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Най-голямото зло е невежеството.
☙ Сократ ❧
Невежата има голямо предимство пред образования човек:
той винаги е доволен от себе си.
☙ Наполеон ❧
Невежеството е нощ в ума, нощ безлунна и беззвездна.
☙ Цицерон ❧
Невежеството не е аргумент.
☙ Спиноза ❧
Няма нищо по-страшно от дейното невежество.
☙ Гьоте ❧
Лъжливото знание е по-опасно от невежеството.
☙ Бърнард Шоу ❧
Образованите са светлина, а невежите – мрак.
☙ Емил Кротки ❧
Лекомисленият човек, незнаещ истината, се изразява
абстрактно, високопарно и неточно.
☙ Бертолд Брехт ❧
Когато всички знаят, че нещо е невъзможно, идва невежа,
който не знае това… и прави откритие.
☙ Айнщайн ❧
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ДИЛЕМИТЕ НА ОТВОРЕНОТО
ПРОСТРАНСТВО: БЪДЕЩЕТО НА
СВЕТОВНИЯ СОЦИАЛЕН ФОРУМ
Имануел Уолърстейн

С

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“.

ветовният социален форум (ССФ) се стреми да
събере заедно всички, които се противопоставят
на „неолибералната глобализация“ и на „всички форми на империализма“. Той се надява да се превърне в
място на техните общи срещи. ССФ прие концепцията „отворено пространство“ за модел на своята дейност Тази концепция е изключително оригинална и
същевременно доста спорна сред самите участници
в ССФ. Необходимо е да се изследват нейният произход и причините, които пораждат такава страст както у поддръжниците й, така и у тези, за които тя е
извор на безпокойство. Трябва да се изследват и дилемите, пред които концепцията изправя жизнеспособността на ССФ.
Историята започва много отдавна. 1848 година е
повратна точка в историята на начините за противопоставяне срещу съществуващата свят-система. Това
е година на два типа революции. Във Франция имаше социална революция – първият сериозен опит на
движение, което твърди, че негова база е градската
работническа класа, да овладее политическата власт.
Това беше сериозен опит, но се провали политически. Този опит фактически продължи четири месеца
и доведе до спираловидното овладяване на властта от
племенника на Наполеон, който през 1852 г. се провъзгласи за император на Франция и управлява две
десетилетия. Провалът на социалната революция доведе до промени в политическите стратегии в целия
политически спектър в Европа – вдясно, в центъра и
вляво.
Втората революция, или по-точно серията от
революции, беше опитът да се провъзгласи национален, народен суверенитет в редица европейски стра-
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ни, най-вече в Германия, Италия, Унгария и Полша. Историците са склонни да
наричат 1848 година „пролетта на нациите“. Тези революции също се провалиха, в смисъл че в нито една страна групите, които ръководеха революционните
действия, не можаха (поне тогава) да овладеят политическата власт. Техният
провал също доведе до промени в политическите стратегии.
Провалите през 1848 г. се превърнаха в стимул за двата типа движения
– социалните и националните, както започнаха да се наричат – да разработят
стратегии преди всичко и най-вече за организации, които си поставят дългосрочни цели (в противоположност на „спорадичните“ и спонтанните политически акции). Тези движения имаха срещу себе си нови и много по-ефикасни
опоненти. Либералният център беше изплашен от случилото се през 1848 г. и
промени своята дългосрочна стратегия. Той смекчи конфликта си с консерваторите, изострен след революцията от 1789 г., за да образува с тях общ фронт
срещу по-радикалните групи. Но той започна да разработва тактики за укротяване на радикалите, задоволявайки някои техни искания, без да се поставят
под заплаха основите на институциите на свят-системата. Консервативната
десница също промени своите политики. Тя също беше изплашена от силата на
радикалните движения и реши, че твърдото й противопоставяне на всякакви
промени е контрапродуктивно. Затова започна да се съблазнява от аргумента на либералния център, че временни, незаплашващи системата концесии са
уместни като политическа тактика.
В резултат на тези промени, след първия постреволюционен период на
остри репресии срещу антисистемните сили правителствата в големите страни възприеха политики на умерени концесии. Тези нови политики фактически
се провеждаха не от либералния център, който разви идеята за тях, а от тези,
които е възприето да се наричат „просветени консерватори“ – Дизраели, Наполеон ІІІ, Бисмарк. Всичко това подтикна слабите, но бавно нарастващи антисистемни организации да се заемат главно с вътрешни обсъждания на дългосрочната си стратегия. Ключов за тях беше въпросът за позициите им към
държавната машина.
В рамките на двата типа движения имаше такива, които отстояваха виждането, че поне в средносрочна перспектива държавата ще запази своето значение и затова овладяването на държавната власт е необходима предпоставка
за всякакъв вид социална трансформация. В социалното движение това беше
позицията на марксистите, а в националното – на политическите националисти. От другата страна на дебата бяха тези, които бяха скептични по отношение
на каквото и да е ангажиране с държавни дейности (гласуване, заемане на административни постове, участие в правителството). Тази група разглеждаше
участието в различните форми на държавно управление като безплодно занимание, като отклоняване от верния път, кооптиране в системата. В социалното
движение това беше позицията на анархистите, а в националното – на културните националисти. Те виждаха своето място на действие извън и най-често
срещу държавата.
Кратката версия на последвалата световна политическа история е: дебата
в движенията спечелиха тези, които бяха за овладяване на властта в държавата.
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Тази политика се резюмира в тъй наречената двустепенна стратегия: първо овладяване на властта и след това трансформиране на света. И докато през 1860те години такава стратегия може да е изглеждала на наблюдателите като донкихотовска в известна степен, факт е, че един век по-късно, между 1945 и 1968
г., първата фаза в двустепенната стратегия се оказа впечатляващо успешна в
целия свят. Фактически във всяка страна антисистемните движения участваха
в държавната власт. Една трета от света се управляваше от комунистическите
партии. Във втората трета от света, в паневропейския свят, на власт бяха социалдемократическите партии (или техните еквиваленти). А в третата част на
света – Юга, на власт бяха националноосвободителните движения в почти цяла
Азия и в Африка, а популистките движения – в Латинска Америка.
Накратко, антисистемните движения наистина овладяха държавната власт.
Проблемът беше, че те се оказаха неспособни да осъществят ефективно втората
фаза – да трансформират света. В това главно е обяснението за революцията
през 1968 година. Една след друга страните от трите зони на свят-системата
бяха обхванати от различен вид въстания. Една от общите черти на тези въстания беше обвинението на революционерите срещу „Старата левица“: когато
дойдохте на власт, вие обещахте социална трансформация; вие не изпълнихте
своето обещание; в света като цяло и във всяка от нашите страни, казваха те,
съществува дълбоко политическо и социално неравенство; нашите политически системи не са истински демократични; има политически привилегирована
каста (номенклатура) в нашите режими; променихте много по-малко от това,
което обещахте да промените.
Въстанията през 1968 г. (в действителност през 1966–1970 г.) бяха потушени. Но разочарованието, което ги породи, не беше заличено. През следващите
три десетилетия повечето режими, които се установиха в разцвета на антисистемните движения, претърпяха крах един след друг. Разпадането на Съветския
съюз през 1991 г. беше символичният връх на това отхвърляне на режимите на
Старата левица. След 1968 г. проблемът на световните антисистемни движения
беше как да се преустроят и по-специално как да ревизират историческата си
политическа стратегия.
През тези три десетилетия бяха изпробвани поне три различни типа ревизирани стратегии. Първият тип бяха множеството „маоизми“. Те бяха „маоистки“ в смисъл, че приемаха китайската културна революция като своеобразен
модел на своите акции. Те критикуваха Старата левица, че не е успяла да стане
достатъчно революционна, най-малкото защото е позволила да бъде включена
в системата и най-вече защото е измамила своите последователи. Повечето от
тези движения се разцепиха на много фракционни секти и изчезнаха. Те бяха
сериозно подкопани от пропадането на културната революция в Китай. Никъде
тези движения не постигнаха такава политическа сила, каквато Старата левица
демонстрира в много части на света през периода от 1945 до 1968 година.
Втората ревизирана стратегия e известна под названието „Нова левица“.
Този етикет го използваха по-войнствените феминистки движения, различните зелени движения, агресивните движения, представляващи етническите малцинства или местното население, движенията в защита на правата на онези,
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чиито сексуални предпочитания се различават от традиционните хетеросексуални норми, и движенията в защита на правата на лицата, възприемани като
„негодни“ в един или друг смисъл.
Това е сбор от разнообразни елементи. Тези движения ги обединява общото им недоволство от Старата левица в три сфери. Първо, те доказват необходимостта от спешни политически промени, които Старата левица разглеждаше
като второстепенни или отнасящи се към проблеми, които биха се решили (полеко), след като „революцията“ успее в главното. Движенията от Новата левица
твърдят, че въпросите, които повдигат, са толкова важни и належащи, колкото
са тези, които традиционно се подкрепят от социалните движения (правата на
промишлените работници) или от националните движения (правата на потиснатите националности).
Второто нещо, което е общо за движенията от Новата левица, е противопоставянето на централистичните тенденции на движенията от Старата левица,
които в миналото винаги са настоявали, че ако в рамките на държавата трябва
да се организират специални групи като женските или младежките организации, те задължително трябва да са филиали на главното движение в Старата
левица. Движенията от Старата левица винаги са твърдели, че организирането
на тези групи като обособени движения води към разцепление и е вредно за
„основната“ борба, която те водят.
Третото възражение на движенията от Новата левица беше срещу държавно ориентираната стратегия на Старата левица. Движенията от Новата левица се деляха на такива, които чувстваха, че трябва отново да прокламират
позицията на предишните опоненти на Старата левица (на анархистите или на
привържениците на културно-националната автономия) и да отхвърлят всяка
ориентирана към държавата дейност, и на такива, които твърдяха, че държавно
ориентираната стратегия влошава или изпуска въпроси, които за тях са особено важни.
Този дебат именно погуби „новостта“ на позицията на Новата левица. Това
е най-добре илюстрирано от историческия дебат през 1980-те години между
фракциите Realos и Fundis в германското движение на зелените – един от найсилните представители на движението Нова левица. Случи се така, че германските зелени повториха дебата в социалните движения от края на деветнадесетия век за отношението към държавата. Тъй наречените Realos заеха позиции
аналогични на марксистките, а тъй наречените Fundis – на анархистките. И отново победи фракцията на ориентираните към държавата. Вследствие на това
изчезна единствената най-голяма разлика между Новата левица и Старата левица, особено след като оцеляващите движения на Старата левица се отнесоха
благосклонно към първите две възражения на движенията от Новата левица.
През 1980-те години трета стратегия започна да набира сила, концентрирайки се върху въпроса за „правата на човека“. Групите, които я възприеха, се
опираха на предпоставката, че Старата левица сериозно е занемарила въпросите за правата на човека в борбата си за държавната власт и дори повече след
нейното овладяване, когато правителствата в практиката си фактически ги нарушават. Те се стремяха да се организират като „неправителствени организа-
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ции“, които се състоят от ръководна група от наети на постоянна заплата хора
със задача малко или повече да контролират организацията и от членове, чиято
дейност е главно да съдействат за събирането на пари и понякога да участват
в акции по нареждане на ръководството. Амнести интернешънъл и Грийнпийс
бяха сред организациите пионери от този род, но днес те наброяват легион.
Недостатъкът на тези организации е, че стремежът им да се сдобият с повече средства неизбежно ги води към обвързване с потенциални донори (фондации, богати личности) и затова, ако и да не спират, фактически контролират
устрема на своите по-ентусиазирани членове. Още по-лошо е, че в страните на
Юга (където предимно е дейността на тези неправителствени организации) започнаха да ги възприемат като още една разновидност на намесата във вътрешните им работи от институциите на Севера (родината на тези организации),
упълномощени да отстояват главно вижданията и потребностите на Севера.
Тъй като не се стремят да овладеят държавната власт, неправителствените организации са ориентирани да бъдат главно политическо лоби и да се опитват
да влияят върху държавната власт на всички равнища (изпълнителна, законодателна, съдебна).
Върху тази основа възникна това, което световната преса нарече „антиглобалистко движение“. Сега то е склонно да се нарича на всички други езици,
освен на английски, „движение за алтернативен свят“ (altermondilist movement).
Кога започна то? Трудно е да се каже. Има три събития, които са символни за
това движение, като и трите станаха в Америка: въстанието на запатистите (Армия на запатистите за национално освобождение – Ejersito Zapatista de Liberdtion
Ndcional, EZLN) в Чиапас през 1994 г., протестните акции срещу заседанието на
Световната търговска организация (СТО) в Сиатъл през 1999 г. и първата среща на Световния социален форум (ССФ) през 2001 година.
Въстанието на запатистите започна на 1 януари 1994 г., деня, когато влезе в сила договорът за Северноамериканската асоциация за свободна търговия
(НАФТА). Движението на запатистите възникна като войнствена организирана
армия на местното население в Чиапас, което вече 500 години води борба за
своята земя и за автономия. Три черти се открояват в борбата на движението на
запатистите. 1) То иска права за местното население и не се стреми да завоюва
властта в Мексико. 2) То ситуира своите искания в рамките на по-широката
борба в целия свят, включително борбата срещу неолибералната глобализация
(оттук и символичния избор да започнат публичното си неподчинение на мексиканските власти в деня, когато договорът за НАФТА влезе в сила). 3) То търсеше и получи много широка международна подкрепа на своята борба, която се
превърна фактически в пътеводна звезда за новите движения в целия свят.
Пет години по-късно се проведе протестът в Сиатъл по повод планираното като решаващо заседание на Световната търговска организация. Пет са определящите черти на този протест. 1) Специално се изтъкваше, че той е против
неолибералната глобализация и срещу институциите, програмирани да изпълняват това, което в продължение на едно десетилетие поне се наричаше Вашингтонски консенсус. 2) Той включваше преки подривни действия. 3) Той беше
продукт на неправдоподобен съюз между движенията на Старата левица (като
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федерацията на профсъюзите в САЩ: Американската федерация на труда и
Конгреса на производствените организации, AFL-CIO), движенията от Новата
левица (като еколозите) и анархистките групи. 4) Повечето протестиращи бяха
от САЩ. И макар това да е обяснимо, тъй като протестът се проведе на тяхна
територия, въпреки всичко той показа, че алтермондиализмът може да има масова база дори в Съединените щати и че е нещо повече от движение, чиито корени са изключително или дори главно в страните на Юга. И пето – протестът
успя в пряката си цел срещу всички несправедливости. СТО беше ефективно
подкопана и срещата й не можа да изпълни своите цели.
След Сиатъл подобни подривни акции срещу световни срещи се провеждаха навсякъде по света, което принуди организаторите им да избират места,
където по логистични или по политически причини е трудно да се организират
протести (срещата на СТО в Доха, Катар, 2001 г.; на Г-7 в Кананаскис в канадските скалисти планини, 2002 г.; ежегодния Световен икономически форум в
Давос). Тогава алтермондиалистите смениха акцентите и решиха да организират Световен социален форум като контрапункт на Световния икономически
форум в Давос. Първата му среща се състоя през 2001 г. в бразилския град Порто Алегре. Той беше избран по две главни причини: гостоприемната атмосфера,
създадена от местните власти, и факта, че е град в страна от Юга, което подчертаваше по този начин главната роля на Юга в дискусиите. ССФ се срещна
два пъти в Порто Алегре (2002 и 2003 г.) и в Мумбай (Индия) през 2004 г. През
2005 г. ще се събере отново в Порто Алегре, а през 2007 г. срещата ще се състои
някъде в Африка. Броят на участниците се увеличи забележително. Макар че е
трудно да се определят точните числа, изглежда броят им е нараснал от около
10 000 през 2001 на около 100 000 през 2004 година.
ССФ е с неясна структура. Още в началото той прие принципа на „отвореното пространство“ („open space“). Същността на тази концепция е, че в ССФ
не преобладава никоя друга политическа позиция, освен минималната обвързаност към противопоставянето срещу неолибералната глобализация и срещу
всички форми на империализма. ССФ не приема резолюции и не организира
политически прояви. Организационно той няма официален говорител, нито
мрежа от служители. Той има секретариат в Бразилия и Бразилски организационен комитет, съставен от осем масови организации. Когато се състоя срещата
в Мумбай, там имаше Индийски организационен комитет. ССФ има Международен секретариат, в който са включени 125 организации; той заседава веднъж
в годината (обикновено по-често), за да реши за мястото и за формата на поредната среща. Появиха се също и континентални/регионални, национални и така
наречените тематични социални форуми, които се организират автономно и не
са свързани организационно (въпреки духовната връзка) със ССФ.
Срещите на ССФ фактически са сбор от огромно количество срещи – няколко широки „пленарни“ сесии, няколко средни по размер тематични сесии,
много голямо количество по-малки срещи, организирани от редовите участници (от лица, които избират тема и я предлагат на организационния комитет, а
след това сами избират ораторите и привличат слушателите). Именно липсата
на централна йерархия и възможностите участващите организации да провеж-
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дат собствени сесии се има предвид, когато се казва, че структурата на ССФ е
по-скоро хоризонтална, а не вертикална.
ССФ не е движение. Той не е дори движение в движенията. Той е заченат
по-скоро като семейство на движения. И това семейство се стреми да бъде глобално. Макар и да съществуват неуредици в представителството на различните
части на света, ССФ е може би вече по-глобална от всички предишни исторически агломерации от антисистемни движения. По-специално Северът няма
преобладаваща роля в неговото функциониране, каквато в миналото винаги е
имал в световните антисистемни структури. По-нататъшното привличане на
нови групи е висш организационен приоритет на ССФ.
И така, може да се каже, на определено равнище ССФ се развива изключително успешно. Само за няколко години броят на активните участници в неговите акции се увеличи многократно и се разшири географският им обхват.
Той успя да привлече вниманието на световните медии като контрапункт на
Световния икономически форум, създаден много по-рано и много по-добре
финансиран. Въпреки всичко сред най-ревностните му поддръжници е широко
разпространеното усещане за несигурност в неговото бъдеще.
ССФ е изправен пред три вида критика. Първо, него го критикуват световните центристи, някои от които участваха в срещите му, но не бяха в центъра на
тяхната организация. Тази група чувства, че ССФ няма конкретна практическа
ориентация. Центристите смятат, че ССФ трябва да се опита да се ангажира в
дискусии със Световния икономически форум (СИФ) и с другите международни институции (Международния валутен борд, Световната банка, Световната търговска организация) по специфични програми, които по някакъв начин
биха могли да облекчат страданията (например СПИН), да подобрят перспективите на тъй нареченото устойчиво развитие и да преодолеят бедността. Тази
група смята, че ССФ твърде много се ангажира с лозунгаджийство и с публични изяви на безразсъдни и дори опасни групи.
Безспорна истина е, че ССФ се противопостави на всички предложения
за договаряне (зад кулисите) на споразумения с участници на форума в Давос.
Наистина след един първоначален незадоволителен дебат ССФ (специални
предложения му бяха отправяни няколко пъти) не би проявил желание да се
ангажира в публична дискусия със СИФ. ССФ винаги е чувствал, че такива
дискусии имат маргинално значение за него и че ангажирането с тях би намалило силата и влиянието му като световна структура. ССФ е отворено пространство, но само за тези, които изцяло се противопоставят на неолибералната
глобализация и на всички форми на империализма. Много е съмнително, че ще
се намерят много участници в Давос, които биха приели тези предварителни
условия.
Показателна е критиката към ССФ, която идва от различни групи, наследници на Старата левица. Например в Мумбай група организации, главно от Индия, но и от други страни, свика нещо като контрафорум, аргументирайки се с
твърдението, че ССФ е подчинен на западните неправителствени организации
и обективно е „контрареволюционна“ структура. Тази група отказа да участва
в ССФ. Има и някои в състава на ССФ, които споделят това гледище, макар и в
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по-размита форма.
Критиките на тази група обхващат и други въпроси. ССФ заявява, че друг
свят е възможен – трябва да каже, че целта е социализъм. ССФ е отворен форум
– затова не е нищо повече от говорилня. Той не се ангажира с политически акции – затова неефикасността му е вродена. Той приема пари от фондации и от
неправителствени организации – следователно се е продал. Той не допуска до
участие политически партии – следователно изключва от участие ключови групи. Той не допуска до участие групи, ангажирани с насилие – насилието обаче е
оправдано за потиснатите групи, които нямат друга алтернатива.
Констатациите за ССФ в първата част на изреченията са коректни. ССФ
обаче отхвърля изводите, формулирани след тиретата. Друг вариант е критиката на някои низови активисти и на личности, вдъхновени от анархистката
традиция. Тя е почти противоположна на критиката на Старата левица. Тя обвинява ССФ, че е de facto нов интернационал с прикрита йерархия и ръководство, което взема важните решения. В крайна сметка обаче те казват същото,
което казва и Старата левица: лидерите на ССФ използват своята власт, за да
предават неговите активисти.
Последните разновидности на критиката се проявяват вътре в ССФ. В
определен смисъл вътрешните критики са смекчени варианти на външните
критики, отправяни от центристите, враждебно настроената Стара левица и
анархистките групи. Все пак в някои отношения те отиват по-далеч и са от съществено значение.
Първо, те приветстват идеята за отвореното пространство, но смятат,
че след време тя може да дотегне на участниците в ССФ, защото едни и същи
неща се повтарят година след година. Неизбежно хората ще се уморят от това и
структурата ще загуби своята сила и значение. Второ, идеята за хоризонтална,
нейерархична структура може и да е похвална, но все пак някой по някакъв
начин взема решения, които са важни. Кой ги взема и как? Критиците казват,
че процедурата на вземането на решения не е достатъчно прозрачна, което граничи с недемократичността.
Накрая, заслужава да се разгледа още един вътрешен феномен. Тъй като
има големи възможности за спонтанни инициативи, някои организации ги
използват да се събират заедно в рамките на световните срещи. И тези групи
от свое име приемат резолюции и планират специфични политически акции.
Но световните медии намират за трудно да ги разграничат от ССФ. Така тези
срещи може да подкопаят концепцията, че ССФ като структура не изразява
политически позиции и не се ангажира с политически акции. Това създава напрежение в ССФ, което не е преодоляно.
Тези вътрешни критики възбудиха значителни дебати в Световния социален форум и в Международния съвет, особено на заседанието му в Пасиняно
сул Тразимено (Италия) на 4–7 април 2004 г. Заседанието прие писмо, което
Международният секретариат изпрати на цялата мрежа от организации – участници в ССФ. В писмото се казва, че ССФ планира важни промени във формàта
на Петия световен социален форум през 2005 г. Това писмо заслужава да бъде
прочетено внимателно.
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Още в началото на писмото се подчертава основното намерение на неговите автори: „Запазвайки разнообразието, което е типично за ССФ, бихме желали
да трансформираме ССФ в място с нарастваща способност да улеснява обсъжданията и общите акции на различни участници, събрани заедно.“
В писмото се отбелязва, че процесът на „доброволно и самостоятелно“
организиране и провеждане на съвкупността от събития, като определяне на
„тематичните оси“ на събранията, „ще става след консултации (…) с Международния съвет или със Секретариата, а не въз основата на техни решения“. Това
се рекламира като „голям напредък“ на концепцията за отворено пространство. Тази нова процедура е в отговор на критиките за недостатъчната вътрешна
демократичност в дейността на ССФ и за липсата на възможности за дискусии
между хора с еднакви възгледи поради разпиляността на събранията. Ще видим
през 2005 г. в каква степен тази нова процедура преодолява тези трудности.
Промените във външната среда са може би също така важни за бъдещето на ССФ, както и вътрешното му преструктуриране. За да оценим тяхното
значение, трябва да разгледаме тенденциите в развитието на световната геополитическа структура. Днес съществуват три главни пукнатини, две стари
и една нова: конфликтът между големите сили; конфликтът между Севера и
Юга; борбата за природата на бъдещата свят-система, която може да възникне
при развитието на структурната криза на капиталистическата свят-икономика.
Всеки конфликт има собствена динамика, но траекториите им са тясно свързани помежду си.
Първата пукнатина е между трите главни центъра на акумулация на капитала, тъй наречената триада: Съединените щати, Западна Европа и Япония.
Те са в остра икономическа конкуренция помежду си, конкуренция, която се
усилва всекидневно. Икономическата конкуренция се пренесе на политическата арена и се превърна в главен елемент на геополитическата нестабилност.
Ерата на хегемонията на САЩ отмина. САЩ са западаща сила, дори във военно
отношение (както показва партизанската война в Ирак през 2003–2004 г.), и
вече не могат да разчитат на автоматична подкрепа в каквато и да е форма от
отдавнашните си съюзници в Западна Европа и в Източна Азия. Сега ситуацията е различна. САЩ ще трябва да правят големи отстъпки на Западна Европа
и на Източна Азия, ако желаят да се сдобият с подкрепата им на геополитическата арена. В рамките на едно десетилетие САЩ може би ще трябва да избират
между Западна Европа и Източна Азия, опитвайки се да се присъединят към
вероятния доминиращ център на акумулиране на капитала. Това е осезаема
промяна в световната геополитика.
Втората пукнатина е продължаващото разцепление между Севера и Юга.
В това разцепление трите члена на триадата представляват Севера. Те споделят общи интереси по отношение на Юга, но конкурентната борба помежду им
внася нови елементи в борбата между Севера и Юга и може да увеличи силата
на Юга, особено на по-големите страни (Бразилия, Индия, Китай и др.), в преговорите със Севера. От гледна точка на Юга главният въпрос е дали така наречените Г-20 и Г-90 (т.е. икономически и политически по-силните и по-слабите
страни от Юга) ще бъдат фактически и по същество единни, или ще тръгнат по
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различни пътища, което ще облагодетелства Севера.
Накрая, разцеплението между духа на Давос и духа на Порто Алегре. Това
разцепление не е географско, а идеологическо и отразява класови интереси. Засега от трите разцепления то е най-важното, въпреки че медиите му отделят
най-малко внимание. Проблемът на привържениците на духа на Порто Алегре
е в каква степен ще успеят да се предпазят да не бъдат затрупани от приоритетите на другите две разцепления и дали ще могат със своите колективни действия да моделират последиците от тях, а не обратното – тези разцепления да
моделират техните действия.
Конфликтът между Давос и Порто Алегре не е за добродетелите и пороците на неолибералната глобализация, макар често така да се представя, включително от участниците в двете групи. Той не е за капитализма като свят-система,
тъй като капитализмът като световна система е в структурна криза и ще изчезне през следващите 20–50 години. Конфликтът е какво ще замени капиталистическата свят-икономика като историческа система. Той е дали ще се движим
в направление към различна система, която запазва една определяща черта на
капитализма – неговата йерархична, неегалитарна, поляризираща природа,
или към нова световна система, относително демократична и относително егалитарна.
Това не е малък въпрос. И никоя от страните не е разработила и не си е
изяснила достатъчно организационните и структурните параметри на новия
световен ред. Засега разделението е повече емоционално, отколкото относно
алтернативни парадигми. Но в тази борба без съмнение единственият сериозен изразител на силите, образуващи духа на Порто Алегре, е самият Световен
социален форум. Без съмнение е също така, че няма приемлива алтернатива на
ключовия организационен елемент на тази структура – форумът като отворено
пространство.
Все пак това, което ще определи способността на отвореното пространство
да служи на целта за трансформиране на света в демократична и егалитарна посока, е дали и как Световният социален форум ще намери начините да съчетае
отвореното пространство с реалната, конкретната политическа дейност. Това
няма да е лесно и обещаните през 2005 г. реформи са само началото. Според
мен ключът за решението е да се поощряват и институционално да се улесняват
множеството политически съюзи и дейности в рамките на ССФ, без никоя от
тях да се превръща в дейност на самия ССФ. Отвореното пространство трябва
да гарантира не само тематичното разнообразие на дискусиите, а също и размяната на мнения, анализи и опит между участниците относно плодотворността на алтернативни форми на политическа акция в световната система.
Световният социален форум като отворено пространство не е и никога не
е имал намерение да бъде чадър за всичко. ССФ събира заедно само тези, които
са против неолибералната глобализация и против всички форми на империализъм. Той е широк, но не и безграничен чадър. Извън неговия обхват има
сфери, които следва да бъдат привлечени. ССФ трябва да бъде отворено пространство, където не само се обсъждат различни въпроси и алтернативни форми
на действие, а и се поощряват онези, които желаят да ги приложат и изпробват.
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Дейностите трябва да бъдат не само по форма различни, а и да обхващат различни пространства. Някои може да бъдат световни; други – регионални; трети
– смесени; четвърти – локални. Разбира се, ССФ вече прави всичко това, но
трябва съзнателно да интегрира взаимодействието между тези различни форми на дейност в своята организационна структура. Тъй като дебатът е между
другари, а не между защитници на чистата вяра, такова взаимодействие може
само да засили централната роля на ССФ в световната трансформация.
Вторият ключов елемент на отвореното пространство е то да бъде истински отворено, т.е. тотално прозрачно. Потайността във функционирането на
ССФ е повече отколкото е допустимо. Приемането на решения трябва да става
като в стъклена сфера, за да може всеки да го вижда. Това ще бъде препятствие
за онези, които желаят да „оглавят“ ССФ и да променят из основи неговия характер. Това ще бъде гаранция за участниците, че ще изграждаме по-демократична свят-система с по-демократичен форум. Всички заседания на Международния съвет би могло да се записват на видеолента и записите да са достъпни
в интернет. Това може да ограничава говоренето, но всеки ще има възможност
да знае какво се обсъжда и какво се решава.
И така, обобщавайки – „да“ на отвореното пространство, при условие че
то включва превръщането на ССФ в арена за срещи на институционализирани
групи за дискусии и на многобройни групи и съюзи – за политическа дейност,
както и високата степен на прозрачност в работата на самия ССФ.
Ще бъде ли това достатъчно да осигури оцеляването на ССФ и централната му роля в световната борба за трансформация? Никой не може да бъде
сигурен в това. Това е началото, всичко трябва да се преоценява примерно след
пет години. Твърде е възможно през следващите пет години Световният социален форум да се разпадне – било поради неизбежни конфликти в световната
система или поради вътрешни разцепления. Не мисля, че това ще се случи, но
сигурно е възможно. Убеден съм обаче, че засега няма приемлива алтернатива
на Световния социален форум като световен играч от името на тези, които се
борят за духа на Порто Алегре или по някакъв начин са обвързани с изграждането на демократична, егалитарна свят-система. Ние или ще накараме ССФ да
работи в това направление, или ще пропаднем заедно с него.
Превод от английски: Димитър Войничански
Източник: http://www.i.wallerstein.com-The Dilemmas of open space: the future of the WSF
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СЪВРЕМЕННИТЕ СОЦИАЛИСТИ
ПРЕД ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА
ИНФОРМАЦИОННАТА ЕПОХА
Александър Лилов

