възможност да получи висше образование, при условие че има завършено средно образование и успешно е издържал
конкурсен изпит. Той има право да избере да кандидатства в няколко висши
училища и за няколко специалности. Ако кандидатът е приет в няколко висши
училища и специалности, той има възможност да избира. Едва след като е приет
в конкретно висше училище, кандидатът автоматически става действителен носител не на ваучер, а на установената държавна субсидия за един обучаван по
дадена специалност, която финансиращият орган предоставя на конкретното
висше училище. Така ваучерите стават излишни. Нещо повече. Не може на ваучерите да се даде предварителна стойност, тъй като нормативите за държавната
субсидия не са еднакви за различните професии и специалности. Те придобиват
реалната си стойност едва след като кандидатът бъде приет в конкретно висше
училище. Получава се смешна ситуация – държавата раздава предварително
на българските граждани „бележки-удостоверения“ за право да кандидатстват
във висше училище. Ваучерите не могат да послужат и на финансиращите органи предварително да направят разчети и да планират размера на необходимата
бюджетна субсидия, защото всъщност те я определят по плана за годишния
прием по професии и специалности. С ваучерната система само се създават
нови посредници (банки и др.) за финансиране на висшите училища.
Когато се решават въпросите на финансирането (субсидирането), както и
на финансовата дейност на висшите училища, следва да се има предвид, че като
икономически субекти те нямат аналог в обществената практика.
Първо. Те не са бюджетни организации, на тях не им се утвърждава бюджет, както на чисто бюджетните държавни институции и ведомства. На тях, по
ясно регламентирани критерии и процедури, следва да се предоставя държавна
субсидия, която те включват в разработения и утвърден от колективния им орган (например АС) собствен бюджет. Към държавната субсидия се прибавят
средствата от студентските такси, с което се формира „условно“ общата категория субсидия за висшите училища. Така общата субсидия вече не е само държавна, тъй като в нея участват и обучаваните с личните си средства. Тази част
от общия бюджет, т.е. субсидията, се предоставя на висшите училища, но с ясно
разпределение и разграничаване на видовете разходи (по пера и параграфи), с
регламентирани процедури по изразходването им и регламентиран начин на
отчитане пред финансиращия държавен орган (МОМН или МФ). Тази част от
общия бюджет се контролира периодично от финансиращия орган или от други правомощни институции (например Сметната палата). Промени в структурата на субсидията (прехвърляне от пера и параграфи) през текущата година
могат да се правят само с разрешение и санкция от финансиращия орган. Така
описаната обща субсидия висшите училища включват като самостоятелен раздел в разработения и утвърден от тях собствен (общ, сборен, консолидиран)
бюджет.
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Второ. Висшите училища не са и стопански организации, въпреки че имат
т.нар. други приходи, или по-точно собствени приходи – от квалификационна,
изследователска, проектантска, развойна, внедрителска, опитно-производствена и друга дейност. От нея те могат да формират положителни разлики между
приходи и разходи, но това не е печалба, дори по най-простата причина, че не
се раздават дивиденти на собствениците, на държавата, ако я приемем като едноличен собственик на държавно висше училище. Те не са стопански организации и поради факта, че получават държавна субсидия, което противоречи на
пазарните принципи, защото не връщат тази субсидия на държавата, дори ако
я приемем като кредит. Тази „печалба“ висшите училища могат само да реинвестират в развитието си. Това веднага поставя въпроса за видовете данъци,
такси и другите отношения с фиска на държавата.
Трето. Висшето училище като икономически субект не може да се разглежда и като механичен сбор (микс) от бюджетна и стопанска организация.
Субсидията му осигурява минимално необходимите средства за основната
дейност – обучението. От нея не може и се забранява да се отклоняват средства
за другите дейности, но обратното е възможно, необходимо и наложително.
Другите дейности, изброени по-горе, носят не само финансово и материално
обогатяване, но и създават условия за богат и творчески учебен процес с широко включване на студентите. При тези дейности се осъществява непосредствено трудово общуване между преподавателите и студентите, благодарение на
което се изпълнява втората главна роля и задача на образованието – да възпитава, а не само да обучава.
Четвърто. Висшето училище не е и организация с нестопанска (идеална)
цел, тъй като статутът, функциите, правата, целите и задачите, формулирани
от нормативните актове за тези организации, напълно се различават от тези на
висшите училища.
Във връзка с казаното наложително е висшите училища да станат собственици, а не стопани на имуществото и капитала, придобити от другите дейности (без от субсидията за обучение); да могат да формират собствени
фондове за развитие и усъвършенстване; да притежават акции, облигации и
други доходоносни активи, като приходите („печалбите“) от тях се използват
за веществено обогатяване и финансово осигуряване на основните дейности
– учебния процес, научните изследвания и квалификацията на кадрите. Това е
още един показател, че висшето училище е специфичен икономически субект
в обществената практика, който има собствена логика и закономерност на съществуване и развитие. Тази специфика трябва пределно ясно и точно да се
регламентира, дефинира и кодифицира в ЗВО и в другите нормативни актове. Неясно е защо ЗВО сега изисква автономните висши училища да съставят
(структурират и отчитат) бюджета си по класификатора за съставяне на държавния бюджет – приходите от другите дейности на висшите училища бюджетни средства ли са?
Висшите училища и пазарът
В началото на прехода и особено след приемането на Закона за автономия-
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та през 1990 г. започна стихийно да се прилага пазарният принцип във висшето
образование. Това се дължеше както на примитивното му разбиране, така и на
интереси в академичната общност и обществото. Не се отчиташе изключителната специфика на този обществен сектор, в който не могат да се пренесат и
прилагат директно принципите и правилата на пазара, отнасящи се до производството, услугите и другите стопански дейности.
Либералните пазарни фундаменталисти у нас упорито утвърждаваха тезата, че пазарът е единственият (или основният) регулатор на обществените
отношения във всички сфери на обществената практика, че пазарното търсене
и предлагане решават всичко, че са най-ефективни във всичко и навсякъде.
Наистина при търсенето и предлагането на стоки и на много видове услуги
пазарът е основният регулатор и стимул за развитие. Между търсенето и предлагането обаче съществува периодична зависимост. След момент на равновесие
настъпва следващо разминаване и увеличаване на разликата помежду им. Производителите (мениджърите) отново предприемат мерки за намаляване или
увеличаване на производството, модифицират или сменят стоковата продукция, въвеждат нова и по-високопроизводителна техника и технологии и така
нататък. Основната им цел винаги е колкото може по-бързо да достигнат нова
точка на равновесие между търсенето и предлагането, т.е. да съкратят колкото
може повече периода на цикличната им взаимозависимост. При съвременното високоавтоматизирано, гъвкаво и адаптивно производство този период за
преобладаващата част от стоките и услугите обикновено е по-малък от една и
рядко повече от 1 или 2 години.
При такава зависимост между търсенето и предлагането как изглеждат нещата на „пазара на труда“ на кадри с висше образование? Каква е позицията на
висшето училище (университет) като субект „производител“ на „стоковия продукт кадри“? Има ли специфика в отношенията между производител и потребител на този „пазар“ и в какво се изразява тя? Интерпретацията на посочената
закономерност на пазара в този случай ще изглежда така:
Първо. Производственият „материал“ в случая е „човекът личност“, с
всички произтичащи от това последствия. Количеството на входящия в системата материал, т.е. приемът, не може и не трябва произволно (волунтаристично) да се променя в зависимост от търсенето на пазара. Той се определя обективно от родените преди 18 години, от достигнатия в даден момент обхват във
висшето образование (%) на младежите в студентска възраст (18–24 г.), както
и от генеративния контингент на завършилите средно образование. Обхватът
трябва непрекъснато да нараства, за да достигнем в недалечно бъдеще показателя на развитите страни, който сега е 60–70–80% и расте.
Второ. Висшите училища се сблъскват поне два пъти с т.нар. пазар. Първия път, когато набират „производствения си материал“, т.е. при приема. Тогава те рекламират своите възможности, т.е. предлагат „услугата“. Тук „пазарът“
е между висшите училища и желаещите да получат „услугата“. Нека да го наречем „първичен пазар“. След него обаче следва един продължителен „междинен
пазар“, през който „производственият материал“ (обучаваният) се превръща
в клиент на висшето училище и започва да оценява качеството на предлаганата
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му услуга. Ако тя не го задоволява, той може да го напусне без съгласието на
производителя, докато при стоковата продукция веществената производствена суровина е собственост на производителя и той може да се разпорежда с нея
както намери за добре.
Трето. Периодът на производство (на обучение) е 4–5, 5–6 или 7–8 години
за различните степени на образование, т.е. много рядко срещани случаи при
производството на стоки и услуги.
Четвърто. Съществуват държавни и частни висши училища. Държавните
висши училища получават държавна субсидия, което противоречи на законите
на конкуренцията и свободния пазар. Пита се тогава между кого е конкуренцията и къде е „реалният пазар“?
Пето. Действителната реализация на продукта (на обучения) става след
много дълъг период от време на т.нар. вторичен или на реалния трудов пазар. Едва на този вторичен пазар се появява действителният клиент (работодателят). Така, макар и грубо разгледано, висшите училища веднъж предлагат
„услуга“ на условно наречените първичен и междинен пазари, когато привличат
студенти и ги обучават, и едва накрая излизат на вторичния, т.е. на действителния трудов пазар. На него клиентът (работодателят) много често не намира
необходимия му „продукт“ като количество и квалификация. Пита се къде са
сега висшите училища, каква отговорност имат и какви щети понасят при негативни резултати. Още повече че те не могат да бракуват продукта както при
стоковото производство, а за да го преработят (преквалифицират) е необходимо немалко време, както и желание от страна на обучения. Проблемът става и
социален. Това обаче не значи, че услугата няма цена, но стока ли е?
Затова разглеждането на пазара в такъв примитивен вид е абсурдно. Този
абсурд се прояви и у нас. Преди десетина години, когато започна рязко да се увеличава броят на студентите, много бяха възмутените, включително и работодателите (между които и председателят на Стопанската камара), че произвеждаме
много (безработни) висшисти, че недопустимо много са висшистите за производството (тогава в рецесия), без да си дават сметка, че това са кадри за след 6–8
и повече години. Сега същите хора установиха, че по брой на студенти на 10 хил.
души население сме на едно от последните места в Европа и не са подготвени
кадри за производството. Тогава те бяха глухи за предупрежденията, че едва сме
достигнали средните европейски показатели, че се очертава демографска криза,
която ще ни свлече на едно от последните места по този показател.
Шесто. Ако поведението на висшите училища трябва да се основава на познатите закони на пазара, резонен е въпросът: защо държавни висши училища не
се приватизират дори в страни с най-либерална пазарна икономика като САЩ,
Англия и др.? Напротив, налице е обратен процес – в САЩ непрекъснато се увеличава броят на щатските и общинските колежи от неуниверситетски тип.
Казаното означава, че на този „пазар“ решителна е ролята на държавата,
която в диалог и сътрудничество с регионалните структури, браншовите, професионалните и други обществени организации следва да определя количествените пропорции и характеристики на приемания и обучаван контингент. За
целта обаче са необходими постоянно действащи и специално финансирани
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програми и звено, което перманентно да събира и обработва информация за
текущото състояние на висшето образование и пазара, периодично да актуализира прогнозите и разчетите за бъдещето. Не може да се разчита само на служебната информация, на статистическите и други данни на ведомствата и на
Националния статистически институт, тъй като техните разработки, методики
и модели за обработка и анализ са подчинени на други цели. Тази специална
дейност трябва да бъде насочена към осигуряване на данни и на разнообразни
разрези на статистическата информация, необходими за макрообразователната политика на държавата. Също така да събира, обработва, класифицира и да
направи ефективно използваема базата от нестатистически (вербални) данни
за висшето образование. Има страни (Великобритания и др.), които са създали
структури, специализирани за статистика на висшето образование.
От друга страна, висшите училища следва да развият и непрекъснато да
усъвършенстват текущия и перспективния си маркетинг. Перспективният
трябва да се базира на тенденциите в развитието на науката и професиите и на
бъдещите потребности на обществената практика. От него ще зависи адекватното задоволяване на конкретните потребности, както и бъдещето на самото
висше училище. То не може и не трябва да разчита само на регулаторните и
други функции на държавата и на нейната обща образователна политика.
А държавата не трябва в никакъв случай да се освобождава от регулаторните си функции, от задължението да определя количеството и основните пропорции между професиите на подлежащите за обучение във висшите училища,
съобразени с близката (6–8 години) и най-вече с далечната (15–20 години) перспектива за развитие на страната. Това са основни показатели в социалната,
икономическата и финансовата (вкл. бюджетната) макрополитика на държавата, които обичаме така често да споменаваме, без да разкриваме (дори и без
да разбираме) тяхната същност и съдържание.
За да не съм голословен, ще посоча като пример сегашните проблеми от
този род в Германия, която не можем да упрекнем, че няма действащи пазарни
отношения. Сериозно и задълбочено изследване, направено там, показва, че
отпреди 6–8 години е започнал и интензивно се развива процес на съществено
разминаване между търсенето и предлагането на кадри с висше образование.
Най-силно изразено е разминаването при кадрите за производството – през
2005 г. търсенето е за 15 хил. специалисти, а висшето образование е произвело около 5 хиляди. И с типична немска прагматичност са взети най-решителни мерки: рязко се увеличава приемът; облекчават се условията за следване с
предлагане на много стипендии и други бонуси; почти двойно се увеличава
заплащането от бизнеса; енергично се привличат чуждестранни студенти с
ангажимент за бързо осигуряване на работа в Германия, както и директно се
привличат подготвени специалисти от чужбина и така нататък. Въпреки
тези изключителни мерки специалистите и представителите на бизнеса смятат,
че проблемът, т.е. нарушеното равновесие между търсенето и предлагането, ще
бъде решен за 8–10 и повече години. Във връзка с това показателен беше преди
месец „десантът“ на чуждестранни университети у нас, представени дори от
посланици, за набиране на студенти с привлекателни условия за следване.
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Ю. Гагарин и акад. С. Корольов (1961)

Ю. Гагарин преди излитане (12 април 1961)

Ю. Гагарин след приземяването (12 април 1961) Ю. Гагарин и Г. Титов

Ю. Гагарин и В. Терешкова

Ю. Гагарин със своите родители

Ю. Гагарин на почивка

Ю. Гагарин с дъщерите си Лена
и Галя
Ю. Гагарин със семейството си
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УМОВЕ, ПРОКАРАЛИ ПЪТЯ В КОСМОСА*
Без Циолковски и Корольов
полета на Гагарин нямаше да го има

В

Космоса с реактивен двигател – това е гениалната идея на Константин Едуардович Циолковски. Талантът на Сергей Павлович Корольов много помогна за нейното реализиране. Благодарение главно на тези велики умове празнуваме 50-годишнината от първия в света полет на човека в Космоса – старта
на руснака Юрий Алексеевич Гагарин към звездите.
Циолковски беше човек, който изпреварваше много своя век, както се полага на истинския, на големия учен. Константин Едуардович е роден на 5 септември 1857 г. в Ижевск в семейството на среднозаможен полски дворянин.
На деветгодишна възраст Константин заболява от скарлатина и вследствие на
усложнения оглушава. Четири години след това умира майка му и той е принуден да се учи самостоятелно. От детски години изпитва силно влечение към
математиката и физиката. Като шестнадесетгодишен юноша Циолковски заминава за Москва, където три години изучава химия, математика, астрономия и
механика. Той общува с обкръжаващия го свят чрез специален слухов апарат.
Животът в Москва обаче е доста скъп. Въпреки всички усилия той не успява да си осигури необходимите средства и през 1876 г. баща му го връща във
Вятка. Там полага изпити, получава диплома за учител и започва да преподава
в училището в Боровск, на 100 км от Москва. Там се жени за Варвара Ефграфовна Соколова. Далеч от основните научни центрове на Русия, Циолковски
решава самостоятелно да провежда изследователска работа в интересуващата
го област – аеродинамиката. В Петербург се заинтересували от този надарен и
неординарен учител от Вятка и го поканили да стане член на Руското физикохимическо дружество.
През 1892 г. Константин Циолковски е изпратен като учител в Калуга, където продължава да се занимава с наука и не забравя за астронавтиката и аеронавтиката. Той построява специален тунел, който му позволява да измерва
различните аеродинамични показатели на летателните апарати. През 1895 г. е
публикувана неговата книга „Блянове за земята и за небето“, а една година покъсно излиза статия за други светове, за разумни същества от други планети
и за общуването на земните жители с тях. През 1896 г. Циолковски пристъпва
към написването на своя основен труд „Изследване на космическото простран-

* В. „Русия днес“ („Россия сегодня“), 8–14 април 2011 г.
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ство с помощта на реактивен двигател“. В тази книга са засегнати проблемите за
използването на реактивните двигатели в Космоса – навигационни механизми,
доставка и транспортиране на гориво и т.н. Ето какво казва той за покоряването на Космоса: „Ракетата за мен е начинът и методът, с помощта на който може
да се проникне в дълбочината на необятния Космос.“
Първите петнадесет години на ХХ век са може би най-тежките в живота
на учения. През 1902 г. синът му Игнатий се самоубива. През 1908 г. при прииждане на Ока къщата му е наводнена, много машини и инсталации са повредени, а многобройни уникални разчети са загубени. След Октомврийската
революция новата власт е заинтересувана от разработките на Циолковски и му
оказва значителна материална подкрепа. През 1919 г. е избран за член на Академията (бъдещата Академия на науките на СССР), а на 9 ноември 1921 г. му е
присъдена пожизнена пенсия за заслуги пред родната и пред световната наука.
Тази пенсия той получава до 19 септември 1935 г. – деня, когато великият човек
Константин Циолковски умира в станалия му като роден град Калуга.
Трудно е да се преоцени цялото значение на предложението на Циолковски относно многостепенните ракети и ракетните влакове. Всъщност то открива
пътя за излитане в космическото пространство. Той предсказва, че след винтовите самолети ще дойдат реактивните и накрая ракетните влакове на бъдещето
и изкуствените спътници на Земята. Той пръв стига до извода за необходимостта да се използват многостепенни ракети. Автор на трудове по аеродинамика,
въздухоплаване и други науки, на научно-фантастични произведения, привърженик и пропагандатор на идеите за усвояване на космическото пространство,
Циолковски смята, че развитието на живота ще стигне до такова могъщество и
съвършенство, че ще може да се преодоляват силите на притеглянето.
Сергей Павлович Корольов се увлича от идеите на Циолковски. Ето какво
казва той за великия учен: „Беседите с Циолковски ме поразиха. От една страна, поразяваше ме крайната простота на неговите методи, простото и евтино
устройство на неговите модели, а, от друга страна – важността на изводите.“
Оттогава съвременната наука и техника в областта на въздухоплаването е напреднала неизмеримо и огромна заслуга за това има съветският Главен конструктор. Той е роден на 12 януари 1907 г. в гр. Житомир, в семейството на учителя
по руска словесност Павел Корольов. На 17 години вече разработва проект на
летателен апарат с оригинална конструкция – „безмоторен самолет К-5“. През
1924 г. постъпва в Киевския политехнически институт в профила по авиационна техника и за две години усвоява общите инженерни дисциплини. През есента на 1926 г. се прехвърля в Московското висше техническо училище. Увлича
се особено по принципите на реактивното движение и през септември 1931 г.
заедно с Фридрих Артурович Цандер създават в Москва група за изучаване на
реактивното движение, която по-късно се превръща в държавна научно-конструкторска лаборатория за разработване на ракетни летателни апарати. През
1936 г. му се удава да доведе до изпитания крилати ракети: зенитна с барутен
ракетен двигател и далекобойна с течен ракетен двигател.
През 1938 г. по лъжливо обвинение Корольов е арестуван и получава 10годишна присъда. През есента на 1940 г. е преместен в ново място на заточение,
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където под ръководството на Андрей Николаевич Туполев взема активно участие в създаването и производството на военния бомбардировач Ту-2 и същевременно по своя инициатива разработва проекти на управляеми аероторпеди и
нов вариант на ракетен прехващач. Това става повод за преместването на Корольов през 1942 г. в друга организация от лагерен тип при Казанския авиационен
завод №16.
През 1946 г. Сергей Павлович е назначен за технически ръководител на
Единния научноизследователски институт „Нордхаузен“ в Германия. Той не
само изучава немската ракета Фау-2, но и проектира по-съвършена балистична
ракета с далечина на полета до 600 км. Скоро всички съветски специалисти се
завръщат в Съветския съюз. През август 1946 г. Корольов е назначен за главен конструктор на балистичните ракети за далечно действие и през 1950 г.
успешно предава на въоръжение ракетата Р-2 с далечина на полета 600 км. През
1956 г. е приета на въоръжение стратегическата ракета с ядрена бойна глава и
далечина на полета 1200 км. През 1957 г. се появяват стратегическите ракети
на танково шаси, както и на подводни лодки. Така Корольов създава първите
балистични ракети със стабилни компоненти на горивото с мобилно наземно и
морско базиране. Първата междуконтинентална ракета той предава на въоръжение през 1960 година.
По-нататък Корольов престава да се занимава с бойна ракетна тематика и
съсредоточава силите си върху създаването на космически системи, върху поведението на животни в космически условия (безтегловност, свръхнатоварване, големи вибрации и акустични натоварвания), а също и върху средствата за
осигуряване на живота и завръщането им на Земята. За това са били извършени
около седемдесет изстрелвания на ракети. Така Сергей Павлович своевременно
полага сериозни основи за щурмуването на Космоса от човека. На 4 октомври
1957 г. в околоземна орбита е изведен първият в историята на човечеството изкуствен спътник на Земята. На 12 април 1961 г. Корольов отново смайва цялото
човечество, създавайки първия пилотиран космически кораб „Восток“, с който
е осъществен първият в света полет на човек в околоземна орбита – от гражданина на СССР Юрий Алексеевич Гагарин.
Продължавайки да развива програмата за пилотирани околоземни полети,
Сергей Павлович започва да реализира своите идеи за разработване на пилотирана дълговременна орбитална станция. Неин първообраз става принципно
новият, по-съвършеният от предишните космически кораб „Союз“. За съжаление Корольов не доживява до въплътяването на своите идеи в космическите
кораби „Союз“. Само на 59 години, Главният конструктор умира на 14 януари
1966 г. На 31 януари автоматичната станция „Луна-9“ вече изпрати за пръв път
в света панорама на повърхността на Луната.
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ВАСИЛ МОМОВ – УЧЕН И ОБЩЕСТВЕНИК
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ИЗСЛЕДОВАТЕЛ В ОБЛАСТТА НА
ЕТИКАТА И ТЕОРИЯТА НА ЛИЧНОСТТА
Васил Вичев