Н

Александър Лилов – професор, доктор на философските науки, член-кореспондент на БАН.
Работи в областта на философията на културата, естетиката и политологията. Автор
е на монографии и научни трудове, по-важните от които са:
„Към природата на художественото творчество“ – преведена
на руски, полски, китайски, чешки език, „Въображение и творчество“, „Европа – да бъде или да
не бъде“, „Европа – диалог и сътрудничество“, „Диалогът на цивилизациите. Световният и българският преход“ – преведена на
китайски език, тритомникът
„Информационната епоха“; както и на над 200 публикации у нас
и в чужбина. Директор е на Центъра за стратегически изследвания.
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а 1 август БСП навърши 120 години. За нас, социалистите, това е велика дата. Век и две десетилетия, отдадени в служба на народа и Отечеството –
това е сърцевинното съдържание на нашия юбилей.
Това е източникът на нашето политическо самочувствие. Това е историческото лого на партията и емблемата на нейното бъдеще. Нашата партия е допускала грешки по своя дълъг път, понякога дори се е
заблуждавала и обърквала, но никога не е изменяла
на верността си към народа, на борбата за добруването на трудовите хора.
През изминалите 120 години в партията действаха последователно 5 социалистически генерации:
поколението на Димитър Благоев – поколението на
бащите на социализма у нас; поколението на Георги
Димитров – поколението на антифашистката борба и социалистическата революция; поколението на
Трайчо Костов и Вълко Червенков – поколението на
първостроителите на социализма; поколението на
Тодор Живков – поколението на разгърнатото социалистическо изграждане; и след 10.ХІ.1989 година –
посткомунистическото социалистическо поколение.
Сега се заражда шестото поколение – поколението на
информационната епоха.
Всяко от тези пет поколения даде своя принос
в изграждането на силна в идейно и политическо
отношение лява партия на българския социализъм.
БСП се гордее с всичките си пет поколения. Би било
голяма грешка подценяването или омаловажаването
на приноса на което и да било от тях. Този принос
трябва да се изучава, да се осмисля с достоверно интерпретиране на фактите, да не се нагажда към конюнктурата на вътрешнопартийните борби, а да осибр. 7/8 – год. XIV
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гурява континуитет в историческото развитие на партията.
Сега и до края на октомври БСП се намира в предизборен период. В такива периоди не са подходящи дискусии по вътрешнопартийни проблеми, още
по-малко вътрешнопартийни междуособици. Най-важното днес е да се мобилизират всички структури и сили на партията, за да бъде разяснена нейната
президентска и местна политика сред избирателите и да бъдат представени по
най-убедителен начин качествата и личностите на нейните кандидати за президент, вицепрезидент, кметове и съветници. Всички до един трябва да работим
за спечелване на изборите.
След тях обаче в партията трябва да се разгърне широка демократична
дискусия за главните уроци от 120-годишната история на БСП и да се акумулира нов идеен, политически, морален и кадрови ресурс за по-нататъшното развитие на БСП.
Днес е важно – и за изборите, и за юбилея – да имаме ясно съзнание за основните характеристики на петте поколения в 120-годишната история на БСП.
Цялостното им изследване е задача на бъдеща дискусия.

Димитър Благоев и неговите съратници – бащи на
българския социализъм и първостроители на партията
Димитър Благоев и неговите съратници (Кръстьо Раковски, Георги Кирков, Гаврил Георгиев, Никола Габровски, Христо Кабакчиев, Вела Благоева, другите бузлуджанци и женевци) са основателите на нашата партия и тази тяхна
заслуга никога няма да увехне в партийната и в националната памет. Те са родоначалниците на социалистическите идеи и на социалистическата партия у нас.
Бащите на българския социализъм и на БСП бяха видни личности. Надарени с ярки и познати на обществото политически и професионални таланти.
Високообразовани в престижни европейски и руски университети. Популярни
със своя интелект и със своите нравствени достойнства. Изобщо – признавани
от всички авторитети.
Естествено те бяха злонамерено атакувани от буржоазните си противници, наричаха ги „чучулиги“, плетяха интриги около тях. Но престижът им на
носители на най-напредничавите за времето европейски идеи и на безкористни
политици се запазваше непокътнат, нещо повече, постоянно растеше.
Бащите на социализма оставиха безценно наследство. Най-важното в това
наследство са:
• Безпределна преданост към народа и постоянна борба за защита на неговите интереси.
• Всеотдайност към партията – подчиняване на личните интереси на партийните.
• Отстояване на лявата идентичност на партията в борбата с отклоненията от нея.
• Висока нравствена чистота на партийните дейци и устойчив имунитет
срещу морална поквара и разложение.
• Непоколебима вяра в бъдещето на социализма.
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Така бащите на социализма поставиха здрави основи за развитието на
партията. Ако днес се радваме на положителна равносметка от 120-годишния
път на Българската социалистическа партия, то в голяма степен дължим това
на здравите основи, които Благоев и неговите съратници изградиха. Нека бъдат благословени бащите на социализма и на социалистическата партия. Всяко поколение в партията трябва да пази като зеницата на очите си тяхното наследство. То е наше скъпоценно достояние и нашата зорница в непрекъснатите
флуктуации на историческия процес.
Разбира се, не е необходимо да идеализираме нашето историческо наследство. Ако обгърнем с поглед този златен период на българския социализъм и на
Българската социалистическа партия, бихме могли да видим и някои сериозни
недостатъци на нашето теснячество. Ще откроя три от тях:
• недостатъчна стратегическа и тактическа гъвкавост на тесняшката партия;
• недостатъчна теоретическа и политическа яснота за съюзника на партията в борбата с капитализма;
• неправилна позиция и поведение по време на Владайското войнишко
въстание през 1919 г. и по време на преврата срещу законно избраното правителство на БЗНС през юли 1923 г.
Но погрешно е да се приписва на Благоев и на съратниците му теоретичен догматизъм, както си позволяват да внушават някои дейци на БСП, и още
по-погрешно е и да им се вменява отговорност за разделението в тогавашното
социалистическо движение у нас. Това обвинение не е ново, то датира още от
времето на Втория интернационал и на провалилите се тогава обединителски
мисии на Троцки, Раковски и други дейци на Интернационала.
Благоев водеше безкомпромисна борба за лявата идентичност на партията, отстояваше тезата, че в центъра на партийната политика и борба трябва
да бъдат интересите на работническата класа. Той виждаше в дясномислещите
среди на социалистическото движение опасност от маргинализиране на историческата същност и предназначение на партията.
Историята показа, че Благоев е бил правият, когато отстоя левия характер
на нашата партия в борба с десните среди във и извън нея. Самият факт, че сега
честваме 120-годишнината на БСП, а нейните опоненти изчезнаха в небитието,
е най-силното свидетелство за правотата на Благоев.
Това съвсем не значи, че днес трябва да враждуваме със социалдемократическите партии. Това е затворена страница в нашата история. Ние сме за политически диалог и сътрудничество с всички леви партии, но одесняването е
принципно чуждо на нашата социалистическа идентичност и на нашата 120годишна традиция.
След поколението на бащите идва

поколението на антифашистката борба и
социалистическата революция.
Това е поколението на Георги Димитров – най-голямото име на Българската социалистическа партия, крупна световна политическа фигура на ХХ век,
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героят от Лайпциг и генерален секретар на Комунистическия интернационал.
Георги Димитров е гордост за БСП и за България. Всуе се морят разни комплексари да оскверняват неговото име. Мавзолеят му може да бъде варварски
разрушен, паметта за него в световната и в българската памет – НЕ.
Това е поколението, което възглави революционната борба срещу фашизма, организира и ръководи Септемврийското въстание 1923 г., създаде въоръженото партизанско движение 1941–1944 г., изнесе на плещите си Деветосептемврийското народно въстание 1944 г. и с помощта на победоносната Червена
армия осъществи победата на социалистическата революция у нас.
В теоретическата област – това поколение внесе в БСП новите открития
и разработки на В. И. Ленин, въоръжи партията с революционната стратегия
и тактика на ленинизма. Въоръжаването с ленинизма не бе грешка, а необходимост в новите условия на империализма. Грешка беше по-късният отказ от
стратегическата разработка на Г. Димитров за народната демокрация и замяната й с универсализирането на съветския модел на социализма. Грешка беше
абсолютизирането на болшевишкия политически и организационен инструментариум и оттам болшевизацията на партията. Ленинизацията и болшевизацията, въпреки че са свързани, не са тъждествени. Ленинизацията е усвояване
от партията на новите Ленинови идеи, болшевизацията е абсолютизиране на
съветския политически опит и неотчитане на националната специфика.
Поколението на Георги Димитров е велико поколение. То излъчи цяла кохорта от големи политически фигури: Васил Коларов – неговият десетилетен
съратник и другар, Трайчо Костов – политическият секретар на ЦК, Станке
Димитров, Христо Михайлов, Владимир Поптомов, Вълко Червенков, Георги
Дамянов, Тодор Павлов и много още други. Не по-малко внушителна е кохортата от герои на антифашистката борба: Антон Иванов, Владо Тричков, Цвятко
Радойнов, Йорданка Чанкова, Петър Ченгелов, Вълчо Иванов, Никола Вапцаров, Александър Димитров, Свилен Русев, Адалберт Антонов-Малчика, Боян
Чонос, Асен Балкански и хиляди други. Няма друга партия в България, която да
е дала толкова много жертви за каузата на свободата и добруването на народа.
Слава на това поколение, то заедно с поколението на бащите е не само наша
голяма гордост, но и нашата единица мярка за идеализма, морала и за достойнствата на социалиста.
Следващо в БСП е поколението, което пое щафетата от Георги Димитров
и Васил Коларов,

поколението на първостроителите на социализма в
България.
Водещите лидери на това поколение са Трайчо Костов и Вълко Червенков.
Въпреки че беше ликвидиран приживе на Георги Димитров и Васил Коларов,
Трайчо Костов е класическо олицетворение на идващото след тях поколение.
Той беше от 1944 до 1948 г. вторият човек в партията, заместникът на Димитров
в Политбюро и в правителството, директният ръководител на многообразната
дейност по изграждане на основите на социалистическото общество.
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Трайчо Костов е крупен и изключително способен политически деец. Притежава феноменален ум, голям държавнически капацитет и кристален личен
морал. Той става жертва на изцяло монтиран сталинистки съдебен процес и
увисва на бесилото с думите „Кажете на другарите, че си отивам невинен!“.
Унищожителната политическа кампания срещу Трайчо Костов и особено неговата гибел са едно от най-тежките извращения на социалистическите
принципи, законност и морал. Нищо не може да оправдае това злокобно деяние. Днес е късно да се търси някакво възмездие. Раната трябва да зарасне и да
се превърне в урок, който партията винаги да помни.
Изобщо периодът от края на 40-те до средата на 60-те години се нуждае от
сериозно историческо изследване и ново политическо осмисляне. Той е изпълнен със събития от особена историческа важност. Става дума за:
• съдебното дело и гибелта на Трайчо Костов;
• смъртта на Г. Димитров и В. Коларов;
• смъртта на Й. В. Сталин;
• ХХ конгрес на КПСС и докладът на Н. С. Хрушчов за развенчаване на
култа и на ролята на Сталин;
• извикването на ПБ на ЦК на БКП в Москва през 1956 г. и съвместното
заседание с ПБ на ЦК на КПСС;
• Априлския пленум на ЦК на БКП;
• изваждането на В. Червенков от Политбюро, а по-късно и изключването
му от партията.
След смъртта на Васил Коларов за генерален секретар на партията и министър-председател е избран Вълко Червенков. Той е начело на партията и държавата до известния Априлски пленум през 1956 година.
Вече повече от половин век този важен период и тази сложна и едромащабна фигура на българския социализъм са обвити с мълчание и непрогледна
тъмнина – до 1989 г. поради табуто, наложено от Т. Живков, в годините на прехода поради остракизма на десните политически сили.
Време е за преосмисляне – на този период и на отношението към Червенков. Може би за окончателна историческа оценка е необходима още по-голяма
дистанция във времето, но за промяна в подхода е напълно достатъчна. Трябва
да се стъпи здраво на принципа на уважение към фактите и на обективното, а
не на спекулативното им интерпретиране. Тогава ще се види, че именно през
този период са поставени основите на индустриализацията на страната, на едрото и механизирано селско стопанство, на изграждането на безплатна образователна и здравеопазваща система, на подем в изкуствата и културата.
Тогава ще се видят и някои негативни явления на сталинската епоха, които
бяха характерни за онзи период, както и отговорността на В. Червенков и на
други дейци за тяхното съществуване у нас.
Сума сумарум, периодът 1948–1956 г. е период, през който се поставят основите на индустриалната, селскостопанската и духовната модернизация на
страната. Трябва да се свали табуто върху неговия анализ и да се постигне исторически и политически обективна оценка за приносите и достойнствата на
Вълко Червенков. Истината и справедливостта трябва да се възстановят.
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С Априлския пленум 1956 г. се слага

началото на десталинизацията в Българската
комунистическа партия.
Това е историческата заслуга на Априлския пленум, с това е забележителен
той, а не с вътрешнопартийните борби за властта в партията и в държавата.
Сталинистките изкривявания бяха подложени на остра критика и въпреки че
някои от тях се появиха по-късно отново, тази критика остави трайни следи в
развитието на партията. Неслучайно се заговори за априлско поколение в партията и в духовната сфера.
След отстраняването на В. Червенков политически лидер на БКП става Тодор Живков. Сега е рано да се прави окончателна оценка за неговото лидерство,
и за това е нужна по-голяма дистанция във времето. Нужни са също повече национална и партийна мъдрост и реализъм. Нека има дискусии, различни мнения.
Черно-бялата оценка обаче е контрапродуктивна. Истината за този период и за
този политик и държавник не е нито черна, нито бяла, а многоцветна, сложна.
Поколението на 60-те и 70-те години е най-образованото и пасионарно поколение на съвременна България. То именно преобрази страната и я нареди по
критериите на ООН за развитие на 28-мо място в света.
През Живковия лидерски период (33 години), особено през 70-те години,
България преживя мощен за нашите мащаби социално-икономически подем. Бе
завършена в основни линии индустриализацията на страната, промишлеността и
машиностроенето заеха централно място в нашата икономика и износ, бяха създадени българска електроника, едро и модерно селско стопанство, сравнително добър жизнен стандарт за цялото население, включващ сигурност, работа, жилище,
безплатно образование, безплатно здравеопазване, пенсионно осигуряване, широк
достъп и контакт на народа с културните ценности. Заедно с това през този именно
период се изостриха някои от общите и специфично нашенски негативни явления,
в резултат на което българското социалистическо общество изпадна в тежка криза,
предизвикала края на Живковия режим на 10.ХІ.1989 година.
Крахът на социализма в България е част от краха на съветския модел на
социализма. Това трябва добре да се разбере. Не може да рухне социализмът в
СССР и в другите източноевропейски социалистически страни, да се разпаднат
СИВ и Варшавският договор, а да се запази социализмът в България. Главната
задача в онзи преломен исторически момент беше да се запазят социалистическата идея и социалистическата партия и да се започне тяхното реформиране и
модернизация в новите вътрешни и външни условия.

На сцената излезе поколението на посткомунистическия
период в развитието на партията.
Тук ще се опитам да обобщя
ЧЕТИРИ УРОКА ОТ КРАХА НА СОЦИАЛИЗМА
в СССР, у нас и в другите европейски социалистически страни.
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Първи урок. Без вътрешно саморазвитие всеки обществен строй, включително и социализмът, е обречен на застой, вкостеняване, упадък и крах. Първото условие обаче за позитивно саморазвитие на социалистическото общество е
вярната ориентация в протичащите през съответното историческо време определящи процеси и тенденции. Иначе казано, нужна е модернизация. Механизмът на вътрешното саморазвитие на социализма се нарича модернизация.
КПСС и управляващите партии в Източна Европа нямаха вярна оценка за
развитието на света през втората половина на ХХ век. Светът навлезе след 70-те
години в нова епоха – на слединдустриалните високи технологии, на компютрите и интернет, а СССР и нашите страни продължаваха по стария път. Това
беше голяма грешка, която доведе до самоизолация на СССР и на социалистическата общност, до асиметрия в сравнение с напредналите страни, в крайна
сметка – до неконкурентоспособност и упадък.
Всички помним, че през 60-те години Н. С. Хрушчов постави задачата – до
1980 г. СССР да настигне и да надмине САЩ по производство на въглища и стомана. Всички сили бяха концентрирани за постигане на тази цел. Парадоксът се
заключава в това, че през 80-те години СССР действително настигна и надмина
САЩ по тези два показателя, но решаващи за развитието вече бяха не въглищата
и чугунът, а компютрите, новите слединдустриални технологии и новите модерни комуникации. Изоставането на социалистическата общност стана още по-сериозно, ние се разминахме с водещите тенденции в световното развитие.
Боя се, че ние и досега не сме вникнали дълбоко във факта, че съвременният свят е коренно различен от предишния. Най-характерното в него е извършващият се световен преход от индустриалната в информационната епоха.
Онази страна или цивилизация, която не се включи в този преход, е обречена
на упадък. Социалистическата теория трябва да разработи този свръхактуален проблем за съвременния социализъм. Социализмът има бъдеще само ако
се адаптира към протичащата в наше време Велика глобална революция, която
представлява системно единство от революции – технологическа, комуникационна, образователна, екологична и демографска. Ние трябва да останем верни
на Маркс и Енгелс, но да не забравяме, че живеем в ХХІ, а не в ХІХ век.
Втори урок. Модернизацията на социализма е условие за неговото вътрешно саморазвитие, но това не е стихиен процес. За да е успешна, тя се нуждае, първо, от добре обмислена дългосрочна стратегия и конкретна политика и,
второ – от крупна историческа личност на лидер, който да ги реализира. „Перестройката“ нямаше нито едното, нито другото.
Един от най-тежките недъзи на КПСС и на нашите партии беше кризата на държавните и политическите елити. Наруши се качественият подбор на
ръководителите, което доведе до тежки деформации. Установи се практиката
пожизнено да се заемат лидерските места, което доведе до геронтизация на
ръководните елити. Появи се морална деградация сред елита – користолюбие,
двуличие, откъсване от народа.
Историята ще отсъди кой кой е, но още сега е ясно, че ако начело на СССР
и на КПСС бяха друг лидер и други ръководители, Съветският съюз щеше да
бъде реформиран, а не ликвидиран. Както всъщност стана в Китайската народ-
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на република. СССР и КПСС нямаха своя Дън Сяопин. Голямо нещастие бе, че
Андропов, който имаше солиден лидерски потенциал, почина толкова бързо и
начело на КПСС се оказаха Черненко, а след това Горбачов, които не притежаваха необходимите интелектуални, политически и морални ресурси за лидери
на страна като СССР – втората свръхсила в света. Да не говорим за Яковлев,
Шеварднадзе, Елцин и другите.
Значението на лидера е извънредно голямо, понякога определящо.
Трети урок. Велика заслуга на социалистическото общество е, че то съедини социализма със социалното битие на хората. Гарантира им правото на жилище, труд и доходи, правото на образование и здравеопазване, на осигурено
детство и достойни старини, на почивка, взаимоуважение и взаимопомощ, на
свободно време и активен духовен и културен живот. Това е историческо постижение на социализма. Условията на живот не бяха луксозни, но бяха човешки и несравнимо по-справедливи за народа от капиталистическото общество.
Днес всеки българин може сам да си направи това сравнение.
Голяма слабост на нашето социалистическо общество обаче беше, че то
не успя да съедини социализма с по-висока степен на свобода и демократични
права на хората. Ограничаването на свободата, принудата и репресията заемаха
неоправдано широко място в обществените отношения. Различието в мненията, в предпочитанията и оценките, алтернативното мислене и критиката се квалифицираха не като признак на високо обществено развитие, а като опасност.
По такъв начин социалистическата демокрация изостана както от постигнатото от буржоазната демокрация, така и от високото образователно, нравствено и културно развитие на собствения ни народ. В социално отношение
социализмът отиде много по-напред от капитализма, в областта на политическата демокрация не успя да го направи.
За съжаление съветската перестройка и по-специално нейната концепция
за гласността не можаха да решат този проблем. Те грубо нарушиха диалектиката между икономическите и политическите реформи, като поставиха в центъра на перестройката не решаването на социално-икономическите проблеми,
а гласността, поради което жизненото равнище на хората постоянно се влошаваше, настъпи дестабилизиране на обществото и хаотичност на протичащите
процеси. В резултат вместо да се разшири демокрацията се даде простор на
реставраторските и криминогенните сили в обществото.
Урокът е категоричен: икономическите и политическите реформи трябва
да се осъществяват в единство, като преднина се дава на икономическите, които не могат да се провеждат успешно в условия на политическа нестабилност на
обществото, както и обратно – стагнирането на политическите реформи забавя
темпа на икономическите и намалява обществената им подкрепа.
Четвърти урок. Никога не трябва да се забравя, че Съветският съюз и
КПСС не бяха унищожени от външна агресия, а бяха разрушени отвътре. Оттук и жизненоважният урок: социалистическото общество и неговата управляваща партия трябва да пазят от разложение своите принципи, своите традиции
и ценности.
Историческата отговорност на Горбачов и на неговия ръководен екип не
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е започването на перестройката. Нашият социализъм се нуждаеше от радикални реформи. Иронията на историята се заключава в това, че перестройката, която трябваше да реформира социализма, доведе до неговата гибел. Защо
се случи това?
Както вече отбелязах, перестройката нямаше разчетена във времето дългосрочна икономическа и политическа стратегия. Нямаше добре обмислена
конкретна политика. Вместо постепенно да решава реалните икономически и
социални проблеми тя внесе хаос в обществото и в партията, дестабилизира ги
политически и откри пространства за мощна изява на реставраторски сили и
тенденции. Перестройката имаше силно изразен деструктивен и дестабилизиращ характер. Най-голямата й стратегическа грешка беше политическата дестабилизация и деструкция на обществото, които от своя страна парализираха
решаването на икономическите и социалните проблеми.
По такъв начин бързо се сринаха доверието и подкрепата на хората за провежданите реформи. Партията загуби своя авторитет и своята управляваща
способност. В обществото настъпи фаза на вътрешно саморазрушение. Пучът
и Елцин олицетвориха окончателния провал на перестройката, а с него и края
на Съветския съюз и на КПСС.
Аз вярвам, че великият руски народ ще възстанови своята огромна страна и Русия отново ще заеме полагащото й се място в съвременната мултицивилизационна световна система. Русия се връща в геополитиката. Без Русия,
без Китай, без Европейския съюз не може да се изгради стабилна световна
система.
Това, което бих искал да изведа като поанта на моето невесело юбилейно
размишление, е следното: крахът на съветския модел на социализма не означава край на социализма като историческа алтернатива на капитализма. Подобна постановка е оптически мираж на съвременната дясна пропаганда. Ясно
е, че капитализмът не може да разреши най-острите проблеми на света днес
– бедността, войните, екологичните опасности, развитието на всички хора и на
всички страни. Търсят се нови пътища. Преодоляването на капитализма не е
снето от дневния ред на историята. В Китай се извършват дълбоки реформи и
модернизации. Успешно се развиват реформите във Виетнам и в Куба.
Съвременните процеси в света и особено световната финансова и икономическа криза предизвикаха бифуркация в световната капиталистическа система. Предстои радикална промяна в сегашната обществена свят-система. Как
ще изглежда идващата нова система сега е трудно да се предвиди, но че нейното
идване предстои, не подлежи на съмнение.
Идва нова фаза в развитието на света.
Социализмът има историческо бъдеще. Но социализмът не на ХХ, а на ХХІ
век – с китайска, с латиноамериканска, с европейска и с друга национална и
цивилизационна специфика. Погледнато исторически – предстои преоткриване на социализма като по-добро общество от капиталистическото. Социализмът на информационната епоха ще запази своите идейни, морални и социални
ценности, но ще бъде обновен теоретически и практически с постиженията и
възможностите на Великата глобална революция.
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Голямото предизвикателство към съвременните поколения в БСП е превръщането на партията в модерна лява социалистическа партия на новата информационна епоха. Ако партията отговори успешно на това предизвикателство, тя си осигурява мястото на водеща политическа сила в бъдещото развитие
на страната. Ако не го направи, тя ще се маргинализира и постепенно ще слезе
от политическата сцена, защото чисто и просто ще стане излишна. Историята е
икономична, тя елиминира излишните неща.
Боя се, че БСП още не е осъзнала в цялата му епохална същност това предизвикателство. Ние продължаваме да предъвкваме в своето програмно и конкретно политическо мислене остарели клишета, нямаме разработена стратегия
за модернизация на страната в нейното следпреходно развитие, не сме убедили
хората и обществото в съдбоносното за страната значение на такава стратегия.
Ако БСП не създаде управленски проекти:
• за ликвидиране на бедността в следващите десетина години;
• за технологическа модернизация на българското производство;
• за качествено издигане на образованието и науката;
• за решителна модернизация на инфраструктурата (включително магистралите);
• за прелом в здравеопазването,
тя няма шанс да управлява държавата в близко бъдеще.
Би трябвало да се започне масова образователна работа сред кадрите и
членовете на БСП за предизвикателствата на новата епоха пред партията и нейните ръководители. Защото тя ще загуби авангардната си същност и роля, ако
не осъзнае, че дълбочинната същност на всички процеси в съвременния свят е
преходът от индустриалната в информационната епоха.
Протичащите сега технологическа, комуникационна, екологична, образователна и демографска революции, образуващи в своето системно единство
Великата глобална революция на нашето време, са локомотивът на световния
преход.
Мисията на сегашните социалистически поколения е трудна, но изключително важна. Това е историческа мисия. Тя се нуждае от нови политически
лидери с незадръстено теоретическо и политическо съзнание, с иновационно
мислене, с големи пасионарни и делови способности. Вярвам, че съвременните
поколения в БСП са в състояние да ги излъчат.
Нека обаче да бъдем наясно в деня на нашия 120-годишен юбилей. Бъдещето на Социалистическата партия зависи от бъдещето на социализма. Бъдещето на социализма е социализмът на бъдещето. Ще съумее ли БСП да създаде
стратегически проект за модерния български социализъм на информационната епоха – това е въпросът на въпросите, „драги ми Хорацио!“?!
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ЩРИХИ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИЯ
КОНФЛИКТ  2011: ВЪЗХОДЪТ И
ШАНСОВЕТЕ НА „ПОСТДЕМОКРАЦИЯТА“
Мирослав Попов

Изходните позиции преди политическия конфликт Избори – 2011

П
Мирослав Попов – юрист. Публикува статии и студии по публично право и политическа социология. Автор е на книгата „Ново
единодействие“ (1998), посветена на консолидацията на левите партии. Зам.-председател на
Консултативния съвет по етнически и демографски въпроси
към Министерския съвет (2006–
2009 г.).

редстоящите седмици до изборите ще преминат
под сянката на едно предварително, но остро по
същността си и директно кандидатпрезидентско политическо противопоставяне: Ивайло Калфин – Росен Плевнелиев. На хората пак ще им се внушава, че
ще правят избор между личности. Президентските
избори обаче ще бъдат по-скоро концептуален сблъсък между различни визии за начина, по който следва
де се управлява държавата, за актуалните алтернативи за развитие на българския социален и политически модел и въобще за бъдещето на България.
Важна особеност на сегашния политически момент, от гледна точка на ролята на БСП, е, че не бива
да се пренебрегват шансовете за успех и същевременно не може да се подценява рискът от политическа
катастрофа на изборите през 2011 г. Ако Левицата
изгуби тези избори – едните (президентските) и другите (общинските), това може да бъде тежка присъда
за политиката й през цялото първо десетилетие на
ХХІ век.
Малко вероятно е да спечелиш едни избори, ако
не си разбрал защо и как си загубил предишните.
За мен е неприемливо това, че БСП не намери сили
честно и в дълбочина да анализира причините и технологията на двете изборни загуби от лятото на
2009 г. Този разговор коректно стартира през есента
на 2009 г. и някак неусетно заглъхна…
Защо неколкостотин хиляди души, гласували
за БСП на парламентарните избори през юни 2005 г.,
след един безспорно успешен правителствен мандат,
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включващ и приемането на България в Европейския съюз, се преориентираха
към ГЕРБ? В новата ни демократична история няма много примери за подобно
масово преминаване в лагера на противника, особено с придвижване от ляво на
дясно. Въпросът към тях е ясен: политическото развитие през изминалите две
години потвърди ли правилността на новия им избор? За Левицата въпросът е
по-сложен: може ли тя да се яви на предстоящите избори със самочувствието,
че не само ще съхрани електоралния си корпус от 2009 г., но и ще възстанови
поне частично влиянието си от юни 2005 г.?
С какви електорални ресурси БСП влиза в предстоящата политическа
битка и кои са нейните резерви? Изнесените от някои социологически агенции
прогнозни резултати за левия избирателен корпус варират в границите 17–20%
от всички избиратели, което при умерено високо равнище на участие в изборите осигурява примерно около 30% от реално подадените гласове. За победа
на кандидата на БСП на втория тур са необходими още 20%. Успехът ще бъде
функция от привличането на широк кръг избиратели, които по принцип имат и
друг свой приоритетен кандидат. Предполагам, че Ивайло Калфин няма да има
проблем да достигне до балотаж.
Мобилизацията на избирателите от Коалиция за България и останалите
формации, които открито подкрепят кандидатурата на Ивайло Калфин, е постижима, но предисловията, политическите механизми и посланията, чрез които това може да се постигне, досега не са достатъчно ясно изговорени.
Мисля, че БСП продължава да има проблем с оценката за четиригодишното управление на тройната коалиция. Българската общественост като цяло
и левите избиратели не разбраха адекватно това управление – нито неговите
успехи, нито неговите провали. Двете години преди изборите през 2009 г. бяха
време на непрестанна и непочтена медийна война срещу правителството на
тройната коалиция и преди всичко срещу БСП, на която правителството и
Социалистическата партия не съумяха да отговорят достатъчно адекватно.
В предизборния период 2008–2009 година тихо и неусетно се изграждаше неофициален (вътрешен и международен) блок за подмяна на тройната коалиция с ГЕРБ.
Едно от най-тежките обвинения срещу правителството на тройната коалиция, лансирано без конкретни доказателства, но с много силна емоционална
предвзетост, бе, че правителството „не е успяло да се справи с корупцията“. Редно е в този случай да се попита дали за деянието „корупция“ важат някои общи
принципи на наказателното право – личен характер на деянието, доказването
му пред съда, презумпцията за невинност до произнасянето на осъдителна присъда и така нататък?
От Европейската комисия са препоръчали на правителството на ГЕРБ да
направи проверка на дейностите на предишния кабинет. Такава проверка бе извършена. Но резултатите от нея едва ли удовлетвориха очакванията на възбудената общественост. Корупция в България през периода 2005–2009 г., разбира
се, е имало и тя едва ли е била по-висока от тази по време на 40-ото (2001–2005
г.) и 39-ото (1997–2001 г.) народно събрание. Мисля, че корупцията в България
е на средно европейско равнище, а поради бедността на държавата и населе-
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нието, нейните сумарни финансови измерения не бива да се надценяват. Една
от най-негативните черти на българското гражданско общество, непрестанно
затвърждавана през последните две десетилетия, е предразположеността му да
приема на доверие сатанизиращи подозрения и радикални обвинения, особено
ако те са фокусирани върху хора от левицата. Това са елементарни, но ефективни социални технологии на информационна война. Тази практика е устойчива
– имаше я още през 1990–1991 г., а през 1995–1997 г. избуя. През 2005 г. част от
левия политически елит изглежда реши, че епохата на тоталната война срещу
БСП е приключила. Но през март 2008 г. партийният елит с изненада разбра, че
много неща в политиката не са се променили – въпреки членството в Социнтерна и в ПЕС, въпреки коректното изпълнение на съюзните ангажименти в
НАТО и последователно провежданата проевропейската политика.
Важен елемент на информационната война срещу правителството на
тройната коалиция бяха лансираните подозрения, че то като задружен отбор
злоупотребява със средства от еврофондовете. Парадоксът е, че, от една страна, България бе критикувана, че в недостатъчна степен усвоява евросредствата
– за 2008 и 2009 г. те наистина до голяма степен по технически причини бяха
минимално усвоени, а от друга, се продуцира психоза за злоупотребите с тях.
Вътрешно национални фактори, вероятно захранени с неточна информация,
и европейски експерти успяха да създадат в нашите и в чуждестранните медии представата за крупни злоупотреби, което доведе до временно спиране на
предприсъединителните фондове и създаде крайно негативен облик на правителството, възглавявано от Сергей Станишев. Значителна част от действителните административни пропуски бяха отстранени още преди изборите 2009 г.,
но това не бе заявено ясно.
След загубата на парламентарните избори през 2009 г. БСП трябваше да
обоснове не само коректността и просоциалността на управлението 2005–
2009 г., но на фона на глобалната финансова криза да докаже разумността
на управлението на държавните финанси, съпоставено с текущите критики
от същия период. Струва си да се припомнят „позитивните примери“, които
критици на финансовата политика – 2005–2009 г., даваха най-често – Унгария
и Гърция.
През периода 2007–2011 г., в интерес на ГЕРБ, бе конструирана ефективна
машина за медийно влияние, включваща практически всички основни фактори
на медийния пазар. След като ГЕРБ спечели през 2009 г. парламентарните избори, рязко се стесниха медийните възможността за изява на други позиции,
различни от тези, към които се придържа правителството. През последните две
години често се случва в сутрешните телевизионни информационни блокове,
по четири канала едновременно, да говорят четирима министри – без значими
информационни поводи.
Правителството, оглавявано от Сергей Станишев, има няколко безспорни
заслуги към България – с икономическата си политика то спомогна безработицата в страната да спадне до рекордните 5,5%; през четирите години на управление средната пенсия нарасна с 85%, а минималната със 100%. Такива неща не
се прощават…
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Неразбраната коалиция
Ако БСП следва да бъде укорявана за нещо, то е, че тя не разбра мотивите
на българските граждани да предпочетат да гласуват за ГЕРБ и за Бойко Борисов.
БСП не почувства какво всъщност се случва, какво става в душите на българите.
Поначало идеята за широк политически блок „БСП–НДСВ–ДПС“ не бе
лоша, но тази коалиция се изгради, без да бъдат избистрени позициите по важни аспекти на реалната политика. Очакваше се, че за изминалия период след
падането от власт БСП ще дефинира онези няколко десетки ключови пункта от
управленската политика, които се нуждаят от принципно преосмисляне и които отново ще я сближат с най-широки обществени среди. Това може да стане и
в хода на сегашната предизборна кампания…
През последните две години стана ясно, че преди парламентарните избори
(2009 г.) в БСП са били подценени резервираността и негативизмът на широки обществени слоеве към ДПС. Този негативизъм се дължи не толкова на
ксенофобски или антиислямистки нагласи, колкото на неприемане на някои
важни елементи от политическия стил на управление от страна на ДПС в етнически смесените райони – по специално в общините, в които ДПС доминира.
Смятам, че на Избори – 2009 г. БСП бе електорално подценена. При политически правилно поведение през 2011 г. тя би могла да получи по-адекватно признание от избирателите.

Неразбраният основен противник
Причините за възникването на политическия феномен „Бойко Борисов“ и
на неговата партия ГЕРБ не са извън днешното българско общество и извън
преминалия преход. ГЕРБ официално се роди от националните разочарования,
надежди и заблуди. Появи се начело с лидера си, политически промотиран, като
придобил плът комиксов супергерой. С всички свои и впечатляващи, и отблъскващи страни ГЕРБ импонира на много хора и някак подхожда на народа ни.
Само че в политическото си поведение ГЕРБ залага на някои от най-неприятните черти на нацията ни – „чудотърсеща“ нация, неспособна да оцени кога
е направено нещо добро и значимо, често предразположена към политически
мазохизъм. Готова да скочи да лови вещици дори когато знае, че такива всъщност няма, и да обърне гръб на всеки, който е допринесъл с нещо за общото ни
благо, ако така й внушават националните медии…
Днешното антидемократично управление на Бойко Борисов има разбираеми стратегически цели и мотиви за пълен изборен успех: ГЕРБ открито се
стреми да установи в страната монополярен политически модел в интерес на
собствената си партийна върхушка.
Важна отлика на ГЕРБ от останалите днешни парламентарни партии е самосъзнанието на нейния партиен елит за изключителност, публично внушаваното чувство за окончателност на победата от 2009 г. Случвало се е и по-рано
с други…
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Прие се обаче избирателен кодекс, който е насочен към ограничаване с
всички средства на възможностите на партиите извън ГЕРБ да могат да разгърнат политическите си кампании. Особено скандални са крайно затруднителните нормативни изисквания към гражданските и независимите кандидати.
В повечето европейски общества приемането на подобен законов акт би извело
много хора на уличен протест. Недемократичното изборно законодателство цели
да увековечи ГЕРБ във властта и да не се стига до публично обсъждане и обществено осъждане на сенчестите управленски практики на ГЕРБ, за които мнозина се
досещат, но малцина се осмеляват да коментират. Политическият контрол върху
избирателния корпус е централният въпрос за новата десница…
В България през последните две години редовно се нарушават някои лични
права на гражданите – поставена бе под съмнение презумпцията за невинност
– един от фундаментите на модерната цивилизация. Българското гражданско
общество засега не успява да се обедини, за да спре полицейския и административен произвол на управляващите.

Личността на Бойко Борисов
Твърди се, че победата на Борисов през 2009 г. показва колко са опротивели на избирателя традиционните партии. Това е едно елементарно тълкуване.
Но ситуацията може да се оцени и по друг начин – тя може би показва колко все
по-незряло става българското общество. На хората се натрапва един нов политически месианизъм, внушава се вяра в свръхличността; така се ограничава
търсенето на по-хуманна и по-социална политика.
Днешна България е „бойкоцентрична“. В българския политически преход
не е имало друга фигура, която в такава степен да концентрира общественото внимание върху себе си. Всичко в публичното пространство се свързва с
личността на Борисов, с неговата харизма. Борисов си дава сметка, че трудно
побеждава в обществен дебат, реализиран с равни оръжия, и затова предпочита
да надвива противниците си в интервюта.
Авторитаризмът не само не е добро решение за демократично управление,
а е и инструмент за задълбочаване на обществените проблеми и генератор на
кризисни развития. Формално преценено, поведението на сегашния премиер
рядко противоречи на буквата на конституцията. То обаче често противоречи
на нейния дух. Неговото поведение в условията на евентуален икономически
срив е непредсказуемо.
ГЕРБ на всички властови позиции – това е управление, характеризиращо
се с неприкрит стремеж за пълен контрол над обществото, включително над
независимата по конституция съдебна власт и над автономните публични институции и нерядко с решаващата подкрепа на репресивния апарат. През изминалите две години правителството водеше и продължава да води непрестанна
война с професионализма в държавното управление.
Важна характеристика на досегашното законотворчество на ГЕРБ е неговата подчиненост на корпоративни и лобистки интереси. Никое правителство
за последните двадесет години не е било толкова често уличавано в корпора-

33

ИЗБОРИ

2011

тивни обвързаности. Медийната и политическата стратегия на ГЕРБ бе юнашка автоапологетика, хвърляне на прах в очите на обществеността и откровено
заблуждаване.
Годините на управлението на ГЕРБ бяха време на една нова вълна на политическа сатанизация на Левицата. Веднага след изборната победа на ГЕРБ
през 2009 г. управляващите имаха нужда от спешна, шокова гражданска деморализация на противника. Протече процес на по-нататъшно отравяне на националната обществена атмосфера, на сеене на омраза и конфронтация.
В дирижираното от десни идеолози публично пространство доминира
презрението към сериозно, социално адекватно представяне на жизненоважни
въпроси на обществото. Насърчава се страстта към развлеченията и скандалните разкрития. „Жълтото“ излезе от жълтите медии и залива цялото медийно
пространство. Всичко това се съчетава с произнасянето на безапелационни, необосновани крайнодесни преценки по всички въпроси.

Правителството на ГЕРБ и Избори – 2011
Действията на правителството на ГЕРБ в икономическата сфера обективно се оказаха не антикризисен, а прокризисен фактор. Това вече се сочи от
най-авторитетни международни институции. Правителството разруши много
от постигнатото през предходните години в икономическата сфера. Много
разумни мерки, осъществени или стартирали при предното правителство, не
бяха разбрани и осмислени. Кризата възроди у хората страха за непосредственото им бъдеще, за работните им места и доходи. Те търсят отговор на въпроса
какви са причините за неочакваното влошаване на обстановката в страната, чакат необходимите прагматични решения. Месеци наред членове на правителството публично споделяха дилетантското си изумление от „откритите“ от тях
елементарни механизми в работата на държавната администрация – например
това, че при стартиране на значим многогодишен обществен проект (магистрала, електроцентрала, водни съоръжения), средствата се осигуряват в няколко
последователни бюджетни години.
Грях е да се изслушват пространните икономически шаманства на ГЕРБ
за това кога ще настъпи изходът от кризата, а да не се съзира очебийният факт,
че българската икономическа политика от последните две години е еднотипна
с тази, която породи кризата в най-богатите държави. Днес управляващите я
присаждат на българска почва и превръщат кризата в хронична.
Факт е, че през 2009 г. значителен брой български граждани възприеха ГЕРБ
като партия, която ще спаси България не само от тогавашното правителство, а и
от всички премеждия на прехода. Мненията на хората за случващото се през изминалите две години не е еднозначно. От една страна, се натрупва значим негативен и протестен политически потенциал, протест преди всичко срещу влошаването на условията на живот в страната. От друга, хората се радват на медийните
чудеса – режат се ленти като за „25-ата годишнина от Девети септември“.
Засега БСП не печели „битката за интерпретации“, а това означава битката за обществено мнение и съпричастност. Големият проблем е неготовността
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да се изработват и отстояват алтернативни на лансираните от правителството
официални политически интерпретации. Мога да дам една от диагнозите – често вместо автентична политическа борба се чува заучено деклариране на леви
позиции, без практически опити те да се приложат.

Българската „постдемокрация“
Преди няколко години британският социолог професор Колин Кроуч в своята книга „Постдемокрацията“ (2004) въведе в обществен оборот оригиналния
едноименен термин. Проф. Кроуч достигна до извода, че упадъкът на социалните
класи, които направиха възможна масовата демокрация и на които съвременният капитализъм дължи възхода си, обективно е довел до възникване на нова,
затворена политическа класа, за която е много по-важно да има продуктивни (в
личен план) връзки с бизнеса, отколкото да провежда определена политика в интерес на собствените си избиратели. Новата политическа класа се оказва колективна общност на хората, занимаващи се с бизнесполитическо посредничество.
Радикално се променя социалната функция на политическите елити в модерния
свят. Влиянието на гражданите върху управлението намалява. Същото се отнася
и за масовите социални организации – синдикатите например.
Според проф. Кроуч постдемокрацията е политическа система, при която
политиката все повече се самозатваря в сферата на частните интереси на политическите елити. Разликата между постдемокрацията и класическата демокрация
от първите три десетилетия след Втората световна война е, че връзките на партиите и политиците с обществото все повече се изграждат на маркетингова и манипулативна основа. Този процес трасира растящото и разграждащото влияние
на неолибералната философия върху сферата на държавността и публичността.
Постдемокрацията наподобява демокрацията, но всъщност е нейното отрицание.
Тя е продукт на огромната концентрация на икономическа власт и собственост в
ръцете на транснационалните корпорации. Подкрепяните от тях върхушки съумяват да оказват директно и решаващо влияние върху политическите развития в
отделните държави, без да им е необходимо да участват непосредствено в политическия живот със свои партии. Елитарните върхушки се концентрират около
властовите центрове в очакване да получат от тях още повече ресурси и привилегии. Основна характеристика на постдемократичните политически елити става
способността им да манипулират избирателните корпуси.
Мисля, че терминът „постдемокрация“ е приложим към днешните български реалности. В резултат на сближаването на политическата класа с представителите на големите корпорации се конструира нов единен елит, пределно
дистанциран от нуждите на гражданите и с висока степен на вътрешно елитарна солидарност.
Един от основните резултати от господството на неолибералната доктрина
в нашия свят е задълбочаването на социалното неравенство. Постдемокрацията
изобщо не приема този обществен проблем. Тя изобщо не се докосва до сърцевината му – икономическото, социалното и политическо неравенство.
В ценностно отношение в „постдемократична България“ протича процес на
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общонационално одесняване, което по принцип противоречи на обективния ход
на базисни социално-стратификационни процеси. Процесът не е само български, но у нас е по-отчетлива неговата неуместност. Наред с традиционния термин „латиноамериканизация“, който обобщено характеризира важни аспекти на
обществените трансформации (хронична бедност, масовизиране на „култура на
бедността“, задълбочаващо се социално неравенство и олигархизация, силен сив
сектор в икономиката и т.н.) у нас протича и нещо като „прибалтизация“, ако под
това определение разбираме политически режим, изразяващ респект и възхищение от авторитарни, военно-бюрократични и фашистки политически режими,
характерни за епохата преди и по време на Втората световна война.
В България непрекъснато се стесняват полетата на достоверния публичен
дебат. Той се замества от медийни ерзаци.
Хората с леви убеждения не осъзнаха докрай какво всъщност се случва у
нас. А се променя нещо много важно и то засяга не само България. Налага се
един нов модел на политически режим – формално демократичен, а на практика
съвсем различен. Съществуват множество интерпретации по въпроса – кои са
обществените сили и среди, които стоят зад ГЕРБ? Едно от най-лесните предположения е, че ГЕРБ е някаква креация на гражданския кръг „Глобална България“ – мощно, немногобройно, политико-бизнес съзвездие, стремящо се да стане доминантен център на власт и влияние в страната. Ролята на подобен род
сдружения, често без официална правна институционализация както в развитите страни, така и в страните от периферния капитализъм, е значителна. Наред с
него в политическата протоплазма на ГЕРБ могат да бъдат открити още няколко
бизнес-политически групировки, имащи пряк достъп до правителството и неизбежно получаващи публични позиции чрез него. Не става дума за икономически
групировки в познатия ни от деветдесетте години модел. Всъщност никак не е
трудно те да бъдат идентифицирани въз основа на заявените им позиции преди
учредяването на ГЕРБ: това са сили, които се стремят и могат да наложат на обществото модерен – възможно най-десен модел на обществено функциониране,
съобразно императивите на „периферния капитализъм“.

За защита на демокрацията
При наличието на адекватен публичен опонент, който открито да диагностицира днешното управление – шансовете на правителство като днешното
да остане на власт не са големи. Затова антидемократичната и антисоциалната
политика на подобни формации се комбинира с тотална манипулация на общественото мнение, с политическо продуциране на социален инфантилизъм и
обществено лицемерие, с потискане и липса на дискусионност в обществото.
Отдавна е известно, че режими като този на ГЕРБ са обществено неефективни,
те продуцират и възпроизвеждат корумпирани върхушки, които само изострят
социално-икономическите проблеми на страните си.
Вече две години хората с леви убеждения в България мъжествено понасят
колосалния политически и медиен натиск и дори репресиите, дирижирани от
сегашните управляващи. В страната постепенно зачестяват битките за защи-
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та на демокрацията – защита на свободата на словото и на медиите, защита
от полицейския произвол, защита от репресии и уволнения по политически
причини и така нататък.
В антидемократизма си ГЕРБ не е чисто българско творение. В Италия, в
Унгария, доскоро в Полша, в прибалтийските републики и, недай боже, отново
в Испания на власт може да дойде новото дясно – малко по-лустросано от нашия ГЕРБ, но същото по социална философия. Модерната европейска десница
е все повече антидемократична. Тя се крепи на демагогията, на отправянето на
агресивни политически послания, на произволни, блъфьорски социални ангажименти към обществеността, които забравя веднага, щом получи властта.
ГЕРБ показа, че водаческият, „фюрерски“ принцип на партийнополитическо организиране в българското общество още не е надраснат. Увереността, че
не политиката, а личността (в последна сметка „предопределената личност“)
може да решава крупните обществени проблеми е двадесетгодишна заплаха за
българската демокрация.
Медийните манипулатори очертават тенденция към по-нататъшно мистифициране на политическите проблеми и предлагане на универсалната рецепта
„силен лидер“, който знае какво да се прави и просто трябва да бъде намерен.
Борисов показа един подобен модел.
Днес България е страна на победилия популизъм, който, за да защити
властта си, е готов на всичко. Вместо партийнополитическа система, опираща
се на отчетливи политически визии и платформи за управление, се натрапва
безграничен корпоративизъм. Всъщност това е „новото дясно“, което някои отдавна чакат. То е антидемократично, корпоративно, антиконсенсуално и антидиалогично. То поддържа една нова, демократична видимост при отсъствие
на адекватен публичен анализ на социално-политическия статус на съвременното българско общество.
ГЕРБ не е решението, а стана част от проблема…
Нужно е друго правителство, което да смени сегашния дух на непрестанни
самохвалби, подозрителност и подслушване и да търси открито общественото
доверие.
Проблемът на България е дясното, антисоциално разбиране за прехода и
за предстоящата необходима политика. Това не може да се сведе до един или
друг конкретен закон или правителствено решение, а до цялостната нагласа на
институциите и медиите.
Не обичам фанатизма и самоцелното конфронтиране, не ме привлича
максимата „колкото по-зле, толкова по-добре“ и затова твърдя, че провалът на
ГЕРБ ще струва много скъпо на всички ни.
България се нуждае не просто от завой, а от цялостно префокусиране на
политиката върху решаването на човешките проблеми.
Основна задача на левите кандидати – за президент, вицепрезидент и за
позиции в местната власт, е да очертаят актуалния български национален дневен ред за по-нататъшната демократизация на страната.
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еобходимостта от предприемане на срочни мерки за справяне със световната финансово-икономическа криза от 2008 г. породи интересен и многозначителен феномен. Прагматичните действия,
на които ставаме свидетели, видимо изпревариха развитието на икономическата теория. Това, което се
случи в последно време и продължава да се случва в
областта на държавната интервенция в икономиката,
няма нищо общо с налаганите в публичното пространство през последните двадесет и пет години неолиберални възгледи.
Наличието дори само на горното обстоятелство
е достатъчен повод за нов сериозен научен анализ на
развитието на обществата и икономиките на Запада
не само напоследък, а и през целия ХХ век.
Дори най-общият поглед върху визираната
проблематика позволява да се откроят отделни периоди, в които в съответните общества преобладава
едно или друго разбиране на икономиката и на нейния потенциал за саморегулиране, едно или друго
трактуване на държавните социални отговорности,
или най-общо казано, една или друга държавноуправленска идеология и една или друга резултантна степен на държавна намеса в икономическите процеси.
И тъй като въпросните периоди показват относително ясно обособени фази на зараждане, на „възход и
падение“ и на приключване, би могло да се говори за
наличие и редуване на своеобразни обществено-икономически цикли в най-новата човешка история. Както ще се уверим по-нататък, това редуване в голяма
степен напомня Хегеловите диалектични „теза–антитеза–синтез“, без естествено да се стига до някакво
крайно идеално състояние, каквото историческото
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развитие на човечеството самò по себе си не предполага.
Най-новият, актуалният понастоящем обществено-икономически цикъл, който започна в света през 2008 г., в разгара на впечатляващата с дълбочината и размаха си криза, съпътствана със скоростен крах на неолибералния
набор от идеи, вероятно може да бъде определен като „синтетичен цикъл“.
Тоест ние постепенно ставаме свидетели на своеобразен синтез на положителното наследство най-малко от предходните два обществено-икономически
цикъла – на неолиберализма и на кейнсианството. Както вече изтъкнахме погоре, въпросният „синтез“ нито ще е финален в човешката история, нито пък
ще бъде някакво въплъщение на „абсолютната истина“ от Хегелов тип, на някакво крайно и неоспоримо познание. Наложителната сега бързина и неотложността за вземане на решения на правителствено, пък и на бизнесуправленско
равнище, не гарантират нито тяхната правилност, нито пък че те ще са някаква
своего рода застрахователна полица срещу увлечения в една или друга посока.
За започващия актуален икономически и обществен цикъл предварително
може да се твърди, че:
• Новата система от възгледи за икономиката и за регулативния инструментариум задължително дългосрочно ще продължи установените през последните двадесет и пет години традиции на строга фискална дисциплина, което
обаче не изключва в близките няколко години реализирането на бюджетни дефицити от 8–10% в отделни страни.
• Ще бъде засилен надзорът над финансовите институции – вече се говори за потребност от общоевропейски финансов надзорен орган и за съответна рамка за „световно регулиране“, лансираният термин в контекста е „нова
световна финансова архитектура“. Специално внимание евентуално ще бъде
отделено на регулирането на хедж фондовете.
• Ще последва отказ от неолибералните приватизационни крайности:
– в монополните сфери, главо при комуналните услуги;
– в основните инфраструктури: пътни магистрали, доставка на енергоносители, жп транспорт.
• Ще укрепнат държавните функции и отговорности в областта на фундаменталните и обективно наложителните актуални научни и иновационни
разработки – главно свързани с алтернативната енергетика, енергоспестяването и енергийната независимост.
• Ще нарасне ролята на държавата в образованието, здравеопазването и
пенсионното дело. Кризата особено силно разклати доверието в частните пенсионно застрахователни фондове.
• Социалната сигурност, защитата на благоденствието на домакинствата
ще се върне като основен приоритет на правителствата. Повече внимание ще
бъде отделяно на пренебрегваните досега с оглед на неолибералната идеологема рискове от поляризирано разслоение на обществата.
• Ще бъде наложена система от мерки срещу безконтролността на функционирането на офшорните зони и на страните със символично данъчно облагане.
• Ще се въведе по-строго регулиране на мениджърските заплати и бонуси
и на условията за освобождаване от работа и пенсиониране на ръководните
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кадри в реалния и финансовия сектор.
На протичащото сега „одържавяване“ на компании в реалния сектор
следва да се гледа по-скоро като на временно, диктувано от потребностите на
момента, преходно, „укрепващо и стабилизиращо“ ги през кризата явление. В
банките обаче може да се очаква относително дългосрочен държавен ангажимент, включително под формата на съучастие.
Проблемите в България при неотминалата ни икономическа, финансова, а
все повече и социална криза се очертават като значително по-остри от проблемите в развитите общества, най-вече с оглед на станалото обичайно „полусиво“
битие на местния бизнес, на корумпираността на държавната администрация и
на обективната ни икономическа периферна даденост. Скептично погледнато,
и обществото, и държавните институции у нас не показват потребния за целта
потенциал в обозримо бъдеще да наложат рационални и по-силни за българския народ антикризисни решения.
Продължаващото по масмедиите у нас доминиране на неолибералните
идеи, които са идеи от вчерашния ден, би могло на пръв прочит да се обясни
чрез общата слаба грамотност на българското обществено мнение и чрез преднамереността на формиращите го „опиниън мейкъри“. Но, от друга страна, и
най-повърхностната диагноза на контекста показва доминантното наличие у
нас на траен олигархичен антиобществен интерес да бъде запазен последователно изгражданият през годините на прехода масмедиен „неолиберален похлупак“.
Може да се счита за неслучайно обстоятелството, че изясняването на икономическото и научно-технологическото превъзходство на западната, капиталистическата организация на обществения живот над източната, официално
носеща названието „социалистическа“, съвпада със старта преди четвърт век,
през 80-те години на миналия век, на предходния, на „неолибералния“ цикъл в
развитието на човечеството. Той бе вдъхновен от трудовете на „монетариста“
М. Фридмън и практически осъществен в САЩ и във Великобритания от Р. Рейгън и М. Тачър. Конкретните реализации в двете държави станаха популярни
като рейгъномика и тачъризъм.
Дебюрократизацията, включително посредством приватизация, дерегулирането, въвеждането на строга фискална дисциплина, освобождаването на
творческите сили, иманентно заложени в пазара, са безспорните заслуги на
новия тогава, преди четвърт век, тип мислене и подход към икономиката. През
последните две и половина десетилетия не на последно място именно неолибералните възгледи допринесоха за стопанското отваряне, за технологическото и
културно сближаване и „срастване“ на икономиките и обществата в световен
мащаб, за формирането на наченките на днешната „планетарна икономика“
– феномен, получил известност под термина глобализация.
Железопътните компании, енергетиката, авиопревозвачите, телекомуникационните дружества, пощите и комуналните дружества исторически нямаше
как да възникнат иначе, освен предимно по държавен път, с държавно съучастие и съществена подкрепа. Фиксирането на неолиберализма в приватизацията, намерило израз в аксиомни лозунги като „държавата е лош стопанин“ и
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„минимална държава, по-бързо развиваща се икономика“, даде през годините
нееднозначни резултати.
За немонополните сфери – телекомуникациите, пощите, авиационните
компании, може определено да се твърди, че потребителският интерес бе еднозначно реализиран и защитен посредством раздържавяването, инициирано
от идеите на неолиберализма. Конкуренцията доведе тук до снижение на цените и в конкретни случаи даже до революционно подобряване на качеството и до
разширяване на обема на услугите.
При железопътните превози нещата изглеждат значително „по-смесени“,
тъй като ценово малко нещо се промени, но качеството на услугите много често се влошаваше. Подобна е ситуацията при приватизацията в енергетиката.
Аргументите в полза на частната собственост във визираната сфера се уравновесяват с аргументите „срещу“. Като „смесени“ могат да се оценят и резултатите от частната инициатива в образованието, здравеопазването и пенсионното
дело. Концесионирането на изграждането на пътни магистрали и платеното им
ползване също се посрещат нееднозначно от широката общественост.
В комуналната сфера – водоснабдяването, извозването на смет и рециклирането й, градския транспорт, както и в топлофикацията, концесионирането
и приватизацията въобще не могат да се приемат за успешни. Монополното положение естествено подтиква към необосновано повишаване на цените, докато
оплакванията от страна на потребителите стават ежедневие. България тук не е
единственият отрицателен пример.
В контекста на неолиберално есенциално присъщите офшорни зони (определяни от отговорните икономисти и финансисти като „черни дупки“ в световната икономика и данъчни оазиси) задължително следва да бъдат посочени
поне две широко разпространени, абсолютно негативни явления: легалното и
полулегално укриване на данъци с помощта на визираните територии, както и
замитането на следите на финансирането на глобалния тероризъм.
Заблудата на неолибералния и либертарианския тип мислене с най-тежки
последици обаче бе в допускането на безнадзорното функциониране на транснационалните финансови корпорации. При визираните международно разклонени банкови, застрахователни и финансовопосреднически структури на практика десетилетия наред не действаше изискването за капиталова адекватност.
Допуснато бе тези финансови корпорации да работят със собствени системи
за оценка на риска, което насърчи мениджърската безотговорност. На откровени финансови авантюри, посредством множество деривативни инструменти,
официално „неолиберално идеологически“ в близкото минало се гледаше като
на начини за разширяване на финансовите пазари и за диспергиране на риска.
В частност затова кризата от 2008 г. се разви лавинообразно, придоби глобални
измерения и острота, предварително непрогнозирани от никого. По предпазливи приблизителни оценки една от главните причини за икономическите сътресения в света през 2008 г. е обстоятелството, че 70% от кредитите, отпуснати
от банките в развития свят, са били високорискови. Метрирано – последствията
са глобално отписване на около 4 трилиона долара активи.
„Голямата депресия“ от 1929–1933 г. за пръв път сериозно разклаща пуб-
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личната убеденост във всесилието и непогрешимостта на „невидимата ръка на
пазара“. С други думи, за първи път в човешката история е накърнена вярата,
разрушена е доминиращата дотогава обществена увереност, че капиталистическият свободнопазарен механизъм е в състояние да решава всички стопански проблеми по най-добрия начин и относително безпроблемно, автоматично да поддържа икономиката в баланс. В днешно време човечеството като че
ли преоткрива именно вече постигнати истини, интелектуално се връща към
„добре забравеното старо“.
В общественото съзнание още през 30-те години на миналия век назрява
изводът, че държавата повече не може да остава в ролята на „нощен пазач“, а
следва значително по-активно да се намесва, за да коригира „пазарните провали“ – монополизма, финансирането на фундаменталните научни изследвания и на образованието, изграждането на инфраструктурата, организацията на
здравеопазването и на пенсионното дело, впоследствие опазването на околната
среда. Описаното дотук е, така да се каже, исторически възтържествувалата,
обективно доказалата се още преди повече от седем десетилетия алтернатива,
сиреч идеите, които най-пряко се свързват с личности като Дж. М. Кейнс и Ф. Д.
Рузвелт. Такава именно е идеологията, доминирала над „кейнсианския“ цикъл в
човешката история на ХХ век, към която изглежда в някаква превърната форма
започваме да се връщаме в днешно време.
Противопоставянето между „двете системи“, между капитализма и т.нар
социализъм, самò по себе си дава някои от необходимите обяснения за прекаляването с „плановостта“, за прекомерното „одържавяване“ и за „социалните
и фискалните ексцесии“, характерни за „кейнсианския цикъл“ на човешкото и
икономическото развитие, продължил от края на Голямата депресия до началото на 80-те години на отминалото столетие. Въпросният цикъл въпреки това би
могъл да се възприема и като период на набиране както на положителен, така и
на отрицателен опит в държавнорегулативната сфера и в социалното структуриране на западните общества. Опит, трупан най-вече в стил „проби-грешки“.
Тук задължително следва в допълнение да се подчертае, че през 30-те години на миналия век обективно съществуват още две различни идеологически алтернативи за излизане от Голямата депресия – комунизмът и фашизмът.
Втората показва своята историческа несъстоятелност относително бързо – за
дванадесет години. Безперспективността на социално-икономическата организация на комунизма обаче става ясна – ако не на обществата като цяло, поне
на техните елити – едва към края на седемдесетте и началото на осемдесетте
години на миналия век.
Илюстрираната дотук „в обратен ред“ обществено-икономическа цикличност през изминалите стотина години би следвало, за пълнота, да бъде допълнена с описание на „първия“, „стартовия“ обществено-икономически цикъл в
най-новата човешка история.
Въпросният цикъл в мисленето за икономиката, в разбиранията за нея, в
подхода към регулирането и в самото икономическо и респективно обществено
развитие на човечеството, който се откроява през миналия век, може да бъде
наречен „класически либерален цикъл“. Този цикъл предхожда Голямата депре-
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сия и е пряко наследство от последователната и общо взето приемствена комбинация от икономическа революция и еволюция на ХІХ век. Интелектуалните
източници на класическия либерален обществен и стопански модел са идеите
на А. Смит и Д. Рикардо. Цикличните кризи, които иманентно го съпътстват,
и синусоидното му развитие са задоволително илюстрирани и обяснени от К.
Маркс.
Ясно е, че независимо от тяхната форма: на класическия либерализъм или
неокласическата, на неолиберализма, пазарно-фундаменталистките идеи,
въпреки отделни безспорни свои положителни черти, на два пъти в най-новата човешка история показват своята несъстоятелност и непригодност като
държавноуправленска идеология. Наученото и от грешките на кейнсианството
би следвало да помогне на елитите на развитите страни сега текущо да разработят подходящия инструментариум за насочване и регулиране на световната
икономика през първата половина на ХХI век, с оглед в бъдеще да се избягват
големи, заплашващи самото съществуване на системата кризи от сорта на
тази, която преживяваме в момента.