В

Васил Вичев – професор, доктор
на философските науки, дългогодишен изследовател в областта
на етиката и философската антропология. Автор е на книгите:
„Аз и другите. Поведение и ценностна ориентация на личността“ (1972), „Морал и социална
психика“ (1974), „Общество, личност, възпитание“ (1984), „Нравствената култура на ръководителя“ (1978) и други. Основател
и ръководител е на секция „Философска антропология“ в Института за философски изследвания
при БАН (1989–2004).
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навечерието на своята 80-годишнина проф. Васил Момов, дфн, издава нова книга – „Родовата
памет на Момови от Велики Преслав (ХVІІ–ХХ в.)“,
която ще зарадва неговите съграждани и особено
многобройните представители и наследници на този
известен и заслужил род. На Велики Преслав и на неговата история са посветени много исторически изследвания, но, доколкото ми е известно, за пръв път
се прави опит за такова мащабно краеведско изследване на генезиса, развитието и приноса на потомците на Момовия род от Освобождението на България
до наши дни. Проф. Васил Момов е вложил многогодишни усилия, воля и изследователски талант в написването на този интересен труд.
Той е автор и на над 200 научни публикации, и
на книги като „Нравствената норма и нейната реализация“ (1969), „Человек, мораль, воспитание“ (М.,
1975), „Приложната етика“ (1988), „Изкушената Пандора. Социалното битие на доброто и злото“ (2006) и
др., които го утвърдиха като авторитетен изследовател в областта на етиката и теорията на личността.
От ученически години до пенсионна възраст е с
обществени ангажименти и институционални отговорности. В публичната дейност изпълнява експертни и управленски функции.
Новата книга е без теоретико-методологически
претенции в областта на етическото познание, но
има богато нравствено съдържание, разкрива огромната социализираща и възпитателна сила на родовата
памет, нейното значение за нравствената култура на
човека. Без родова памет няма нравствени традиции
и правила за поведение. Отрицанието на моралните
норми превръща хората в зверове – това би направибр. 3/4 – год. XIV
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ло убийството на човека също толкова незначително, колкото и стрелбата по
гаргите (Джон Адамс). Човешкият език е полезен и ефективен, защото в повечето случаи ние вярваме на това, което са казали другите преди нас. Постигането на морален консенсус е необходимо условие за нашето съществуване още
от времето, когато за успех в лова или за спасяване от стихиите са били нужни
съвкупни действия и съобразяване с поуките от миналото. За да оцелее общността, са били нужни и механизмите на социалната корекция: по-старите са
сдържали импулсивността на младите, защото през дългия си живот често са се
оказвали на погрешен път, младите пък често са отхвърляли погрешни съвети.
За съжаление много от младите хора у нас не познават живота на своите
предци. А колко по-благороден би бил животът ни, ако знаехме положителните деяния на поколенията преди нас. Много поучителна е изповедта на един
затворник: сигурно не бих извършил и половината от гадостите, които съм
извършил и за които съм виновен пред хората и пред съвестта си, ако знаех
родословието си, ако познавах живота на своите предци. В статията си „Пособия за възпитаване на добър човек“ руският писател Вячеслав Пиецу казва, че
млад вагабонтин не би станал наемен убиец, ако знаеше, че прадядовците му
са награждавани за храброст от Суворов. Той изтъква категорично предпазващата роля на родовата памет. В това се крие и голямата възпитателна сила на
подобни изследвания.
С автора на тази книга ме свързва дългогодишно приятелство повече от
60 години. Като ученици в Преславската гимназия често се срещахме, разговаряхме по организационни и други въпроси, особено като бях избран за член
на учкома. Васил бе уважаван ръководител на младежката организация. Често
посещавах родния му дом в центъра на града. На втория етаж се намираше голямата белосана с вар стая, в която работеше Васил. Много пъти съм оставал
да нощувам при него. Отлично помня добре подредената работна маса, над която висеше училищната програма. Но моето внимание бе привличано от друга
програма, която съдържаше предстоящите лични и обществени задачи – проучване на книги и доклади, изнасяне на лекции, срещи с изтъкнати обществени
дейци, посещение на събрания, дискусии по научни проблеми и други. По-късно аз нарекох тази програма, която играе съществена роля в живота на моя
приятел, програма за развитието на личността. Тя се превърна в стил и съществена особеност на неговия характер. Той стана борец за своето по-добро „аз“.
Това не означава егоизъм или войнстващ кариеризъм, а борба за непрекъснато
самоусъвършенстване.
Изтъквам тези личностни особености на Момов, за да си отговоря на въпроса, кое го мотивира да започне такова мащабно изследване на представителите на рода, на техните биографии, наследници и пр., да проучи всичко, което
е писано за историята на Велики Преслав, за развитието на училищното и читалищното дело, да прояви такава изследователска страст за уточняване на родовата връзка със Стефан Караджа и Панайот Волов. Ясно е, че без тези лични
качества и без огромната любов и привързаност към предците такава книга би
била немислима.
Особено внимание в нея е отделено на родовата традиция да се почитат
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грижите за образованието и за професионалната подготовка на децата. Авторът
говори за своеобразна „родова зараза“ – надпревара и състезателен стремеж
между роднините за по-високо образование на децата. По този начин трайно се
утвърждава разбирането за високата мисия на духовното начало и се формира
почитта към просветата и културата. С гордост са споменати десетките представители на Момовия род с престижен национален принос – архитекти, инженери, адвокати, учители, лекари и други. В стремежа си да представи значими
явления в родовото потекло понякога авторът използва изрази – нуждаещи се
от научно изясняване и прецизиране, като „легитимното смешение на родова
кръв“, представянето на родовия престиж като „масовидно социално явление“,
а на друго място говори за „персонализирано битие на родовата памет“, търси
„Момовата кръв“ на Стефан Караджа и други бележити личности.
Освен приятелските връзки с автора на тази книга мен ме свързват и трайни роднински връзки с Момовия род. През 1952 г. се ожених за малката дъщеря
на Ангел Момов и станах член на неговото известно семейство. В книгата многостранно е представен този виден комунистически деец и политик, основател
на партийната организация, авторитетна личност на Велики Преслав. Отбелязани са неговите заслуги като стопански ръководител, големият му принос за
развитието на читалищното дело и щедрото му дарителство.
Третата, автобиографичната част на книгата започва със „Съдбовните
предизвикателства“ в професионалния и публичен разказ на автора. В уводните бележки той се безпокои да не изпадне в нарцисизъм, в приписване на
заслуги и хиперболизирани оценки, да не стигне до преиначаване и измисляне
на факти. „Дано съумея да се защитя“, казва още в началото авторът. Не виждам
обаче нищо обезпокоително. Това се потвърждава и от разказа за семейната
социализация, която формира у автора трудолюбие, ученолюбие, пестеливост
по отношение на материалните блага и редица човешки добродетели. Той сам
казва, че в семейното битие доминират личният пример и уважението към повъзрастните, овладяването на трудови умения и на навици за общуване. Още
в детските години научава от баща си оригинални преславски народни песни,
а ние, приятелите му, в по-късните години, гостувайки в дома му в София и
опитвайки кулинарни вкусотии, приготвени от него и от прекрасната му съпруга, много често сме слушали песента на рода „Пасал ми Дойчо шилета“.
Запазил голям личен архив от ученическите си години в Преславската гимназия „Черноризец Храбър“, авторът подробно разказва за дейности, събития
и беседи, за посещения в селските райони на околията и други. Политическата
просвета и идейното възпитание бяха основна грижа на младежкото ръководство, което не допускаше никакво отклонение и свободни интерпретации на
официалната идеология. Нашите критерии и изисквания се характеризираха
с крайна политизация и абсолютизиране на класово-партийните схващания.
Въпреки многото слабости на младежката ни политическа активност, тя съдейства за изграждането у нас на организационна култура, на много умения за
публична изява, научи ни да работим за общественото благо. Разбира се, ние
бяхме във времето и времето бе в нас – затова всички недъзи на системата,
които по-късно се осъждаха, бяха присъщи и на младежите, които се отнасяха

92

бр. 3/4 – год. XIV

ПРОФИЛИ
пренебрежително към демократичните прояви и норми на работа и налагаха
авторитарен стил по примера на възрастните. Но времето, в което се ражда и
формира личността, не се избира. Затова аз се солидаризирам със заключителните размисли на книгата – най-важното и най-трудното на този свят е да се
състезаваш със себе си и да се самоусъвършенстваш.
Тази книга е първият опит да се изследва историята на Момовия род, но
тя не бележи края на тази история. Младите тепърва ще развиват традициите
на този род, ще израстват като адвокати, лекари, инженери, учители, научни
работници, ще обогатяват родовата памет. Вярвам, че бъдещите книги за Момовия род ще бъдат наситени с нови личности и с още по-интересни събития, с
още по-престижни завоевания.
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ПЕТКО КАРАВЕЛОВ  ПАТРИАРХЪТ НА
БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ
Георги Близнашки

П

Георги Близнашки – професор
по конституционно право в СУ
„Св. Кл. Охридски“, доктор по право. Работи в областта на публичноправните науки. Автор е
на книгите „Парламентарното
управление в България“ (1995),
„Принципи на парламентарното
управление“ (1997), „Формата на
държавата. Съвременни конституционни измерения“ (1999), както и на множество научни студии и статии. Народен представител в 36-то и 40-то Народно
събрание.

етко Каравелов (1843–1903) е най-ярката и внушителна фигура сред строителите на следосвобожденска България, когато страната се възражда
за нов политически живот и се полагат основите на
националната ни държавност. Той ръководи практическата работа на Учредителното събрание по
сътворяването на Търновската конституция, а покъсно възглавява борбите за нейното отстояване и
претворяване в живота. В качеството си на министър и министър-председател създава редица звена
от институционната рамка на държавата и местното самоуправление; изгражда финансовата и данъчната система; търси и намира дългосрочни решения
на аграрния въпрос в страната, като по този начин
предопределя за десетилетия напред нейната социално-класова структура. Именно Петко Каравелов
отстоява делото на Съединението и ръководи страната по времето на Сръбско-българската война от
1885 г. Най-сетне, но не и по значение, той въвежда – със своето поведение и със своя пример – онзи
държавнически етос в България, който ще се превърне не само в образец за високонравствено лично поведение, но заедно с това ще сложи началото
на демократичната традиция в националния политически живот.
Време е историческият спомен за хората на
крайностите, попаднали във властта и довели много
нещастия на страната, да отстъпи на заден план, за да
бъдат изведени напред в националната памет онези
дейци, които са действителните строители на нова
България като модерна либерална и демократична
държава от европейски тип. Не някой друг, а именно
Петко Каравелов трябва да получи своето заслуже-
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но признание и да заеме своето достойно място в „националния пантеон“ като
крупен държавник и изявен защитник на парламентарната демокрация.

I.
Петко Каравелов е роден на 24 март 1843 г. в Копривщица. Неговият род
е заможен и се ползва с влияние още в зората на Българското възраждане. Той
учи най-напред в копривщенското класно училище, а после в гръцкото школо
в Енос, на устието на р. Марица, където по настояване на своя баща изучава
абаджийския занаят. Едва 16-годишен Петко Каравелов заминава за Москва,
където става слушател в Историко-филологическия и в Юридическия факултет
на Московския университет. Там именно усвоява руски, а след това – френски,
английски и немски, благодарение на което се запознава с редица философски
трудове, оформящи и изграждащи неговите идейни и политически възгледи.
Освен това проявява интереси в областта на историята, географията, статистиката и финансовото дело. Не се задоволява с формалните знания, необходими
за полагането на едни или други изпити, а непрекъснато се самообразова. Надарен с изключителна памет, той натрупва обширни знания и получава добра
теоретична подготовка. Така например Петко Каравелов чете произведенията
на философи като Томас Хобс, Джон Лок, Шарл-Луи Монтескьо, Жан-Жак Русо,
Джереми Бентам, Ернст Ренан и Джон Стюарт Мил, позовава се на конституционните възгледи на Уилям Блекстон, Джон Остин и Уилям Бейджът, познава
идеите на мислители като Адам Смит, Хенри Бокл и Хърбърт Спенсър, смятани
за експоненти на икономическия и политическия либерализъм. Още през 1870
г. Марин Дринов ще каже за Петко Каравелов, че е „един от най-образованите и учени наши сънародници“1. Години по-късно Иван Вазов ще отбележи по
повод на първата им среща, че е бил поразен от неговата „енциклопедичност и
оригинален склад на ума“2. След завършването на Юридическия факултет Петко Каравелов се препитава от даване на частни уроци в заможни московски семейства, като същевременно създава полезни контакти във висшето руско общество и общува с представители на либералната и „прозападно“ ориентирана
руска интелигенция. Анонимен свидетел на живота му в Москва пише за него:
„Петко Каравелов е човек необикновен, човек своеобразен, човек оригинален.
Всичко той вършеше не както другите, а по своя собствена идея, оригинално,
по Каравеловски“3.
Макар че не се включва в националноосвободителната борба, той не скъсва връзките си с отечеството. По свидетелства на съвременници той следи положението в страната, води кореспонденция и се среща със сънародници, с които влиза в „горещи спорове и разговори“ по българските проблеми.
При избухване на Руско-турската война през 1877 г. той се завръща в България. Името му фигурира в списъка на българите, които Московският славянски комитет препоръчва на княз Владимир Черказки за назначения в административния апарат, създаван от временната руска управа в новоосвободените
български земи. Самият председател на комитета И. С. Аксаков посочва лично
Петко Каравелов като „много способен юрист“. Още в хода на войната той е
назначен за вицегубернатор във Видин. В това си качество прави първата си
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стъпка на държавник, запазвайки от сърбите със сила крайгранични територии, които те се опитват да завземат. Този акт има дълбоко символно значение
както за политическата му биография в бъдеще, така и за новите геополитически реалности, пред които се изправя младата българска държава4.

II.
В Учредителното събрание, което започва своята работа във Велико Търново на 9 февруари 1878 г., Петко Каравелов влиза чрез преки избори в Русе,
като няма да се възползва от заеманата длъжност, за да стане депутат „по право“. Още в началото той изпъква със своята ерудиция и компетентност, възглавява либералното мнозинство, избран е за подпредседател на Учредителното събрание и успешно ръководи неговата всекидневна работа. В дейността на
събранието се очертават в зародиш основните политически тенденции, които
по-късно ще се институционализират в две политически партии: либералната
и консервативната. Тези две тенденции, респ. две партии, изразяват различни
социални интереси. Докато групата на „либералите“ обхваща представители на
учителството, еснафите и селските маси, в групата на „консерваторите“ се сплотяват представители на едрите търговци, чорбаджийството и висшия клир на
църквата. Ето как един от водещите консервативни дейци характеризира двете
основни партии в младото българско княжество: „Консервативната партия се
състоеше от възпитани елементи, от заможни и независими хора ... На тяхното
чело се намираха хора със западна култура. Противниците на тая партия, така
наречените либерали, се състояха от хора, които се бореха за съществуването
си, за прехраната си.“5
Различията между двете основни фракции в Учредителното събрание не
могат по никакъв начин да бъдат сведени до „различия на темперамент, възраст
и възгледи“, както се поддържа от някои чужди наблюдатели по онова време.
Тези различия до голяма степен са традиционни и изразяващи социалните конфликти в течение на няколко поколения, но заедно с това – по думите на американския изследовател Сирил Блек – „те отразяват ориентацията към едни или
други модели на развитие от страна на следосвобожденските политици“6.
Съвсем естествено е, че политическите разделения сред депутатите в Учредителното събрание се предизвикват преди всичко и най-вече от различията
в интересите на отделните социални групи, т.е. те се проявяват в различните
позиции по основните теми и проблеми, които вълнуват тогавашното обществено мнение. Показателни са дебатите от 26 март 1879 г. по повод опитите
„владението“ върху новопридобити земи да бъде въздигнато до равнището на
конституционноправен институт, т.е. да се узакони фактическото заграбване
на земи от бягащите турци. Един от консервативните лидери – Димитър Греков – пледира в полза на владението върху земи, чиято собственост през онова
„мътно време“ е повече от спорна: „Има днес – поддържа той – много земи,
на които никой няма право на собственост.“ В отговор водачът на либералите
– Петко Каравелов – ще заяви: „Аз мога да призная за bona fide possesor (т.е. за
добросъвестни владелци – б. м. – Г. Б.) само общините, а не чуждите елементи,
които нямат никакво право върху техните владения.“7 Всъщност гледната точ-
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ка на Петко Каравелов се предопределя от обстоятелството, че на много места в
страната турските чифлици се оказват създадени върху земи, заграбени преди
това от общините. Тези две заявени позиции очертават една от най-значимите
разделителни линии по т.нар. аграрен въпрос между различните политически
фракции в Учредителното събрание. При гласуването ще вземе връх гледната
точка на Петко Каравелов, а това ще открие пътя за поземлена реформа, която
ще превърне България в „дребнособственическа аграрна страна“8. А добре известно е, че тъкмо частната собственост е материалната основа на свободното
гражданско общество.
Петко Каравелов е в центъра на всички събития, свързани с подготовката и приемането на Търновската конституция от 16 април 1878 г. Значителна част от действителните дискусии между различните партии стават извън
събранието, а редовните заседания се ограничават до защитата на гледните
точки на отделните групи. Неговото жилище е средището, където се формират позициите на либералната фракция, като впоследствие той умело дирижира разискванията и се намесва решително в най-критичните ситуации. Ето
как един от участниците в събитията разказва за онези бележити дни: „Всяка
вечер ние се събирахме при Каравелова, за да определим поведението си за
утрешния ден. Сетне посочваше се ролята на тия, които щяха да вземат думата в събранието. Каравелов развиваше тезата, която либералната партия
щеше да поддържа. Неговите възгледи се възприемаха всякога от нас. Той бе,
наистина, най-просветен от всички нас по държавните въпроси и конституционната теория.“9 Благодарение на бързата си интелектуална реакция и на
енергичното си завладяващо красноречие той доминира в хода на дебатите,
като неговите намеси са от решаващо значение за либерално-демократичния
облик на конституцията на княжеството. Показателно е обстоятелството, че
понятията „свобода“ и „равенство“ са най-често срещаните по време на разискванията в Учредителното събрание.
В хода на дебатите по изготвянето и приемането на Търновската конституция преобладава съзидателното желание за създаване на една добре организирана обществено-държавна цялост. Тази конституция се основава върху
последователното разграничение между гражданско общество и политическа
държава, а взаимоотношенията между централната власт и местните общини
се изграждат в съответствие с началата на децентрализацията и самоуправлението. В критичните моменти не друг, а Петко Каравелов задава тона на дискусията. Именно неговото слово от 21 март 1879 г. по повод доклада на комисията относно принципите на бъдещата конституция преобръща настроенията в
пленарната зала, за да се отхвърлят консервативните внушения, направени в
дух на „разумен консерватизъм“, и да се премине към обсъждане глава по глава
и текст по текст. Единствено човек, който е твърдо убеден в интелектуалното
си превъзходство и в силата на своята аргументация, може да направи подобно
категорично заключение: „С една дума, в този рапорт няма ни политика, ни
логика, ни граматика.“10
Напълно в духа на историческата епоха Търновската конституция се характеризира преди всичко и най-вече като либерален основен закон. В нея са
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очертани народните правдини, т.е. провъзгласени са широк кръг от лични права и публични свободи на гражданите – като се започне с личната неприкосновеност и частната собственост, премине се през неприкосновеността на жилището и тайната на кореспонденцията, за да се стигне до свободата на печата, на
събранията и правото на сдружаване. Всички либерални решения съобразно с
духа и буквата на най-развитите образци на европейския конституционализъм
се прокарват под вещото ръководство на Петко Каравелов. Паметни ще останат
неговите думи в отговор на исканията за въвеждане на цензура, упражнявана
от Св. Синод на православната църква върху съчиненията от догматическо естество: „когато се казва догматически съчинения, то е неопределено, днес ще
запретите богословско съчинение, утре философско, а в други ден ще се докопчите и до физиката“11. Така той става изразител на либералните нагласи за
ограничаване влиянието на църквата в светския живот.
Стремежът на Петко Каравелов е да приспособи най-напредничавите европейски институции към българските условия и да подготви своите съотечественици да упражняват придружаващите ги права и задължения. Иначе
казано, хората трябва да получат свободата сами да решават собствените си
проблеми. Затова около Търновската конституция се създава един „ореол на
либерализъм“. И това никак не е случайно, тъй като тази конституция се приема през епохата на либералния конституционализъм. В по-късен текст Петко
Каравелов открито ще изповяда своето либерално кредо: никога не трябва да
се забравя, че „най-добрият лек за повечето, ако не за всичките обществени
болести, е свободата“.
По времето, когато в цивилизована Европа все още се водят нестихващи
спорове относно ролята на държавата в сферата на образованието, в Търновската конституция с възрожденски патос е записано черно на бяло, че „първоначалното образование е безплатно и задължително за всички поданици на
българското княжество“.
Търновската конституция е не само либерален основен закон, но заедно с
това тя се характеризира и като демократичен основен закон. Демократичният характер на конституцията се проявява както в установяването на еднокамарна структура на парламента, която в онази епоха съставлява изключение от
общото правило, така и във въвеждането на всеобщо избирателно право, без
никакви преки или косвени имуществени цензове, с които да се ограничава
под една или друга форма участието на гражданите в политическия живот на
страната. При това политическото участие на гражданите не се свежда единствено и само до гласуването по време на избори, а се осигурява и чрез провъзгласените публични свободи, като свободата да образуват политически партии,
свободата да изказват устно и писмено своите мнения, свободата да се събират
вкупом на открито и на закрито, за да обсъждат обществените и държавните
дела и да изказват публично своето одобрение или порицание. По този начин
гражданите имат възможност не само да участват в управлението посредством
своите представители, а разполагат и с правото да упражняват контрол върху
него. Няма и не може да има никакво съмнение, че Петко Каравелов е на висота
в изграждането на демократичните институции, чрез които народът може да

99

СТРОИТЕЛИ НА ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
бъде просветен и да достигне политическа зрялост. Този демократичен характер на Конституцията изпъква особено ярко и недвусмислено на фона на доминиращата в цяла Европа политическа реакция след разгрома на Парижката
комуна от 1871 година.
Никак не е случайно обстоятелството, че именно по тези въпроси напрежението при дебатите в Учредителното събрание ще достигне своята
кулминация12. Така или иначе обаче, тези исторически прения с далеко отиващи политически последици ще приключат с пълната победа на „либералите“
над „консерваторите“.
Опитите, които се правят напоследък, да се реабилитира консервативната кауза, а прословутият „рапорт“ на злополучната комисия да се представи
като някакъв особен „български проект за конституция“, не отговарят на действителното положение на нещата през онази епоха. Няма нищо оригинално
в опитите както да се установи ограничено избирателно право съобразно с
„различните – по думите на рапорта – икономически и политически интереси,
които се проявяват у народа“, т.е. въз основа на едни или други имуществени и
образователни цензове, респ. да се прилага „двустепенност на изборите“, така
и да се въведе втора камара (сенат) с цел да се „опазва равновесието между
двете други противоположни законодателни власти, между княза и Народното
събрание“, т.е. сенатът ще служи – по замисъла на вносителите на рапорта – „за
сдържане и прекращение на увлеченията на Народното събрание, които князът
не може да регулира от висотата на положението си“13. Това са добре познати
от историята на буржоазния XIX век консервативни прийоми и техники, чрез
които икономически доминиращите обществени класи се опитват да съхранят
своето политическо господство.
Точно обратното: оригиналността на Търновската конституция се състои
тъкмо във въвеждането на всеобщото избирателно право и установяването
на еднокамарен парламент – две обстоятелства, които ще дадат основание на
проф. Любомир Владикин да заключи, че това е „най-демократичната конституция на света към момента на нейното създаване“14.
Двукамарната система е неподходяща за следосвобожденска България поради аморфността на социалната структура и отсъствието на дълбоки икономически разделения в тогавашното общество. Показателно за инстинктивния
и неподправен демократизъм на нашите бащи учредители е отхвърлянето на
предложението за втора камара с довода за отсъствието на нотабилитет с някакви особени заслуги към нацията, поради което никой не може да претендира за привилегировано представителство, тъй като, по думите на един от ораторите в Учредителното събрание: „ний, българите, сме всички равни, всички
благородни“. В Конституцията намират израз егалитарните тежнения на новоосвободената нация да се конституира като „общност от граждани“, които са
свободни и равни помежду си. Всичко това е високо постижение на българския
национален дух и на неговия порив към свобода и демокрация.
По-късно, когато на Петко Каравелов ще му се наложи да защитава демократичните постижения от учредителния период по време на „режима на пълномощията“, той ще напише: „Главната цел и задача на събранията е да посочат
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кои според тяхното мнение най-изгодно за страната могат да водят държавните
работи и да държат в ръцете си върховния контрол, а това е възможно само при
една камара.“ И още: правителството трябва да отговаря за действията си пред
парламента, като „отговорността пред народа не умалява властта, но, напротив, я прави нравствено по-силна“15.
В съответствие с Конституцията от 1879 г., князът е държавен глава, който
заедно с това е поставен начело на изпълнителната власт, но неговите актове
подлежат на приподписване от компетентните министри, отговорни за действията си пред народното представителство. Иначе казано: правомощията на
княза могат да бъдат упражнявани единствено и само чрез министрите, които
той назначава и уволнява (вж. чл. 149 във връзка с чл. 152 на Конституцията). Народното събрание е еднокамарна представителна институция, избирана
пряко от народа въз основа на всеобщо избирателно право, която осъществява законодателната власт, като народните представители разполагат с правото
на законодателна инициатива, при условие че всеки законопроект е подписан
от най-малко 1/4 от депутатите, а наред с това те могат да упражняват парламентарен контрол, включително и да назначават парламентарни анкети по управлението. Наред с двата основни политически фактора – княза и Народното
събрание – се учредява и самостоятелната институция Министерски съвет,
състоящ се от министри начело с министър-председател, на която се възлага
грижата за непосредственото управление на страната.
Авангардно за времето си нововъведение се явява текстът на чл. 153 на
Конституцията, съгласно който: „Министрите са отговорни пред княза и Народното събрание съвкупно за всички общи мерки, които те вземат, и лично
всеки един за всичко, което е той извършил по управлението на поверената
нему част.“ Експлицитното формулиране на принципа на солидарната отговорност на министрите придава на българската конституция изключително
напредничав характер, тъй като той е присъщ за развитите форми на парламентарно управление, при които политическата отговорност на правителството пред парламента достига до крайните си предели. Интересно е да се
отбележи, че конвенцията за колективната отговорност на министрите се
налага трайно в политическия живот на Великобритания през 50-те и 60-те
години на XIX в., но принципът на солидарната отговорност е формулиран
изрично едва в чл. 6 на Органичния закон за организацията на държавните
власти от 25 февруари 1875 г., чрез който се полагат конституционните основи на Третата френска република.
Един от основните политически въпроси, които остават открити за дискусия при действието на Търновската конституция, е за формата на държавно
управление. Формата на управление се определя като „конституционна монархия“ (чл. 4), но доколкото в нея изрично се предвижда солидарната отговорност
на министрите пред парламента (чл. 153), в литературата се приема, че така
се създава „положително-правната основа на парламентарното управление у
нас“16. Тези конституционни текстове не просто предоставят възможности за
разнопосочна и противоречива научна интерпретация, а служат като повод
за разгръщане на различни политически визии относно институционалното
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строителство и модернизацията на страната.

III.
Още от самото начало на конституционното управление в България се
сблъскват взаимноизключващите се принципи на монархическия суверенитет,
от една страна, и народния суверенитет, от друга страна, откъдето започва разделението в общественото мнение между „тези, които считат княза за център
на вътрешната и външната политика, и тези, които искат няколко индивида
да бъдат център“17, или, другояче казано, появява се традиционният за онази
епоха конфликт между короната и народното представителство. Стремежът да
се наложи управление според напредничавите канони на „английския“ парламентаризъм, даващи възможност за гарантиране на индивидуалната свобода и
за разгръщане на политическия плурализъм, среща силна съпротива от привържениците на конституционната монархия по „германски“ образец, които
настояват за насърчаване на икономическия прогрес в условията на обществен
ред и дисциплина. Така Търновската конституция се превръща във фокус, около който се разгръщат политическите борби в младото княжество.
Показателно е поведението на основните политически сили през ранната фаза от развитието на българския конституционализъм. Либералите търсят
подкрепата на избирателите, за да реализират своите политически намерения,
като по този начин утвърждават демократическия принцип и превръщат ценностите на конституцията в своеобразна „народна религия“. В своето възвание
за първите парламентарни избори техните водачи – Петко Каравелов и Петко
Славейков – заявяват: „Самоуправлението на народа като единствен извор на
властта; Народното събрание като единствен представител на народа, а това
народно представителство да ръководи народното правителство – това е духът
на нашата конституция“ (в. „Целокупна България“, бр. 22 от 16 септември 1879
г.). На свой ред консерваторите залагат на монархическия принцип и работят
за неговото налагане, тъй като смятат, че бъдещето на страната е свързано с
него: „Народът – пише в своя дневник още през 1879 г. д-р Константин Стоилов
– трябва да се научи, че над него стои един княз, чиито интереси не са други
освен интересите на отечеството и че за това трябва да се държи сметка.“ В
условията на неразвито и неукрепнало гражданско общество монархическата
идея ще пусне здрави корени преди всичко и най-вече в офицерските среди, а
също така сред широката общественост. Това обстоятелство обяснява „един от
парадоксите на Търновската конституция“, а именно, че „въпреки намеренията на нейните създатели да предоставят върховната власт в ръцете на народа,
князът често е успявал да наложи своята воля“18. Историческият опит показва,
че в крайна сметка влиянието на княза се определя от начина, по който той упражнява своите конституционни правомощия.
Началните стъпки по прилагането на Търновската конституция не са особено обнадеждаващи, дотолкова доколкото първият княз – Александър Батенберг – пристига в България с твърдото убеждение, че основният закон на
страната е твърде либерален и прекомерно демократичен, за да може да се управлява чрез него. Възпитан в съвсем други понятия, той възприема основния
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закон като „полурепубликанска конституция“ на княжеството, а установеното
в България положение му изглежда като „пълна аномалия“. Княз Александър I
се стреми да управлява като конституционен монарх, т.е. да бъде в центъра на
събитията и от него да тръгва политическата инициатива. Антуражът на княза
започва работа върху евентуални консервативни изменения на Конституцията,
като се подчертава, че „главният въпрос е за състава на Народното събрание“,
а именно, че „правителството трябва да го има в ръката си“. Все в този порядък
на разсъждения се настоява „да няма вот на недоверие за правителството, без
това да изключва възможността за една промяна в самото правителство“19.
Стремежът на държавния глава да наложи извънпарламентарно консервативно правителство, което не се ползва с доверието на народното представителство, води до разпускане на парламента и произвеждане на нови избори, но те
дават още по-съкрушителна победа на либералната опозиция. Именно по това
време либералната тенденция под ръководството на Петко Каравелов прераства в политическа партия с централно ръководство и национален печатен орган
(в. „Целокупна България“). Привидно князът приема резултатите от изборите
и назначава така желаното от страната либерално правителство, но постепенно
той се ориентира към радикална развръзка: „намерението за преврат, с което
той бе стъпил в България, пущаше у него все по-дълбоки корени“20.
Действията на монарха предизвикват реакция в обратна посока от страна
на либералното мнозинство. „В това време, когато – отбелязва Павел Милюков – още е предстояло да се закрепят в общото съзнание правата, признати за
народа от Търновското събрание, и по тоя начин да се изпълнят с живо съдържание широките рамки и формули на конституцията, водителите на партията
решили, че тия права са недостатъчни, че тези рамки са твърде тесни и че конституцията трябва да се измени в смисъл на още по-широк демократизъм“21.
Едно от най-крайните начинания на Стефан Стамболов и неговите радикални приятели от онова време е свързано с техния опит за създаване на народно
опълчение като алтернатива на редовната армия. Такава една въоръжена народна сила трябва да бъде способна да защитава Конституцията от всякакво
посегателство. Князът съумява да осуети този план, прибягвайки до заплахата
за упражняване на своето право на veto.
Независимо от отделни увлечения и крайности обаче, успешно се правят
първите крачки в посока към парламентарно управление, като се предприемат
съществени законодателни начинания, засягащи основните сфери на обществения живот. В първото либерално правителство (март 1880 – април 1881)
Петко Каравелов първоначално е министър на финансите, а от декември става
и министър-председател. В работата си той не търси временни и показни политически ефекти, които носят бърза популярност, а се насочва към трайни
и дългосрочни решения. По това време се полагат основите на финансовата и
данъчната система на страната, създават се народната банка, статистическото
бюро, сметната палата и българската монетарна система. Много години по-късно проф. Георги Данаилов ще констатира: „Перлите на българското финансово
законодателство, може да се каже, са били създадени по времето на Каравелов.“22 Тази политика ще доведе до финансова сигурност, а страната ще се ока-
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же в състояние да решава икономическите си проблеми със собствени сили и с
ограничени външни кредити.
Особени грижи полага Петко Каравелов за оземляването на българските
селяни и за защитата на дребните селскостопански производители. „Една голяма част от земеделското население е лишено от своя собствена работна земя
– констатира той в една от своите речи пред Народното събрание – и за препитанието си е принудено да обработва земите на едрите земевладелци под едни
съвсем тежки и съсипателни за него – населението – условия.“ И още: „Това
положение на зависимост на едни граждани от други не е съгласно с времето, с
прогреса, а най-после с равноправността на всички граждани в княжеството.“
В заключение ще заяви: „Необходимо е земеделецът да се направи стопанин не
само на своя труд, но и на обработваната земя.“23
В своята дейност като министър-председател Петко Каравелов следва класическите канони на парламентаризма, като се ръководи от разбирането, че
правителството е призвано да представлява короната пред парламента и народната воля пред короната. Това разбиране отрежда за княза ролята на неутрален
арбитър, който „царува, но не управлява“. В личен план – свидетелства един
съвременник – „князът много се страхуваше от г. Каравелова“. Той виждаше в
него – продължава повествователят Симеон Радев – нещо като въплъщение на
демоническите сили на революцията24.
Все така съгласно с изискванията на класическия парламентаризъм Петко Каравелов се придържа към принципа на разделение на властите, като не
допуска намесата на депутатите в непосредственото управление на страната.
Единствено правителството „отговаря за доброто и лошото управление“. Народното събрание упражнява контролна функция, поради което „има само
право да гледа добро ли е управлението, или не“. Петко Каравелов разкрива изключителна импровизаторска дарба, като речите му са изпълнени с „щастливи
сентенции“, които придават блясък и значимост на националния ни парламентаризъм. Наред с това, развитие получава и контролната функция на парламента: „Отстранено от всякаква пряма намеса в управлението – отбелязва Симеон
Радев, – Събранието имаше пълна свобода да го контролира“, а „министрите
отговаряха охотно на интерпелациите“. Парламентарният контрол се упражнява, поне от формална страна, със забележителна правилност. Същевременно
обаче се допускат и отклонения от каноните на класическия парламентаризъм
– като гласуваните от Народното събрание „законодателни пълномощия“ на
правителството, овластяващи го да приема закони в отсъствието на камарата25.
Това обстоятелство ще предизвика шумното възмущение на опозиционната
преса и ще възбуди общественото мнение.
Няколко са факторите, които влияят върху развитието на конституционното управление в България през този период. „Липсата на политически традиции и опит – пише американският изследовател Сирил Блек – както у народа,
така и у водачите е факт, който се изтъква често и на който без съмнение до
голяма степен се дължат затрудненията. По-дълбок е смисълът на факта, че за
народа в България има само една партия и тя е тази на либералите, които толкова умело се идентифицират с традициите на образованите българи и техните
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стремежи за бъдещето, че техният контрол върху общественото мнение е абсолютен. Значението на това положение е във факта, че то прави фактически
невъзможно съществуването на двупартийна система, която е толкова необходима за правилното функциониране на един парламентарен режим. Интересите на съперничещите си европейски Велики сили внася допълнителни усложнения, които биха застрашили живота и на най-здравата политическа структура.
И най-сетне, личността и възпитанието на княза не допринасят за успешното
сътрудничество на неговите прерогативи с тези на Народното събрание. По такъв начин конституционното управление в България – заключава авторът – се
намира в едно доста несигурно положение...“26

IV.