Найден Петков
ПЕЙЗАЖ
м. б., пл., 81х130см, 1975
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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).
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роблем колкото академичен, толкова и привичен, колкото теоретичен, толкова и практически, колкото личен, толкова и универсален, колкото енигматичен, толкова и подразбиращ се, колкото
спорен, толкова и неподлежащ на тълкуване, колкото
незначителен, толкова и основополагащ при решаване на споровете за държавните граници, за легитимността на държавните формирования, за идентичността и интеграцията, за мира и сигурността.
Етносът е в корените на множество недоразумения и предизвикателства в редица научни области.
С етноса са свързани безкрайни спорове при дефиниране на ключови понятия, категории и термини
в областта на етнографията, етнологията, антропологията, етническата география, етнодемографията,
културологията, ученията за цивилизацията, геополитиката, концепцията за генетиката, за нацията и
така нататък.
Етносът е в основата и на редица парадокси в
немалко научни теории. Достатъчно е да се посочи
например, че макар нито една нация в света да не
произлиза от един етнос, почти всички държави се
легитимират като моноетнични.
Съществуващите големи културни, цивилизационни, държавни и други формирования упорито продължават да се легитимират като етнически, племенни,
кръвнородствени общности и по този начин влизат в
парадоксални противоречия (антиномии) със собствената си идентичност. В резултат на тези недоразумения или преднамерени политически спекулации
възникват остри дискусии в обществознанието. Тези
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дискусии са особено характерни за края на ХХ и началото на ХХІ век.
Особената актуалност на етническата проблематика се обуславя и от сериозни предизвикателства.
Първо. Задълбочаващата се глобализация, нарастващата й разрушителна
мощ е едно от тежките предизвикателства пред социокултурния прогрес в световен мащаб. Със силата на природно бедствие тя руши всичко различно, специфично и неповторимо по своя път. Явленията геноцид, етноцид, обезличаваща унификация и т.н. носят духа на пошлостта и на чудовищната агресивност,
насочена срещу духовността.
Второ. Войната срещу „единството в многообразието“ разчиства терен
за апокалиптична бездуховност, която може да доведе до унищожаване на хуманистичните идеали на културата – най-забележителното творение на човешкия дух.
Трето. Безумните спекулации с етничния синдром може да изправят човечеството пред неразрешими геополитически, социокултурни, духовно-идеологически и цивилизационни конфликти.
Актуалността на етническата проблематика в наши дни нараства и поради редица други обстоятелства. Някои от тях ще бъдат посочени в хода на
изложението. Но още тук трябва да се отбележи като специфична проява на
идеологическа спекулация внушението, че конфликтите в съвременния свят не
били обществени (социални, класови), а общностни, т.е. родови, племенни, етнически, религиозни.

2. Етносът – генетичен код на човешките общности
Всичко това налага, макар и накратко, да се спрем на някои съществени
аспекти на етноса. Понятието етнос има гръцки произход (етникос) и в превод
означава род, народ, племе, човешка общност с определена територия и отличаваща се от други общности по езика, културата, бита, самосъзнанието си и
т.н. За първи път тази дума се използва през 1831 г., а е в масова употреба от
1935 г. Сред огромното многообразие от опити за дефиниране на това понятие
най-голям интерес представляват възгледите на руския учен Лев Николаевич
Гумильов. Главното в тях е, че етносът е не само социална, а и биологическа категория, възникнала в резултат на адаптацията на хората към определени географски условия. Ще ги представим, макар и в напълно обобщен вид. Според
Гумильов етносът е:
– част от биосферата на Земята;
– явление, заемащо място между биосферата и социосферата;
– форма на съществуване на вида Homo sapiens, при която се проявява
свойството за групиране и противопоставяне на останалия свят („Ние–Те“);
– степен на еволюция, при която определена човешка група придобива
способност по специфичен начин да се приспособява към ландшафта и да го
приспособява към себе си;
– стопанско-културен тип човешка общност с определена историко- етнографска самобитност;
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– вариант на вътревидово формирование, при което освен субективно
усещане за „другост“ съществува и обективно възприемане (от другите) на това
състояние.
Основна характеристика на етноса, според Гумильов, е пасионарността.
Той влага в този термин смисъл на вътрешен двигател, колективна воля за съществуване, усещане за „другост“, особен род „енергия“, „страст“, способност и
стремеж за изменение на непосредственото обкръжение или за нарушаване на
инерцията на агрегатното състояние на средата, атрибут на подсъзнанието, а не
степен на осъзнаване на последиците от своите постъпки, биологически признак, първоначален тласък, нарушаващ инерцията на покоя, жажда за действие,
почти инстинктивно желание за активност.
Така етносът ни се представя като различие, въздигнато в тъждество със
себе си, т.е. до съзнанието като основа за поставяне на определени цели и за формиране на воля за тяхното постигане. Етносът не е раса, а специфична връзка
на социална и културна общност в определени географски, климатични и атмосферни условия. Тази връзка създава могъща социална енергия, която се проявява чрез традиции, предания, представи за време и историческо битие. Етносът
изгражда свои форми на общуване – собственост, разпределение, размяна, т.е.
социално възпроизводство, което създава и определен тип цивилизация.
Следователно етнос е всяка човешка общност със свое самосъзнание, етноним и стереотипи на социално-историческо поведение (етос). Той фиксира
съзнание за другост, възприемана обективно и от другите. Етносът е група от
хора, свързани помежду си чрез единството на пространство, език, култура и
социално-исторически произход. Прието е осъзнаването на това групово единство да се нарича етническо самосъзнание. Негов външен израз е общото самоназвание (етноним). Важен компонент на етническото самосъзнание е представата за общия произход на всички членове на етноса. Общо взето в наличната
литература и в почти всички случаи на употреба на това понятие се набляга на
едно от неговите смислови значения, установени в старогръцкия език: народ,
племе, тълпа, група от хора, чуждоземно племе, езичници, стадо, род. При това
не липсват и опити за отъждествяване на етноса с народност, националност
и нация. Поради изключително сложния характер, объркаността и грубите
фалшификации с цел политически манипулации, свързани с понятието етнос,
твърде рисковано е да се ангажираме с конкретна дефиниция. Но онова, което е
безспорно, което се визира във всеки конкретен случай, е, че етносът представлява: племенна общност; съзнание за кръвно родство; за произход, предопределен от конкретната среда, в която се появява индивидът или група от хора, чиито признаци се свеждат до доминиращата религиозна практика в момента; език
и съвкупност от културно-битови особености, предавани от родители на деца.
В тези случаи преднамерено се премълчават съществени обстоятелства, които пораждат проявите на етническа патология, изразяваща се в разминаване
между реален произход и етническо самосъзнание (вторично етническо съзнание), в отъждествяване на религиозно и етническо съзнание, предопределеност
на националната принадлежност от етническия произход и вероизповеданието и т.н. В тези случаи става дума за самосъзнание вторично придобито извън
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реалния произход в резултат на промяна на религия, именна система, обичаи
или на преход в друга „вътрешна среда“. Това от своя страна води до смесване
на реалности като „етническа диаспора“ – групи, разположени вън от своето
основно (изходно) етнично землище; „етнически анклав“ – групи, разположени вън от политическите граници на етничния процес; „етнически контакт“
– процес на взаимодействие между две или повече етнически системи; „етническа доминанта“ – явление или комплекс от явления (религиозни, идеологически, битови и др.), които определят прехода от етнокултурно многообразие
към целенасочено еднообразие и т.н. На тези манипулации и фалшификации,
отнесени към нашата страна, ще се спра по-подробно на съответното място в
тази статия. Тук само ще отбележа, че „етническият синдром“ поставя националното единство на етническа основа в ущърб на съвременните реалности
издига в култ мита за кръвта и рода (произхода).
Същите парадокси и недоразумения се съдържат и в дефиницията на самото понятие „етнос“.

3. Определение на етноса
Както вече бе отбелязано, етносът е понятие за обозначаване на всяка устойчива група от хора – род, племе, народност, нация. Необходимите условия
за появата на етническа общност са обща историческа памет, общи митове (легенди), сходна съдба, общ език и култура. Допълнителни условия са религията,
общите расови белези, общите черти на материална и духовна култура, битът,
груповата психология, общото самосъзнание и самоназвание (етноним) и др.
На всички етапи от човешката история характерът на общността на хората се
намира в органическа зависимост от начина на производство и от степента на
развитие на производителните сили, от определен начин на живот, сиреч от
производството и възпроизводството на действителния живот. Тяхното постоянно развитие и характерът на обществените отношения неизбежно изискват
съответно изменение и на историческите общности от хора. Именно по силата
на тази закономерност още в началото на Новото време се поставят основите на националните държави, процес, който бе узаконен от Вестфалския мир
от 1648 г., сложил официално край на феодализма. С това започва и преходът
към капитализма. В социално-политическо отношение този факт представлява
крайпътен камък в историята на Европа. Този факт стои в основата на неадекватната марксистка концепция за възникването на нацията.
И така, що е етнос? Отговорът на този въпрос винаги крие рискове от
методологическо естество, ако разглеждането му не започне с разкриване на
съдържанието на сродните с него понятия род, племе, народност, нация, националност и други.
Родът възниква при първобитнообщинния начин на производство, при
колективно водене на стопанството и уравнително разпределение на продуктите. В него производствените и кръвнородствените връзки на хората играят
първостепенна роля. През родовата община, като неизбежна степен, преминава цялото човечество.
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Племето се появява от съюзяването на няколко рода. Обединяването на
родовете и тяхното по-нататъшно развитие довежда до племенни съюзи. Племето, също като рода, притежава обща собственост върху мястото за лов, пасбищата и др. То се нуждае и от общ език. При рода и племето собствеността на
производството и продуктите е колективна. Има кръвнородствени отношения
и няма класово делене на обществото.
Народността е плод на по-нататъшното развитие на производителните
сили и на вътрешната диференциация на племенните отношения. С възникването на общественото разделение на труда родово-племенната организация
постепенно отстъпва място на новата форма на общност от хора. Основа на
тази общност стават не кръвнородствените съюзи, а установилите се териториални връзки между хората, принадлежащи към различните родове и племена,
но все повече свързани от характера на стопанската дейност. Тези отношения
се изграждат върху класовите производствени отношения, които сменят първобитните отношения. Създава се нова общност от хора – народността.
Народността се появява едновременно с частната собственост върху средствата за производство, с разширяването на обмяната и с укрепването на връзките между хората в рамките на сравнително големи територии. Народността е
преобладаваща човешка общност за две обществено-икономически формации
– робовладелската и феодалната.
Стотици милиони са тези, които и по кръв, и по дух не принадлежат само
на един народ и на една държава. Както се изразява Боян Папазов, „кръвта на
всеки от нас е етнически коктейл и никой не знае съотношението на дозите“. От
друга страна, светът се движи към прерастване на групи етноси (родове, племена, раси, езикови, религиозни общности) в общност от по-висш порядък – на
този етап в лицето на нацията, а в бъдеще вероятно в мултикултурни, транснационални, постдържавни и т.н. общности, за да се стигне до всемирното единение на човечеството.
Нацията е по-висша форма на общност, която предполага не толкова
родова, племенна, расова връзка, колкото културна, държавна, териториална
общност, общ език като средство за общонационално общуване и специфична културна идентичност на нейните членове, независимо от етническия им
произход, религиозна принадлежност и т.н. Във формирането на съвременните
нации участват представители на почти всички известни до днес раси и многобройни племена. Във формирането на българската нация, според изследователите, са участвали повече от сто етнически общности. Ето защо днес „българин“ вече не е етноним само на един етнос, а събирателно наименование на
съвкупността от всички етнически потоци, участвали в изграждането на българската нация. По същия начин днес „турска нация“ или „турчин“ не е етноним на един от десетките етноси, участвали и участващи във формирането на
съвременната турска нация, а събирателно наименование на съвкупността на
тези етноси, които са се издигнали на качествено ново и по-високо равнище
в своето историческо развитие. Така стои въпросът и за всички съвременни
нации. Съпругата на бившия френски президент Митеран дава добър пример
в тази насока. Арменка по етнически произход, тя не скрива своята гордост от
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френската си национална идентичност и заявява, че е французойка. Съвременните гърци не са известните ни от историята преди 2500 години, от времето на
Талес или Платон. Любопитно е да се отбележи и фактът, че десетки различни групи от циганската общност носят общото наименование „цигани“ (или
„роми“), разпръснати в многобройни национални общности, състоящи се от
други десетки етноси.
Поради това етническата концепция за нацията (етническата нация) е изминат път в историческото развитие на научната теория. Нито една нация в
света не може да претендира за етническа монолитност, етническа еднородност
(хомогенност).
От историко-културологична гледна точка етносът и нацията попадат в
общности от различен порядък. Известно е, че според начина на възникването
и функционирането им се говори за два типа човешки общности: естествени
и договорни. Естествените общности – семейство, род, племе, орда, народ, селище и др., в началото се основават на кръвно-териториални връзки. Но впоследствие тази структура се разрушава и се променя. Така впрочем етнонимите
се трансформират в патроними (американец, французин, русиянин (руснак),
румелиец, европеец и т.н. Договорните общности – държава, нация, политическа партия и др., почиват на взаимно допълване и съвместяване на права в
човешките взаимоотношения.
Нерядко съзнателно се смесват и понятията нация, националност, етнос и
народност.

4. Етнос и нация
Сложна и противоречива е историята на понятието „нация“. Дълго време то има предимно етнически смисъл и се употребява за обозначаване на
племенни обединения. Постепенно обаче понятието нация се изпълва с ново
(културно, духовно, гражданско) съдържание, като етническият произход
придобива второстепенно значение. Днес вече наличните определения на
това понятие дават основание да се утвърди разбирането, че нацията е исторически създала се устойчива, саморазвиваща се социокултурна общност,
възникваща и функционираща върху територия, превърната в общо държавно, икономическо, социално и духовно пространство чрез съвкупността от
материални и духовни ценности, които са израз на специфична колективна
идентичност независимо от етнически, религиозни, расови и други различия
на техните създатели.
Междинно място между „етнос“ и „нация“ заема терминът „народност“.
При народността натежава биологическата (кръвнородствената) връзка между
хората. Употребява се предимно в славянските езици като понятие близко по
съдържание до западноевропейското „етнос“.
Историята показва, че като историческа категория етносът е все още неосъществена нация. Общност в това състояние е бомба със закъснител. Това
много добре го знаят организаторите на световните заговори. Във връзка с
казаното, за нас особено значение имат думите на Джордж Сорос, архитекта
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на идеята за „Отворено общество“: „Чувството за етническа принадлежност е
могъща сила през вековете. В него няма нищо греховно, но то се превръща в раков нравствен мутант, когато се абсолютизира извън единството на нацията, на
която различните етнически етноси и родове са съставна част“ (По: Загоров,
О. Българската национална идея. С., 1994).
Неслучайно напоследък в САЩ се оформя цяло направление по проблемите на съвременното племенно съзнание. В Европа се изразяват страхове от
разгаряне на нова племенност. Американските специалисти са убедени, че щом
„народът“ възкръсне за политически живот, веднага се строява в племенни редици и отряди – всеки под знамето на своя език, исторически спомени, обичаи, вярвания и стремежи. Когато това стане, „когато племенното съзнание се
пробуди, вече не може да се намери справедливо решение в рамките на стария
политически ред“. А новият политически ред, според тези специалисти, предполага: „отделяне, промяна на границите, федерация, регионална или функционална автономност, автономия, културен плурализъм (Уолзър, М. Съвременното племенно съзнание. – Спектър, 1993, № 81, с. 15).
Напоследък у нас се разгаря „етническа еуфория“. Заговори се за „турски“,
„помашки“, „македонски“, „цигански“, „каракачански“, „влашки“, „шопски“ и
др. етноси. Всичко това не би смущавало никого, ако в посочените понятия не
се фиксираше определена връзка с чужди, небългарски нации, съответно: турска, македонска, румънска, гръцка и т.н. На тази основа възникват политически
движения и партии.
В никакъв случай не трябва да се подценява опасността от подобни действия, които могат да доведат до разпадане на човечеството на повече от 2000
(според някои и 6000) етнически общности на мястото на сега обособилите се
около 200 държави, всяка от които укрепва своята национална идентичност.
Това не само би обезценило усилията на Европа да се обедини, а ще я надроби
утре на повече от 200 етноса (племена, родове) или отчуждени един от друг индивиди, които нямат чувство за родина, националност и национално-културна
идентичност. Такава налудничава идея съществува от много време в главите на
онези, които мечтаят светът да се превърне в хиляди колониални владения, за
да бъде ограбван без особени усилия.

5. Етническият калейдоскоп на света, Европа,
Балканите и България
Етносът е генетическата константа на човешката еволюция и многообразието в нейната реализация. В историята на света са описани 11 769 етнически
общности, а броят на нациите не надхвърля 200. В тях са консолидирани около
5000 етнически общности. В две от три държави съществува поне едно значително етническо или религиозно малцинство, представляващо над 10 на сто от
населението на страната. Повече от 150 държави имат значителни малцинствени (етнически, конфесионални, расови) групи, а само 30 страни нямат етнически и религиозни малцинства, които да представляват 10 на сто от населението.
Само в Европа има повече от 200 етнически общности.
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Основни етнически групи в европейски страни
Страни
Англия
Франция
Испания
Швейцария
Австрия
Италия
Унгария
Чехословакия
Финландия
Белгия
Албания
Турция

Етнически групи (%)
англичани – 78,4; шотландци – 8,9; ирландци – 4,0; шотландо-ирландци
– 1,8; уелсци – 1,3; индийци – 0,9; ямайци – 0,7; пакистанци – 0,4
французи – 82,9; елзасци – 2,6; италианци – 2,2; бретонци – 2,0; алжирци
– 1,7; португалци – 1,4; испанци – 1,0
испанци – 72,8; каталонци – 16,4; галицийци – 8,2; баски – 2,3
немскоговорещи – 65,0; френскоговорещи – 18,4; италианци – 9,8
австрийци – 96,1; югославяни – 1,7; турци – 0,8; немци – 0,5
италианци – 99,0; немскоговорещи тиролци – 0,7
унгарци – 94,8; цигани – 4,1
чехи – 63,8; словаци – 31,0; унгарци – 3,8
финландци – 93,6; шведскоговорещи – 6,2
фламандци – 52; валонци – 42,0
албанци – 93,1; цигани – 2,5; гърци – 2,4
турци – 87,1; кюрди – 9,5; араби – 1,7

Източник: The Fragmentation of world order Nicosia, 1987

Етническа, конфесионална и демографска картина на Балканите
в началото на 80-те години на ХХ век
Страна
България
Гърция
Румъния

Бивша
Югославия

Кипър

Етнос
българи; турци; цигани; татари; евреи; арменци; гърци, албанци; каракачани; аромъни; власи; роми
гърци; каракачани; славянска група (македонци; българи); турци; аромуни
(власи); албанци; арменци; цигани; евреи; други; мюсюлмани; католици;
армяно-григорианци; юдаисти
– романска група: румънци
– германска група: немци; евреи
– славянска група: украинци; сърби; руснаци (руси); словаци; българи;
чехи; хървати; поляци
– фино-унгарска група: унгарци
– тюркска група: татари; турци; цигани; гърци; арменци;
– други
– славянска група: сърби; хървати; мюсюлмани (бошняци); словенци; македонци; югославяни; черногорци; словаци; българи; украинци; чехи; руси
– албанска група: албанци
– романска група: румънци; аромани (власи); италианци; истрорумънци
– германска група: немци; унгарци; цигани; турци
– други (поляци, гърци, австрийци, евреи)
– мюсюлмани (бошняци) в Босна и Херцеговина: 2/5 от населението – турци и албанци
– православни: сърби; черногорци; македонци; власи
– католици: хървати, словенци, гърци
гърци-кипроити; турци; араби-маронати; арменци; италианци; англичани
Гърците-кипроити са православни.
Турци и араби – ислям (сунити); протестанти; армяногригорианци; маронити; католици и др.
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6. Антиномии на етноса
Проблемът не е в наличието на различни етнически групи в отделните
страни, а в политиката за регулиране на процесите в правилна посока.
Особено внимание заслужава ромският етнос. Присъствието на ромите
в нашата страна е от около 700 години, а в Европа са от 1000 години. През 2003
г. ромите в света честват своя милениум, включително и в градовете на страната. В България пристигат от Византия през 1378 г. по време на царуването
на цар Иван Шишман. Преди това са били 300 г. във Византия – Гърция. Иван
Шишман ги приема като равноправни граждани – незапомнена от времето политика.
Днес в Европа живеят 10–12 милиона роми. Те трудно се интегрират в средата, в която попадат. Поради това тяхното интегриране изисква обединените
усилия на държавите в Европа. Изгонването им от една държава в друга не е
решението на проблема.
Когато става дума за проблемите, свързани с българския етнос, не винаги
с нужната загриженост се подчертава съдбата на българската диаспора извън
днешните политически граници на България. Макар напоследък да се чувства
известно засилване на интереса към нея, предимно в историко-изследователски план, като държавна политика, като важен аспект на националната доктрина това все още е обект на предизборна демагогия. А става дума за още една
България, или поне за толкова братя и сестри, колкото половината от сегашното население на страната (3 954 000 души).
Тази пъстра етническа картина нерядко се използва за етно-политически
спекулации в света и особено в Европа и на Балканите.
Растящата стратегическа зависимост на региона на фона на мащабните
проблеми на сигурността в Европа и в света като цяло формира позициите на
големите държави спрямо Балканския полуостров. Те са крайно противоречиви и крият непредсказуеми тежки последици за съдбата не само на балканските
народи, а и на един обширен регион – Евразия, обхващащ огромни части от два
континента – Европа и Азия.