Държавният преврат, извършен с благословията на руския цар на 27 април
1881 г. от княз Александър, който обявява, че „държавата е дезорганизирана
отвътре и дискредитирана отвън“, е първото тежко престъпление спрямо Търновската конституция. Това начинание, „предприето очевидно срещу волята на
мислещата част от народа“, ще предизвика неодобрение в редица европейски
столици, а английският вестник „Times“ предупреждава княз Александър, че
каквито и да са били неговите мотиви, те не могат да „преобърнат едно клетвопрестъпление в добродетел“. Показателно е обстоятелството, че суспендирането на Конституцията не предизвиква особен ентусиазъм сред широката
общественост в страната. „Немногобройната чорбаджийска класа, алчна за
престиж, алчна за пари, считаща себе си предопределена да управлява, оскърбена от новата идея за равенство като едно посегателство на придобити нейни
права, консервативната партия ръкоплещеше на преврата, без да може да направи нищо за неговия успех“27.
Князът ще поиска под заплахата за абдикация и ще получи от специално
избраното за тази цел Велико народно събрание извънредни пълномощия за
срок от седем години да създава нови учреждения, да въвежда подобрения във
всички клонове на управлението и да осигурява редовното изпълнение на задълженията от правителството; след изтичането на споменатия период се предвижда свикването на ново ВНС, което да прегледа Конституцията въз основа
на създадените учреждения и придобития опит. Решенията на ВНС от 1 юли
1881 г. придават законна форма на разработваните в продължение на две години планове на княз Александър и на Консервативната партия28. Програмата
минимум, в името на която е извършен държавният преврат, включва исканията за намаляване на броя на депутатите в камарата, за промяна на избирателния
закон, с която да се въведе непряка система за гласуване с имуществен и образователен ценз за избирателите, и създаването на втора камара. Интересно е да
се отбележи, че разгърнатите предложения за конституционна ревизия възпроизвеждат всички онези пунктове, по които консерваторите вече са претърпели
поражение в Учредителното събрание от 1879 г.
Признатите водачи на Либералната партия – Петко Каравелов и Петко
Славейков – емигрират в Източна Румелия, където възглавяват непримиримата опозиция и издигат лозунга за възстановяване на „свещената и непокътната-
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та Търновска конституция“. Те започват да издават в. „Независимост“, в който
се заявява: „Вече е ясно, че от българския народ се иска да предаде всичко, което има – конституция, свобода, права, – в ръцете на едного, че целта на преврата е да превърне България от конституционна в неограниченомонархическа
държава.“ Тяхната позиция спрямо княжеските начинания е изцяло и напълно
безкомпромисна, като по-късно ще напишат във в. „Независимост“: „Ний и нашите приятели не припознаваме законността на княжеските пълномощия, не
припознаваме и всичко друго, което се учреди на основата на тези пълномощия.“ В такъв контекст водачите на „непримиримите либерали“ издигат лозунга: „Има конституция – има княз, няма конституция – няма княз!“.
Покрай това Каравелов и тука групира около себе си младите и сплотява
тяхната либерална група. И тъй обаятелно влияе неговата личност, щото той
бива избран за кмет на град Пловдив. Един съвременник на тези събития пише:
„изведнъж стана ясно, че сред нас се бе появила силна фигура, която обаятелно
бе подействала на ония, които го бяха обиколили, макар румелийските властодръжци да не го допускаха до тяхната арена. Той не бе техен; впрочем ясно се
чувстваше, че на „голям кораб трябва голяма вода“, че за него не бяха дребните
румелийски ручеи и блата“29.
В една от малкото си академични публикации водачът на либералите Петко Каравелов заявява, че от всичките „крясъци и врясъци“ на консерваторите
против Конституцията не става ясно от какво точно произтича тяхното недоволство, но предупреждава: „Заклетите противници вдигаха толкова врява
против нея, щото може би са успели да убедят някои из по-малодушните хора
в непригодността на някои от членовете на нашата конституция. На такива искрени, но малодушни хора, ние бихме посъветвали само да не бързат да лекуват истински или въображаеми болести със същите средства, които предлагат
консерваторите.“30
Петко Каравелов последователно и аргументирано оборва тезите на консерваторите. По проблема за създаване на втора камара той демонстрира не
само ерудираност в исторически и сравнителен план, но и добро познаване
както на родната действителност, така и на националната народопсихология.
Установяването на цензова втора камара в страна като България „дори ако би
било желателно и полезно да се делят гражданите по имот, практически у нас
трудно можеше да се приложи“. И още: „Ние не знаем, как такова нещо може
да се въведе в една страна, където не съществува даже предание за класи или
съсловия и където почти всичките жители владеят по малко земя, а големите
капиталисти и земеделци се броят на пръсти.“ Най-сетне: „Хубави щяхме да
бъдем в княжеството, и в областта с две камари, с някои лихвари, като представители на туземната аристокрация.“ Що се отнася до производния проблем за
ограничаване на избирателното право, Петко Каравелов подчертава: „Една камара, съставена от представители, избрани от народа, в случаи на нужда ще се
осланя на самия народ. По този причина, колкото по-широко е въведено всеобщото гласоподаване, толкова по-силно и по-независимо... ще бъде събранието
– якостта на сградата зависи от широчината на основите.“
По повод опитите да се ограничи избирателното право и да се премине
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към двустепенни избори в България Петко Каравелов убедително демонстрира, че общият ход на събитията в света се движи в друга посока. „Няма ли да
бъде смешно – пише той с насмешка, която преминава в сарказъм – доброволно
да слизаш от кон, за да се покачиш на магаре? Когато имаш вече учреждения,
към които се стремят всички прогресивни сили в Европа, да идеш доброволно
да ги унищожиш и да ги заменяш с негодни, то ще бъде повече от безумие – политически идиотизъм.“
Той се противопоставя и на искането за намаляване на числеността на народните представители. По-голямото Народно събрание е по-представително,
то позволява всестранно и задълбочено обсъждане на проблемите, като освен
това засилва коригиращата дейност на опозицията. Обвиненията, че парламентът се бил превърнал в „място за говорене и пустословие“, са неоснователни,
тъй като неговата основна функция е да артикулира и дебатира реално съществуващи обществени конфликти и да търси и намира тяхното цивилизовано
решение. Всъщност основната цел на парламента не е даже да законодателства
в техническия смисъл на думата, а да „нагледва и контролира управлението“,
да използва своята власт за осигуряване свободата на народа, а заедно с това да
бъде „комитет на народните оплаквания“ и „конгрес на неговите мнения“31.
Тази студия, в която Петко Каравелов защитава ценностите и принципите на Търновската конституция, се явява „задълбочено политологическо
изследване, което демонстрира не само начетеността и широката политическа
култура на своя автор, но го представя като учен и оригинален политически
мислител“32.
Практическите действия по създаване на нови учреждения от страна на
княза се свеждат до опита за учредяване на Държавен съвет. Неговите функции и правомощия са свързани с предоставяне на мнения по всички въпроси,
поставени от правителството, предварително обсъждане на по-важни законопроекти, изработване на финансови законопроекти, обсъждане на административните правилници, изказване като последна инстанция по административните препирни и т.н. Предвидено е съставът на Държавния съвет да се състои
от всички министри, назначени от княза съветници и избрани от народа лица.
Елементът на частична изборност дава основание да се твърди, че тази институция е „връзка между народа и короната“, поради което се премахва необходимостта от редовната дейност на парламента.
Непримиримите либерали ще обявят на страниците на в. „Независимост“
създаването на тази институция за „шарлатанско дело“, а Петко Славейков изрично ще заяви: „Аз съм противен по принцип на учредяването на Държавен
съвет като безполезен и вредителен за една държава с конституционно управление.“
Последвалият провал с „режима на пълномощията“ идва да покаже цялата
несъстоятелност на консервативния проект за държавно устройство на страната. Горчивата поука от този провал ще бъде направена, както често се случва,
със закъснение: „С насилие – пише Михаил Маджаров – мъчно се господарува
над един народ, който е вкусил от свободата.“33 Съвременниците на събитието
с основание ще обобщят на страниците на в. „Търновска конституция“ (бр. 33
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от 28 април 1884 г.), че този преврат „освен вреди и огромни щети нищо друго
не е принесъл на младата ни държава. Почнат с измама и довършен с насилие,
този преврат народната съвест още в самото начало осъди като престъпление,
а историята и потомството не могат освен да потвърдят тази присъда“.
Опитите на „умерените либерали“, водени от Драган Цанков, да намерят компромисен изход от кризата няма да се увенчаят с успех, но ще доведат
до разцепление на Либералната партия. По това време значителна еволюция
ще претърпят и позициите на Стефан Стамболов, който – по думите на негов
приятел – не бил вече оня, когото познавали; той бил изгубил всичко крайно
революционно и се обърнал в един либерал-буржоа, от типа на европейските
либерали34. За първи път той ще се възправи открито срещу Петко Каравелов
като кандидат на „умерените либерали“ и консерваторите при избора на председател на IV Народно събрание, но ще получи едва 66 гласа срещу 99 за своя
довчерашен политически водач.
Превратът от 1881 г., извършен с голям ентусиазъм „отгоре“ и при широко недоволство „отдолу“, предизвиква далеко отиващи последици, тъй като
разрушава фундаменталния ценностен консенсус в обществото и подлага на
изпитание неукрепналата национална държавност. Опитът на княза да упражнява диктаторска власт води до остра криза, продължила от пролетта на
1881 до есента на 1883 г., която предизвиква и активното участие на заинтересуваните външни сили. Формулата на компромиса, предложена от Петко
Каравелов след краха на режима на пълномощията: „Нито княз без конституция, нито конституция без княз“, няма да даде трайни резултати поради
намесата на външнополитически фактори във вътрешнополитическия живот
на страната. Твърде чувствително пада личният авторитет на княз Александър, тъй като „крахът на режима на пълномощията представляваше крах за
княжеската политика“35. В последна сметка тъкмо антиконституционните
действия на държавния глава и породеното от тях политическо недоверие ще
повлекат след себе си преврата и контрапреврата от 1886 г. и последвалата абдикация на първия български княз. Във времена, когато се поставят основите
на конституционализма и се полагат дългосрочните цели на държавата, княз
Александър I не си дава сметка нито за съотношението на силите в обществото, нито за въжделенията на българските граждани.
Нелоялното отношение на държавния глава и на други влиятелни политически фактори към основния закон на страната разрушава фундаменталния
ценностен консенсус в обществото и подкопава устоите на обществения морал.
А тези явления водят до нарушаване в приемствеността на провежданата политика и тласкат участниците в събитията към крайни средства на политическа
борба. Неслучайно дори добронамерен наблюдател като Константин Иречек
отбелязва: „Във вътрешната политика владеят най-ожесточени партизански
злоби, всякакъв род интриги. Чужденецът чува хиляди най-лоши неща за отделни българи от самите българи.“ В политическите конфликти от онова време
ударът се насочва против социалния статус на опонента и неговия обществен
престиж. „Политическите страсти – продължава същият автор – омрачават
съжденията и чувството за справедливост. Политическите противници не само
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се мъчат да изтикат, но също да разрушат доброто, което те са направили или
започнали, и освен това самите тях да оставят без хляб.“36
Аналогични събития във Франция, протекли само няколко години по-рано
и останали в историята като кризата от 16 май 1877 г., приключват с оставка на
държавния глава, в резултат от което нито един президент от продължилата
дълго епоха на III република не си позволява да разпусне отново парламента,
тъй като подобен акт се разглежда от общественото мнение като посегателство
върху републиканската конституционна традиция37.
Различната развръзка на сходни по своята природа конфликти слага също
така началото на разнопосочни пътища в развитието на националния конституционализъм в двете европейски държави – във Франция взема връх волята за установяване на демократичен парламентарен режим, докато в България се открива
перспективата за налагане и поддържане на недемократичен личен режим.

V.
Петко Каравелов полага големи усилия да се преодолее личната неприязън
между него и княза. След възстановяването на Търновската конституция той
ясно дефинира ролята на основните политически фактори в страната: „Нашата
работа е с народа и княза; нито князът без народа, нито народът без княза; ни
князът без власт, нито народът без права“ (в. „Търновска конституция“, бр. 107
от 19 януари 1885 г.). От средата на 1884 г. Петко Каравелов отново е министърпредседател по волята на българския народ, като захваща обширна творческа
дейност в държавното строителство. Новата власт на Петко Каравелов означава тържество на Търновската конституция и събаряне на всички ангажименти
за нейното изменение. В течение на две години възглавяваното от него правителство действа успешно в рамките на парламентарната система и през този период тя постепенно приема – пише Сирил Блек – „формата на патерналистичен
режим, контролиран от демократично избраното Народно събрание и активно
интересуващ се от всички страни на националния живот“.
Второто правителство на либералите има възможност „свободно да определя своята вътрешна и социална политика“. Неговата дейност е наситена с
множество плодотворни начинания във всички сфери на обществения живот.
По това време той е в разцвета на силите си. „Благодарение на силната си памет
– отбелязва един съвременник на събитията – Каравелов помнеше всичко, що
бе видял, слушал или чел – а той бе чел много, – и имаше голям запас от всевъзможни планове по управлението на страната и нейното културно подигане.“ И
още: „той беше горещ патриот и убеден националист, а честността и пестеливостта му в държавното стопанство бяха пословични“38. Очертаната от Петко
Каравелов насока на политиката през годините на това управление „е съдено
неговите приемници да продължават в течение на няколко десетилетия“39.
Отново в центъра на неговото внимание е аграрният въпрос, като се приема закон за господарските и чифлишките земи, с който се определят цената
и начинът на заплащане на предоставяните на селяните земи. Той е дълбоко
убеден, че единствено снабденото със собствена земя селско население може да
проявява заинтересуваност и да бъде гаранция за материалното благосъстоя-
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ние на страната. Именно Петко Каравелов прокарва на българска почва принципа, според който земята трябва да принадлежи на тези, които я обработват.
Предприетите от него начинания по оземляване и подпомагане на селскостопанските производители ще предопределят новата икономическа и социална
структура на българското общество. Нещо повече, тази реформа придава ново
самочувствие на българските граждани като пълноправни собственици. В България се създава демократично общество, където всички са равни помежду си,
т.е. където никой няма фиксирано място и може да се придвижва през всички
обществени равнища благодарение преди всичко и най-вече на своето образование. Всичко това поражда и специфичната „българска мечта“ – родителите
да могат да отгледат и изучат децата си, които на свой ред да постигнат нещо
повече от самите тях.
По-късно, по време на войните през първите десетилетия на ХХ в., новото
самочувствие на българските граждани ще намери израз в проявите на героизъм и готовност за саможертва пред олтара на отечеството. Българската армия
разполага – по думите на Лев Троцки – с „огромно морално превъзходство“,
тъй като се явява „армия от свободни грамотни селяни, ползващи се с право на
глас“, докато срещу нея се бият армии от „крепостни роби“40.
Наред с всичко това Петко Каравелов продължава започнатото от него
уреждане на финансовото дело. „С една бърза и трескава ръка – пише Симеон Радев – той допълваше неуморно наченатите основи на финансовия строй
на България.“41 В мотивите към Закона за отчетността по бюджета Петко Каравелов казва: „Колкото по-точен, по-ясен и по-строг е законът за отчетността, толкова по-тесен е кръгът, в който трябва да се движат министрите, толкоз
по-добра гаранция има, че народната пара няма да се прахосва безполезно.“42
Пословичен със своята пестеливост, когато става дума за държавни средства,
той съставя уравновесени бюджети и строго следи за събиране на данъците. От
съображения за икономии съкращава служби и разходи, които смята за недопустим разкош. При неговите управления в държавния бюджет не е познат дефицитът. Именно той превръща една народна поговорка в политически лозунг:
„Простирай си краката, додето стига чергата!“. Благодарение на въведеното от
Петко Каравелов строго регулиране на финансите, през 1885 г. България разполага със средства да посрещне разноските по непредвидената Сръбско-българска война. Нещо повече, не се налага дори увеличаване на данъците43.
Най-значимото финансово начинание на Петко Каравелов е изготвянето и
приемането на закона за Българската народна банка. Още в началото на 80-те
години той осуетява намеренията за превръщане на БНБ в акционерно дружество с европейски капитали, като заявява в реч пред Народното събрание:
„Никаква акционерна банка няма да направим, защото както и да я правиш, все
в конце концов акциите попадат в ръцете на тия, които имат повече пари, а те
са чужденци.“44 В новия закон за БНБ от 1885 г. тя е дефинирана като държавно
кредитно учреждение с основен капитал от 10 млн. златни лева, като от нея се
очаква да осигурява средствата, необходими за най-съществените стопански
начинания от вътрешните държавни ресурси и частните национални натрупвания.
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„В българския политически живот – отбелязва Симеон Радев за Петко
Каравелов – не бе имало човек, тъй фанатично враждебен на всяка намеса на
чужденците в работите на България.“ Това най-ярко проличава в сложния и изключително важен за държавата железопътен въпрос. Петко Каравелов много
добре разбира както геополитическото значение на съобщителните средства,
така и тяхната роля за икономическото развитие на страната. Затова според
него трябва да се изготви програма за цялата железопътна мрежа, която да се
изгражда постепенно в зависимост от нуждите и възможностите на страната.
Цялата му стратегия по този въпрос е основа на принципа, че „железните пътища на княжеството трябва да съставляват държавна собственост и че никакви
частни компании не могат на своя сметка да строят или експлоатират железните пътища на княжеството“. При това той е на мнение в никакъв случай да
не се прибягва към помощта на чужди капиталисти, даже с риск да се забави
прокарването на железопътните линии45.
В качеството си на просветен държавник той проявява особен интерес към
духовното израстване на нацията. Самият Константин Иречек, който поначало
е твърде критичен към политическия елит на младото княжество, е силно впечатлен от културните интереси на Петко Каравелов, като в дневника си записва
безброй срещи с него, на които се водят „непрекъснати научни и литературни разговори“46. Културната политика на Петко Каравелов е насочена основно
в три направления: образователна система, научни проучвания и масова просвета. Целта на тази политика е да се създадат действително образовани и подготвени личности, тъй като страната няма нужда от „фабрики за чиновници“.
Лично той е съпричастен към създаването на Висшето училище в София и към
дейността на Българското книжовно дружество и издаваното от него Периодическо списание, а новооснованата народна библиотека в столицата разглежда
като институция с общонационално значение. По това време той става дописен
член, а по-късно и редовен член на Книжовното дружество в София47.
Петко Каравелов се придържа към гледната точка, че именно Народното
събрание е институцията, която трябва да вземе инициативата във всички големи икономически и социални въпроси. По тази причина се осъществява една
мащабна законодателна програма, като се приемат съответно закон за данъка
върху недвижимите имоти (предвиждат се облекчения за издръжката на училища, читалища, болници, църкви и т.н.); закон за националната монета; закон
за железните пътища, които се обявяват за държавна собственост и се експлоатират от правителството, а на основата на закона се съставя точен план за железопътното строителство; закон за обществените и частните училища, които
трябва да бъдат достъпни за децата на всеки български поданик, като грижата
за тях се поверява на училищни настоятелства, а издръжката се поема най-вече
от общините; закон за патентите, с които се въвежда модерен данък занятие,
а данъчната тежест се разпределя по-справедливо сред различните групи от
населението; закон за държавните земи и пасища, чиято цел е да се подкрепи
животновъдството и да се насърчи неговото развитие; закон за отчуждаване на
имоти за държавна и обществена полза; нови закони за градските и селските
общини, с които се укрепва местното самоуправление и съществено се разши-
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ряват общинските функции и правомощия, изборните кметове се разглеждат
като „представители на общината“ и от тях се очаква да отстояват интересите на нейното население, а общата насока във функционирането на общините
е ориентирана „към обширна културно-просветна дейност: благоустрояване
на градовете и селата, създаване и поддържане на училища, библиотеки и пр.,
както и за създаване на поминък на населението“48. Различните законодателни
начинания са замислени така, че да направят държавата отговорна за общественото благо. Именно това промислено и далновидно законодателство ще се
превърне в солидна основа за възходящото развитие на българското общество,
поради което ще остане в сила за десетилетия напред.
В качеството си на държавник Петко Каравелов проявява изключително
високо чувство за отговорност. Всяко действие е дълбоко премислено с оглед обществената му значимост и бъдещи последици. Именно чувството за
отговорност пред нация и държава въздържа Петко Каравелов от рисковани
действия, каквото например е провъзгласяването на Съединението49. Източна Румелия, която по своя воля се присъединява към Княжество България,
преди това е привилегирована турска провинция, подвластна на султана и
отличаваща се с административна автономия. Във Велико Търново, където
пристига за среща с княза, Петко Каравелов е посрещнат от насъбралото се
гражданство с възгласа „Да живее Съединението! Да живее Каравелов!“. „Веднъж фактът станал – казва Петко Каравелов, – трябва да се вземат всички
мерки, за да се спаси положението.“50 Поставен пред свършен факт, той не се
колебае да подкрепи великото дело и незабавно се разпорежда за обявяването
на мобилизация на войската. Иначе казано, макар че Съединението се постига мирно, то е защитено с военна сила.
Петко Каравелов няма да се поддаде на патриотарските увлечения и няма
да следва политика от типа „всичко или нищо“. Именно той отстоява политиката на здравия разум, която довежда до дипломатическо споразумение с Османската империя. Неговият умерен подход, при който се съчетават сдържаност и
твърдост, ще внесе успокоение сред Великите сили и ще доведе до признаване
на революционния акт. В тази критична ситуация „изпъкват с най-голяма релефност държавникът на България и неговите исторически заслуги по Съединението“51.
По-късно, когато делото на Съединението е увенчано с успех, Петко Каравелов ще заяви в реч пред Народното събрание: „И при това, намират се някои
приятели да ни обвиняват в отстъпчивост. Казват, в небето лети орелът. – Гонете вие орела, господа, а аз кокошката държа в ръце (силни ръкопляскания).
Съединението зехме, г-да! И мога да кажа, че благодарение на тия отстъпки
тук днес заседаваме. Или ако не правихме такива отстъпки, може би щяхме да
изложим народния идеал. Може би нямаше да се радваме много. Та не бойте се:
Кърджали била отстъпена, аз не я жаля. Аз едно зная: яйцето ние изядохме, а
черупките останаха за другите“ (Веселост, силни ръкопляскания!)52.
Петко Каравелов проявява изключителна далновидност и по въпроса за
националното обединение, като държи сметка и за трите фактора, които имат
значение за неговото решаване: свободното княжество, екзархията и револю-
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ционното движение. Той е категоричен противник на всякакви авантюри по
националния въпрос, като има ясното съзнание, че рано или късно България
ще трябва да воюва, за да постигне своето национално обединение. Затова повече от всеки друг български държавник Петко Каравелов допринася за създаването на големи и силни въоръжение сили53.
Когато Сърбия обявява война на България под предлог „нарушаване на
равновесието“, министър-председателят е на своя пост. По-късно Петко Каравелов ще се изкаже скромно за своята роля в дните на голямото изпитание:
„На 5, 6 и 7 ноемврий аз бях главен интендант, трябваше да изпращам храна
и всички потреби.“ В спомените си съвременници на събитията разказват, че
лично Петко Каравелов посреща всяка вечер при Горубляне идващите от Южна
България войски, грижи се за настаняването и прехраната им. Наред с това насърчава младия княз, който лесно изпада в униние, и поддържа обществения
морал както на фронта, така и в столицата. „Дори и във военните успехи в борбата със сърбите – пише проф. Иван Георгов – има свой дял зоркият поглед и
решителната намеса на Каравелова.“54 Именно ръководеното от Петко Каравелов правителство взема категоричното решение: по никой начин от позициите
на Сливница да не се отстъпва55. Благодарение на неговата финансова политика на строги икономии в държавната хазна има средства за посрещане разходите по войната. В крайна сметка Съединението е защитено от „яките крака на
войниците, които спасиха България“ и от успешната дейност на българската
дипломация. Политическата линия, следвана от Петко Каравелов и възглавяваното от него правителство, не само ще доведе до успешен завършек Съединението и Сръбско-българската война, но ще повдигне високо престижа на младото
княжество в очите на европейското обществено мнение.
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ОТВЪД „МАТЕРИАЛИЗМА НА МАРКС“
И... НАУКАТА
Вадим Мухачов
Днес никой не залага на Адам Смит или
на Рикардо, но, както и преди, щом Маркс
стане предмет на изследване, кръвното
налягане се повишава.
(М. Блауг, английски икономист)

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

тази статия става дума за значението на „материализма на Маркс“ по отношение на мирогледната позиция на „човека на науката“ и на неговото научно познание за действителността, частица от която
е и самият той.
Разглеждайки науката като особен тип (способ)
познание, авторът се концентрира преди всичко върху науката за обществото, представена, поради стихийно развиващата се специализация, като комплекс
от обществени и хуманитарни науки, изучаващи
икономическия, политическия и духовния живот на
хората. Освен това, вземайки предвид две различни
равнища на познанието (емпирично и теоретично),
той фокусира вниманието си върху теоретичните
възгледи за историята на човечеството, с които днес
се срещаме в такива отрасли на знанието като социалната философия, социологията, политологията,
правото и, разбира се, икономическата теория.
Емпиричното обществознание, съществуващо
като археология, етнография, демография, езикознание и т.н., ежедневно натрупвайки подобно на емпиричното естествознание „Монблан“ от факти, подлежащи на теоретично осмисляне и обобщение, върши
прецизно своята работа. А теорията за историята
на хората, която трябва да прониква в същността на
емпирично възприеманите и наблюдаеми обекти и
по този начин да превръща емпирично получавано-
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то знание за обществото в пълноценна наука*, в общи линии в наши дни не се
справя със своята задача, както е било и преди 100, и преди 200 години.

„Тъмната гора“ на обществознанието
Струва ми се, че ние бродим из тъмна гора и не ни е съвсем ясно в
каква посока трябва да вървим.
(И. Уолърстейн – американски социолог)
Още в зората на буржоазното господство в Европа, през 1808 г., вглеждайки се в миналото на историята на познанието за обществото, Шарл Фурие
пише: „За двадесет и пет столетия съществуване политическите и моралните
науки не са направили нищо за щастието на човечеството: те допринесоха само
за увеличаване на човешкото лукавство право пропорционално на усъвършенстването на преобразователните науки. В крайна сметка те само увековечиха
бедността и вероломството, помагайки да се възпроизвеждат същите бедствия
в различни форми. ...Проблемът за народното щастие за тях е непреодолим
подводен риф“ [1].
По-късно, 40 години след тези думи на Фурие, обобщавайки първите резултати от буржоазните преобразования в разделящата се с феодализма Европа,
Маркс и Енгелс отбелязват: „Буржоазията лиши от свещен ореол всички видове
дейности, които досега бяха почетни и които се приемаха с благоговеен трепет.
Тя превърна в свои платени наемни работници доктора, юриста, свещеника,
поета, човека на науката“ [2]. След още 40 години, констатирайки кардиналните
изменения в духовната атмосфера в „средите на учените“ в Германия, настъпили под влияние на буржоазните реформи, Енгелс пише: „Но в същата степен,
в каквато спекулацията, напускайки кабинетите на философите, си издигаше
храм на фондовата борса, в същата степен и образована Германия губеше онзи
голям интерес към теорията, с който тя се славеше в епохата на своето найдълбоко политическо унижение – интереса към чисто научното изследване,
независимо дали ще се получи практически изгоден резултат, или не, ще противоречи ли той на полицейските предписания, или не. Наистина официалното
немско естествознание е още на висотата на своето време, особено в областта
на частните изследвания. ...Що се отнася до историческите науки, включително
философията, тук заедно с класическата философия съвсем изчезна старият
дух на теоретическото изследване, което не се спираше пред нищо. Неговото
място заеха скудоумният еклектизъм, страхливата грижа за местенцето и доходите чак до най-долнопробния кариеризъм. Официалните представители на
тази наука станаха откровени идеолози на буржоазията и на съществуващата
държава...“ [3].
* Отбелязвайки, че „науката свършва там, където губи сила необходимата връзка“, същевременно Енгелс предупреждава, че „емпиричното наблюдение само по себе си никога
не може да докаже в достатъчна степен необходимостта“ (Маркс, К., Ф. Энгельс. Соч. Т. 20,
с. 533, 544).
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Тук някой веднага ще възрази, че приведените по-горе съждения принадлежат на социалисти, от които първият е социалист-утопист, а учението на
другите двама не помогна на СССР и на другите „социалистически страни“ да
се измъкнат от здравите обятия на капитализма.
Но ето че през последните десетилетия на ХХ век, когато съветските обществоведи още се бореха с „буржоазната наука“ и се редуваха в изграждането на концепции за „построяване основите на комунистическото общество“,
за „строителство на развития социализъм“ и за „социализъм с човешко лице“,
представители на идеологически чуждата им тогава наука, „не-социалисти“,
също заговориха за криза на обществоведската теория. Тук първи се оказаха
икономистите, чието съзнание е обективно по-близко до тленното битие, отколкото у представителите на другите области на обществознанието.
През 1971 г. авторитетният американски икономист В. Леонтиев, по това
време президент на Международната икономическа асоциация, в статията си
„Теоретични предположения и ненаблюдавани факти“, а след него и други също
твърде „репрезентативни“ автори (Г. Ф. Браун и Д. Уоруик) заговориха, че научната общност е загрижена от „по-скоро въображаема, хипотетична, отколкото
от наблюдаемата реалност“; че предпоставките на съвременната икономическа
теория за човешкото поведение са „изцяло произволни“ и „взети наслуки“; че
„съществуват цели направления на абстрактната икономическа теория, които
нямат връзка с конкретните факти и почти не се отличават от чистата математика“ [4].
Оттогава не прекъсват съжденията и дискусиите за кризата на съвременната икономическа наука, към които от средата на 90-те години, тласкани от
„пазарните“ реформи, се присъединиха и руските икономисти. (За разлика от
представителите на другите обществоведски дисциплини и специалности, реещи се над „грубата“ действителност, кризисните явления в страните с пазарна
икономика, включително и последната световна криза, държат икономистите
постоянно в тонус и не им обещават лек и „безоблачен“ живот и занапред.)
Какво стои зад проблема за кризата на теоретичното обществознание в
наши дни? На този въпрос сами си отговарят тези изследователи, които признават като факт ако не съществуването на самата криза, то наличието на цял
куп специална литература на тази тема.
Най-ясно на този въпрос отговарят отново икономистите, които честно
говорят за методологичните проблеми на своята наука и, нещо повече, след В.
Леонтиев, Г. Ф. Браун и Д. Уоруик свързват тези проблеми с въпроса за предпоставките на научното познание. И преди всичко с избора на модела на човека
(и на обитаваната от него среда), определящ целия по-нататъшен теоретичен
анализ на икономическия живот на обществото [5].
Споделяйки изцяло мнението, че кризисното състояние на съвременното
теоретично обществознание се определя от неговите методологични трудности, в същото време ние предполагаме, че природата на самите „методологични“
лутания на теоретиците на обществото има най-дълбоки мирогледни корени.
Тези „лутания“, на първо място, са свързани с избягването от страна на изследователите на обществото на решението на изходния, за всяко познание „осно-
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вен“, а за научното познание задължителен, мирогледен въпрос: кое е първичното – материята или съзнанието?
По тази именно причина теоретиците на общественото развитие като
цяло не само се намират на „обратната страна“ на материализма на Маркс, на
неговото материалистическо разбиране на историята, но изглежда няма да могат и да се измъкнат от „тъмната гора“ на методологичните проблеми дотогава,
докато не осъзнаят мирогледното значение на „Марксовия материализъм“ за
социалната наука.

Пренебрегнатият Маркс
Като президент на Международната социологическа асоциация, обръщайки се към своите колеги, И. Уолърстейн казва: „на нас, обществоведите, ни е
необходимо изцяло да се обновим, за да останем търсени от обществото и да не
се окажем в задния двор на научния свят, губейки време в безсмислени ритуали, както правят последните служители на забравено от всички божество“ [6].
И във връзка с това той задава въпроса: „...защо въпреки „Студената война“ и
политическите предпочитания на болшинството социолози в света опитът на
Парсънс да изключи марксизма от общата картина претърпя такъв съкрушителен провал?“ [7].
В какво се състои силата на мислителя Маркс? Какво го държи на пиедестала на човешката мисъл въпреки политическите бури и глобалните промени
и какво привлича толкова много умове към теоретическото наследство на този
изследовател на капитализма?
Отговорът на тези въпроси може и трябва да бъде един: Маркс е оставил
от никого досега ненадминат образец на научно изучаване на обществото. И
този „образец“ на действително (сравни с естествознанието!) научен подход
към изследването и обяснението на живота на хората е свързан с материализма
на Маркс, с неговото материалистическо разбиране на историята, което Енгелс нарече „велико откритие“ и което упорито се игнорира от съвременното
обществознание, намиращо се изцяло на противоположната страна на „материализма на Маркс“.
За това, че днес най-разпространените и следователно господстващи теоретични представи за обществото се намират „на противоположната страна“
на материалистическото разбиране на историята свидетелства фактът, че „пренебрегнатият Маркс“ съществува в цял комплекс от взаимосвързани, произтичащи непосредствено от материалистическото разбиране на историята положения на този мислител, които почти от никого не се вземат под внимание и
публично не се обсъждат. Тук се имат предвид изложените от Маркс за първи
път в систематичен вид принципни съждения за научния подход към анализа
на взаимовръзката на „базата“ и (идеологическата) „надстройката“ (първа глава на „Немска идеология“ (1846) – „Фойербах. Противоположност на материалистическия и идеалистическия възглед“). Съждения, които по-късно, особено
в трудовете на Енгелс през 70–80-те години, получиха потвърждение и по-нататъшно развитие.
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На първо място сред тези положения на Маркс и Енгелс трябва да бъдат
отбелязани следните:
1. Характеристика на идеологията като необходим продукт на историческото развитие, като „една от страните на историята“, но такава история, която,
ако използваме думите на самия Маркс, съществува като „превратно, илюзорно“ и поради това по отношение на науката лъжливо отражение на действителността [8].
2. Отнасяне към отделните видове идеология не само на религията и морала, а и на философията, политиката и правото, а към идеолозите като носители на „превратно“ съзнание – теолозите и моралистите, философите, юристите
и политиците. А също и „държавните дейци въобще“ [9].
3. Определяне на държавата като илюзорна форма на съществуване на
„всеобщия интерес“ на класовото общество, а борбата вътре в държавата, поспециално за демокрация и за избирателно право, като „илюзорни форми, в които се води действителна борба между различните класи една с друга...“ [10].
4. Характеристика на идеолозите като „части от господстващата класа“,
като нейни „мислители“, които превръщат в главен източник за своето препитание разработването на „илюзиите на тази класа за самата себе си“ [11].
Без да се вземат под внимание тези и други подобни съждения на Маркс
и Енгелс*, е невъзможно пълно и следователно точно и научно да се възприеме
и възпроизведе, не става дума за неговото прилагане, „методът на Маркс“ – откритото от него материалистическо разбиране на историята. И обратно, всеки път непълното, „избирателно“ и поради това едностранно отношение към
марксизма неизбежно се превръща във фалшификация и вулгаризация на това
учение. Поради това „философията“ и досега, ако не се поставя наравно с науката, се разглежда като задължителен увод към нея, а „политологията“, както
и „правото“ се явяват преди всичко като съзерцателна апология на обектите,
които отразяват.
Без да се усвои Марксовия материализъм изцяло не може точно, както го
изисква науката, да се анализира идеологическата „надстройка“ на съвременните общества. А също и особеностите на тяхното държавно устройство, своеобразието на провежданата вътрешна и външна политика и на установения
правов ред.
Ако не се вземат предвид отбелязаните по-горе съждения на Маркс и Енгелс, идеологията като превратно отражение на действителното битие на хората се приема леко от теоретиците на обществото за самата действителност,
в резултат на което научното търсене се превръща в интелектуална игра на
наука, в лъженаука, а самите теоретици от „хора на науката“ се превръщат в
идеолози. Историята на марксизма в СССР и в другите „социалистически стра* Анализ на „пренебрегнатата“ позиция на Маркс и Енгелс по въпроса за съотношението между науката и идеологията може да се срещне в редица произведения на автора на настоящата статия: Мухачев, В. В. Возвращаясь к пройденному, или философия pro и contra науки. Свободная мысль, 2008, № 8 и 9; „Темный лес“ теории и миражи идеологии. Свободная мысль,
2010, № 2; „Казенная” наука и феникс марксизма. Свободная мысль, 2010, № 6.
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ни“, приспособяването му в съответствие с политическите задачи, поставени
от ръководителите на съответните държави, и подмяната на безпристрастния
научен анализ с идеологическа борба – това е най-доброто доказателство на
казаното.

Мирогледната същност на противопоставянето
между науката и идеологията
Цялата история на човечеството е съпроводена от непрестанен стремеж на
хората към опознаване на окръжаващия ги свят и на самите себе си. Този вечен
стремеж на хората към познанието и неудовлетвореността от вече полученото
знание довеждат човечеството до последователно изработване на такива форми (способи, типове) на съзнание (и познание) като мита, морала, религията,
философията и накрая науката. Всяка от тях има своя функция и своя „истина“,
отговаряща на една или друга потребност на „духа“ на хората.
Науката възниква след философията и в нейната утроба чрез разделяне
и отделяне от нея, защото философията като форма на съзнание и познание
поради своите особености повече не удовлетворява потребностите на хората
от такова знание, което би било практически приложимо.
Такова знание винаги е било и си остава само точното знание за действителността, възприемано от човека като обект на неговата дейност, а също
и за самата дейност на хората и за резултатите от тази дейност. Но такова
знание, и това се потвърждава от цялата история на естествознанието, е възможно само на основата на материалистическия мироглед. Всякакви опити да
се оспори този факт от историята на познанието чрез позоваване на научни
открития, правени понякога от хора вярващи, са или теологични уловки, или
неразбиране на диалектиката на познанието като цяло.
Неразбиране на това, че всеки човек в миналата и в настоящата история
живее в „света на идеологията“ и постоянно изпитва върху себе си неговото
влияние, от религията до политиката и правото, което не пречи на отделни, на
първо място, образовани индивиди със силата на своето съзнание да преодоляват този „свят“. Било то „мнение на тълпата“ или политически насаждана от
държавата доктрина.
Неразбиране на това, че „хората на науката“ не се раждат, а стават такива. Чe движими от стремежа към опознаване на действителността и благодарение на това ставащи учени хора, някои от тези образовани индивиди могат неосъзнато, а, както най-често се е случвало и става и досега, стихийно да стъпят
на позициите на материализма. И следователно, благодарение на това, могат да
преминат от твърде широкия брой „учени“ в немногобройния отряд на „хората
на науката“.
Въпреки че магистралното направление в развитието на познанието от
неточното знание към точното, от донаучните (идеологически) форми на познанието към науката прозира отчетливо и ясно, през последните десетилетия
се предприемат опити да се преразгледа създадената под влияние на очевидните успехи на естествознанието представа за науката. А заедно с това и за на-
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учната истина. Нередки станаха разсъждения като: „Концепцията за науката
като изследване през ХХ век се отличава рязко от концепцията за науката като
истина от миналите векове. Науката като изследване допуска други истини, на
първо място религиозни... Съвременната наука става форма на самосъзнание,
самопознание и освобождение – става Призвание. Християнското учение за
съединение с Бога чрез ближния днес трябва да се изпълни с конкретно научно
знание как реално да намериш ближния, как да го разбереш“ [12].
Цялото това „неразбиране“ и съпътстващите го заблуди, нека повторим, са
следствие от това, че представители на теоретичното обществознание в наши
дни всячески се отклоняват от решаването на „основния въпрос на философията“ (и на познанието въобще), стараят се да го заобиколят, в резултат на което
под името на науката в наукообразна форма се разраства и разцъфтява идеологията. Тоест „превратното и илюзорно“ съзнание.
За пример ще се обърнем към позицията на К. Манхайм (1893–1947), който
е смятан за един от създателите на „социологията на знанието“. В известния му
труд „Идеология и утопия“ (1929), наред с анализа на същността на утопичното
съзнание и неговите форми, намираме, струва ми се, близка до Маркс представа за идеологията, която Манхайм определя като „трансцедентни на битието“
(и поради това лъжливи) представи на хората за действителността [13]. В същото време у Манхайм като изследовател, съдещ за идеологията (и утопията) като
че ли от позициите на „науката“, няма да намерим някакъв явен опит науката да
се определи ясно като особена форма на познание и по този начин да се отдели
от идеологията.
Манхайм отнася към науката „представите, които съответстват на конкретно съществуващия, de facto действащ ред“ [14]. Очевидно е, че този толкова
общ поглед на Манхайм към неговата „наука“ я лишава от всякаква свобода за
критика към тленното битие на хората и я обрича на апологетика на съществуващото. Твърдейки, че социологията „става все по-централна наука“ [15], в
същото време Манхайм изважда от социологията и прехвърля към философията задължението да се разбира и да се определя това, което е „битие“, „действителност“: „На въпроса, какво е това „действителност“, „битие“, най-общо
казано, трябва да отговори философията, и това няма отношение към нашата
проблематика“ [16].
По такъв начин в неудобния за него момент Манхайм възлага отговорността за разбиране на „битието“, на „действителността“ на... философията,
която Маркс отнесе към идеологията и която самият Манхайм по кантовска
традиция разглежда като „несъвършено знание“. В резултат на това собственият му опит да определи битието чисто „социологически“ завършва явно с нематериалистически тезис. Въпреки Марксовия материализъм, Манхайм обявява
за основа на битието не само „икономическата“, а и „политическата“ структура
на обществото [17].
Въпреки епизодичната употреба на изразите „идеалистическо съзнание“
или „материални условия“ [18], Манхайм никъде не задава „основния“, найважен за научното познание въпрос за съотношението между материята и
съзнанието (идеите). Точно така той никъде и нито веднъж не противопоставя
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науката и идеологията една на друга като материалистически и идеалистически
мироглед.
Докато възгледите на Манхайм като цяло са смесица от неохегелианство
и неокантианство, само леко разредена (със заемки, предимно от труда на Лукач „История и класово съзнание“, 1923) с малко положения и категории на
марксизма, създателят на „философията на надеждата“ и на „онтология ОщеНе-Битие“ Е. Блох (1885–1977) влезе в историята на мисълта като философ и
социолог с неомарксистка ориентация.
За разлика от Манхайм Блох не е „апологет на съществуващото...“. Той е
почти революционер, мислещ според диалектическата традиция, базираща се
на Хегел и Маркс, която не признава нищо „вечно“ и неизменно. В основния
си труд – тритомника „Принцип на надеждата“ (1954, 1955, 1960) – Е. Блох на
места демонстрира твърде задълбочено познаване на марксизма, на първо място на диалектиката. Той дава напълно пропито от диалектиката определение
за действителността „като процес“ [19] и говори за „подвижно, променящо
се и непостоянно битие“, „представящо се за диалектико-материалистическо“,
притежаващо „незавършена възможна форма“ [20].
Както и Маркс, Блох разглежда критиката на идеологията като условие за
развитие на науката: „Анализът на условията по целия исторически ситуационен отрязък от пътя се възприема едновременно като разобличаване на идеологията и като разваляне на магията на метафизическата видимост... Благодарение на това марксисткият материализъм става не само наука за условията, но
заедно с това и наука за борба и опозиция против всички идеологически пречки
и маскировки на условията от последна инстанция, които винаги са икономически“ [21]. Но с това целият „марксизъм“ на неомарксиста Е. Блох завършва.
След като изяснява основния принцип на диалектиката – принципа на
движението (на изменението и развитието), като признава формално, че последна инстанция на историята на хората са икономическите отношения, Блох
така и не успява да усвои Марксовия материализъм изцяло и докрай, тъй като,
както и Манхайм, заобикаля основния въпрос на познанието и не свързва
движението, развитието със самата материална субстанция. Ето защо неговата „диалектика“, която така и не си намира субстанция във вид на „материя“,
прелива в схоластика. Оттук произтичат дуалистичните му разсъждения за
„материалистически-хуманната и хуманно-материалистическата реална тенденция“ на марксизма като „цел на всички усилия по разваляне магията” на
идеологията [22].
С примера на тези двама и днес представителни за руското обществознание теоретици виждаме, че почти „марксисткото“ възприемане на идеологията
като лъжливо отражение на битието, на действителността и като антипод на
науката само по себе още не гарантира на никой изследовател, претендиращ
да говори от името на науката, материалистически ясна и твърда мирогледна
позиция.
Желание да се определи основният въпрос на познанието не срещаме например и у участниците в дискусията на тема „Наука и идеология“, проведена
от списание „Обществени науки и съвременност“ през 1991–1992 г., когато де-
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мократичните процеси изостриха до краен предел този въпрос във връзка с
идеологизацията на обществознанието по времето на СССР.
В тази дискусия заобиколиха основния „въпрос на философията“ и онези,
които разделиха науката и идеологията и ги изпратиха на различни страни на
гносеологическите барикади (Ахиезер), и онези, които вместо критика на идеологията започнаха да проявяват трогателна грижа за съдбата на „лъжливото
съзнание“ [23]. Някои участници в дискусията подмениха „основния (гносеологичен) въпрос на философията” с онтологичната позиция на „социологията
на знанието“. Логичен резултат от такава социологизация на „основния въпрос
на познанието“ или от онтологизацията на гносеологичната проблематика стана тезисът за възможностите на „функционирането на науката като идеология“
[24]. Разбираемо е, че този тезис няма никакво отношение към Марксовото материалистическо разбиране на историята, утвърждаващо мирогледната (и когнитивна) противоположност между науката и идеологията.
„Като идеология“ може да функционира само идеологията. Идеологическата
функция става основна също и за „казионната наука“ (Ленин), която, преставайки да бъде „наука“ по отношение на целите и принципите на познанието, сама се
превръща в идеология, а нейните представители се превръщат в идеолози.
За да се достигне „обективната истина“ като истина на „обекта“, всички
ценности и идеали, освен стремежа да се проникне в същността на изучавания
обект, трябва да са чужди на „човека на науката“. „Щом става дума за „човека на
науката“, на икономическата наука – пише Енгелс, – той не трябва да има идеал,
той изработва научните резултати, а когато при това е и партиен човек, той се
бори резултатите да бъдат приложени на практика. Човекът с идеал не може да
бъде човек на науката, тъй като той изхожда от предубедено мнение“ [25].
Липсата на ясна мирогледна позиция стана причина след краха на комунистическите идеали от съветско време много „хора на науката“ да започнат
сериозно и усърдно да търсят вече за постсъветска Русия нова „национална
идея“, която при това не може да бъде нищо друго освен превратно, илюзорно
отражение на действителността.