7. Малцинствената истерия и геополитически
спекулации
Проблемът за малцинствата в съвременния свят придобива нарастващо
актуално значение. Ал. Кинг и Б. Шнайдер говорят за „разбуждане“ на малцинствата (Кинг, Ал., Б. Шнайдер. Първата глобална революция. С., 1992, с. 34–35).
В основата му стоят няколко групи фактори: глобални, регионални, национални,
икономически, геополитически, идеологически, военностратегически и други.
От гледна точка на глобалните фактори най-голямо значение има тенденцията към постоянно засилване на културната (духовната и цивилизационната) идентичност на сравнително по-малките общности като контрапункт
на тенденцията към задълбочаващи се в световен мащаб универсализация и
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глобализация. Тези две тенденции определят съдържанието на историческото
развитие на човечеството в края на ХХ и началото на ХХІ век.
В идеологически и геостратегически план проблемът за малцинствата в
наши дни се използва за теснопартийни и класови цели както в отделните страни, така и в международен и в регионален мащаб. В този аспект различията
между отделните етнически, религиозни и езикови групи се използват за задълбочаване на разединението и за запалване на етнически конфликти. Във връзка
с това специално заслужава да се отбележи една мисъл на Урс Алтермат. Той
пише, че гражданите на Западна и дори на Централна Европа поглеждат към
Югоизточна Европа с фарисейска самомнителност, без да съзнават, че следват
в по-мека форма същите концепции за „етническо“ и „културно прочистване“
и разделяне и че вече са ги осъществили в широки размери в своята част на Европа (Алтермат, У. Националните предразсъдъци. – Дума, бр. 166, 22 юли 2003
– препечатка от „Die Zeit“). Това естествено не намалява значението на идеята
за защита на правата на малцинствата в световен мащаб. Необходимо е нейната
реализация да се възприема като мерило за демократизма на една държава и за
степента на нейната модернизация.
В редица документи с международна валидност се третират отделни страни
на проблема за малцинствата и за техните права. Наред с това съществуват и
множество регионални документи, в които се уреждат специфични проблеми за
малцинствата. Най-характерното в практическото осъществяване на тези документи като държавна политика е прилагането на двойни стандарти. Това, което
се прави за инородните малцинства в собствената държава, се отказва на другите
държави спрямо малцинствата, родствено свързани с населението на страната.
В този случай агресивността на провежданата вътре в държавата политика е характерна и по отношение на другите държави спрямо малцинствата вътре в тях.
Тогава грижата за останалите в съседни или далечни държави части от основното население се изражда в иредентизъм с ярко изразени и необосновани исторически, териториални, културни и т.н. претенции към другите държави. Това
от своя страна принуждава някои от държавите под натиска на външни сили да
предприемат неправомерни мерки, насочени към малцинствата в страната. Те
обикновено са свързани с прекомерни привилегии за тях. Твърде често това води
до пренебрегване на съответните грижи за основното население, което от своя
страна се превръща в нов, още по-опасен източник на застрашаващи националната сигурност конфликти, трансформирайки чисто социалните конфликти в етнически сблъсъци. У нас този парадокс се повтаря твърде често.

8. Български реалности и световни тенденции
Учейки се от собствения си исторически опит и от опита на другите държави, днешна България следва по нов начин да интерпретира етнодемографския
проблем у нас. И това да бъде елемент на политически консенсус за национално
единение. Апокалиптичните картини, които се рисуват, за намаляващата продуктивност на „българския етнос“ и съответно за високата раждаемост сред
т.нар. небългарски етнически и религиозни общности могат да пораждат бурни
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емоции, но не и да дават рационално решение на въпроса. Никоя държава днес
не може да провежда политика, която да регулира този процес чрез привилегии за едни и дискриминации за други. Етнодемографската картина на нацията
трябва да се възприема като единна и да обхваща всички нейни съставки. От
тази гледна точка грижата за висока раждаемост трябва да се съчетава с грижата за формиране на българско национално съзнание у членовете на българското общество.
Възможен ли е такъв подход? Нека погледнем етнодемографската картина
на Европа и на САЩ. Близо една пета от 320-милионното население на Европейската общност е над 60-годишна възраст, включително 20 милиона над 74
години. Съвсем очевидно е, че старее не само българският етнос, а и цяла Европа. В Европа броят на хората над 65-годишна възраст до 2040 г. ще се удвои.
Прогнозите сочат, че през 2040 г. една трета от населението на Германия (общо
82 314 600 души) ще бъдат заселници или деца на заселници. Затова държавата
полага грижи за тяхното интегриране в германското общество. При това в шест
други европейски държави живеят повече от 4 милиона немци. Само в бившия
СССР те са 1,2–1,5 млн. души, в Полша – 200–300 хил., в Унгария – 220 000, във
Франция – 1,6 млн. души и така нататък.
В САЩ с население от 274,6 млн. души чернокожите са 30,5 милиона, испаноамериканците – 20 милиона. Броят на азиоамериканците през последното
десетилетие се е увеличил 7 пъти по-бързо в сравнение с негрите. Според някои
изчисления към 2020 г. броят на испаноезичните и небелите жители на Америка ще се удвои и ще възлезе на 115 милиона души. При това бялото население
почти няма да се увеличи. Към 2050 г. „средният“ американски жител ще бъде
от африкански, азиатски, испаноамерикански, тихоокеански, арабски и т.н., но
не и от европейски произход. В щата Ню Йорк вече около 40 на сто от учениците в началните и средните училища са деца от малцинствата.
В момента белите са малцинство в 46 от общо 366 мегаполиса в САЩ – Ню
Йорк, Вашингтон, Сан Диего, Лас Вегас, Мемфис и др. Само преди 10 години
градовете, доминирани от малцинствените групи, са били 32, а през 1990 г. – 10.
Белите деца са малцинство в общо 10 щата (в. „Стандарт“, 16 април 2011 г.).
В континентална Европа още през 1986 г. живеят 12,5 млн. чужденци, от
които 5,5 милиона са чуждестранни работници. Около 90 на сто от тях са във
Франция, в Германия, Белгия, Холандия, Швеция и Швейцария. Частта на имигрантите от общия брой на населението е: в Белгия – 9 на сто; Великобритания
– 4,4 на сто, Германия – 7,6 на сто, Франция – 7,9 на сто, Швейцария – 14,3 на
сто, Швеция – 4,9 на сто. Предполага се, че в Италия има 750 хил. до 1,5 млн., в
САЩ – 12 млн. имигранти.

9. Етническата картина на утрешния свят
Ако се анализират задълбочено данните за развитието на етнографската
и духовната картина на Европа, може да се стигне до извода, че към средата на
следващото столетие тук ще се появят нови раси. Някои автори предсказват,
че Америка ще се африканизира, а Европа ще бъде залята от азиатци. В също-
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то време в Австралия продължава проникването на европейски тип човешки
маси, а Азия ще запази сегашния си вид. В резултат на това в Европа ще се появи нова религия – синтез между християнството, исляма и будизма.
Следователно и за САЩ, и за Европа, и за всяка друга държава, както и за
нашата страна единствената разумна алтернатива е да се провежда политика,
която да стимулира вътрешната интеграция, т.е. националната консолидация.
За Франция например това означава политика, изградена върху два органично
свързани помежду си принципа: „толерантност и приобщаване“. Учени и политици в тази страна са убедени: „Жизнеността на френската демокрация ще
се мери чрез способността й да приобщава всички граждани.“ Първостепенно
условие за това обаче е да се утвърди ясно и категорично френското национално съзнание.
Формулата за една нова демократична култура и етика за национална
европейска плуралистична идентичност предполага уважение и зачитане на
исторически възникналите различия по отношение на език, вяра, специфични особености, които служат за единство на многообразието на българската
духовна самобитност. Френският социолог и политолог Ален Турен призовава
към „умерена многокултурност“. Той е убеден, че “всичко онова, което свързва
различието и комуникацията – всичко, което е дискусия, разбиране и уважение
към Другия, допринася за изграждане на демократичната култура“ (Турен, А.
Що е демокрация? С., 1994, с. 233).
Крайният резултат от недалновидната национална политика, провеждана у нас през последните десетилетия, може да бъде пагубен за историческата
съдба на нацията ни, ако мислещите българи не подемат посланието, което ни
отправя акад. Никола Попов от името на Славянското дружество в България:
„Като ръководство на тази обществена патриотична организация ние сме
силно обезпокоени от продължаващите негативни тенденции в българското
общество, които силно накърняват славянската идентичност на българския народ. И нещо още по-лошо и тягостно. Националното ни самосъзнание днес е в
криза. Отслабени са съответните защитни механизми на нацията. Българският
народ е въвлечен в разрушителна стихия, която не предвещава нищо хубаво за
страната. Наличието на процеси, с които се обезличава славянската идентичност на нашия народ, е безспорна истина, с която постоянно се сблъскваме. Накърнява се националната ни памет, изопачава се историческата истина, налагат
се твърдения и факти, които са далеч от интересите на отечеството и на българския народ. В духовната сфера постоянно се сблъскваме с груб примитивизъм,
вулгарен хаос от порнография, насилие, грабежи и натрапчиво втълпяване на
фалш и лицемерие. Всичко това моделира начин на мислене и поведение, коренно противоположни на славянската идентичност на българския народ, на
неговата душевност и националната му самобитност“ (Акад. Попов, Н. Националното самосъзнание е в криза. – Дума, 21 май 2010, с. 36).
Със същата тревога журналистът Петър Бочуков предупреждава европейците, тръгнали по път без ясен край:
„Според прогнозите на авторитетни европейски институти на политическата карта на континента през следващите две-три десетилетия ще се поя-
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вят още десетина нови държави. Какви са основанията за подобна стряскаща
прогноза?
След неочакваната драматична промяна на границите в началото на 90-те
години отново се появи старият проблем за политическите и етническите граници, но вече на интегрирана Европа. А културното многообразие се оказа не
само неоспорима ценност, но и източник на заплахи. Мотото „Единство в многообразието“ (латинското IN VARIETATE CONCORDIA) така и до ден-днешен
няма истинско реално покритие. Все по-трудно се говори за светло бъдеще на
фона на ширеща се бедност, безработица и престъпност.
Тези противоречия остават неразрешени, независимо от добрите идеи, идващи от Брюксел. Това се отнася и до Република Кипър – един много сложен етнически възел. От 2004 г. Кипър е член на ЕС като единна държава, но на нейна
територия се намира самопровъзгласилата се Севернокипърска турска република, призната само от Анкара“ (Бочуков, Петър. Несигурният фундамент. Етническият сепаратизъм потъпква мотото на ЕС „Единство в многообразието“.
– Дума, 4 октомври 2010, с. 13).

10. Крахът на либералния мултикултурализъм или
началото на политическото благоразумие
Макар и с цената на тежки последици, главните европейски държави прогледнаха за очевидния още от самото начало отрицателен резултат от мултикултурализма, рожба на първоначалната еуфория на етническата истерия.
Мултикултурализмът се провали, заяви френският президент Никола
Саркози в интервю за френската телевизия TF1. На въпрос за политиката, според която обществото с радост приема и насърчава различни културни и религиозни имигрантски групи, Саркози заяви: „Разбира се, че трябва да уважаваме
различията, но не искаме общество, в което общините съжителстват рамо до
рамо.“ „Ако идваш във Франция, приемаш да се потопиш в една общност, която е националната общност, а ако не искаш да приемеш това, не можеш да бъдеш добре дошъл във Франция – добавя той. – Френската национална общност
не може да приеме промяна в стила на живот, в равенството между мъжа и жената, в свободата на малките момичета да ходят на училище. Бяхме прекалено
загрижени за идентичността на човека, който пристига, и недостатъчно за
идентичността на държавата, която приема този човек“ – казва Саркози.
През последните няколко месеца редица държавници признават, че политиката на мултикултурализма не е успяла да интегрира имигрантите.
Германският канцлер Ангела Меркел също заявява, че усилията в името на
мултикултурализма в Германия „тотално са се провалили“. Британският премиер Дейвид Камерън призна, че дългогодишната политика на мултикултурализъм е провал и призова към по-добра интеграция на младите мюсюлмани, за
да се овладее екстремизмът. „Нашите мюсюлмански сънародници трябва да
могат да упражняват религията си като всеки друг гражданин“ – казва Саркози,
но добавя, че „ние във Франция не искаме хората да се молят по „самоизтъкващ
се“ начин по улиците“.
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Наред с лидерите на Франция, Германия и Великобритания редица други
държави със същата тревога признават, че политиката на мултикултурализма
не интегрира, а сепарира, не обединява, а разделя и противопоставя. Особено
опасна е разложителната дейност на етническите партии.
Силно уязвими от политиката на мултикултурализма се оказаха източноевропейските постсоциалистически страни.
В Русия авторитетни интелектуални среди издигат тревожен глас срещу
задълбочаващото се разделение на обществото в резултат на наложената от Запада либерална политика.
С „Манифест на просветения консерватизъм“ президентът на Руската
фондация по култура Никита Михалков възбуни обществото. На 26 октомври
2010 г. той публикува политическата си платформа, изложена на 63 страници,
подготвяни цяла година. Манифестът, който съдържа няколко раздела за отношението на „просветените консерватори“ към различни сфери от живота на
държавата и обществото, е предаден на ръководителите на страната. Според
Михалков съвременният обществен строй „представлява гърмяща смес от догонваща Запада либерална модернизация, която устройва мнозинството руснаци“. „Еуфорията на либералната демокрация свърши!“, категоричен е авторът.
Според него е необходимо да се установят и да се поддържат законността и
редът в страната, да се осигурят културната и националната безопасност, да се
повиши благосъстоянието на гражданите, да се възстанови чувството за гордост и отговорност за собствената страна, да се гарантират социалната справедливост и социалната защита на гражданите, както и да се отстояват правата
и свободите на сънародниците в близката и в далечната чужбина.
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езата ми е, че без етническа толерантност не би
могъл да се реализира процесът на интеграция
на етническите общности в гражданското общество. Самата интеграция би могла да се осъществи, ако
всички се обединим около концепцията за нацията
като социокултурна (гражданска, политическа, духовна) общност. Известно е, че инерцията, свързана с
разбирането на нацията като етнокултурна (етноцентрична, кръвнородствена, племенна (конфесионална) форма, е причинила и продължава да причинява
много грешки и несполуки в процеса на националната ни консолидация.
Интеграцията като взаимодействие между хората и механизъм за тяхното взаимно опознаване и
възприемане е преди всичко толерантност. На 16 ноември 1995 г. 28-ата сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО в Париж прие Декларация за принципите на толерантността. В чл. I, ал. I пише:
„Толерантността означава зачитане, приемане
и правилно оценяване на богатото многообразие от
култури в нашия свят и на всички форми и начини
за проява на човешката същност. Толерантността
укрепва чрез знанията, откритостта, общуването
и свободата на мисълта, на съвестта и на убежденията. Толерантността е хармония в различието.
Тя е не само морален дълг, но и политическа и правна
потребност. Толерантността като добродетел, която прави мира възможен, спомага за замяната на
“културата на войната с културата на мира.“ И
ал. 4: „Постоянството по отношение зачитането на
човешките права като проява на толерантност не
означава толерантност към социалната несправедливост, нито отказ от своите или отстъпчивост
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към чуждите убеждения. То означава, че всеки е свободен да се придържа към
собствените си убеждения и признава това право и на останалите хора. То
означава признаване на факта, че хората, различаващи се по естествен начин
по своя външен вид, положение, реч, поведение и ценности, имат правото да
живеят в съгласие и едновременно с това да запазят своята индивидуалност.
То също така означава, че възгледите на един човек не могат да бъдат налагани
на другите хора.“ (Декларация..., 1995.)
Сред учените, които говорят и пишат за всеобща толерантност, бихме могли да споменем Платон, св. Аврелий, Августин, Кузански, Еразъм Ротердамски,
Джон Лок – „Писмо за толерантността“ (1689); Волтер – „Трактат за търпимостта“ (1763); Спиноза – „Теолого-политически трактат“ (1670); Кант –“Какво е
просвещение“ (1784); Джон Стюарт Мил – „За свободата“ (1859); Ули Кимлика
– „Либерализъм, общност и култура“ (1989); Тейлър – „Мултикултурализъм и
политиките на признаване“ (1982) и десетки други.
В есето си “Толерантност“ Волтер пише:
„Раздорът е голямото зло на човешкия род, а толерантността е единственият изход от него. Това е свойството на човечността. Всички сме изпълнени със слабости и грешки. Нека взаимно да прощаваме нашите недоизказаности и недоразуменията, които вършим. Това е основен закон на човешката
природа.“
А в Трактат за толерантността Волтер отбелязва (Волтер, 1986, 286):
„Нетолерантността е онова мрачно суеверие, което подтиква слабите
души да приписват престъпления на всекиго, който не мисли като тях.“ И допълва: „Правото на нетолерантност е абсурдно и е варварско: това е правото
на тигрите.“
Нетолерантността е нетърпимост към всички различия, отричане на всяка
чужда правота. Принципите на толерантността по отношение на другите хора,
култури и религии явно трябва да бъдат изстрадани. На Волтер принадлежи
мисълта: „Ненавиждам мислите ви, но съм готов да умра за това да имате
правото да се изкажете.“ А нетолерантността означава: ненавиждам мислите
ви и съм готов да ви убия, за да не можете никога да ги изкажете.
Толерантността е признаване на правото и свободата на другите да бъдат
такива, каквито са, да изглеждат различно, да мислят и да творят свободно.
Главното е да се зачита тяхната идентичност. Или да се следва широко разпространената максима: отнасяй се с другите така, както искаш те да се отнасят с теб. Както всичко на този свят, и тази сентенция е относителна. Тя крие
в себе си много истини. Но същевременно ни предупреждава за опасността да
разбираме универсалното през себе си – една особено голяма опасност, когато
другият е чужденец, когато ние сме си у дома, а той не е (Раз, 2003, 162).
Толерантността означава мнение, желание, начин на живот, ценностна
ориентация. Тя е необходимо условие за свободна конкуренция на различни
идеи, ценности, личности, смелост пред истината и независимост на духа от
всички форми на предразсъдъци и насилие. Формулата на толерантността означава способността да изслушваш чуждото мнение, без да си задължен непременно да се съгласяваш със събеседника си.
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Би могло да се твърди, че една от най-пълните дефиниции на толерантността дава Джон Лок:
„Границите на държавната власт се определят от природата й. За да я
разберем, да си представим естественото състояние, в което са живели хората преди възникването на държавата. В това състояние те биха се радвали
на естествените права да живеят и да ползват собствеността си както намерят за добре, а когато някой наруши тези права – да потърсят възмездие. В
случаите, в които нарушителят е по-силен от ощетения обаче, това възмездие
би се оказало невъзможно. Освен това, тъй като всеки съди сам за себе си, често
би се случвало някой да счете, че наложеното му възмездие е несправедливо или
прекомерно и сам да поиска да потърси възмездие, което би довело до безкрайни
войни на отмъщение. За да избягнат това, индивидите биха започнали да се
сдружават в доброволни защитни организации. Държавата произлиза тъкмо
от това свободно сдружение и следователно по природа има за цел да защитава естествените права на гражданите. Оттук тя е легитимна, доколкото не
нарушава тези права.
С оглед на природата на държавната власт нарушаването на правата на
гражданите не може да бъде оправдано дори на религиозни основания. В полза на
това могат да бъдат приведени следните допълнителни аргументи:
– спасението на душата не е грижа на светската власт, а на самия човек;
– върху вярата не може да се упражнява принуда и следователно намесата
на държавата в нея е обречена на неуспех;
– насилието над друговерците не е морално оправдано, защото изповядването на друга религия не е порок самò по себе си, както и изповядването на
своята не е самò по себе си добродетел“ (Лок, 1995).
Необходимо е да се подчертае, че толерантността не е безкрайна поносимост и търпимост и има граници. В този смисъл теориите за толерантността се
опитват да решат два главни въпроса:
а) какви граници трябва да има намесата в работите на другия;
б) какви граници трябва да има ненамесата в работите на другия.
Под „друг“ обикновено се имат предвид индивиди, етнически или религиозни групи. В работите им се намесва обикновено държавната власт (по-рядко
друг индивид или група). Намесата като правило е предизвикана от неприемането на действията, разсъжденията, убежденията, ценностите на другия. Ограничаването на намесата като правило се оправдава с някакъв вид права (човешки, граждански, естествени). Ограничаването на толерантността – с това,
че съответното действие представлява заплаха за държавата, за другите или
нарушава законите. Струва си да се отбележи, че държавната власт като правило не спазва предписваните й от теориите за толерантността ограничения и
оттук поставя пред тях допълнителната задача да оправдаят нарушаването им
(Христов, Ст.).
Бих искал да спомена няколко граници на толерантността: (1) етническите групи нямат право да потискат собствените си членове; (2) нямат право да
бъдат нетолерантни към членовете на други групи; (3) всеки член на една група
трябва да има възможност да я напусне; (4) всички групи да предоставят на
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своите членове адекватни възможности да изразяват себе си и да участват в
икономическия живот на страната, както и да култивират отношение и умения
за ефективно участие в политическата култура на държавата (Раз, 2003, 165).
Наред с това политиките на признание трябва да бъдат ограничени от едно
практическо съображение: (5) те имат смисъл само по отношение на жизнеспособни култури. Към това трябва да се добави едно аксиологично ограничение:
(6) признаването на ценността на всички култури не означава признаване на
равната им ценност1 (Христов).
За граници на толерантността би могло да се мисли и в тези случаи:
„Обществото има право да не проявява толерантност към онези свои
граждани, които демонстрират вярност към друга държава или нетолерантност към други граждани“ (Лок, 1995).
Един от най-влиятелните аргументи в полза на толерантността към различното мнение е предложен в „Теолого-политически трактат“ на Спиноза
(1670):
„Мисленето е отвъд границите на държавната и църковната власт. Те
трябва да бъдат толерантни към неправилното от тяхна гледна точка мислене, защото не разполагат с необходимата сила, за да го унищожат, и самò по
себе си то не представлява заплаха за тях. Тази толерантност обаче не трябва да се разпростира върху неправилните действия, нарушаващи законите или
разпоредбите им, които те имат право да наказват“ (Христов, Ст.).
Джон Мил обобщава: „Не можем да решаваме вместо другиго какво е найдобре за него: хората са различни, за различните хора са добри различни неща,
поради това трябва да бъдат оставени да преследват личните си интереси и
да водят живот какъвто намерят за добре. Държавната власт не трябва да
се упражнява отвъд тези граници и да се намесва в личното пространство на
гражданите. Това се дължи преди всичко на утилитарни причини – без толерантност към различните жизнени проекти гражданите не могат да постигнат нито щастието, нито степента на развитие, на които са способни.
Когато с действията си един индивид нарушава правата или нанася вреда
на друг, държавата трябва да изостави толерантността и да се намеси, за да
защити застрашения“ (Мил, 1993).
Сега все повече се налага възгледът, че основната предпоставка на толерантността е вярата в универсалния характер на човешката същност. Два са
принципите, върху които се основава философията на толерантността: принципът на равенството на всички човешки същества и принципът на свободата
в развитието на човешката същност. За толерантността вече се твърди, че не е
само търпимост и поносимост към различието, а е и необходимо различие и
другост за собствена свобода на развитие, обогатяване и легитимиране в условията на задължителна взаимна зависимост.
1

Това ограничение иде още от „Мултикултурализмът и политиките на признаване“ на Тейлър.
Съгласен съм с твърдението, че то прави т.нар. признаване на ценността на всички култури
двусмислено и позволява използването му като средство за дискриминация (макар и поизтънчена).
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Не съществува херметически затворена култура. Всички култури едновременно изпитват и оказват влияние на други култури. Никоя култура не е статична или неизменна. Всички са подложени на непрекъснати колебания, предизвикани от вътрешни или външни сили, които могат да бъдат благоприятни,
хармонични, доброжелателни и движени от благородни пориви или обратното,
да са основани на принудата, насилието, потисничеството или упражняването на нелегитимна по своя характер власт (Нашето творческо многообразие,
1996). Принципът за оцеляването в един мултикултурен свят не се състои в
това да мислиш, чувстваш и действаш като другия, за да се реализира сътрудничеството, а във взаимното зачитане, приемане и правилно оценяване на богатото многообразие от култури.
Държавата не може да определи поведението на хората и да им наложи насила да проявяват възхищение или уважение към несвоята култура, но забраната на всякаква форма на дискриминация по отношение на другите култури е
напълно в рамките на правителствените компетенции. Задължение на властта
е създаването на юридическата основа за взаимната толерантност и приспособяването един към друг, както и за недопускането на изблици на ксенофобия
и расизъм (Нашето творческо…, 1996).
Днес за България въпросите на културната интеграция в рамките на нацията се оказват тясно преплетени с въпросите на европейската интеграция на
самата нация.
Тогава толерантността следва да се мисли и донякъде в по-различен план
в сравнение с традиционната: например европейските страни, които защитават
своя трудов пазар от българите, го защитават не само от висококвалифицирани
бедни етнически българи, но – и то по-скоро – от ромите и от представители
на други малцинства, оказали се прекалено бедни и прекалено неадекватни на
новата европейска идентичност.
„Традиционната толерантност сега следва да гарантира преди всичко
адекватно европейско образование не само за българчетата, но и за турчетата, ромчетата и всички деца от малцинствата. На практика това означава
смесени училища, тъй като само така може да се осигури подходящо образование. Но българските родители не са склонни на подобна търпимост, която
е сред решаващите. Толерантността днес е преди всичко толерантност към
малцинствата в България да бъдат в същата степен европейци, както и българите“ (Пенчев, 2007, 24).
Принципът на плурализма, разбиран като проява на толерантност и зачитане на културните постижения на “другия, има значение не само при отношението към етническите малцинства, но и при отношенията между различните
етнически общности. Напоследък този въпрос придобива особена острота.
Сплотяването на една група около нейната идентичност довежда до установяването на една нова етническа политика. „Залогът тук е осигуряването на
контрол над (или на достъп до) държавната власт или извоюването на по-висок социален статус, или постигането на гаранция за сигурността на дадена
общност“ (Нашето творческо…, 1996).
Конституирането на етническата толерантност не е възможно на основата
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на принуда и насилие, на основата на господство и подчинение, защото междуетническите отношения, както и междукултурните отношения не са властови
отношения, а преди всичко интерсубективни, при които другата страна не може
да се разглежда като обект или инструмент. В отношенията на междуетническа
толерантност всеки от етносите е самоценен, т.е. зачитат се неговите свободи и
права, отбелязва Георги Фотев.
„Етническата толерантност предполага възможности и култивирани
способности за разбиране на гледната точка на другия, т.е. за усвояване на
другата перспектива, което дава възможност за контролиране на моята перспектива, а това е условие за адекватно действие. Признаването на ценностите на другия не означава отказ от ценностите, които споделям. Светът
на изкуството дава добър пример за уважение към разнообразни художествени
ценности, стилове, художествени визии на света и за необходимото съседство
на уникални художествени светове и художествени факти“ (Фотев, 1994, 192).
Интеграцията и етническата толерантност са една възможност и перспектива на човешкия живот. Те не само са чужди на насилието и принудата, но и
ги отхвърлят като несъвместими с духа на демокрацията или изобщо с човешкия живот. Защото насилието винаги ражда отчуждение, омраза и ненавист. От
друга страна, интеграцията и етническата толерантност извеждат общностите
от самоизолация и дават възможност на всекиго без оглед на етнос, език, религия и т.н. да реализира своите професионални и творчески възможности в
живота. И в този смисъл непременно трябва да се подчертае, че това, което усложнява междуетническите отношения, не е самият факт на етничност, а страхът, несигурността за бъдещето на етническата група, ненаучно обоснованите
и неясни публични политики спрямо тях. Това е нивото, на което трябва да
търсим отговор. Затова всички участници в интеграционните процеси трябва
да носят отговорност за сигурността и живота на другите, като по този начин
гарантират собствената си безопасност.
„Не е необходимо те да се харесват помежду си, но трябва с готовност да
приемат, че присъствието на другите не е пречка за собствената им етническа изява… Най-важното е мнозинството и малцинствата да бъдат чувствителни едни към други и да не поставят моралната стойност на другите под
въпрос. Много по-лесно е да поемаш загубата на власт или някое друго благо
от гражданското измерение на националността, отколкото да поемаш обида
срещу своята колективна морална стойност“ (Шоплин, Дж., 1998).
Затова философията на интеграция се осъществява най-добре, когато общностите са сигурни в бъдещето си. В този смисъл е необходимо толерантността да се осъзнае като начин на живот, като национална психология. Това ще
стане по пътя на възпитание в толерантност – процес сложен и продължителен,
протичащ от семейството до парламента. Възпитанието в дух на толерантност
и уважение към другите е предпоставка за демокрация и заслужава да бъде
приемано като основна и неотменна задача не само на едно или друго общество, а в глобален мащаб.
Възпитанието в толерантност би спомогнало за преодоляването и на наслоените през годините предразсъдъци.
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Предразсъдъците обикновено се приемат като отклонения от три идеални норми: „рационалност, справедливост и човешко съчувствие. Нормата на
рационалността изисква мненията за другите групи да се основават върху
достатъчна и сигурна информация; нарушаването й води до възникването на
различни стереотипи. Нормата на справедливостта изисква равно третиране на своята група и другите; нарушаването й води до дискриминация. Нормата на човешкото съчувствие изисква приемането на другия като равностойно
човешко същество, независимо колко различно би могло до бъде то; това приемане трябва да се изразява не само в действията, но и в нагласите и да включва както публичните, така и частните взаимоотношения; нарушаването на
тази норма поражда различни степени на нетолерантност (варираща от безразличие през негативна нагласа до открита враждебност)“ (Lindzey, 1996, 5).
Хората не се раждат с предразсъдъци, нито наследяват дискриминационната форма на поведение спрямо другите. Тези неща се придобиват. Голям
принос за това имат семейството, образованието и средствата за масова информация. Произходът им е в начина, по който младите хора се възпитават и образоват. Предразсъдъкът е предварителен възглед, превърнат в навик. В неговата
основа стои определен стереотип, схематизиран, устойчив, емоционално оцветен стандарт на възприемане, представяне, мислене и поведение на личността
или на дадена социална група. Съществуват различни предразсъдъци. В едни
случаи вниманието е съсредоточено върху расовите предразсъдъци, в други
– върху половата дискриминация, в трети – върху ксенофобията, в четвърти
– върху малцинствата. В много от образователните и възпитателните проекти и
програми се набляга на една или друга група предразсъдъци. Обръща се внимание как да се помогне на хората да осъзнаят и да преодоляват предразсъдъците
спрямо себе си и собствената си същност (нихилизъм). Има и обратни случаи
– някои култури, религии и др. страдат от високомерие и безкритично възпитание, от преживяване на собственото си усещане за превъзходство над другите
хора и общности (етноцентризъм). У нас преобладават етнически, религиозни и политически предразсъдъци. По-малко са расовите, а слабо се проявяват
половите… (Загоров, 2004, 125). Една от основните задачи на възпитанието в
толерантност е да се установят видовете предразсъдъци и да се изработят проекти и програми за тяхното преодоляване от децата и от техните родители, от
средствата за масова информация, обществените институции и така нататък.
Възпитанието в толерантност ни позволява да се възприемаме едни други
такива, каквито сме по произход, и заедно да работим за изграждането на толерантно общество. Хората са различни, но когато се създадат подходящи условия на живот, въпреки различията си, те могат да живеят съвместно в условията на толерантност и разбирателство. Съществуващите проблеми ще могат да
бъдат решавани само по пътя на диалога, съгласието и партньорството. Нужно
е да се формира у всеки гражданин разбирането, че за да се изгради толерантно
общество, е необходимо да се утвърди нова духовност. По-нататъшното демократизиране на обществото е неразривно свързано с хуманизацията на обществените отношения, с утвърждаването на по-богати, освободени от предразсъдъци и догми форми на общуване. Това би следвало да обхване всички групи
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и слоеве от населението на страната, които независимо от различията в етническото си съзнание, във вероизповеданието и в степента на културно-битово
развитие в своето единство съставят съвременната българска нация. По този
начин се създават необходимите условия за тяхното естествено и доброволно
интегриране към националните ценности и добродетели, без това да означава
премахване на многообразието от етнически, религиозни и културно-битови
прояви.
Практиката показва, че политиката на културна интеграция и етническа
толерантност може да се продуцира, ако широко се популяризира чрез печатните и електронните медии моделът на етническа толерантност, равнопоставеност на различните култури, уважение към техните традиционни обичаи и
ритуали. Нужно е да се покаже примерът на успели личности от отделни браншове, без разлика на тяхната етническа и религиозна принадлежност, за да видят младите хора, че ще бъдат забелязани и поощрени, и да вярват, че могат
да реализират своите възможности в България. Трябва да бъдат издирвани и
откривани таланти чрез прослушвания на музиканти и певци от всички възрасти от различните етнически малцинства; да се организират развлекателни
програми, празници на талантите, спортни прояви и др.; да се създават детски
и юношески вокални групи, ансамбли, танцови състави, за да могат младите
хора да се приобщят към нравствените и естетически ценности на гражданското общество.
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Трендафил Митев – професор,
доктор на историческите науки.
От 1992 до 1999 г. е главен редактор на сп. „Военноисторически
сборник“ в Института за военна
история. От 1999 г. е преподавател във Факултета по международна икономика и политика при
УНСС – София. Председател е на
Македонския научен институт –
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монографии, на 120 научни студии и статии и на пет книги на
английски език, разпространени
извън България.

ои са обективните причини за появата и налагането на политическото апостолство като
водеща, движеща и ръководна сила в еволюцията на
българското общество през новото време? Ако се
обърнем отново към циклично-вълновия цивилизационен подход на Николай Кондратиев, трябва да
кажем още следното: с методиката на Кондратиев са
очертани всъщност траекториите на няколко типа
цивилизационни вълни.
Едната той определя като глобална. Тя се отнася
към вълнообразното развитие на човешката цивилизация изобщо, в общопланетарен план. Втората вълна е характеризирана като регионална. Тук се имат
предвид примерно възходите и кризите на цивилизационните реалности само на европейския континент
(такива са случаите, които приведохме по-горе като
примери). Третата вълна Кондратиев определя като
локална. Това е зигзагообразното развитие на цивилизацията в рамките на един относително обособен
регион, какъвто са например Балканите1.
Въз основа на фактите от развитието на човечеството Кондратиев доказва, че между трите типа
вълнообразни движения в цялостното развитие на
цивилизацията съществува логична и неизбежна успоредност. Защото резултатите на всяка една от тези
три типа цивилизационни вълни пораждат силни
въздействия върху другите. В същото време обаче,
макар и невинаги, примерно регионалната и локалната цивилизационна вълна в Европа се движат в
„абсолютен синхрон“. Поради конкретните условия в
различните зони.
* Продължение от бр. 5/6, 2011.
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Точно такъв е случаят „Европа–Балканите“ през ХVІІІ и ХІХ век. В общоевропейски план регионалната (общоконтиненталната) цивилизационна
вълна по това време вече се е отлепила от дъното на кризата, възникнала през
ХІV–ХVІ век. Извършени са Английската и Френската демократична революция. Написани са първите конституции на новото време. Системата на държавно устройство и управление се пренарежда във варианта представителна
демокрация. Индустриалната революция променя из основи енергийните източници, процедурите, свързани със създаването на материални блага, и начина за производство на `духовни ценности на Стария континент. Разработени
са и вече широко се разпространяват модерните ценности на консервативната,
либералната и социално ангажираната политическа идеология. На Балканите
обаче локалната цивилизационна вълна точно тогава навлиза в най-долната
фаза на спад.
През ХVІІІ век в границите на Османската империя започва известната
епоха на тотален цивилизационен упадък2. Неговите последици са толкова
дълбоки, че ще принудят политическия връх начело със султана постепенно да
се ориентира към разработване на някаква реформена политика. Този процес
протича обаче изключително бавно. Политиката, свързана с него, се провежда с
половинчати мерки. Поради това до 1876 г. „надигането“ на цивилизационната
вълна „нагоре“ – към проевропейския прогрес, в Османската империя никога
не доби характера на напълно европейски тип цивилизационна модернизация.
Противоречивостта на процеса в Турция създаваше условия самата криза да
преминава през някакви „свои“, „вътрешни“ подетапи.
Казаното дотук дава основание да се направи първият извод, свързан с
интересуващия ни подвъпрос, а именно: дълбокият и необратим цивилизационен колапс, в който изпада Османската империя през ХVІІІ век, поставя пред
българския народ по абсолютно същата логика, която е характерна и за миналото на Европа, обективната необходимост да се появи онзи особен тип нетрадиционни „цивилизационни пратеници на съдбата“, които от 2000 години
в периоди на цивилизационни преходи вече са наричани „апостоли“.
Те трябваше да осъзнаят същността и да дефинират една качествено нова
ценностна система за цивилизационното бъдеще на българския народ. Да положат усилия за създаването на конкретната идейна и материална основа на това
дело, като сами привлекат достатъчна социална база, за да може да се осигури
жизнено важното (дори съдбовното) „надигане“ на локалната цивилизационна
и политическа вълна в полза на българския народ. Това според нас е първата
обективна причина – хранителната среда на епохата, която поражда необходимостта от появата на не просто обикновен тип „политически мислители“
и „философи класици“ в традиционния за Европа вариант. Или „парламентарни дейци“ и „партийни лидери“. За български деятели по подобие на европейската политическа класика през ХVІІІ и ХІХ век в границите на Османската
империя не съществуват абсолютно никакви условия! Затова „политическите
апостоли“ се нагърбват чрез своята технология за работа сред народа да изпълняват класическата си функция и сред българите. Така, както тя е изпълнявана вече неведнъж от техните предшественици в историята на европейските
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народи при аналогични обективни условия.
Като втора причина за възникването на българското политическо апостолство в новото време може да се посочи влиянието, което е оказвал примерът на християнските първоапостоли при разпадането на държавата и властта в Римската империя. Както и последиците от делото на „равноапостолите“
Кирил и Методий в ранните векове на българската държавност.
Множество конкретни факти доказват, че българските политически апостоли от новото време са познавали отлично народополезната мисия на християнските апостоли. Обяснението е просто. В началото на своя път най-значимите от тях са били тясно свързани с Българската православна църква. Паисий
Хилендарски прекарва целия си съзнателен живот като монах в българските
манастири в Атон. Васил Левски от 1856 до 1858 г. учи в свещенически клас в
Стара Загора. Записките, които е направил по това време „Въведение в изобличителното богословие“, доказват, че той е познавал отлично делата на християнските апостоли Павел и Петър. Апостол Павел е посочен там като пример как
с „благоразумна ревност“ трябва да се защитава истината срещу „противниците“. А тях (противниците) човек „трябва да обличава нещадно“, тоест – да ги
„разобличава безпощадно“. На друго място апостол Павел се сочи като образец
за вярно и праведно служене на истината; Левски още на младини е познавал
и теорията, според която богослужението на апостол Петър в Рим е основание папите да наложат своето духовно върховенство над католическия свят3.
Не бива да се забравя също така, че близо три години след училището Васил
Левски, като дякон, е помощник на вуйчо си – монаха хаджи Василий. Стефан
Стамболов (третият главен апостол на България) в продължение на две години
учи в руско духовно училище в Одеса. Така че и той на свой ред е бил добре запознат с делата на християнските апостоли и с технологията, използвана от тях
в практическата им дейност.
Следователно основните представители на българското политическо апостолство в новото време тръгват към апостолската си мисия в политиката поучени и от опита на най-добрите представители на апостолството, което са
имали възможност да изучат лично от литературата в православния храм.
Или в духовните училища. Казано по друг начин, българското политическо
апостолство през Възраждането стъпва върху една хилядолетна класическа
цивилизационна традиция (европейска и чисто българска) и това играе важна
роля за неговата поява.
Трето, важен допълнителен стимул да се открие терен за изява на българското политическо апостолство в новото време е тоталната интелектуална
разруха и духовната деградация, наложени на българите от османския завоевател. Четири века нашият народ не разполага с висша духовна, да не говорим
за светска интелигенция. Такава, която да владее положителните науки. От ХV
до ХVІІІ в. само един българин католик получава висше университетско образование в Италия!? Следователно сред българите към средата на ХVІІІ век липсват фундаменталните „културни инструменти“, характерни за новото време,
които при другите народи обмислят и описват в дебели книги перспективите за
цивилизационния напредък на своята нация и държава. Разработват конкрет-
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ните проекти за тяхното бъдещо развитие. Дефинират ценностните системи на
новите идеологии. Затова напълно естествено, при липсата на възможности
да използват „новите инструменти на световния цивилизационен прогрес“
– знанията на светската интелигенция, българите по неволя са били принудени да използват „старите инструменти“ на цивилизационния прогрес, като
апостолството, които са познавали. И за които са били добре информирани,
че носят полза на народите. По-образовани хора, свързани с църквата, но усвоили и идеите на новото време, по примера на старите апостолски генерации
тръгват лично сред народа, за да разпространяват и защитават по градовете
и селата на България новите политически идеи и учения на своята епоха.
Четвърта причина апостолството да играе значителна роля в българската
политическа съдба през новото време е „пълното институционално зануляване“, наложено от османците на подвластната българска общност.
Гърците, макар и в рамките на Османската империя, все пак разполагат с
такава влиятелна и икономически мощна институция, каквато е Вселенската
патриаршия в Цариград. Гърци периодично са изпращани да управляват Молдова. В християнските епархии навред из империята властват владици гърци.
Като морски народ, живеещ в „граничната зона“ на империята, гърците са в
постоянен контакт и с Европа. Така че те имат много повече възможности за
осигуряване на допълнителни материални и духовни ресурси за своето освобождение и цивилизационно развитие в бъдеще.
При сърбите ситуацията е аналогична. До последната четвърт на ХVІІІ век
те имат своята Печка патриаршия със сръбски владици. Непосредствената граница с Австрийската империя им осигурява възможности за активен търговски оборот. Големите сръбски свиневъди в Шумадия натрупват солиден финансов ресурс, с който през 1804 година организират самостоятелно въоръжено
въстание, поставило началото на сръбската свобода. Близостта на крупните,
свободни културни центрове – Виена и Загреб, дават допълнителни духовни и
политически предимства на сръбския народ. А Влашкото княжество, ако и васал на султана, през ХVІІІ и ХІХ век вследствие на руските военни победи над
Турция фактически води самостоятелен политически и духовен живот.
Единствено българите са в качествено различна обстановка. Те са в сърцевинната зона на имперската територия. Землището им е в непосредствена
близост до столицата Истанбул и фактически осигурява основанията за третиране на Османската империя като европейска държава. Поради тези причини
централната имперска власт не е оставила абсолютно никаква общонародна
българска институция, която в някаква степен да е в състояние да организира
самостоятелно, да ръководи непосредствено и да защитава целенасочено общобългарския народностен интерес.
Освен всичко друго българите са и в най-голяма международна изолация.
Само те нямат възможности за непосредствени контакти с „напълно свободна“,
да не говорим за велика европейска държава. При това положение само народни деятели, възприели тактиката на непосредственото апостолско действие
сред народа, се оказват в състояние, с характерната за тях изначална цивилизаторска и организаторска дейност, да започнат мобилизацията (буквално
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от нулата) на българския духовен и материален ресурс, за да се осигури изходът на нашия народ от цивилизационното дъно, в което го е натикала кризата,
обхванала Османската империя през ХVІІІ и ХІХ век.
Пето, когато търсим причините, поради които през новото време политическото апостолство играе по-особена роля в българския обществен живот,
никога не бива да омаловажаваме делата на манастирските пратеници по българските земи – т а к с и д и о т и т е . След османското завоевание държавната
власт в империята се дистанцира от материалната издръжка на православните
ни манастири. Това налага през ХV век най-големите от тях да създадат института на „таксидиотите“. Това са официални пратеници на големите манастири,
които целогодишно обикалят из градовете и селата на България. Основната им
задача е да събират материална помощ за издръжката на своите манастири. Заедно с това обаче тези хора разнасят из българските земи и икони, и църковна
утвар, и богослужебни книги за разпространение сред народа. Носят и специални мощехранителници, пред които изпълняват богослужения по градове и
села. Особено там, където няма българска черква. Така че таксидиотите по същество цели четири века изпълняват ролята на един напълно реален „продължаващ“ или „поддържащ апостолски екип“. Те възраждат най-непосредствено
и държат жив цели 400 години пред очите на нашия народ примера колко е
полезно някой да обикаля сред българите, за да поддържа техния дух, народностно съзнание и морални ценности. Без дейността на таксидиотите семето,
посято от християнските първоапостоли щеше да претърпи много по-големи
поражения из българското землище!
Таксидиотите най-напред възобновяват и след това продължават изпълнението на апостолската мисия. В продължение на 400 години те играят
незаменима практическа роля и осигуряват оцеляването из българските земи
на онова, което са сътворили християнските първоапостоли. Затова таксидиотите могат да се определят като личности, „изпълняващи апостолска мисия“. Най-важното, заради което акцентираме върху тези факти, е, че първото
навлизане на бъдещите български политически апостоли сред народа е било
именно в качеството им на манастирски таксидиоти: Паисий Хилендарски е
бил таксидиот на своя манастир и е обиколил многократно землището ни;
дякон Васил Левски е бил помощник на вуйчо си хаджи Василий – таксидиот
на атонските манастири. Тези детайли показват, че „първото навлизане“ сред
народа на най-големите ни политически апостоли е от позицията именно на
манастирски таксидиоти.
Шестата причина българското политическо апостолство да играе в народния ни живот през новото време по-голяма роля, отколкото при другите
народи, трябва да се търси в областта на политическата равносметка. Безуспешният опит от стихийното хайдушко движение, неуспехите на набързо организираните локални въстания и особено победите на сръбската и гръцката
освободителна революция плюс процесите, протичащи в Европа, показват след
втората половина на ХVІІІ век нещо изключително важно. То може да се дефинира като поява на разбиране, че българското дело в условията на цивилизационния колапс, обхванал Османската империя, се нуждае вече от качествено нов
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тип политическо мислене. Че то трябва да се базира на модерна – европейски
тип ценностна система. Тя да е сглобена в цялостна, логично подредена, но
качествено нова българска политическа доктрина, като се осигури и друга организация на духовния и материален ресурс на народа. Тази равносметка, при
наличието на посочените по-горе неблагоприятни условия, също разчистваше
достатъчен терен за действието на фактори, които използват стилистиката на
политическото апостолство.
Като седма причина може да се посочи играта на официален Белград с
българското освободително движение през 60-те години на ХІХ век. Опитът от
легиите през 1862 и 1868 г. доказва потребността националноосвободителната
кауза да се положи само и единствено на национална почва. Така че разглежданият външен фактор привнася в допълнителна степен енергия за постоянното
активизиране и най-вече за преминаването на българското политическо апостолство от един по-ранен период (да го наречем просветителския) към следващите, по-високи и зрели периоди на развитие. Те са свързани вече с „движението на апостолите сред народа“, но не с оглед на обикновена национална
просвета, а за да се организират непосредствено институциите (инструментите) за успешно постигане на политическо освобождение.
Осма причина е постепенната поява и на необходимостта от по-високите
цивилизационни цели и непосредствени практически амбиции, с които българското политическо мислене започва да се ангажира след средата на ХVІІІ век.
Идеите за самозащита на българския народ с цел неговото биологично оцеляване (и дори мечтата за „възстановяване на българското царство“) вече са изминат етап. Започва качествено нова епоха, в която се формира теорията на
българската демократична политическа култура. Тя се характеризира с търсенето на възможно най-добрите, най-подходящите за българските условия
вече нови, модерни форми за бъдещо устройство на една освободена България.
Търсят се и доказателства, че е възможно да се осигури вече не просто свобода,
а заедно с нея и една цивилизационна успоредност, една едносъщностна идентичност на свободното българско развитие с развитието на модернизиращия
се европейски свят.
Самò по себе си изпълнението на тази уникална задача на епохата също
не беше по силата просто на „просветения“ и „знаещия“ човек. Тук бяха нужни освен книжните знания и още много практически политически умения да
се работи непосредствено и ефективно сред народа. Потребни бяха познания
за особеностите на българската народопсихология; нужна бе готовност да се
тръгне непосредствено из българското землище – и то от нулата, за да се изгради несъществуващият политически инструментариум, който да осигури постигането на качествено новите цивилизационни цели; потребни бяха дори чисто
човешки кураж, безстрашие, физическа издръжливост, умение да се работи
в условията на зимен студ, при липса на средства, при глад и в нелегалност;
и най-вече беше нужна рядката способност „да се влиза в душата“ на народа.
Само така можеше там да се насадят трайно качествено новите цивилизационни ценности на епохата. Подобно гигантско дело отново можеха да осъществят
само онези от изключителна категория, уникални, велики исторически личнос-
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ти, които бяха наречени вече от европейците „апостоли“.
Следователно, ако обобщим и този подвъпрос, може да се каже следното:
българското политическо апостолство се яви като логичен и неизбежен резултат на конкретните реалности, в които беше поставен нашият народ. В
условията на цивилизационната криза, в която изпадна Османската империя
след ХVІІІ век, неговата мисия не можеше вече да се изпълни нито от обикновения хайдутин, нито от класическия тип свещеник, нито от даскала в килийното
училище. Да не говорим за модерно мислещия представител на образованата
светска интелигенция, който през ХVІІІ в. изобщо отсъства от българската обществена сцена!
Не би било пресилено, ако се каже, че самата епоха провокира необходимостта да стане възможно из средите на самия народ да излязат „пратениците на съдбата“. Тоест онези нетрадиционни вестители на задаващата се нова
цивилизация по българските земи – политическите апостоли. При липсата на
каквато и да било самостоятелна, официална общонародна институция по
нашите земи, при отсъствието на собствен светски духовен и политически
елит и при наличието само на опита от движението на манастирските таксидиоти сред народа и знанията за дейността на „старите апостоли“ – политическите апостоли единствени в конкретните условия на българското народностно битие) бяха в състояние да осигурят условията за надигането на
цивилизационната вълна (идейно и практически) в развитието и на нашата
нация през новото време.
Обща характеристика на апостолския стил на работа в политическия
процес. Без съмнение един от най-важните въпроси на разглежданата тук тема
е: кое е най-характерното, кое е типичното, какво отличава дейността на българските политически апостоли като водещ и относително самостоятелен фактор в националния ни политически процес? Трябва предварително да се отбележат две важни обстоятелства. Първо, изрично трябва да се подчертае, че е
трудно цялостното явление „българско политическо апостолство“ да се подведе под общ, обединителен знаменател. Причината е в различията на мисиите,
които отделните апостолски поколения изпълняват в българския политически
процес. И на второ място, не бива да се забравя съществената специфика на
времето, през което те действат. Поради това тук ще маркираме само една основна схема, която търси най-общите обединителни точки в областта на
апостолската теория и политическа практика. Тези, които по наше мнение
сравнително плътно поставят основата на търсената „обобщена представа“
или на „възможния цялостен образ“.
Първо, една от най-важните особености на българското политическо апостолство в новото време е, че на своето драматично обществено поприще нашите апостоли никога не получават нищо даром, „наготово“. Нито като конкретна ориентировъчна теория, нито като непосредствена практика. Не е известен
случай крупен европейски политически мислител (или политик практик) да е
предложил пряко на Паисий, на Васил Левски, на Стефан Стамболов, Дамян
Груев или Гоце Делчев конкретни теоретични идеи за непосредствената им