Предпоставките на марксизма и
концепциите на идеализма
Друго важно свидетелство, че теоретичното обществознание се намира от
„другата страна“ на материалистическото разбиране на историята, е, че то игнорира цялата пълнота на емпиричните предпоставки на анализа, които осигуряват материалистическата основа на научната теория.
Да си спомним с какво започва материализмът на Маркс, който се стреми
да превърне социалната теория в „опитна“ наука?
Маркс започва изложението на своя метод на познанието със следните
думи: „Предпоставките, с които започваме, не са произволни, те не са догми;
това са действителни предпоставки, от които можем да се абстрахираме само
във въображението си. Това са действителни индивиди, тяхната дейност и материалните условия на живота им, както онези, които те намират вече готови,
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така и тези, които са създадени от тяхната собствена дейност. По такъв начин
тези предпоставки могат да се установят по чисто емпиричен път.
Първата предпоставка на всяка човешка история е, разбира се, съществуването на живи човешки индивиди“ [26].
Именно този материализъм, станал съзнателен чрез прилагането и развитието на стихийния естественонаучен материализъм към историята на хората,
при Маркс органично се слива с присъщото му разбиране и знание на диалектиката като теория на развитието.
Възгледът за обществото като история на емпирично-конкретното, на
„емпирично съществуващи“, наблюдаеми индивиди позволява да се отразява
животът на хората като протичащ в определени условия процес на развитие.
Това става възможно само поради обстоятелството, че самата действителност
е движение на материята, която в това свое постоянно движение се развива, и
това „развитие“ на материята като обект на познанието открива определени
закони и закономерности. На тези присъщи на самата действителност закони
и закономерности на нейното развитие съответстват определени представи на
хората за развитието на материята, които в развит систематичен вид образуват
теорията на развитието, или (субективната) диалектиката. И само в този случай историята „престава да бъде сбор от мъртви факти, които са и абстрактни,
както е при емпириците, или пък въображаема дейност на субекти, каквато е
при идеалистите“ [27].
При предложеното от Маркс материалистическо разбиране на историята
на хората не е трудно да се установи, че „структурата на обществото и държавата постоянно възникват от жизнения процес“ на самите индивиди [28]. Обаче,
добавя Маркс, на индивиди „не такива, каквито могат да изглеждат в собствените си или в чуждите представи, а такива, каквито са те в действителност, т.е.
как действат, как произвеждат материални блага и следователно как действено
се проявяват при наличието на определени материални, независещи от тяхната
воля предпоставки и условия“ [29].
Ето защо, признавайки факта, че у хората съществува „превратно“ съзнание, идеология, марксизмът изисква „винаги да се разграничава материалният,
с естественонаучна точност доказуем преврат в икономическите условия на
производството от юридическите, политическите, религиозните, художествените или философските, накратко казано – от идеологическите форми, в които
хората осъзнават този конфликт и се борят за неговото разрешаване” (курсивът мой – В. М.)“ [30].
А какви са „предпоставките“ за теорията на обществото в наше време? Тук
вместо „емпирично съществуващи“ и поради това „действителни“ индивиди
господстват, както у Фойербах, абстракции на човека като едностранни представи за живите хора.
В икономическата теория например това в най-добрия случай е абстракция на „икономическия човек“, представата за него е както винаги за рационално същество. В най-лошия случай – това е нещо, по думите на Г. Ф. Браун,
„изцяло произволно“ и „взето наслуки“.
Ето признанието и на един от руските икономисти, който пише: „...нито
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една теория не може да избегне избора на свой модел на човека, по който се
разработва логиката на икономическия анализ. При това онези от тях, които
са ориентирани към използване на тясно икономическия подход и създаване
на „чиста“ теория – това е преди всичко класическото и неокласическото направление на икономическата мисъл, – избират като предпоставка и единица за
анализ абстрактния индивид – т.нар. икономически човек” [31].
От опростения („моделен“) възглед за действителността, прекъсващ фактически в самото начало връзките на пътищата на познанието с емпиричната
реалност и, следователно, с материалистическия принцип на познанието, страда не само икономическата теория, а и социологията, да не говорим за другите,
отдалечени от ежедневния живот на „емпирично съществуващите“ индивиди
области на обществознанието. Същият М. Вебер, считащ Маркс въпреки своята
полемика с него за „велик мислител“ и предполагащ, че социологията трябва да
се ориентира към индивида или към група индивиди, към тяхното „социално
действие“, не успява, както го изисква последователният материализъм, да приеме човека такъв, какъвто той е, с всичките му прояви и в пълнотата на неговата
дейност. В края на краищата знаем, че това го довежда до модела на „идеалния
тип“, за образец на който той избира „целерационалното действие“ [32].
Опитът да избяга от ясния отговор на най-важния мирогледен въпрос,
да го заобиколи, да премълчи за гносеологическата противоположност между материализма и идеализма заставя например същия Манхайм да подмени
действителните (емпиричните) предпоставки на анализа с „конструирани понятия“, по повод на които той казва: „Конструкцията не е спекулация, където
понятието и рефлексията не излизат извън своите граници; конструкцията е
предпоставка на емпиричното изследване, което – ако оправдава съдържащото се в понятието предвъзхищение или, по-просто, дава „доказателства“ в
полза на правилността на конструкцията – я издига до равнището на реконструкцията“ [33].
Изглежда като че ли „почти по Маркс“, който започва изложението на резултатите от своя анализ в „Капитала“ с понятието „стока“. Но у Маркс този
логически анализ на капитализма е предшестван от повече от две десетилетия
изучаване на историческия материал, на опита на действителността. „Логичното“ може да фигурира не само като някаква теория от теологията до философията, то може да бъде и научно знание. Но последното е възможно само
при условие, че „логическото“ в пълна степен се съчетава с „историческото“ и
взема (емпиричната) действителност в цялата пълнота на нейното, откриващо
се пред изследователя, битие.
За това, че в съветско време родната социология, следвайки икономическата теория, се отклонява от формално признавания от нея материализм по
посока на идеализма и фактически пребивава на „обратната страна“ на материалистическото разбиране на историята, се говори например в статията на М. Н.
Руткевич „Как живее идеята на материализма в социологията?“ [34].
Би било наивно да се предполага, че формалното отношение към науката като институция гарантира на всеки притежаващ научна степен и звание
професионален теоретик материалистическо „прозрение“ и го дарява със спо-
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собността безпристрастно и точно да отразява (и да познава) обективната реалност.
Свободното боравене с „метода на Маркс“, неговото избирателно възприемане неизбежно се превръща в идеологическо (превратно и илюзорно) разбиране на самото Марксово учение, както и в лъжливо възприемане на самата
идеология за действителност.
Разбира се, публичното обсъждане на приведените и на други подобни забележки, изводи и оценки на Маркс и Енгелс за отношението между науката и
„света на идеологията“ е нещо обезпокоително за „мислителя на господстващата класа“, предвещаващо му сложни, пълни с противоречия отношения с всяка
държава, която е и „първа идеологическа сила“ (Ф. Енгелс), вместо комфортен във всички отношения живот. Но отказът на учения да обсъжда тези положения, произтичащи направо от Марксовото материалистическо разбиране
на историята, е прекият път към редицата на апологетите на „господстващата
класа“ и на „съществуващия ред“.
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ЕДНА СЪВСЕМ ОСОБЕНА ДУМИЧКА ЗА
СЛАВЯНИТЕ, КОЯТО ОТДАВНА МИ СЕ
ИСКАШЕ ДА КАЖА*
Фьодор Достоевски

Фьодор Достоевски – (1821–
1881). Руски писател и публицист.

Сега е уместно да кажа една особена думичка за
славяните и за славянския въпрос, която отдавна ми
се искаше да кажа. Защото именно сега у нас всички
внезапно заговориха за близката възможност за мир,
следователно за близката възможност макар и частично да се реши и Славянският въпрос. Но да дадем
воля на фантазията си и да вземем да си представим,
че делото е завършено, че с упорството и с кръвта на
Русия славяните са вече освободени, дори че турската империя вече не съществува и Балканският полуостров е свободен и живее нов живот. Трудно е, разбира се, да се предскаже до най-малката подробност в
каква именно форма първоначално ще се появи тази
свобода на славяните – дали това ще бъде някаква
федерация между освободените дребни племена (NB
– федерация изглежда още много, много дълго няма
да има), или ще се появят отделни неголеми владения като мънички държавици с владетели, доведени
от различни владетелски дворове? Не можем също да
си представим: ще се разшири ли в своите граници
Сърбия, или Австрия ще й попречи да го направи, в
какви размери ще се появи България, какво ще стане
с Херцеговина, с Босна, в какви отношения ще бъдат
с новоосвободените славянски народчета например
румънците или дори гърците – константинополските гърци и онези, другите, атинските гърци? Накрая
всичките тези държави и държавици ще бъдат ли
напълно независими, или ще попаднат под покровителството и надзора на „европейския концерт от дър* Ф. М. Достоевский. Дневник писателя. Ноябрь 1877 года. Глава вторая. ІІІ. Одно совсем особое словцо о славянах, которое мне давно хотелось сказать.

130

бр. 3/4 – год. XIV

КУЛТУРА
жави“, включващ и Русия (аз мисля, че всичките тези народчета непременно ще
си изпросят европейския концерт, дори Русия да участва в него, но единствено
за да ги защитава от властолюбието на Русия) – всичко това е невъзможно да
се реши с точност предварително и аз не се наемам да го решавам. Но и сега е
възможно да се знаят със сигурност две неща: 1) в края на краищата скоро или
отново не толкова скоро всички славянски племена на Балканския полуостров
непременно ще се освободят от игото на турците и ще заживеят нов, свободен
и може би независим живот и 2) ето именно това второ отдавна ми се иска да
изкажа и то сигурно, най-вероятно, ще се случи и ще се сбъдне.
Според моето вътрешно, най-пълно и непреодолимо убеждение същността на това второ се състои именно в следното: Русия никога досега не е имала и няма да има такива ненавистници, завистници, клеветници и даже явни
врагове, каквито ще станат всичките тези славянски племена веднага след като
Русия ги освободи и Европа се съгласи да ги признае за освободени! И нека
никой да не ми възразява, да не оспорва, да не ми крещи, че преувеличавам и
че ненавиждам славяните! Напротив, аз много обичам славяните, но няма да се
защитавам, защото знам, че всичко ще се сбъдне точно така, както го казвам,
и не поради уж долния, неблагодарния характер на славяните, съвсем не е там
причината – в този смисъл характерът им е като на всички останали, – а именно
защото на този свят такива неща иначе не могат да стават. Няма да се разпростирам, но знам, че изобщо не трябва да искаме от славяните благодарност, за
това трябва предварително да се подготвим. Своя нов живот след освобождението те ще започнат, повтарям, именно с това, че ще си изпросят от Европа, от
Англия и Германия например, гаранция и покровителство за своята свобода, и
въпреки че в концерта на европейските държави ще бъде и Русия, ще направят
това именно за защита от Русия.
Те непременно ще започнат с това, че вътрешно, ако не открито и гласно,
ще обявят пред себе си и ще се убеждават, че не само не дължат на Русия и
най-малката благодарност, а напротив, при сключването на мира с намесата на
европейския концерт едва са се спасили от властолюбието на Русия, че ако Европа не се е намесила, Русия, отнемайки ги от турците, веднага би ги погълнала,
„имайки предвид разширяване на границите си и основаване на велика Общославянска империя за поробване на славяните от алчното, хитро и варварско
великоруско племе“. Дълго, о, още много дълго те няма да бъдат в състояние да
признаят безкористието на Русия и великото, свято, нечувано в света издигане
от нея на знамето на най-великата от онези идеи, с които човек живее и без които човечеството, ако тези идеи престанат да живеят в него, се вкочанява, осакатява и умира в язви и безсилие. Например, как мислите, дали сега най-сетне
славяните разбраха тази война, сегашната всенародна руска война, войната на
целия руски народ начело с царя, вдигната против извергите за освобождаване
на нещастните народности? За сегашния момент няма да говоря, при това още
сме нужни на славяните, ние ги освобождаваме, но после, когато ги освободим
и те по някакъв начин се устроят, кажете, тогава те ще признаят ли, че тази война е велик подвиг, извършен за тяхното освобождение? За нищо на света няма
да признаят! Напротив, ще издигнат като политическа, а след това и като научна
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истина, че ако през тези сто години я е нямало освободителката Русия, те много
отдавна сами са щели да се освободят от турците със своята доблест или с помощта на Европа, която, пак ако на света я е нямало Русия, не само не би имала
нищо против тяхното освобождение, но и сама би ги освободила. Това хитро
учение сигурно вирее сред тях и сега, а впоследствие то неизбежно ще се развие
в научна и политическа аксиома. Нещо повече, даже за турците ще започнат да
говорят с по-голямо уважение, отколкото за Русия. Може би цяло столетие и
дори повече те непрестанно ще треперят за свободата си и ще се страхуват от
властолюбието на Русия; ще се подмилкват на европейските държави, ще клеветят Русия, ще сплетничат и ще интригантстват против нея. О, аз не говоря за
отделни лица: ще има такива, които ще разберат какво значение е имала, има и
винаги ще има Русия за тях. Те ще разберат цялото величие и цялата святост на
делото на Русия и на великата идея, чието знаме тя издига пред човечеството.
Но тези хора, особено в началото, ще бъдат такова нищожно малцинство, че
ще бъдат подлагани на присмех, омраза и даже на политическо преследване. За
освободените славяни ще бъде особено приятно да казват и да тръбят по целия
свят, че са племена образовани, способни за най-висшата европейска култура,
докато Русия е страна варварска, мрачен северен колос, даже с нечиста славянска кръв, гонител и ненавистник на европейската цивилизация. Разбира се, при
тях от самото начало ще се появят конституционно управление, парламенти,
отговорни министри, оратори, речи. Това безкрайно ще ги радва и възхищава. Те ще бъдат в опиянение, четейки за себе си в парижките и в лондонските
вестници телеграми, известяващи на целия свят, че след продължителна парламентарна буря в България най-сетне правителството е паднало и либералното
мнозинство е съставило ново и че някой си техен Иван Чифтлик се е съгласил в
края на краищата да приеме портфейла на министър-председателя. Русия трябва да се подготви сериозно за това, че всичките тези освободени славяни с опиянение ще се втурнат в Европа, до загуба на своята самоличност ще се заразят
от европейските форми – политически и социални, и по този начин ще бъдат
длъжни да преживеят целия продължителен период на европеизма, преди да
осъзнаят макар и малко своето славянско значение и своето славянско призвание в състава на човечеството. Тези държавици вечно ще се карат помежду
си, вечно ще си завиждат една на друга и ще интригантстват една срещу друга.
Разбира се, в минутата на някаква сериозна беда те всичките непременно ще
се обърнат към Русия за помощ. Колкото и да ни ненавиждат, да сплетничат
и да ни клеветят пред Европа, любезничейки с нея и уверявайки я в любов, те
винаги инстинктивно ще чувстват (разбира се, в момент на беда, не по-рано),
че Европа е била и винаги ще бъде естествен враг на тяхното единство, че ако
те съществуват на този свят, то е, разбира се, защото Русия стои като огромен
магнит и непреодолимо ги привлича всички тях към себе си и така задържа
тяхната цялост и единството им. Ще има и такива минути, когато те ще са в
състояние почти съзнателно да се съгласят, че ако я нямаше Русия, този велик
източен център и велика увличаща сила, тяхното единство мигом би се разпаднало и разпръснало на парчета така, че самата им националност би изчезнала
в европейския океан, както няколко дребни капки вода изчезват в морето. За
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Русия задълго ще останат мъчителното безпокойство и грижите да ги помирява, да ги вразумява и може би понякога даже да вади меч заради тях. Разбира се,
веднага възниква въпросът – къде е изгодата на Русия, за какво Русия се е била
за тях сто години, жертвала е своята кръв, силите и парите си? Нима за да пожъне толкова дребнава, смешна омраза и неблагодарност? О, разбира се, Русия
все пак винаги ще съзнава, че именно тя е центъра на славянското единство,
че славяните живеят свободен национален живот, защото тя е искала и иска
да бъде така, че всичко това е извършила и създала тя. Но каква облага ще има
Русия от такова съзнание, освен усилия, неприятности и вечни грижи?
Сега отговорът е труден и не може да бъде ясен.
Първо, както на всички ни е известно, Русия и в мислите си няма и никога
не трябва да има намерение да разшири своята територия за сметка на славяните, да ги присъедини към себе си политически, да направи от техните земи
губернии и прочее. Всички славяни, както и цяла Европа, подозират Русия в такова намерение дори сега и ще продължават да я подозират още сто години. Но
да пази бог Русия от такива стремежи и колкото повече тя показва най-пълно
политическо безкористие към славяните, толкова по-сигурно ще постигне тяхното обединение около себе си впоследствие, през вековете, след сто години.
Напротив, като предостави на славяните още от самото начало колкото може
повече политическа свобода и като се отстрани даже от всякакво опекунство и
от всякакъв надзор над тях, обявявайки им само, че винаги ще извади меч срещу онези, които посегнат на тяхната свобода и националност, Русия ще се избави от страшните грижи и главоболия да поддържа със сила това опекунство
и политическото си влияние сред славяните, което те, разбира се, ненавиждат, а
за Европа винаги е подозрително. Като показва най-пълно безкористие, Русия
и ще победи, и най-сетне ще привлече славяните към себе си; отначало при беда
ще се обръщат към нея, после, някога, ще се върнат и ще се притиснат към нея
с пълна детска доверчивост. Всички ще се върнат в родното гнездо. О, разбира
се, и сега в много руски среди има разни научни и даже поетически възгледи.
Тези руснаци очакват, че новите, освободени и възкръснали за нов живот славянски народности ще започнат с това, че ще се притиснат нежно към Русия
като към родна майка и освободителка и че несъмнено и в най-близко време
ще добавят много нови и още нечувани елементи в руския живот, ще разширят
славянството на Русия, душата на Русия, ще повлияят даже на руския език, на
литературата, на творчеството, ще обогатят Русия духовно и ще й посочат нови
хоризонти. Признавам си, на мен винаги ми се е струвало, че това у нас са само
научни увлечения; истината, разбира се, е, че несъмнено нещо от този род ще
стане, но не по-рано от сто, примерно, години, а сега, може би в продължение на
още цял век, Русия изобщо няма какво да вземе от славяните – нито от техните
идеи, нито от литературата им, те всичките съвсем не са дорасли, за да ни учат.
Напротив, през целия този век може би ще се налага Русия да се бори с ограничеността и упорството на славяните, с техните лоши навици, с несъмнената им
и близка измяна към славянството заради европейските форми на политическо
и социално устройство, на които те лакомо ще се нахвърлят.
След решаването на Славянския въпрос на Русия очевидно й предстои
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окончателното решаване на Източния въпрос. Дълго още сегашните славяни
няма да разберат що е то Източен въпрос! А и славянското единение в братство и съгласие те също много дълго няма да разберат. Да им се обяснява това
непрекъснато с дело и с велик пример ще бъде постоянна задача на Русия и занапред. И пак някои ще кажат: за какво е всичко това най-накрая и защо Русия
да се нагърбва с такава грижа? За какво: за да живее висш живот, велик живот,
да свети на света с велика, безкористна и чиста идея, да въплъти и да създаде
в края на краищата велик и мощен организъм на братски съюз на племена, да
създаде този организъм не с политическо насилие, не с меч, а с убеждение, с
пример, с любов, с безкористие, със светлина; да издигне всичките тези малки
[народи] до себе си и до разбирането на майчинското й призвание – ето целта
на Русия, ето, ако искате, нейната изгода. Ако нациите не живеят с възвишени,
безкористни идеи и с възвишени цели да се служи на човечеството, а служат
само и единствено на своите „интереси“, тези нации несъмнено ще загинат, ще
вкочанясат, ще се обезсилят и ще умрат. А няма по-висши цели от тези, които
поставя пред себе си Русия, служейки на славяните безкористно и без да иска
от тях благодарност, служейки на тяхното нравствено (а не само политическо) възсъединяване в едно велико цяло. Само тогава всеславянството ще каже
своята нова целебна дума на човечеството… Не може да има по-висши цели на
този свят. Следователно нищо не може да бъде „по-изгодно“ за Русия от това да
има винаги пред себе си тези цели, все повече и повече да ги изяснява пред себе
си и все повече и повече да се издига духом в тази вечна, неуморна и доблестна
своя работа за човечеството.
Да завърши благополучно сегашната война – и Русия несъмнено ще навлезе в нова и висша фаза на своето битие…
Преведе от руски: Тихомир Йорданов
Източник: http://az.lib.ru
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СЪНИЩА. СЪНИЩА ЛИ?
Георги Григоров
Колкото по-страшно става на Земята,
толкова повече ни тегли към Космоса!
Антон Дончев