73

ИСТОРИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ
практическа дейност, специално по българския въпрос през тяхната епоха.
Нещо повече! Добре известни са точно обратните примери – възпрепятстващите игри на сръбските министри с българското дело, както и усилията даже
на руския пълномощен министър в Цариград граф Игнатиев лично да убеди
Васил Левски да въздържа българските апостоли от конкретни практически
действия4.
Неслучайно на 28 януари 1871 г. Апостола пише до Любен Каравелов: „На
нашия предразнял глас – никакъв отзив, отникъде за помощ, а напротив: стават учители против нас. Тогава де остава тяхното образование и човечество?
А и все тъй ли ще им плачем и да се надяваме на техните лъжи? Не, наместо
сълзи сега леем куршуми, а надеждата ни е на правосъдният (т.е. Бог – б. м.) и
на нашите мишци.“5
Във всички случаи българските политически апостоли осъзнават сами
правилно великите задачи на своето време, с които трябва да се ангажират.
Една фундаментална отговорност за всекиго, който е решил да се занимава
с висша политика и с управление на народните работи. Безспорна класика в
това отношение е позицията, отразена в писмото на Васил Левски до П. Хитов
от февруари 1868 г. В него Апостола пише: „Да дойдете при мен или да ви пиша,
к ак в о а з м ис ля д а пр а в я и щ е го н апр ав я, ако рече бог… за което ако изпечеля, печеля за цял народ, ако изгубя – губя само мене си6. Така че самобитната
прозорливост, евристичната откривателска способност и нетрадиционността
– това е първата група от характерни особености на българските политически
апостоли. Те не чакат „съвети“ отвън! Не разчитат на подкрепата на „надеждни
задгранични съюзници“.
Второ, водеща особеност, свързана с дейността на българските политически апостоли, е тяхната уникална последователност, базирана върху чувството им за „цялост“, за „завършеност“ на политическите инициативи. След
като дефинират сами новите си, актуални конкретни цели, те подготвят
лично и обстановката, като осигуряват непосредствено необходимите ресурси за постигане на начертаните планове. Така в последна сметка българските
политически апостоли реализират практически онова, което можем да наречем „цялостен“ или „завършен политически цикъл“ при разрешаването на национално значимите задачи, с които те са се ангажирали.
Да вземем за пример делото на Паисий Хилендарски. Той пръв осъзнава необходимостта от качествено ново, рационално, ренесансово политическо
мислене у българите. В резултат Паисий сам си поставя целта; открива и посещава всички известни му книгохранилища; там си набавя необходимия информационен масив; написва лично знаменитата си история; доказва в нея потребността българите подобно на гърците да станат „политични“, ако искат да
постигнат техните успехи в реалния живот; разчиства духовния терен за своето дело, като разгромява безпощадно гръкоманията на част от зараждащата се
българска буржоазия; дефинира ясно обективните добродетели на българския
народностен характер, които гарантират, че българите също могат да се научат
да провеждат полезна за себе си политика; тръгва сам да търси съмишленици,
които да подкрепят неговото дело; намира ги и ги убеждава в правотата си; те
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тръгват след него, като сядат и преписват на ръка този учебник по българска
модерност, какъвто е „История славянобългарска“; по този начин Паисий създава сам новото духовно движение от следовници; а те на свой ред придават на
Паисиевото дело всенароден характер7. В резултат още към първата четвърт на
ХІХ век българската интелигенция вече мисли по паисиевски. Тоест модерно,
рационално – по европейски.
Политическият цикъл, заченат и приключен от Хилендарския монах, завършва с пълен успех. Благодарение на този български апостол нашият народ
пораства духовно и политически. Той прераства в „нация“, която си дефинира
първия общобългарски идеал, структуриран в три глобални политически задачи: създаване на светско българско училище, извоюване на пълна църковна независимост и борба за постигане на политическа свобода. Тяхното практическо
разрешаване ще означава извеждане на българите върху друма на европейското цивилизационно развитие.
В края на 60-те години на ХІХ век Апостола Левски постъпва по аналогичен начин: сам пръв осъзнава вредите от политиката на съседните държави
за българското освободително дело; разбира ясно, че безпомощността на националната ни революция ще се премахне само ако ръководният й център се
намира на собствена територия; разработва доктрината за пренасяне на цялата организационна дейност на освободителното движение вътре в поробените
български земи; издирва и намира подходящите политически съратници; подготвя ги идейно и организационно практически; с тяхна помощ изгражда лично частните революционни комитети по всички краища на Българско; написва
Устава и Програмата на ВРО, в които залага върховите постижения на българското национално демократично политическо мислене за чистата и свята република, за братското единство и разбирателството между всички народностни
групи в бъдеща свободна България.
В резултат Апостола подменя из основи характера на българския революционен кадър, върху чиито плещи лежи главната политическа задача на
българите – освобождението. И макар че през 1873 г. Апостола Левски увисва
на бесилото, революционната организация създадена от него, ще изиграе найважната роля за провеждането на Априлското въстание през 1876 година, с което започва практическото освобождение на българите.
Като трети класически пример за успешна реализация на „пълен затворен апостолски политически цикъл“ може да се посочи дейността на апостолите, продължили националноосвободителното дело сред поробените българи
в Македония – Дамян Груев, Гоце Делчев и Михаил Герджиков. Те преценяват
правилно, че чл. 23, наложен от Великите сили в Берлинския договор, предвижда необходимостта от реформи в Македония, факт, който създава условията
„най-лесно“ да се постигне целта – автономия на областта (тоест да се повтори
случаят с бившата Източна Румелия – Македония да се самоуправлява); разработват основните програмни и регламентиращите документи за практическата дейност на организацията; убеждават българското обществено мнение, че
новата и изключително деликатна „автономистка идея“ не бива в никакъв
случай да се схваща като „национален сепаратизъм“; че тя е разработена само
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като етап към бъдещо обединение на автономна (самоуправляваща се) Македония със свободна България. Груев, Делчев и Герджиков в продължение на 10
години лично изграждат организационната мрежа на ВМОРО върху територията на Македония и Тракия и възпитават хиляди верни последователи, които се
превръщат в главна ударна сила на революционната организация.
Така към началото на ХХ век българските апостоли в Македония и Тракия
създават най-силната в света революционна организация на своето време. От
нейните действия вече зависи спокойствието не само на Османската империя,
но и на Балканите, а в известна степен и на Европа! Връхна точка в историята
на българското апостолско дело в Македония и Тракия се явява славното Илинденско-Преображенско въстание от 1903 г. То поставя през 1912 г. началото на
практическите действия за непосредствено освобождение на Македония и Тракия от властта на Османската империя.
Трето, изнесените факти доказват, че всички представители на българското политическо апостолство демонстрират умение да схванат правилно
кои са естествените следващи политически стъпки, които трябва да се предприемат; съответно как трябва да се реализират те, така че да се осъществи
логично надграждане, полезна приемственост и реален напредък в политическото развитие на българското общество през съответното време. Тоест те не
стоят нито мисловно, нито практически „на едно и също място“, в политическия смисъл на думата. А непрестанно придвижват националния политически
процес напред и все към по-високо.
Българите от епохата на Паисий имат нужда от модернизиращо мислене,
отразено в книга, с която да се основоположи новата, национална политическа
култура. Хилендарският монах задоволява тази основна обществена потребност. Епохата на Левски изисква собствен, ефективен инструмент, чрез който
да се разреши най-важната, но и най-тежка задача, формулирана от Паисий
– националното освобождение. Левски я поема като политическо наследство.
Със създаването на ВРО обаче Апостола надгражда инструментариума на българския политически процес. Той създава първата добре организирана „революционна армия“ в българските земи. Епохата на Дамян Груев и Гоце Делчев
изисква още по-нова теоретична доктрина и още по-силно въоръжена организация предвид усложненото положение в Македония и Тракия след 1878 г.,
за да се подготвят условията за бъдещото национално обединение. Те на свой
ред обогатяват и теорията, и практиката на общобългарския политически
процес. Такава уникална градивна приемственост и плодотворна еволюция в
националното ни политическо мислене за съжаление не се наблюдава между
политическите партии, когато те трябваше вече да развиват реалността в
свободна България.
Четвърто, делото на българското политическо апостолство създава теория и политическа практика, които реално обогатяват и европейския политически процес. Добре известно е, че идеологията и практическата дейност
на Вътрешната революционна организация, създадени от Апостола Васил
Левски, след 1878 г. ще бъдат обект на проучване от създателите на ВМОРО. Дамян Груев и Гоце Делчев използват, но и обогатяват опита, натрупан
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през епохата на Левски. А от 90-те години на ХІХ век редица други националноосвободителни движения – като арменското, албанското, ирландското
и др., ще започнат да проучват пък теорията и практиката на ВМОРО.
Това означава вече, че в крайна сметка политическият продукт, сътворен
от българското политическо апостолство, по най-убедителен начин трябва
да се третира и като класически принос в развитието на европейския политически процес, свързан с борбите за свобода и демократично устройство на
държавата. Не са много сферите от българската политика, които се радват на
такава международна значимост.
Пето, казаното по-горе съвсем не е случаен резултат. Българските апостоли разработват и в продължение на близо век и половина използват една собствена, уникална политическа технология за плавно, но трайно въвличане на
най-достойните българи във великите инициативи, свързани с националната
политика.
Независимо за кое апостолско поколение става дума – от Паисий до Дамян
Груев задължително се започва със спечелването и организирането на един начален малък елит. Като правило това са възможно най-образованите хора сред
българите в съответното време – свещеници, учители, търговци, които да са
лично познати на съответния апостол. Подобен „немасов“ и „непопулисткоагитаторски“ старт не е случаен. През епохата на националноосвободителните
борби апостолите смятат участието в българския политически процес за „свята работа“. Главната цел, която се гони с нея, е извоюването на „златната ни
свобода“ 8, по израза на Левски. Поради това за нейното постигане при всяка
апостолска генерация се ангажират „най-свестните“ – тоест най-авторитетните
хора в българското общество. Те, а не случайни авантюристи, полагат основите на това, което може да се нарече стартови „опорни точки“ на предстоящия
апостолски цикъл в развитието на българския политически процес.
Със завладяващо слово, с убедителни аргументи, плод на мъдро анализираните реалности, апостолите постепенно формират собствен практически
политически опит у първопосветените. Той има за цел да превърне в тяхно дълбоко лично убеждение разбирането на няколко фундаментални идеи, важни за
успеха на всяка политика: изключителната отговорност, която поемат онези,
които са се заели с „народното дело“; потребността винаги да се работи смело,
но внимателно, при стриктно спазване на принципа на „съгласието“ и „вишегласието“. Неизменно се доказват и безспорните предимства, които ще последват, след като се реализира новата глобална политическа задача, свързана с
цялостното издигане нагоре на цивилизационната вълна в развитието на българския народ. Следователно съратниците на апостолите знаят какво реално
ще донесе на народа тяхното активно участие в реалния политически процес.
Апостола Левски естествено трябва да се определи като пръв и ненадминат теоретик класик на голямото практическо българско политическо строителство. Негови са цяла поредица от фундаментални постановки, които не
са загубили значението си във връзка с изграждането на политическите фактори и до днес. По различни поводи Апостола пише: „на всичко трябва да сме
осторожно умни“; „трябва да се съветваме един други и да се слушаме“; „да
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избягваме даже и най-малката гордост“; „да не присвояваме на себе си нищо“.
Или, казано по-обобщено – посветилият се на политиката трябва да бъде винаги „послушлив на умно-безстрашливото вишегласие“.
С напредването на подготвителната работа, вършена от апостолите, сред
членския състав на организираните начални опорни точки постепенно се разгръща „собствен“, „вътрешен“ дебат между членовете за добра и все по-добра дейност. Така на базата на опорните точки с течение на времето възниква
добре организирано, елитарно нелегално „обществено движение“. Паисий го
последваха 40–50 души, преписаха и разпространиха „Историята“. Левски бе
последван от хиляди. А когато апостолската функция поеха Дамян Груев и Гоце
Делчев, зад тях застанаха непоколебимо вече близо два милиона поробени българи в Македония и Тракия, и така нататък.
През нито едно българско апостолско движение обаче в неговите редици
не се допуска присъствието на „туркофилските мекерета“, „изродици български“ и „чорбаджии, които пречат на народната ни цел“, както е отбелязал лично
Апостола Левски. Затова в хода на всеки следващ пълен политически апостолски цикъл на българската обществена сцена ние наблюдаваме появата на все
по-нов тип и все по-богати в същността си човешки характери.
Апостолското движение е базирано не само върху добре сглобените организационни ядра. През отделните периоди от своето развитие то е мотивирано и с най-великите политически идеи, дефинирани в националното развитие на българите. Като се тръгне от призива на Паисий за преодоляване на
българското чувство за малоценност – „О, неразумни и юроде, поради что се
срамиш да се наречеш болгарин?“; мине се през идеите на Левски за „Чиста и
свята република“; и се стигне до завета на Гоце Делчев поробеният да се бори за
свобода, а свободният – за своето съвършенство. Поради това началните елитни апостолски опорни точки – „частните комитети“, нарастват в числено отношение и с тяхна помощ протича „зареждането“ на цялото „околно общество“ с
нови мисли, пориви, чувства, настроения, идеи и амбиции. Настъпва момент,
в който комитетите се превръщат в достатъчно жизнеспособна и идейно зряла национална политическа организация.
При масовизирането на апостолската политическа организация също се
спазват строги принципи: при разрастването на частните комитети се предпочитат предимно „некомпрометирани пред българския народ българи родолюбци“; „само ония, които могат да пазят тайна“ и „най-искрените приятели“. Но
единствено при условие, че „тия желаят заедно да делят щастие и нещастие на
бойното поле“. Тогава „може да се приемат за членове“, казва Левски. „Първата
длъжност“ на организирания радетел за свободата на българите трябва да бъде
„да мисли за народа си“.
Така в напредналите етапи от развитието на съответния апостолски политически цикъл в българското общество се изграждат безпрецедентни в миналото и сложно взаимообвързани вътрешни мрежови обществени структури. Те
обединяват мобилизираните в различна степен сили на нацията под един ръководен център. При постигане на национален обхват на системата от мрежови
патриотични структури апостолите налагат съответните съподчинености – и
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по хоризонтала, и по вертикала на новоизградената нова, нелегална българска
апостолска политическа система.
Всичко се ръководи и контролира от ЦК. Така от един момент „най-първите“, т.е. най-видните, уважавани и авторитетни хора на нацията от всички основни слоеве, се оказват ангажирани с поредната цивилизационна задача,
решавана през съответния апостолски цикъл. Накрая се получава желаният
положителен резултат, защото апостолите налагат (и твърдо отстояват)
разбирането, че политиката е „най-святото дело“, с което трябва да се занимават само „свестните българи“. Поради това в него се въвличат само вече
доказалите се „най-чисти“ и възвишени радетели на националния прогрес. Това
постижение на българската политическа и държавнотворческа мисъл ще бъде
забравено в политическия живот на свободна България.
Шесто – изключително важно! И в теорията, и в практиката редуващите се
български апостолски политически генерации при всички случаи задължително
търсят общонационалната подкрепа. За целта се полагат системни, оригинални
като подход, макар и много трудоемки усилия. Ръководна идея на българските
политически апостоли винаги (и през всички периоди) е била не класите, а народът да се ангажира и да се превърне в основен творец на своята бъдеща, обновена съдба. Затова българските политически апостоли са най-големите радетели
за национално единство и са дали най-ярки примери за възможността то да се
постига, както и да се извлича ползата от него. Те никога не са делили българите на класи, когато е ставало дума за разрешаването на задачи с общонародно
значение. Защото са съзнавали, като нито един друг фактор в българския обществен живот, че без единство в мислите и действията по най-важните обществени
проблеми национални успехи не могат да се постигат9.
Седмо, всяко апостолско поколение носи сред народа все по-обогатяващи
политически идеи. Те са съобразени с новостите в общите тенденции на европейската цивилизация, но винаги и с конкретния обновяващ се и обединяващ
национален интерес. Само така (и заради това) новите политически идеи на
българските апостоли са превръщани успешно в „общонародно мислене“. Нито
един друг фактор на българския политически живот впоследствие – партийните лидери след 1878 година, деятелите на синдикалните движения или овластените държавници, не може да се похвали с подобни трайни постижения в
своята политическа кариера.
В резултат през епохата на българското политическо апостолстване българският народностен манталитет непрекъснато и по най-забележимия начин
се променя в положителна посока. Обогатява се демократичната политическа
култура и особено цивилизованото родолюбие на всяка следваща генерация.
Тук трябва да се търси обяснението на следния факт: докато на Паисий му бяха
нужни близо три десетилетия, за да тръгне след него първият му ярък последовател – Софроний Врачански, с появата на Левски само за три години България
вече разполага с онова, което може да се нарече модерна революционна политическа интелигенция.
Осмо, важен елемент в политическото наследство на българските апостоли
е техният образцов личен начин на живот. Ако е позволено в политиката да
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се говори условно за „светци“, във всички случаи подобно определение може да се
даде само на кохортата на българските политически апостоли! В това отношение е напълно достатъчно да си припомним само текстовете от тефтерчето
(а и различните отчети за разход на средства), правени периодично от Васил
Левски. В тях най-стриктно е записано за какво е употребен всеки един грош,
за да се даде отчет пред народа.
Тук са и безпрецедентните откровения и изповеди на Апостола, които не
са изричани от нито една друга уста на българин, ангажирал се с политика:
„Ние сме жадни да видим отечеството свободно, па ако щат ме нареди да паса и
патките! Не е ли така? По мое мнение е така, най-право и човешко“, пише Апостола. И после: „Какво искам повече, като гледам, че отечеството ми е свободно?
Такова нали ми е предназначението… не да видя себе си на голям чин, но да
умра, братко. Това трябва на всеки работник български да даваме таквоз предназначение. И тогава работата ни ще свети и Българско ще грей най-бляскаво,
като едничката държава в цяла Европа.“10
Не бива да забравяме, че като изключим Стефан Стамболов, Захарий Стоянов, Стоян Заимов, Атанас Узунов и Никола Обретенов, нито един от членовете
на апостолската кохорта не дочака жив Освобождението. Те се заклеха, че са се
посветили на делото за народното освобождение, и останаха верни докрай на
своята политическа клетва! Повечето български политически апостоли загинаха геройски при практическата реализация на своето велико народополезно
дело. Следователно по показателя „вярност към политическия идеал“ и „преданост към клетвата“ като единство между думи и дела в името на народното добро апостолите ни също нямат аналог сред нито един от останалите
варианти на българското политическо лидерство, свързано със създаването, а
по-късно и с управлението на Третата българска държава.
Девето, апостолските ни генерации създадоха най-ефективния вариант на
работещ „български политически език“. Контентанализът показва, че той се отличава с използването на сравнително небогат лексикален запас. Този факт не
трябва да се тълкува като духовна бедност на авторите на писаните апостолски
текстове, защото те дават урок как трябва да се пише и говори за актуалната
политика пред хора, които за пръв път се ангажират с невероятно трудна кауза.
Които до влизането си в освободителното движение не са изучавали политическа наука и не са се занимавали практически с политика. Още по-малко съзнателно и системно. А най-малко са били хората с богат опит в преодоляването на
всички рискове, произтичащи от „страшната освободителна политика“, която
лесно може да коства и живота на човека. Затова апостолската политическа реч
е непосредствена по съдържание и разбираема по форма. В същото време обаче
това е едно невероятно задушевно, максимално откровено, възможно най-искрено и истински „братско“ народно говорене. В него не се използват каквито и
да било „купешки думи“ или паразитна „бюрократична фразеология“.
Апостолските текстове започват обикновено с уникални задушевни обръщения. Най-често са в употреба думите „Братя“, „Любезни ми брате“, „Единодушний ми брате“, „Подушевний ми брате“, „Мили братя“ или „Драги братя“. Много често се използва и чисто народното българско обръщение „Бай“
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и „Бае“. Основната информация винаги се предава възможно най-кратко – без
излишно словесно разточителство. Обясняват се причините и конкретната цел,
поради които работата трябва да се свърши по съответния начин. Аргументите в апостолската реч винаги са насочени към доказване на ползата от „споразумение“ (т.е. от разбирателство) между българските дейци („и се споразумявайте и насърчавайте“, пише Апостола Левски); препоръките най-често са за
създаване на „яка и вкоренена организация“; конкретните съвети са предимно
да се внимава, когато се говори и действа, за да не стане неволно издаване на
народна тайна. „Само умно работете“ – непрестанно съветва Апостола дейците
на частните комитети.
Конкретните организационни указания са дефинирани като задължителни норми на новата българска политическа култура: политиката да има за главна цел да развива мисленето и инициативата на народа – „най-важното е да
се приготви народът извътре“, пише Левски; българинът да осъзнае, че сам е
главният творец на своята бъдеща съдба; „времето е в нас и ний сме във времето, то нас обръща и ний него обръщаме“, пише отново Левски; в истинската
народополезна политика е нужен отказ от нечестни отношения „между бунтовниците“, защото такива отношения „никога никому не са принесли полза“;
всички политически инициативи „да се изпипват изтънко“ – т.е. всяка практическа крачка внимателно да се обмисля.
Финалите на апостолските текстове като правило съдържат важни обобщаващи и винаги конкретни изводи. Задължително се дават насърчаващи
оценки на всеки деец. А оптимистичните заключения от рода „Дързост, братя,
и напред!“, „И така, напред! Напред с вяра в силите и правдините си. Като човеци и като народ...“ са най-честите изразни средства, с които хората се мотивират за предстоящата дейност.
Подобна политическа реч е разбираема за всеки българин патриот. Тя не
може да не завладява и да не мобилизира. Поради това апостолското политическо говорене се превръща в класика на ефективното българско политическо
говорене изобщо! То е образец как политическата реч може да се използва като
изключително важно допълнително средство за успеха на най-сложни политически мисии. Факт, който обогатява съществено цялостната практическа стилистика на българското политическо апостолство.
Опит за периодизация и обща оценка на основните етапи в развитието
на българското политическо апостолство. Както вече се спомена по-горе, тоталната цивилизационна криза, в която изпада Османската империя през ХVІІІ и
ХІХ век (икономическа, политическа и духовна), преминава през серия от добре
известните ни подетапи. Със задълбочаването на кризисните процеси при всеки
следващ етап неизбежно се появяват нови и все по-нови обективни потребности
в българския политически процес. Това обстоятелство неизбежно налага в школата на българското политическо апостолство през новото време да преминат
няколко „апостолски генерации“.
Как ние виждаме тяхната периодизация, числен състав и конкретно характеризиращи ги признаци?
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Първо, може да се говори за ранна апостолска генерация, свързана с първия апостолски период. Според нас той обхваща времето от средата на ХVІІІ
век докъм Кримската война. Главният резултат от него е модернизацията (в
смисъл на ценностна европеизация) на българското политическо мислене и на
цивилизационните претенции на нашата нация. Положени са трайни основи на
качествено нов тип европейска по същността си политическа култура сред българите. Разработен е първият ясно дефиниран национален идеал. Възстановено
е националното самочувствие и единението на народа. Започва търсенето на
нови конкретни практически пътища за излизане от цивилизационното дъно,
в което османците са поставили българския народ.
За главни представители на първото поколение български политически
апостоли в национален мащаб можем да приемем трима души – Паисий Хилендарски, Софроний Врачански и Неофит Бозвели. Паисий пръв посочва новите
цивилизационни хоризонти, към които трябва да се стремят българите. След
това тръгва сам, като истински апостол, лично да разпростре влиянието на
своето мислене сред българския народ. Той полага практическите основи на
новото българско политическо апостолство. Той показва нагледно как да се
раздвижи народът непосредствено – като се внесат нови духовни ценности и се
създадат последователи на делото.
Софроний Врачански изпълнява аналогична мисия сред най-важната съставка на българската възрожденска емиграция – на север от Дунава. В резултат
на просветната и практическата апостолска дейност на Софроний постепенно
във Влашко възниква най-важният „външен“ български политически център.
Той играе решаваща роля като стратегически резерв за подготовката на следващата (втората по ред) апостолска политическа генерация.
Неофит Бозвели се нарежда до тях по следните причини: през 1838 г. той
решава сам и напълно съзнателно пристига в Истанбул; така пръв „хвърля
ръкавицата“ и започва лично борбата за духовна независимост. Но вече не с
гръцките владици в една провинциална епархия. А с Вселенската патриаршия!
Под зоркия поглед на Високата порта той поставя основите на българската народна организация в самата столица на империята, създавайки Цариградския
политически кръг. Не на последно място, с всичките възможни рискове, през
1844–1845 г. Бозвели полага програмните основи на официалните, легални български искания, които да се изпълнят от страна на султана. За всичко това той
си плаща с репресии и умира като заточеник! Практическите стъпки, които
той реализира и сред българите, до този момент също не е предприемал нито
един друг политически представител на нацията. Те довеждат до постигането
на църковната ни независимост.
Вторият период в историята на българското политическо апостолство
според нас е между Кримската война и 1878 година. По това време действа
вече втората генерация български политически апостоли. Най-значителен
принос в апостолското дело дават Георги Раковски, Васил Левски, Ангел Кънчев, Атанас Узунов, Стефан Стамболов и формацията от „Комитета на апостолите“, организирала Априлското въстание от 1876 г., с най-ярък представител Георги Бенковски.
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Основните постижения на втората генерация български политически
апостоли стартират с излизането на Георги Раковски начело на националноосвободителното движение. Раковски е основоположник на „българското
дипломатическо апостолство“. Той пръв тръгва като представител на нашия
народ да хлопа на „правителствените порти“ в Атина, Белград, Цетине, Одеса
и Букурещ с цел да търси външна подкрепа за българското дело; Раковски преосмисля стихийната четническа тактика и полага основите на сериозната българска държавнотворна политическа теория; пръв осъзнава необходимостта от
изграждане на един главен ръководен център на освободителната борба; пръв
той посочва като гаранция за успеха необходимостта от създаване и на комитети сред самия поробен народ; и най-главното – чрез легиите Раковски изковава професионално подготвения лидерски политически елит на българската
националноосвободителна революция. Из редиците на този елит ще излязат
едни от най-важните бъдещи политически апостоли на българите, челно място между които ще заеме Васил Левски.
През втората половина на 60-те години на ХІХ век, вече по инициатива
на народа, понятието „български политически апостол“ е пуснато официално
в широко обръщение. Пръв с него е удостоен Левски. След смъртта на Раковски през 1867 г. главните усилия на втората апостолска генерация са насочени
към изграждане на ефективен общ ръководен център, към търсене на идейната
рамка и организационната формула за изграждането на всенародна политическа и въоръжена националноосвободителна организация, която да е в състояние да осигури достатъчен материален и човешки ресурс за реализирането на
масова (общонародна) самостоятелна революционна акция за непосредствено
практическо излизане от цивилизационния колапс, в който османците държат
българите през втората половина на ХІХ век.
В края на втория апостолски период при организирането на Априлското
въстание от 1876 г. категорията „политически апостол“ вече е в „най-масова
употреба“. Тя присъства в официалните политически документи на българското освободително движение. С нея само през 1875–1876 г. са удостоени
наведнъж най-много – 13 души, които са определени за ръководители на четирите революционни окръга, формирани от Гюргевския централен комитет.
Масово се използва апостолската политическа символика – клетвата, пищната униформа на апостолите, калпаците с българския лъв и прочие11. Действат
устави и правилници за регламентиране на апостолската дейност в българските предели.
Трето, като последен, относително обособен период в историята на българското политическо апостолство може да се посочи времето от 1878 до 1940
година. Главни представители тук са дейците на организациите, създадени от
македонските, тракийските и добруджанските българи – Дамян Груев, Гоце Делчев, Борис Сарафов, Яне Сандански, Тодор Александров, Михаил Герджиков,
Дочо Михайлов, Петър Вичев, Димитър Дончев и др. Спецификата на тяхната
дейност може да се обобщи в следния ред: понятието „български политически
апостол“ придобива вече общоевропейска известност; представителите на третата генерация конкретизират и преформулират целесъобразно основните по-
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литически идеи и ценностите, чрез които да се продължи делото за довършване
на българското освобождение; открити са и се пропагандират нови теоретични
формули за разрешаване на проблема с постигането на националното обединение; демонстрира се умение да се съчетават материалните и духовните ресурси
на поробените части на българския народ с икономическия, политическия и
военния потенциал на вече свободната Трета българска държава.
Заключение: Логично е да се направят няколко обобщаващи извода за
българското политическо апостолство като цяло. За да откроим окончателно
онова, което разграничава същностно апостолите от сходни категории деятели, свързани с политиката, като „идеолозите“, традиционните „партийни ръководители“, „обществениците“ и „държавниците“ изобщо. По този начин да
очертаем възможно най-пълно типичното в този уникален български продукт
на политиката, който определяме като подценен и недостатъчно познат аспект
на темата „политическо лидерство“ като по-глобално явление.
Първо, казаното дотук разкрива безспорния факт, че близо три дузини
велики българи в продължение на век и половина мислят и използват практическата технология в националния ни политически процес като истински
апостоли! Следователно е налице една политическа реалност – достатъчна като
количество и като време, за да бъде самостоятелен обект за изследване.
Второ, разполагаме с всички основания да внесем известна систематизация на вътрешноструктурния строеж на явлението „българско политическо
апостолство“. Ако възприемем пирамидалния принцип за подреждане на реалностите, картината би изглеждала приблизително така. Най-горе би трябвало да се постави „Комитетът на апостолите“, основан през 1875 г., защото
той е главен колективен ръководен апостолски орган в националния ни политически процес. Следващата подструктура на явлението несъмнено са „главните апостоли“. Тази роля е изпълнявана от Васил Левски, Атанас Узунов и
Стефан Стамболов. На третото стъпало в низходящ ред би трябвало да се поставят споменатите по-горе „регионални апостоли“, възглавили четирите революционни окръга през 1875 и петте революционни окръга през 1876 г. Под тях
– като първи техни съратници, действат „помощник-апостолите“. През 1876 г.
такъв политически статут официално имат революционерите Георги Измирлиев-Македончето, Иван П. Семерджиев, Христо Караминков-Бунито, Христо
Иванов-Големия, Георги Обретенов, Георги Икономов, Стоил войвода и Георги
Бенковски. Най-отдолу, в основата на апостолската пирамида стоят „местните апостоли“ като Захарий Стоянов, Тодор Каблешков, Найден Попстоянов „и
други“, по израза на Никола Обретенов12.
Трето, българското политическо апостолство изиграва уникална роля в
националния ни политически процес, защото то компенсира институционалния дефицит и културната деградация, наложени на нашия народ от османската феодална власт. При липсата на нормалните, класически политически инструменти, характерни за Европа през ХІХ век (свободна държава, парламент,
собствено правителство, легални политически партии), които да осигурят нормалния преход на българите към фазата на буржоазния цивилизационен възход, тази мисия не би могла да се изпълни от никого друг. Нито от старите хай-
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дути, нито от учителите, нито от свещениците, нито от търговците, нито дори
от новопоявилите се идеолози и даже професори след средата на ХІХ век. Това
дело е по силите само на кохортата от безсмъртните български политически
апостоли. Благодарение на спецификата на тяхната практическа стилистика за
работа с безправния народ.
Четвърто, изрично трябва да се отбележи, че „българското политическо
апостолство“ е официално институционализирана реалност! Тя е позната и
на външния свят – при това негови най-видни представители познават и признават незаменимите заслуги на политическите ни апостоли за каузата на
българското национално дело. Категорията тръгва формално от народното говорене в храма и в политиката. С течение на времето обаче е възприета за официална употреба и от най-висшите революционни политически институции.
Наложена е като съставна част от техните най-важни политически решения,
отразени в документите, свързани с хода на българската националноосвободителна революция. Апостолството е възлагано и като официална политическа
роля на редица народни водачи. Политическото апостолство е било ясно разграничимо като реалност и в съзнанието на борците за свобода, и сред обикновените представители на българския народ, и в чуждия свят.
Пето, важно е да се подчертае, че българското политическо апостолство
възниква, развива се и реализира своите най-съществени постижения в условията на чужда политическа власт. Тогава, когато българите са в границите на
Османската империя. Това е причината, поради която повечето български политически апостоли загиват в политическия процес, обслужващ освободителната
борба. Въпреки това именно те оставиха след себе си най-великото теоретично
и практическо политическо наследство. Благодарение на него българската нация отново възкръсна за свободен политически живот.
Шесто, примерът на малцината оцелели апостоли – Стефан Стамболов,
Захарий Стоянов, Атанас Узунов, Никола Обретанов и Стоян Заимов, доказва
още нещо: уникалната политическа школа, през която преминават апостолите ни като общонародни водачи, им позволява да положат най-стабилния
фундамент и на модерната държавнотворна теория и практика вече в рамките на свободната Трета българска държава. Безспорно е, че бившият „главен
апостол“ Стамболов даде правилната насока за изграждането на България като
модерна европейска държава. А бившият „местен апостол“ Захарий Стоянов
подготви и осъществи най-големия успех в националнообединителната ни политика – Съединението на Северна и Южна България през 1885 година в една
обща държава.
Седмо, изключително интересен е обаче фактът, че оцелелите български
политически апостоли не са оценени приживе по достойнство и не са гледани с
добро око от „героите на новото време“. Имаме предвид нароилите се след Освобождението водачи на политически партии, народни представители, министри и премиери. През 1895 г. противниците на Стамболов организират неговото
съсичане на ул. „Раковски“ в София посред бял ден!? А останалите съратници
на бившия трети главен апостол постепенно угасват в забрава. Лидерска роля
в този, условно казано, „антиапостолски поход“ в рамките на свободната бъл-
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гарска държава играе естествено дворецът. И княз Александър Батенберг, и
Фердинанд Кобургготски мразеха бившите апостоли, защото се страхуваха и
от техния авторитет, и от замаха в делата им, и от постиганите практически
резултати.
В този смисъл може да се приеме, че „съзнателното изтласкване“ на оцелелите български апостоли от политическия живот на свободна България след
90-те години на ХІХ век е сред най-големите грешки, допуснати от българския
политически елит в новото време. Ако този позорен факт не съществуваше,
след 1912 г. България можеше да има съвършено друга политическа съдба!
Осмо, всичко казано дотук взето заедно доказва необходимостта от нови
и още по-задълбочени изследвания с методологията на политическата наука
върху явлението „българско политическо апостолство“. Просто защото като
уникално „народно водачество“ в него е закодирана тайната как българите в
новото време са постигали най-големите си политически успехи, свързани с
цивилизационния възход и с политическия напредък на нашата нация. И как
бихме могли да се поучим от този опит при търсенето и намирането на вярното
решение на сегашните сложни, трудни, съдбовни за народа и за държавата ни
проблеми.
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а пресконференцията за резултатите от срещата на върха Русия – Европейски съюз в Ростов
на Дон (1 юни 2010 г.) председателят на Европейския
съвет Херман ван Ромпой се обърна към руското ръководство и към руския народ с многообещаващи
думи: „За ЕС Русия е истински стратегически партньор. Именно с вашата страна ние провеждаме найинтензивен, динамичен диалог. На нас не ни е необходимо да презареждаме нашите отношения с Русия,
по-скоро трябва да натискаме клавиша „Пълен напред“.“ Председателят на Европейския съвет не беше
съвсем искрен.
Отношенията между Русия и Евросъюза са в
безобразно състояние. С дребнава, алчна, късогледа
политика, противоречаща на обективните интереси и потребности на глобалното развитие, Москва
и Брюксел нанесоха колосални щети не само на себе
си, а и на цялото население на континента. Тази политика трябва бързо да се преустрои и по-точно – да
се модернизира всеобхватно и системно.
Необходимо е да се издигнат нови, свежи, нетривиални идеи и да се извърши голяма практическа
работа за внедряването им в общественото съзнание.
Да се провъзгласят амбициозни стратегически цели,
чието постигане би могло да преобрази нашия материк – на дело, а не на думи, на които вече никой не
вярва, да се концентрират всички налични сили, за да
станат тези инициативи наша обща най-близка перспектива.
Такъв политически проект би могло да стане изграждането на Голяма Европа (в смисъла на английския термин Greater Europe) без разделителни линии,
или, ако го кажем с малко по-голям патос – на Съюз
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на Европа. Над отделни хуманитарни аспекти на този проект вече много години, наистина без особени надежди за успех, се труди Съветът на Европа. Но
това начинание го държат само на хляб и вода, изтласквайки го все повече и повече в периферията на политическия живот; по-нататъшното му съществуване
зависи само от добрата воля на Русия и на ЕС.
За съвременна Европа много по-спасителна би била икономическата и
политическата реконструкция на континента върху принципите, отстоявани
и придвижвани от Съвета на Европа. Реконструкция, която би била равна на
установяването на съюзнически отношения, а също така би благоприятствала за формирането на политическа култура, общ пазар, наднационално и хармонизирано право, ефективни институции за сътрудничество, партньорство
и управление, съответстващи на духа на такива отношения. Реконструкция, в
резултат от чието осъществяване би се родил съюз, обединяващ всички народи
в региона.
Време е, макар и с 20-годишно закъснение, да се преодолее разцеплението
на Европа в посочените области, а също и в областта на външната и вътрешната сигурност и във всички други сфери, които определят живота на съвременния социум. Обективни предпоставки за това има. Те съществуват от края на
1980-те и началото на 1990-те години. Не можахме да се възползваме от тях. А
субективните предпоставки са твърде неопределени: позитивният опит в сътрудничеството на Русия с НАТО и ЕС е минимален.
Следователно той трябва да се увеличава, а субективните предпоставки
постепенно да се създават.