1.

Георги Григоров – политик и
държавник. Инженер строител,
ръководител на фирма, която изгражда обекти в България и в Русия. Работи с партньори за трансфер на нови технологии в Източна Европа. Автор е на книгите
„Наниз от усмивки“ и „Как да не
ти се живее“.

В нашата къща, но не в нашата, в стаята където
съм аз, но не съм аз, се вмъкват две змии. Едната дебела като боа, другата – тънка като водна змия.
Търся с очи да взема нещо, с което да се браня.
През това време змиите пропълзяват и се скриват в
цепнатините на паянтовия под.
Ама аз май сънувам!
Събуждам се.
Щом всичкото е на сън, безпокойството ме напуска.
Сънят изглежда е фундаментално неизбежно
свойство на биологичното. Всичко живо, от време на
време, изпада в дрямка. Някога по цели сезони. Учените са наблюдавали как дори култивирани неврони
в петриева паничка спонтанно изпадат в подобно на
сън състояние.

2.
През 1985 г. в Кюстендил дойде руският космонавт Севастиянов. Като лектор по линия на българосъветските дружества.
Току-що се беше върнал от Космоса.
След увлекателната му лекция в Клуба на културните дейци го поканих на обяд в ресторант „Велбъжд“.
Отпихме от вилямовата ракия, разказах накратко в какъв край на България е дошъл нашият гост. И
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го попитах кое е най-силното му усещане в Космоса.
– Като гледаш земното кълбо от Космоса, виждаш светлосиня топка, наметната с бели вихри – облаците. Странно усещане се появява. Колкото повече
се отдалечаваш от кълбото, то ти става все по-чуждо. Докато не се появи желание да си поиграеш с тази топка... Да я ритнеш, а защо не – да я пукнеш.
Ето какви особености на човешкото възприятие и на поведението на човека се появяват там... При това желанието да го извършиш постепенно расте.
Остава да пресметнеш от коя точка на пространството да стреляш...
Звездният човек гаврътна чашата и въздъхна.

3.
Наскоро прочетох изявление на ръководителя на Руската ракетно-космическа корпорация Николай Севастиянов. Същият, който идва в Кюстендил.
Че през 2015 г. руснаците щели да създадат постоянна база на Луната, а от
2020 г. там можело да започне добив на редкия изотоп „Хелий-3“. Един тон от
който, в енергиен еквивалент, бил равен на четиринайсет милиона тона нефт*.

4.
Усещам, че се рея в звездното пространство. Но защо се придвижвам с
движенията на сепия?
В ръката си държа книга – „Ритмодинамика“. Върху корицата й – мото:
Може да се опираш само на онова, което се съпротивлява.
Бях я купил някъде. Написана от руския физик Юрий Иванов. Който се
заел да провери постулатите на теоретиците от Коперник до Айнщайн, да се
увери в резултатите от опитите на физиците от Майкълсън до Херц, да интерпретира математическите преобразования от Галилей до Лоренц.
Безопорно се движела сепията. А сепията съм аз.
Проблемът се свеждал до умението да се преместваш безопорно. За това
умение, изненадващо било, че трябва да си наясно със себе си.
Тогава можеш да се опираш и на онова, което не се съпротивлява. Така
можеш да опровергаеш мотото на книгата.

5.
Седя си аз на зелена ливадка, до една чешмичка с бистра струя вода и си
ближа захарно петле на пръчка. Оглеждам се. Май съм на някакъв кръстопът в
бездната на Галактиката. Идеално местенце за поуморен от живота човек като
мене. И идеално убежище за по-нататъшния ми живот.
Съзирам на скамейката позната физиономия.
– Какво правиш тука, Пинокио?
– Чакам галактическия експрес.
Пинокио ми показва с показалеца си един изправен камък, кимва ми с
глава и се качва в нещо, профучаващо с главозамайваща скорост...
* Четиринайсет милиона тона нефт може да преработи за една година в бензин и керосин
рафинерията ни в Бургас. За нуждите на България са достатъчни четири милиона тона.
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Отивам до камъка. На него, с длето, са издълбани някакви букви. Приличат на букви от гръцката азбука. Сричам ги бавно и разбирам написаното:
„Епитафия за човека опровержение“
Събуждам се.

6.
На 11 май 2009 г. НАСА изстреля совалката „Атлантис“, със седем астронавти на борда, да ремонтират телескопа „Хабъл“. Работата, която сама по себе
си е подвиг, за който моето въображение е бедно, беше извършена. Очакваше се
връщането на космическия кораб.
На 14 май 2009 г. Европейската космическа агенция изстреля от космодрума Куру във Френска Гвиана, с една ракета носител, два телескопа: „Хершел“ и
„Планк“. Те ще увиснат на орбита във втората точка на Лагранж. Където гравитацията на Земята и на Слънцето са еднакви.
На 22 май 2009 г. вестник „Труд“ показа снимка на пилотите от Международната космическа станция – японецът Коичи Ватака, руснакът Генадий Паталка и американецът Майкъл Барет, които дегустират течност, получена след
пречистване на човешка урина и пот в Космоса. Майкъл Барет се провикнал:
„Вкусът е страхотен!“.

7.
Да спрем дотук, читателю. И да видим какво имаме с тебе на 24 май 2009
година, Денят на славянската писменост.
Деветдесет пъти вече е по-силен, след ремонта, изстреляният през 1990 г.
телескоп „Хабъл“, подарил на човечеството ново знание не само за Вселената,
но и за чудовищно число други вселени.
Вече е тествана жизненоважната течност за по-нататъшното ни настъпление в Слънчевата система, без да харчим средства за доставянето на вода и сол
в космическите станции и кораби.
След два и половина века математически изчисления най-сетне стъпихме
на една от петте точки на Лагранж.
За точките на Лагранж знаех от лекциите по висша математика. С тяхното
търсене и намиране професор Тотов илюстрираше как се решават диференциални уравнения от втора степен.
Мястото на тези точки било изчислено от френския математик, механик и
астроном Жозеф Луи Лагранж през 1772 г., а през 1906 г. точките били намерени от звездобройците.
Цялата загадъчна привлекателност на точките на Лагранж, е че в тях
всички параметри на движението по кръгова орбита остават постоянни във
времето.

8.
Но какво общо имаме ние, българите, с тези изумителни постижения?
Ето какво.
България вече трийсет години е член на Клуба на космическите държави.
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С трима космонавти. Двама от тях летяха в Космоса. И със свои прибори за
измерване на радиацията, произведени в БАН и инсталирани в двете международни космически станции, в руските и в индийските спътници.
И с прозренията на писателя фантаст Любен Дилов.
Точките на Лагранж са били в периферийното зрение на големите писатели фантасти. До тази тема са се докосвали малцина от тях. Айзек Азимов, Хари
Харисън, Чарлс Шефилд. Но те не са отивали по-далече от това да видят в тези
точки сметища или складове за радиоактивни отпадъци.
Любен Дилов обаче засели в една такава точка един милион души...
Причината да седна да пиша тази балада е какво аз самият съм разбрал по
темата за точките на Лагранж.

9.
Разбрах, че в точките на Лагранж няма влияние на Земята и на Луната нито
от въртенето на двете тела, нито от наклоняването на осите им.
Астрономите търсели опорни координати, за да обяснят либрацията
(трептенето) на звездите. И ги намерили. В точките на Лагранж. Нарекли ги
точки на либрацията. Ето как са разположени те:

L₄
орбита на луната
луна L₂
60º

L₁
D

земя
60º

L₃

L₅

Където:
D е разстоянието от центъра на Земята до центъра на Луната;
L1 = 0,85 D
L2 = 1,13 D
L3 = 1,00 D
L4 и L5 също могат да бъдат изчислени.
Каквото и да се постави в L1, L2, L3, L4 и L5 точки на относителното равновесие, то ще си стои там във вечността и няма да блуждае в Космоса.
Сега, читателю, ти знаеш повече от тези, които не са решавали диференциални уравнения от втора степен.
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10.
Освен тебе, читателю, много преди да ги знаем аз и ти, ги е знаел академик
Келдиш*.
Знаел ги е, когато през 1967 г. му дали проекта на текста за международен
договор, с който подписалите го държави се задължават да не извеждат в орбита около Земята, на Луната и на другите небесни тела ядрено оръжие.
Келдиш добавил на ръка в текста „и където и да е в Космоса“. Защото той
е знаел, че освен материя и вакуум в Космоса има още нещо. Математически
точки. Част от които са точките на Лагранж.
Приели поправката му**.
Академик Келдиш си е давал сметка какво би се случило, ако някой разположи склад за ядрено оръжие в някоя от точките на Лагранж. То ще си стои там,
докато оня, който го е настанил, не реши дистанционно да го изстреля към своя
противник. Без значение дали той е на Земята, или в Космоса.
Поправката на Келдиш е един от километричните камъни на хуманизма в
предстоящата космическа Илиада на човечеството.
Защото точките на либрация са най-подходящото място за човешки селища в Слънчевата долина на Вселената. Те не са само в триадата Слънце, Земя,
Луна.
Вече са открити такива точки в системите Слънце–Юпитер, Слънце–Сатурн. НАСА използва една от тях, за да стигнат космически апарати до Сатурн
и Титан.
За разлика от Земята и другите небесни тела, където човекът трябва да
живее по законите на гравитацията, в тези точки гравитацията може да съществува по човешките закони!

11.
Отново ме оборва сън. Намирам се в бивша библиотека. Библиотеките са
превърнати в извънредни съдилища, поради липса на помещения за тях.
Дълъг коридор. Отляво – моята килия. Отдясно – съдът. Насреща – прокурорска трибуна. Срещу нея – захабени столове за свидетелите.
На трибуната се изправят прокурори с неразличими лица. И всеки от тях
размахва лист с едно обвинение – че съм жив.
Че мисля. Че говоря това, което мисля. Че съм чел забранени книги. Че съм
слушал политически вицове. И че съм ги разпространявал, отгоре на това.
Свидетелите, с гърбове вместо лица, потвърждават обвиненията срещу

* Мстислав Келдиш – руски математик, ръководил изчисленията на траекториите на междупланетните кораби. Загинал при автомобилна катастрофа в апогея на гениалната си дейност.
Изчисленията на траекториите били извършени, преди да загине той...
** От страна на Народна република България договорът за неразпространение на ядреното
оръжие в Космоса беше подписан през 1967 г. в Лондон от Раденко Григоров, тогава български посланик във Великобритания.
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мене. И как така съм живял безнаказано досега?
Последният прокурор завършва обвинителната си реч и призовава съдията да раздаде правосъдие.
Съдията е с бяла качулка. Като тия на Ку Клукс Клан. С бяла ще е. С черна
са само палачите.

12.
Съдията прекратява изслушванията. И се обръща към мен:
– Въпреки че новоприетият закон разрешава вече да не се дава последна
дума на обвиняемия, той не я забранява. Ваша е последната дума!
Нищо не виждам. Освен пламъка на свещта, която запалват до съдията.
Беше угаснал токът.
– Господин съдия, господа съдебни заседатели! Моля, преди да произнесете присъдата, да видя писменото, нотариално заверено удостоверение, че аз
съм лицето, което ще осъдите. Правя това само от грижа към бедния палач.
Предполагам, че уважаемият съд е наясно кога един палач е палач, и кога същият е убиец.
Палач е, когато прокурорът му връчи заверения документ от нотариуса, че
обвиняемият е именно изправеното лице.
Ако няма такова потвърждение, палачът не е палач, а обикновен убиец...
Тогава той може, а е имало такива случаи, да откаже изпълнението на присъдата...
Гробна тишина. Съдията иска документа от прокурора. Настъпва суматоха. Нотариусът бил в отпуска... Тогава съдията отсича:
– Обвиняеми, до връщането на нотариуса сте свободен.
И удря дървения гонг.
– Аз ще ви улесня, господин съдия. Този тук пред вас не съм аз!
Политам между звездите.

13.
Сепия съм. Която с ритмични тласъци лесно преодолява разстоянията.
Ръцете ми са свободни от участие в тласъците. В едната ми ръка е томче със
стихотворенията на Валери Петров. В другата длето и чук да допиша епитафията за човека опровержение.
Коперник опроверга Птоломей. Галилей опроверга Светата църква. Джордано Бруно опроверга Библията. Айнщайн опроверга Нютон. Юрий Иванов
опроверга Айнщайн...
Най-трудната и най-важната задача при полета на космическите кораби
и при плаването на подводниците е да се определи къде се намират. А след
това да се определи в коя точка отиват.
Координатите на едно тяло във времето и пространството при движението му с определена скорост са х, y, z, t. Ето цялото преобразование, където х1,
y1, z1, t1 са новите координати. Преобразува се така:
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По Лоренц (1895 г.)

По Ю. Иванов (1981 г.)

x1 = x - vt 2
1-b
y1 = y

x1 = x - vt2
1-b
y1 = y/ 1 - b 2

z1 = z

z1 = z/ 1 - b 2

2
t1 = t - v/c x2
1-b

t1 = t

където β е бездименсионна величина на относителното преместване на фазата,
а х, y, z, t, v и c2 ги знае всеки ученик.
Преобразуването на координатите помогна в началото на ХХІ век да се
завърши топографската карта на Вселената.
Освен пътеводителя на човешкото сърце – томчето със стихове на Валери
Петров, имам вече и пътеводител из вселенското сърце – Галактиката на Юрий
Иванов.

14.
В града на Любен Дилов-баща, разположен в точка на Лагранж, направили
устройство, с което метеоритите могат лесно да бъдат привличани, улавяни и
гравитационно управлявани.
Не само фантастите имат постижения на ума. Има и постижения на постоянството и търпението.
Един американски астроном цели 38 години, всеки ден вършел една и съща
монотонна работа в обсерваторията.
В определен час изстрелвал лазерен лъч до Луната към датчик, оставен
там от американските астронавти при една от шестте им мисии до по-малката
сестра на Земята.
В кристала на датчика лъчът се разтроявал и трите лъча се връщали при
наблюдателя, който запаметявал параметрите им в компютъра.
Анализът на данните довел до неочакван резултат – Луната се отдалечава
от Земята с 3.5 см годишно.
Събуждам се.

15.
Всичко това узнаваме две години преди апокалипсиса, който календарът
на маите вещаел! Дали пък не е Луната корабът, с който можем да отпътуваме...
Заливат ни филми – мрачни предсказания за всемирното затопляне, за нов
всемирен потоп, за ново веково заледяване, за намаляване на слънчевата активност...
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Работата е там, че някои предсказания се сбъдват: за опасността от студена ядрена зима, за терористичните атаки, за цветен президент на Съединените
щати, за мощни земетресения, за цунами, за изригване на вулкани.
Още като студент в Инженерностроителния институт отделях време да
слушам лекции в Софийския университет и в други институти, което удоволствие препоръчвам на всекиго. Виждаш нови гледни точки, получаваш неподозирани знания, овладяваш ораторски способности. В такава ситуация на надвисващ апокалипсис е добре да си сверя часовника.

16.
И ето ме на обявената лекция на бащата на нашия валутен борд Стив Ханке.
В салона съм само аз.
Влиза професорът с преводачката.
– Охо! – казва професорът. – Намерил се е поне един слушател. Най-сетне
да ме чуе някой в тази страна... Айнщайн също е чел лекции само на един слушател. Щом е дошъл да го слуша, има смисъл той да говори. А сега на въпроса:
Произвежда ли растеж икономическата свобода?
Да! Икономическата свобода произвежда растеж. До този прост извод
стигнах, докато правех едно изследване за икономическата комисия на Американския конгрес.
Именно на икономическата свобода, измерена чрез комбинация от критерии, се дължат 56 до 75 на сто от доходите на човек от населението в различните
страни по света.
В годишните доклади на института „Фрейзър“ за икономическата свобода
България е поставена на 103 място от общо 123 държави.
Българският показател за свобода е по-нисък дори от 1985 г. при комунизма...

17.
Разгръщам вестника.
Голямо светлинно табло. На улица „Авеню оф дъ Америкас“ № 1133. Дигитален часовник, който всяка секунда съобщава колко е размерът на щатския
дълг – 10 149 175 910 978.00 $.
Гледам тъпо фотографираното число десет трилиона сто четиридесет и
девет милиарда сто седемдесет и пет милиона деветстотин и десет хиляди и
деветстотин седемдесет и осем долара...
Тъпо го гледам, защото разбирам най-сетне какво е гласност.
Не мога да си представя българско правителство, което би направило такава стъпка.

18.
Слушам радиото.
Партията „Ред, законност и справедливост“ събира подписка за промяна
на Конституцията – от парламентарна република да станем президентска.
Мисля си, а дали ще внесат текст като този в четвъртата поправка на Аме-
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риканската конституция:
„Между човек и неговия Бог не може да има никой – дори Конгресът на
Съединените щати!“
Представи си, читателю, как ще прозвучи:
„Между човек и неговия Бог не може да има никой – даже Великото народно събрание!“

19.
Гледам телевизия.
В София се провела международна конференция на юристи и лингвисти за
езика, логиката и правописа на конституционните текстове.
Мая Пенчева от Софийския университет, подготвяйки се за тази конференция, направила просто нещо. Сравнение на текста на Американската конституция с текстовете на нашите конституции – Търновската, Димитровската,
Живковската и сега действащата Конституция. И установила две разлики:
Че са различни субектите на конституциите. В Американската е „Ние,
гражданите“, в нашите – „Ние, народните представители“.
И че текстът на американския основен закон е описателен, положителен,
без оценъчни изрази, а българските текстове са императивни и забранителни с
изобилни отрицателни форми.
Променяйте конституцията, господа юристи!
Имате възможност да ползвате челния американски опит!
Ползвайте и опита на Англия и на Израел, които, читателю, нямат конституция.
Бедна Англия! Беден Израел! Как я карате без Основен закон?

20.
Няма какво да чакаме апокалипсиса в края на 2012 година. Той настъпи
преди две години. Финансовата криза е обхванала планетата. И прераства в
икономическа криза, в социална криза, в политическа криза.
А горчивият опит от ХХ век показва, че следват войни, революции, терор.
Което става пред очите ни в Северна Африка. „Глад, проституция, блокада“,
както се беше изразил поетът Владимир Маяковски.
Американският президент Джордж Буш, преди да сдаде поста си, каза:
„Уолстрийт се е напил и сега има махмурлук. Въпросът е колко време ще
му е нужно да изтрезнее и да не се опитва да прилага фантастични финансови
инструменти?“
Никакво време не му трябваше на Уолстрийт. Веднага след като новият
президент на САЩ, Барак Обама, наля 700 милиарда долара от парите на данъкоплатците в неговите сметки, банкерите си ги раздадоха като премии...
Мисля си, читателю, колко е категоричен Оскар Лафонтен защо е социалист: Не може да е справедливо общество, в което печалбите се делят между
богатите, а загубите между бедните!
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21.
Новата 2011 година е посветена на Космоса.
На 12 април 1961 г. полетът на Гагарин откри нова ера, ерата на Космоса.
На 30 септември 2009 г. излетяха руският космонавт Максим Сураев и американският космонавт Джефри Уилямсън и работиха заедно на Международната космическа станция до 18 март 2010 година.
Сураев, пръв от руските си колеги, започва да води свой блог (електронна
тетрадка в интернет).

22.
Космонавтът успява нелегално да внесе в станцията няколко зърна пшеница от „супердребен“ сорт и ги засажда в орбиталната оранжерия.
Учените от Земята, отговарящи за експериментите, разпореждат на Сураев
да изтръгне „нелегалните“ зърна. Но той категорично отказва и записва в блога
си: „Простете ми, другари учени, но не можах. Те толкова хубаво растяха!“.
За първи път, откакто правят опит с този сорт пшеница, тя дава реколта.
Сураев събрал узрелите зърна, изсушил ги с вентилаторчето за сушене на коса
и ги донесъл на Земята.
Оказало се, че този именно експеримент е ключов за успеха на продължителните междупланетни мисии.

23.
Какво имаме дотук с тебе, читателю?
Имаме вкусна вода и сол, произведени от урината и потта на космонавтите. Имаме зърно за брашно от пшеницата на Сураев.
Значи можем да омесим и опечем хляб!
Имаме и превозно средство – Луната, приближаваща и отдалечаваща се
от Земята.

24.
Отново сънувам.
Имаме хляб, вода и сол. И жилище.
Какво още ни е нужно? В Космоса...
Древните римляни са казали: Хляб и зрелища!
Няма пречка в космическия ни дом да си имаме забавни зрелища, игри,
рисуване на картини, синтезиране на музика, тактуване на поезия, спортни занимания, здрав сън и сънища! В които можем да посещаваме паралелни светове
и да възстановяваме физическите си и душевни сили, да акумулираме енергия
за психологическа защита в утрешния ден.
Летене сред звездите, труд и творчество, спане, самоусъвършенстване.
Какво повече? Е, секс! Но и по този въпрос има модерни практики. Живеем във
време на сексуални революции, читателю. Нали?
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25.
И като ти дотегне пътуването с години, и виртуалният секс, има приятно
занимание. Сам да създаваш приказки. Например да съчиниш още една версия
за Пинокио!
Версията, която си е поставил да реализира режисьорът Теди Москов – да
разработи, заедно с ново издание на приказката за превръщането на дървото в
човек, приказка за превръщането на човека в дърво...
Но всичко това после.
Сега се връщаме на Земята.

26.
На Земята ходим по дъното на огромен пожар. Заедно с видимия прогрес
се разгаря пожарът на несъстоялите се съдби на милиони хора, което е главната драма на нашето време.
Цели държави, субконтиненти и континенти са обхванати от безработица,
нестабилност, терор, пиратство, глад, жажда, болести. Най-младата и енергично устремена към саморазвитие част от световното население невъзвратимо осъзнава краха на своите надежди, безизходицата в този свят. Че няма излизане от
блатото на бедността, от наркозата, натрапени от богатите страни на бедните.
За тях няма средства за електрификация, за водоснабдяване, за здравеопазване, за образование, за работа.
Средствата отиват за насилствени смени на режими, за превантивни удари, за необявени войни.
Появяват се опасни явления. В герба на шест вече държави от бедните
страни се появи автоматът „Калашников“...
В герба на един щат в Америка е предложен пистолетът „Колт“.
Към пожара на несъстоялите се съдби се добавя и съпротивата на състоялите се съдби. Улиците на Европа са пълни с демонстранти!

27.
Имаме ли шанс тук, на Земята!
Утопията, че ХХІ век ще сложи край на бедността, на мизерията и насилието, отлита. А това е по-страшно от природните стихии.
„Американската мечта“ помръква. „Руската идея“ кара трудна бременност.
„Българската доктрина“ не е зачената.
Съществува обаче и друга гледна точка.
Математикът Иван Делиев изчисли, че е неизбежно идването на общество на социална справедливост (комунизъм – в Марксовото разбиране на тази
дума), по чисто техническа причина. Тази причина е, че Земята е кръгла. И че
тя се върти. И че се накланя по своята ос.
Така се сменят дните и нощите, сезоните пролет, лято, есен, зима. Така се
появяват епохите, които са подчинени на завъртането на Слънчевата ни система за 25 хиляди години около Полярната звезда.
Най-опасното кратковременно събитие е единайсетгодишният цикъл на
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слънчевата активност. Той води до смяна на полюсите на Слънцето и може да
доведе до смяна на магнитните полюси на Земята. А за такъв развой досега не
сме мислили...
Живеем на такава планета! Планета на красота, на риск и на шанс!
Големият ни шанс е, че нейното въртене около своята ос е постепенно, накланянето на оста й е плавно.
Тогава – едно бъдещо световно правителство може да направи електрификация на цялата планета от автономни достъпни и нескъпи източници на
енергия с наличните днес капитални вложения, ако не отиват за военни цели.

28.
В предсмъртното си интервю полският фантаст Станислав Лем споделя:
„Космосът е негостоприемен и човекът не е пригоден за там. Тясно му е на
човека в космическите капсули. Неуютно му е. Ограничено количество въздух
и кислород, вода и храна. И костите се разграждат. Няма витамини. Няма как
да се почешеш. При ограничен брой космонавти, независимо че са от различни
нации и раси, заплахата от израждане на поколенията е реална.“

29.
Стига спане. И сънища стига!
Стани! Не си роден, за да пееш в мрачния хор на обречените. Обръсни се!
Измий се. Погледни с намигване в огледалото. Оттам те гледа образът на баща
ти...
Остави Луната. Стъпи на Земята!
Било страшно на нея. А в Космоса не е ли пò?
И търси – накъде!
Изходът може да намериш и в книгите, и в риска, и във въображението, но
никога в невежеството, в примирението, в отчаянието.
Погледни и речника на чуждите думи. Какво е значението на думата Апокалиптика:
„Съчинения от първите векове преди и след Новата ера, съдържащи в алегорична форма представата за идването на спасителя месия, за края на света и
за наказанието на угнетителите.“
Значи, читателю, апокалипсисът не е само ужас, а и надежда, и справедливост.
Спасител месия вече е идвал. Краят на света е бил чакан, но не е настъпвал.
Справедливост скоро няма да има, освен ако Маркс все пак е прав...
Въпросът е ще надделее ли човекът с неговия разум, или ще чака апокалипсиса!

30.
Българският пророк Петър Дънов, създател на нова религия в началото на
ХХ век, поклонници на която са били Лев Толстой и Айнщайн, учи учениците
си към какво да насочват мисълта си, преди да заспят, за да могат в съня си да се
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докоснат до висши светове и на другия ден да приложат наученото в живота.
С Пинокио сме на галактическия кръстопът. Той вече се е превърнал в голямо момче.
Довършваме надписа на камъка – той вече не е епитафия:
„Опровержението на апокалипсиса е Човекът!“
– Човекът, Пинокио, е ходещ кръст между Небето и Земята! Той се стреми към звездите, но трябва да гледа и къде стъпва... И да не се откъсва като
Ахил от майката Земя!
Борово, 2011 г.
21 март – първият ден на пролетта!
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ЛЪЧИ ОТ СВЕТАТА ОБИТЕЛ НА
ИЗЯЩНАТА СЛОВЕСНОСТ
Орлин Загоров

С

Орлин Загоров – професор, доктор на философските науки. Работи в областта на социалната философия, философската антропология, културологията и геополитиката. Автор
е на десетки монографии и студии, свързани с изследвания в посочените области. Дългогодишен университетски преподавател е по философия, философска
антропология, политически науки, както и по философските проблеми на екологията и устойчивото развитие. Член е на Борда
за международни изследвания на
Американския биографичен център (АВІ).

истинската книга авторът въвежда своите читатели в светата обител на мъдростта. Оттам интелигентният читател излиза с променена аура, украсена
с разноцветните багри и ослепителния блясък на мъдростта, пречистен, облагороден, обновен, зареден със
светлина. Очите, докоснали се до магията на просветлението, започват да виждат повече човечност, повече доброта, повече красота. Впрочем в това се състои
призванието на изкуството и на познанието.
Ето с такова чувство прочетох книгата „И безсмъртно остава сърцето“ от талантливия поет Драгомир Шопов – един от големите поети и писатели на
съвременна България. Чел съм почти всичко, сътворено от неговото даровито перо през последните години.
Винаги, когато се докосвам до творбите му, оставам с
чувството за катарзис. Дълго след като затворих последната страница на „И безсмъртно остава сърцето“,
в душата ми продължават да отекват посланията с
оригинално звучене и повтарях заедно с автора:
Онемяват треви и звезди.
От живота си тръгват поети,
но в извезани с вярност следи
сътвореното с обич ще свети,
за да каже на всеки от нас,
че в пространство от злоба заето,
няма гибел за честния глас.
И безсмъртно остава сърцето.
И сега продължавам да чувам гласа на поета,
който се пита: „Накъде от себе си отдалечен?“. Тук
откривам нещо удивително за поетическото май-
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сторство. Въпросът съдържа в себе си
скрития отговор с дълбока философска
проникновеност. Тя ме кара сам да допиша отговора. Впрочем той е формулиран
преди осем столетия от великия мъдрец
на Изтока Джеляледдин Руми – Мевляна,
който казва: „Изглеждай такъв, какъвто
си, и бъди такъв, какъвто изглеждаш.“
Това означава „Бъди себе си!“. Когато човек изневерява на себе си, когато продава
достойнството си и хвърля идеалите си в
краката на първия срещнат нов благодетел, той престава да бъде това, което е, и
попада в чужд свят, описан така умело и
забележително от Драгомир Шопов:
Че там е всичко чуждо, некрасиво
и сякаш не навреме съм роден.
Угасват там и поривите живи,
и смисъла да бъдеш извисен.
(„От себе си отдалечен“)
В този свят „вярата е похитена“ от безродници в Родината ни – храм, „душите ни вече са пълни със невяра, със смут и със мрак“, а една безмилостна зла
ръка ни тласка към бездната на Ада.
Самата мисъл за отчуждение от себе си в мигове на мрачни умонастроения ужасява неопетнената авторова съвест, превъплътена в образа на
майката богородица, която се извисява като „слънчева светлина“. В нейната
„некапнала сълза“ той „цял се оглежда“ и вижда в нея своя грях, своята обич,
своята победа…
Друга съществена характеристика на новата книга на Драгомир Шопов се
състои в това, че той като древния Диоген търси живите първообрази на мъдростта. И тук откривам едно от измеренията на творческата му неповторимост.
Припомням си, че напоследък е на мода да се пишат стихове посвещения. Само
по себе си това, разбира се, не е лошо. Различното у автора на „И безсмъртно
остава сърцето“ е липсата на „филипики“ и „епитафии“ и на желание да залива
със злъчни излияния своите опоненти. Той не издига пищно украсени трибуни,
откъдето да произнася своите апологии. Той просто се движи между хората
като дете, с очи, пълни с плаха любознателност, за да открие сред тях ярката
фигура на своя кумир, за да му се изповядва, превръщайки го в блян, за да го
пренесе в бъдещето, за което мечтае.
Среща ни с Булат Окуджава, у когото открива „Вяра, Надежда и Любов“.
И „Затуй има смисъл“ „живот да се ражда и хубав, и нов“. Не отминава поета
Атанас Смирнов, художника Даниел Дечев. Пред тях поетът си прави трезва
равносметка. Чрез техния пример иска да разбере как след прибоя на годините
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все пак нещо е останало в сянката на спомените! И отново го обхваща желанието да остане себе си, да обича, „да пада и да става пак с разтворени ръце, които
могат да изваят нежност!“. Така поетът открива тайната на човешкия живот.
В поезията на Драгомир Шопов най-често се срещаме с образа на неговата
неувяхваща любов. Като рефрен в нежна песен, която той носи в душата си като
смирено въжделение на надеждата, като молитва, той произнася нейното име
безмълвно във всеки миг от живота си – и в щастие, и в болка, и в горест, и в
отчаяние я моли „бъди такава. И бъди у мене“.
С този образ той живее, надява се, побеждава, вярва, обича, за да сподели
на глас:
Гласа ти в мен остава, аз го чувам
и почвам да не се страхувам.
(„Разговарям със себе си“)
Смятам за забележително авторово постижение лиризма, който лъха от
стиховете му. Става дума не само за изяществото на думите, а и за искреността
и дълбочината на изживяванията на автора. Това е привилегията да си талант,
да си поет, който носи в душата си творческия пламък на божественото озарение. Това е дарованието да изразяваш тази вселена от човешки копнежи и
нежни пориви на вечно влюбената душа с нейния непреводим език, езика на
Любовта.
Драгомир Шопов го владее до съвършенство.
Поезията е превъплътеният в изящна словесност дух. В поезията говори
езикът на вътрешната вглъбеност на душата, в която действителността или изживяванията на поета придобиват образа на субективно видение, а словата му
придават обективна видимост. Това е причината, която прави възприемането
и осмислянето на сериозната поезия толкова трудно, колкото и нейното създаване.
В поезията обективно и субективно губят своята обособеност, а творецът
и творението се сливат в едно. И именно това умение прави поета магьосник,
чародей.
Лиризмът е най-голямото достойнство на Драговата поезия. Той гали душата ни с благоуханието на свежи цветя, подбрани от китната поетична градина на автора. Докосвайки се до тях, усещаме пролетното дихание на любовта,
пълноводния емоционален заряд на поетичните образи и изящната прелест на
думите, които блестят като пъстроцветни мъниста в огърлицата на разкошната
пролетна утрин.
Лиризмът у Драго ни пленява чрез причудливите детски видения, стаени
в безкрайната носталгия по майчините ласки, чиято нежност и топлина зареждат плодовито поетичния му дух.
Лиризмът лъха и в меланхоличните умонастроения, с които са обагрени
немалко стихове в новата му книга. В тях обаче липсва умора, отегчение, бягство
от парливите болки на епохата, самодоволно оттегляне в тихото пристанище на
измамни аристократични пристрастия, удавени в прегръдките на порочността.
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Меланхоличните умонастроения тук по-скоро са търсени и сполучливо долавяни от автора пориви на вътрешен бунт, на непокорност и саркастично проклятие срещу мерзостта на запустението, неизбежно раждащо хаос, беззакония,
несправедливост, тласкайки страната ни към мизерия, корупция, престъпност
и дълбока духовна криза, които ни обричат на „шизофренично бълнуване“.
Това е болката, с която живее поетът. Тази аристократична меланхолия, сполучливо превъплътена в отрезвяващ лиризъм, пронизва цялата книга на Драгомир
Шопов. Това е върхово постижение на поетичния талант, чиито образци намираме в поезията на такива колоси на българската поетична вселена като Димчо
Дебелянов, Пейо Яворов, Асен Разцветников, Николай Лилиев и така нататък.
В „Коледа на село“ поетът пише:
От боровете бавен сняг вали
ведно със тишината несмутена.
И всичко, дето скрито в мен боли,
и дето ме разкъсва настървено
сега се стапя някъде. Къде?
Отива си от мен. Какво му става?
Една иглица борова боде
душата ми, ала не я ранява –
спасява я. И аз оставам тук,
тъй както съм роден – върху земята.
И тук разбирам, че съм просто звук
от времето – сега и по-нататък...
Не е трудно да се забележи, че стиховете, включени в тази книга, са написани през последните 2–3 години. От една страна, те звучат като тъжна равносметка, изпълнена с тревога. От друга страна, в тях прозира „светлина в края
на тунела“, която изпълва душата ни с надежда и воля за победа на съзиданието
над грабежа и разрухата. В случая навярно сме свидетели на един духовен феномен, в който се разкрива как от мрака се ражда светлината, а от пепелта на
унищожителния пожар се извисява птицата Феникс, метафора, чрез която се
утвърждава идеята за вечното възкресение.
С „И безсмъртно остава сърцето“ Драгомир Шопов сякаш спори с Бърнард Шоу, който пише: „В един грозен и злочест свят и най-богатият човек не
може да си купи друго освен грозота и злочестие.“ Драго прави обратното. От
света на нарастващото озлобление срещу духа и на арогантната бездуховност
той ни поднася поезия, великолепна и в изяществото си, и в порива си, и в дързостта си.
Бих искал накрая да отбележа, че в цялото творчество на Драгомир Шопов, но особено в книгата му със стихове от последните години намира блестящо потвърждение един класически принцип, който се обозначава с термина „инвенция“ и означава задълбочено вникване в процеса на творчеството,
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където духът познава самия себе си и постига своето съдържание в различните форми на художественото пресъздаване на външната и вътрешната действителност в тяхното органично единство. Това е способност за превръщане
на обикновеното стихотворчество във великолепно прозрение, което помага
да се слезе до дъното на скрития смисъл на думите, на римите и метафорите, за да сублимира в смисъла на смисъла на човешкото битие. Смятам, че
най-достоверно потвърждение на тази истина откриваме в стихотворението
„Съдба“. Достатъчно е да прочетем само един куплет:
И падат поругани часове,
задавени от вопъл бездиханен.
И няма кой сега да позове
народа – срещу злото да въстане.
Навярно това не е есента на една плодовита зрелост, а ново начало на творческо пълноводие! Това ме изпълва с надежда за утрешния ден на моите деца
и внуци.
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