Подобряване на имиджа
Първата налагаща се крачка е съвместно концептуално осмисляне на проекта за създаване на Голяма Европа, или Съюз на Европа. Втората, без която
едва ли ще може да се отиде далеч, е да се прекрати взаимното „демонизиране“
в средствата за масова информация, да се премине към доброжелателно, спокойно осветляване на вътрешната и външната политика на партньорите.
Образът на врага (не е важно дали е реален, или потенциален), с който
представят Русия в западните страни, няма нищо общо с действителността. Но
спекулациите по повод руската заплаха не спират. С удоволствие ги използват
да трупат политически капитал. Нещо повече, поставят ги в основата на реалната политика. И то по време, когато Русия извършва безпрецедентни съкращения на своите въоръжени сили, когато застана редом до САЩ и другите партньори от антитерористическата коалиция, когато оказва на международните
сили в Афганистан незаменима помощ и е надежден участник в най-различни
групи и формации за регулиране на конфликтни ситуации – в Близкия изток,
около ядрените програми на Иран, на Северна Корея и така нататък.
Образът на Русия като ненадежден, непредсказуем, непоследователен световен играч е скалъпен от полуистини, от изопачавания и дори от откровени
лъжи. Да вземем за пример две най-често използвани твърдения. Първото е, че
Русия сякаш без каквато и да е причина е излязла от Договора за обикновените
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въоръжени сили в Европа (ДОВСЕ). Второто е, че като че ли никой не е очаквал
тя да признае независимостта на Южна Осетия и на Абхазия.
И в двата случая предупрежденията, че тези крачки ще последват, бяха направени публично и възможно най-рано. Ръководството на страната се постара предварително да ги разясни и обоснове. По отношение на ДОВСЕ на всички
партньори от НАТО беше предложено в края на краищата да последват Русия
и да ратифицират преразгледаната версия на документа. Всички бяха уведомени, че ако те продължат да саботират постигнатите договорености, Москва
ще излезе от режима на ограниченията. Нямаше нищо неочаквано в това, че
обещанието беше изпълнено.
Така беше и при решението да се признае независимостта на Южна Осетия
и на Абхазия. Много преди войната в Закавказието законодателната власт – Федералното събрание, поиска от президента и от правителството да предприемат
тази крачка, ако режимът на Саакашвили продължи с военната подготовка и се
опита, нарушавайки основополагащи принципи и норми на международното
право, със сила да си върне самопровъзгласилите се републики. Което и стана.
Проведеното от Евросъюза разследване достоверно го установи. При това Кремъл нееднократно е разяснявал на партньорите си от НАТО и от Евросъюза
колко деструктивни могат да бъдат последиците, ако признаят независимостта
на Косово, което беше в разрез, както смяташе Кремъл, с резолюция № 1244 на
Съвета за сигурност на ООН.
И образът на авторитарна Русия, задушаваща всички и всичко, потъпкваща правата на човека, затъваща в корупция и шантажираща съседите си,
също се изгражда чрез крайно недобросъвестно, предубедено и едностранчиво
поднасяне на информацията. Има немалко основания за сурова критика към
руската политическа система, към властите от всички равнища и към силовите
структури. Но на такъв стил, който сега мнозина на Запад приемат, не се пишеше и не се говореше дори в най-лошите години на Студената война.
Не се побира „в никакви рамки“ и официалната руска пропаганда по отношение на НАТО и ЕС, както и реномето, което тя им създава сред народа. Северноатлантическият алианс се възприема по шаблон като „вражеска“ структура, представляваща военна заплаха, агресивно настроена към Русия, погазваща
нейните интереси; като „световен жандарм“, който откровено предпочита едностранните мерки, игнорирайки ООН и международното право, и който има
само един ориентир – да обслужва военнопромишления комплекс на САЩ и
Уолстрийт.
Евросъюзът е очернен като империя, която се преструва на просветена,
а в действителност е алчна и безпринципна. Казва се, че смисълът на нейното
съществуване е в стремежа й към неограничена експанзия за наша сметка, за
да компенсира по този начин своята вътрешна слабост, нехомогенност, противоречивост и неконкурентоспособност. Европейците се описват като хитър
и лицемерен геополитически противник, който, повтаряйки постоянно едно и
също за висшите ценности на демокрацията, за върховенството на закона и
уважението към правата на човека, е погълнал всички наши бивши съюзници
и ги поощрява да ни искат съвсем необосновано сметка, при това за минало,
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което не е наше. Истинската цел на Европейския съюз била уж да отблъсне от
нас всичките ни приятели, да ги подкупи и да ги обвърже към себе си, а целия
останал свят да превърне в свои нови колонии.
Трябва да се приключи с тези лъжливи, измислени образи, принадлежащи
на друга епоха. По-нататъшното им тиражиране в общественото съзнание води
до задънена улица. Те са най-високата бариера, която задължително трябва да
се преодолее, за да се установят дружески съюзнически отношения между Русия и западния свят. Нужно е твърдо, упорито и целенасочено да се култивира уважително отношение един към друг, честно и обективно да се осветляват
нашите връзки и всичко, което става около нас. Важно е в обществата ни да се
внедрява благонамерено, а в перспектива и дружеско възприемане на партньорите, което е съвършено необходим пролог към съюзническото общуване.
Да се постигне това ще бъде много сложно. Още повече че има достатъчно
основания за недоверието и за нелицеприятните оценки. Но да се направи това
е необходимо.
От пролетта на 2010 г. отношенията между Русия и страните от Евро-атлантическата общност отново изживяват ренесанс. Мощен импулс му дадоха
презареждането в руско-американските отношения и същественото затопляне между Москва и Варшава, както и между Русия и някои други европейски
страни. Към обективните фактори, подтикващи към партньорство и сътрудничество, се прибави необходимостта съвместно да се противостои на глобалната
икономическа криза, която не пощади никого – нито Съединените щати, нито
Европа, нито Русия.
Но ренесансът, както вече се е случвало нееднократно, отново ще завърши
без нищо, ако страните не усвоят няколко най-прости истини. Те не трябва да
играят един срещу друг. Това е самоубийство. Нужни са общи мащабни цели,
които биха могли да създадат привлекателна перспектива за много години напред. Трябва да се работи за постигане на резултат, разбираем и осезаем за населението. Необходими са други правни основи и механизми на взаимодействие. Сегашните са твърде слаби и неефективни. Войната в Закавказието показа
колко струват те.

Несъстоятелност на механизмите
за сътрудничество и партньорство
Създава се впечатление, че отношенията между Москва и Брюксел имат
достатъчно мощна правна база. Тя се състои от необятен масив от универсални
многостранни и регионални договори, участници в които са почти всички европейски страни, от Споразумението за партньорство и сътрудничество (СПС)
и от редица по-частни отраслови споразумения, регламентиращи двустранните връзки, наред с коригиращите ги политико-правни актове, от прецедентното
право и вътрешното законодателство. Но „създава се впечатление“ в началото
на абзаца не е случайно.
Русия и западните й партньори тълкуват по различен начин ключови положения в общото международно право и в съвременния световен ред. Няма
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съгласие в трактовката и в прилагането на принципите за териториална цялост,
за ненамеса във вътрешните работи, за правото на нациите и на народите на
самоопределение, за превантивните действия, за мирно решаване на споровете,
за добросъвестно изпълнение на поетите международни задължения, за неделимост на сигурността.
Страните се разминават и в тълкуването на международните изисквания
за недопустимост на злоупотребата с протекционистки мерки, за защита на интелектуалната собственост и много други.
Нещата не са по-добре и при СПС. А това е документ, подготвен в пика на
отношенията между Москва и Брюксел, има принципно значение за регулиране
на връзките им и е нелоша основа за тяхното сътрудничество и партньорство.
В СПС, съдържащ важни черти на интеграционния проект, е намерен разумен
баланс на интересите и са установени правни режими, изгодни и за бизнеса, и
за обикновените хора.
Въпреки това страните се отнасят към този документ скептично. Те смятат, че той е морално остарял, не отчита настъпилите изменения и не отговаря на текущите, а още по-малко на перспективните потребности. Само част от
неговите положения се прилагат на практика. Бизнесът крайно рядко се обръща към съда с надежда да защити своите права и интереси, обслужвани от
СПС. От 2005 г. се провеждат консултации за сключване на нов базов документ.
Състояха се 10 кръга на преговорите, последният от които беше на 7 юли 2010
година. Но страните не напреднаха твърде много, особено по икономическия
блок от въпроси.
Отрасловите споразумения засега не са толкова много. Но тези, които отиват по-далеч от СПС, са съставени в рамкови или в най-общи изрази. Други пък,
като например за стоманата и текстила, въвеждат изключенията в правните режими на СПС, дискриминиращи руския бизнес на европейските пазари. Така че
не е съвсем оправдано да се залага изцяло на секторните споразумения за разширяване на правното поле във взаимоотношенията между Русия и Евросъюза.
Политико-правните документи, като политическите декларации на срещите Русия – ЕС и Декларацията от 27 април 2004 г. за разширяване действието
на СПС върху новите страни членки, съвсем слабо поправят нещата. Създадена е в частност обновена система на органите за съвместно управление на
сътрудничеството и партньорството, различна от предвидената в СПС. Утвърдени са пътни карти за изграждане на общи пространства, това е съвременен
катехизис на взаимодействието. Но те са съставени на непонятен за юристите
език – нямат нормативна природа и не са в състояние да запълнят празнотите
в правното регулиране.
Още по-лошо е при хармонизацията на вътрешното законодателство и
правната практика. Москва посреща на нож идеите за възприемане на правното наследство и правните постижения на Евросъюза. Заедно с това тя приема
или се ориентира към приемане на отделни правни фрагменти от ЕС. Резултатът не е много добър. Руското законодателство явно не се приближава до европейското право. Същевременно то губи вътрешната си стройност и непротиворечивост.
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Има обаче предостатъчно примери, когато Русия и Европейският съюз работят съвместно за модернизация на общите стандарти или еднакво регулират
едни и същи правни отношения. Москва не отбягва и най-далече отиващи варианти на сближаване на правното регулиране, за което свидетелства решението й в страната да се прилагат техническите параметри на ЕС, когато собствени
няма или не са доработени докрай.
Но в областта на прилагането на правото ситуацията е катастрофална. И
с това трябва да се заемем на първо място. Иначе няма да ни помогнат даже
нормите на пряко действие, съдържащи се в СПС или включвани в новото базово споразумение. Също така е назряла необходимостта от доизграждане и
модернизация на органите и механизмите за управление на сътрудничеството
и партньорството. И това е не само защото те показаха своята неефективност.
В сегашния си вид тези структури не могат да бъдат ефективни (освен ако не се
откажем от принципите на равноправието и взаимността).
За да се оправи положението, тези органи трябва да имат поне част от компетенцията, която да им позволява да приемат задължаващи и юридически задължителни решения за страните. В системата на тяхната работа е необходимо
да се включат процедури за задължително решаване на споровете чрез прилагане на действащото право. Нужно е да им се предостави възможността да управляват не само отношенията между страните, а и самите общи пространства,
тяхното функциониране и еволюцията им.
Макар и несъвършена, правна база на отношенията между Русия, Евросъюза и влизащите в него държави все пак има. А в отношенията между Русия и
НАТО такава база изобщо няма. Основополагащият акт за отношенията между
тях и възстановилата неговото действие Римска декларация от 28 март 2002 г.
не са дори политико-правни, а са чисто политически документи. От тях за страните не произтичат никакви права и задължения, поддаващи се на юридическа
защита.
Политиците биха се хванали за главата, ако намерят време да прочетат тези
документи и след това да се запознаят с коментара на юристите. Онази част от
тези документи, съдържаща препратки към действащото международно право и формулираща целите и принципите на сътрудничеството, представлява
от само себе си набор от безкрайно повтарящи се общи думи, неподкрепени с
нищо, безуспешно скриващи пълната или почти пълната липса на съдържание.
Използваните понятия не се разясняват. Определения липсват.
Стройност се появява само тогава, когато се фиксират редът за работа и
структурата на Съвета Русия – НАТО (СРН). С конкретност е пронизано също
така изброяването на темите, с които СРН е призван да се занимава. В този
списък обаче липсват магистралните теми за утвърждаване на съюзнически
отношения между Русия и НАТО. И още един капитален порок на Основополагащия акт и на Римската декларация: тези документи фактически легитимират
противопоставянето между Русия и военно-политическия блок и узаконяват
продължаващото разцепление на континента.
Изводът е еднозначен. Предложението на ръководството на Русия да се
сключи Договор за европейска сигурност е своевременно. Такъв договор или
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серия от договори са нужни като въздуха. И би следвало да се започне с коренно преосмисляне на Основополагащия акт и на Римската декларация и с поетапно, но последователно полагане на правни основи на всички конструкции в
областта на сигурността и нейното управление.
Като цяло приоритет е укрепването на правната база на отношенията между Русия и НАТО, Русия и ЕС, нейното създаване и/или модернизация. Без това
никакъв пробив в сътрудничеството и партньорството няма да има. Постигнатото равнище на взаимодействие винаги ще зависи от променящата се конюнктура, от въпросите за сигурността или от новия дневен ред, който произтича
от инициативата „Партньорство за модернизация“.

Нов дневен ред
Ренесансът в отношенията между Русия и НАТО и Русия и Евросъюза позволява да се замислим за новите нетривиални концепции за сътрудничество и
да си поставим отиващи далеч задачи. Инициативата „Партньорство за модернизация“ не отива толкова далеч. Но в случай на успех тя е напълно способна
да придаде ново качество на взаимодействието между Русия и единна Европа.
Това начинание може да отъпче пътя към обединяване на научния, иновационния и стопанския потенциал на континента и към правното му осигуряване.
За пръв път идеята „Партньорство за модернизация“ беше обявена на
Стокхолмската среща на върха Русия – ЕС през ноември 2009 г. и веднага привлече напрегнато внимание към себе си. На срещата в Ростов на Дон на 1 юни
2010 г. Москва и Брюксел официално дадоха старт за реализиране на тази инициатива, приемайки Съвместно заявление относно „Партньорството за модернизация“.
Това начинание е призвано да направи по-конкретна и по-продуктивна
работата по реализирането на пътните карти за изграждане на четири общи
пространства. Цялата дейност трябва да се концентрира в онези направления,
които партньорите смятат, че са главни за тях. И за максимално кратък срок те
да дадат резултат.
Създадените по-рано форми за диалог по отрасли и възникналите в недрата им спомагателни и по-специализирани преговорни структури стават инструменти за осъществяване на тази задача. Те всички само се пренастройват по
избора на темите и на проектите, отговарящи на уточнените приоритети, и за
концентриране на усилията за тяхната подкрепа и за реализацията им. Естествено те ще бъдат попълнени с неголяма надстройка за контрол и стимулиране
на изпълнението.
Следователно новото ще бъдат темпът, който трябва да бъде зададен на
съвместната работа – досега тя вървеше криво-ляво, и направленията, които
ще попаднат в категорията на приоритетите. Това сега е основната интрига.
Партньорите имат различно виждане за приоритетите. Москва отнася към тях
съдействието за иновационната дейност в онези области на научно-техническия прогрес, които от по-рано си е избрала за бъдеща производствена специализация, и иска към това да насочи съвместните изследвания, дейността по
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джойнт венчър и организацията на водещите производства. Брюксел би искал
модернизацията да се разбира в по-широкия смисъл на думата като отнасяща
се към всички аспекти на функциониране на съвременното общество.
По съвместното Заявление все още е твърде сложно (или преждевременно) да се съди за резултата от съгласуването на позициите на страните. Всички
назовани в него приоритети са много важни. Но изброяването им прилича повече на механично обединяване на най-различни подходи. Може би списъкът
ще служи на страните само като ориентир. Конкретността ще се появи в съвместния План за действие по реализацията на инициативата, който ръководствата на Русия и на ЕС са поръчали да се подготви.
Брюксел обаче приема Съвместното заявление по-скоро като потвърждаване на собствената му позиция. С предложенията, които 10 дни след срещата
предаде на Москва, Евросъюзът тръгва по пътя на запълване на всяко направление с конкретно съдържание, отговарящо на европейското виждане какво е
нужно да се прави. В Заявлението конкретно са назовани приоритети, като:
– разширяване на възможностите за инвестиране в ключови отрасли,
стимулиращи растежа и иновациите, укрепване и задълбочаване на двустранната търговия и на икономическото взаимодействие, както и създаване на благоприятни условия за малките и средните предприятия;
– съдействие за изравняване на техническите регламенти и стандарти, а
също и на високото равнище за защита на правата на интелектуална собственост;
– транспорт;
– съдействие за развитието на устойчива нисковъглеродна икономика и
на енергийната ефективност, а също поддържане на международните преговори за противодействие на измененията на климата;
– укрепване на сътрудничеството в сферите на иновациите, изследванията и развитието, както и в Космоса;
– осигуряване на балансирано развитие чрез приемане на мерки в зависимост от регионалните и социалните последствия от икономическото реструктуриране;
– осигуряване на ефективно функциониране на съдебната система и засилване на борбата срещу корупцията;
– съдействие за развитие на връзките между хората и укрепване на диалога с гражданското общество за поощряване на участието на хората и на бизнеса.
Заедно с това в Съвместното заявление се посочва, че „това изброяване
на направленията на сътрудничеството не е изчерпателно. Според степента на
необходимост може да се прибавят и други сфери на сътрудничеството“. Руската страна явно ще поставя ударението върху използването на партньорството
за съдействие при реализацията на проектите-фарове в медицината, биотехнологиите, фармацевтиката, енергийната ефективност, ядрените технологии,
нанотехнологиите, информационните и телекомуникационните технологии,
микроелектрониката, авиостроенето, машиностроенето и т.н. и върху съвместното внедряване и комерсиализацията на резултатите. А Европейският съюз
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– за създаване на благоприятна среда за приток на инвестиции и за формиране
на предпоставки за преход към зелена икономика.
Но каквито и направления да влязат в Плана за действие, мерило за успеха
ще станат нарастващата интензивност на работата в рамките на диалога, способността да се избират действително перспективни проекти и бързо да се привеждат в действие, формирането на истинска инфраструктура на съвместната
дейност. Именно това изглежда е най-ценното. Благодарение на „Партньорството за модернизация“ от обикновеното общуване и дискусиите страните в
перспектива могат да стигнат до масовото стимулиране на конкретната дейност, която не е обвързана с определена територия, а е ориентирана към конкретния резултат и към привличането на необходимите инвестиции.

Какво предстои?
Предимството на програма като „Партньорство за модернизация“ е, че
нейното реализиране е свързано с концентрацията или дори мобилизацията на
сили и средства в някой ограничен кръг от направления. Благодарение на това
има голяма вероятност при съответна организация на работата да може бързо
да се получи търсеният резултат. Но за Русия и за Евросъюза такава програма е очевидно недостатъчна. На тях им е нужно всички структури на властта,
всички компоненти на политическата система, на стопанския механизъм и на
гражданското общество на сътрудничещите си страни да функционират ефективно.
Отговорът на такава политическа и социална поръчка трябва да бъде много по-мащабната и всеобхватна програма, в която „Партньорството за модернизация“ органично би се вписала като един от съставящите я елементи. Такава
програма може да стане формирането на Голяма Европа, или, иначе казано, Съюза на Европа, обхващащ целия континент.
Провъзгласяването на курса към създаване на Голяма Европа ще позволи
напълно и окончателно да се приключи с историческата несправедливост и да
се съединят двете половини на Европа. Историческото помиряване на всички
европейски народи, доброволното им обединяване в единно семейство ще снемат подозрителността, завистта и недоверието, които все още тровят международните отношения. Всички разположени тук страни ще могат в пълен обем да
проявят солидарност, която е толкова присъща на душевността на съвременния европеец.
Създаването на Голяма Европа като единен стопански комплекс ще означава, че приложението на капитала няма да се ограничава от никакви национални
рамки. Цялото икономическо пространство на континента без каквито и да е
изключения ще бъде отворено за свободна предприемаческа дейност. Борбата с
дискриминацията на стопанските субекти по признака за национална принадлежност и с недобросъвестната конкуренция ще се води непрекъснато и последователно, осигурявайки по този начин единни правила на играта за всички.
Създаването на Голяма Европа като социална общност ще осигури на всяко частно лице, независимо къде, в коя част на региона живее и работи, въз-
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можност да се ползва от еднаква защита и от същия набор и обем права като
всички останали. На всички ще се гарантира еднакъв социален статут. За това
ще се грижат административните и съдебните органи на вътрешнодържавно,
наднационално и международно равнище.
Създаването на Голяма Европа като политически съюз на всички държави на континента означава, че те ще могат заедно и максимално ефективно да
противостоят на глобалните заплахи и да решават проблеми, пред които се
изправят отделните страни. Обединяването на политическата им тежест и на
влиянието им ще позволи да се напредне в регулирането на повечето от старите
конфликти, независимо от тяхното географско местонахождение. Държавите
от Голяма Европа ще получат възможност заедно да проектират върху протичащите в света процеси своето виждане как трябва да бъде устроен този свят
така, че в него да господства силата на правото, а не правото на силата и негова
цел да стане хармоничното и справедливо развитие на всички.
Превод от руски език: Димитър Димитров
Източник: http://www.globalaﬀairs.ru/Po-nastoyaschemu-edinayaEvropa-1561

Найден Петков
КРАЯТ НА ЗИМАТА
м. б., пл., 81х130см, 1977
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ТАЛАНТЛИВ УЧЕН И ПРЕПОДАВАТЕЛ
Здравко Ковачев
Васил Тодоров

И

Здравко Ковачев – професор,
доктор на икономическите науки

най-беглият ретроспективен поглед върху професионалния път на проф. дикн Васил Манов1
разкрива една богата, разнообразна и пълноценна
творческа биография, активно и респектиращо присъствие в българската икономическа наука и в българското университетско висше икономическо образование, признание и авторитет в страната и в
чужбина. Благодарение на дълбоко професионалните анализи и позиции по съдбовните въпроси на икономическото развитие и на реформите в българската
икономика.
Дългите години практическа, изследователска
и преподавателска работа на проф. Васил Манов на
различните места, на които го е изпращал животът, са
обогатили, разширили и задълбочили неговите знания върху икономиката. В началото на творческия си
път той е имал възможност да осмисля проблемите
на стопанството през призмата на микроикономиката, а после да ги види и осмисли в тяхното макроикономическо измерение, включително през призмата
1

Васил Тодоров – професор, доктор на икономическите науки
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Проф. дикн Васил Манов е роден на 16 януари 1941 г. в Долно
село, Кюстендилска област. Завършва средно образование в
Кюстендил (1959 г.) и висше – във ВИИ «Карл Маркс» (1965),
д-р по икономика (1979), доцент (1984), д-р на икономическите науки (1999), професор (2001); зам.-директор на Научноизследователската лаборатория по формиране на високоефективна структура на националния стопански комплекс,
преобразувана в Научноизследователски институт по социално-икономическо прогнозиране (от 2005 г.), на който е директор от 1986 г. до пенсионирането си. Бил е ръководител
на катедра, зам.-декан и декан на факултет, зам.-ректор на
УНСС, заместник генерален директор на Научния институт
по пазарна икономика и пазарни проблеми към Министерството на външната търговия, член на Комисията по икономически науки на ВАК.
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на международните икономически отношения. Той се е срещал с различния
образ на едни и същи стопански факти, един път те се изследват от позициите
на микроикономиката, а втори път – от позициите на макроикономиката. Тази
особеност в творческия път на Васил Манов е изградила у него умението да
„пресява“ микроикономическите проблеми през филтъра на макроикономиката и обратно: макроикономическите проблеми през филтъра на микроикономиката; макроикономиката се оглежда в „огледалото“ на микроикономиката,
а микроикономиката – в „огледалото“ на макроикономиката. Той преминава
от системно изследване на отделни елементи на икономическото развитие към
системно изследване на развитието на икономиката в качеството й на сложна
система. Именно осъзнаването на системния характер на икономиката, на перманентния процес на трансформиране на микроикономиката в макроикономика и обратно – на макроикономиката в микроикономика е превърнато в опорна
точка на изследователската и преподавателската му дейност.
Основните изследователски интереси на проф. Манов са както в областта
на развитието и функционирането на сложните икономически системи – като
обект на управление (т.е. на управляемите системи), така и в областта на развитието и усъвършенстването на управлението на тези системи (т.е. в областта
на управляващите системи). В кръга на неговите научни интереси важно място
заемат трансформационните процеси в икономическите системи (преходът от
командни към пазарни стопанства), уникалността на тези процеси и особеният
род изисквания на тази уникалност към системата на управление на икономиката. Интерес за проф. Манов представлява и процесът на преструктуриране от
икономика, базирана на индустриалните технологии, към икономика, базирана
на информационните технологии – иначе казано, преходът от традиционна икономика към икономика на знанието, към устойчиво развитие на стопанството.
Научното творчество на проф. дикн Васил Манов е посветено на развитието и усъвършенстването на прогнозирането, планирането и управлението на
стопанските системи. То е широкообхватен и дълбок поглед върху анатомията
и физиологията на тези системи – като обективно съществуващи управляеми
системи, върху прогнозирането, планирането и управлението на тези системи
– като управляващи системи. Това е постигнато чрез натрупване на изследователски резултати, съчетани с творческо осмисляне на практиката. Изследванията му са с подчертана насоченост към системно разработване на насъщните
въпроси на усъвършенстване на управлението на икономическите системи и
чертаят възходяща спирала на неговото творческо развитие – от комплексно
изследване на отделни въпроси на икономическото развитие (например въпросите на участието на страната в международното разделение на труда, на външноикономическите връзки на страната или въпросите на специализацията и
кооперирането на производството, на размерната структура на икономиката)
той преминава към комплексно и системно изследване на цялостното развитие на икономиката и усъвършенстване на системата на управлението й както на микро-, така и на макрониво.
Изрично трябва да бъде отбелязано, че посочените области се изследват
не поотделно, а в тяхната взаимна връзка и обусловеност. Силно впечатление
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прави системният анализ в изследванията на проф. Васил Манов върху развитието на икономиката. Той извежда структурните закономерности на растежа,
идентифицира кризисното състояние на икономиката като израз на отклонението от тези закономерности. Чрез системния подход към изследването на
икономиката по-нататък той формулира изискванията и ограниченията, които
състоянието на икономиката поставя пред реформите и прехода към пазарна
икономика.
Оригинален, ползотворен и полезен за икономическата политика е системният теоретичен анализ на структурата на националното стопанство. Аргументирано се обосновава, че тя е едновременно и формата, в която се осъществява развитието на икономиката, и фактор на това развитие, и краен израз на
въздействието на икономическата политика върху стопанството. Доказва се, че
тя е формата, в която и чрез която се осъществява действието на всеки един
фактор (на развитието на националното стопанство) поотделно и на всички
фактори като система. „Привилегироваността“ на структурата да бъде носител в по-голяма степен (в сравнение с останалите елементи на икономическата
система) и на причинни, и на следствени връзки, обстоятелството, че чрез нея
се реализира съвкупното влияние на факторите на развитието, че чрез нея в
крайна сметка се характеризира степента на самото развитие, определят основното й място като обект на икономическата политика. Приоритетното място на
структурата на националното стопанство в икономическата политика се определя от това, че тя е носител в много по-голяма степен на системни свойства.
С особено значение за икономическата политика е доказателството, че
всеки етап на развитие се характеризира със свои структурни проблеми, със
свой механизъм на структурни взаимодействия, че всяко управленско решение относно развитието на стопанството в последна сметка има отношение
към неговата структура. Доказано е, че по своята дълбока същност структурните проблеми са стратегически, че поради този им характер те не могат да
бъдат решавани или пререшавани за кратки периоди от време и за целите на
краткосрочното развитие. По тази причина структурното и технологическо обновление са неотменен елемент на стратегическата икономическа политика на
развитите страни с пазарна икономика. И също, че няма цивилизована страна,
която да е предоставила структурните изменения на „произвола на съдбата“
или (само) на „вградените автоматични регулатори“ на пазарната икономика.
Оригинално е разработен и въпросът за взаимодействието между структурите и за динамичното структурно съответствие. Началото е поставено в
доклад на проф. Васил Манов, изнесен на национална научно-практическата
конференция през 1984 г. В следващи свои публикации той доаргументира тезите си и доказва, че при разработването на стратегия за „архитектурата“ на
структурното обновление в икономиката трябва да се отделя изключително
внимание на осигуряването на динамично структурно съответствие. Доказва
се, че без такова съответствие в развитието на различните структури на стопанството не може да бъде усъвършенствана нито една отделна структура, и
не могат да се постигнат интегралните резултати от функционирането на стопанството – социално и екологически разумна икономическа динамика, висока
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ефективност, качество, конкурентоспособност и на тази основа – положителна
промяна в жизнения стандарт на народа. Особен интерес представлява разработената идея за взаимодействието между макроструктурни, мезоструктурни
и микроструктурни изменения в икономиката.
За нуждите на икономическата политика плодотворно е разработен въпросът за взаимоотношението цели на икономическото развитие–темпове на
растеж–структура на стопанството, както и за взаимоотношението ресурси–темпове на растеж–структура на националното стопанство. Очертани са
границите, в които се оптимизира отношението цели и ресурси като израз на
процеса на хармонизация между интересите в обществото – между непосредствени и бъдещи интереси на едно поколение, между непосредствени интереси
на едно поколение и непосредствени интереси на друго поколение, между бъдещи интереси на едно поколение и бъдещи интереси на друго поколение.
Оригинално е разработен въпросът за механизма на развитие на ресурсите. Въвежда се и се обосновава класификация: а) ресурси в собствения смисъл
на думата (изходни ресурси – рудни, нерудни, земя, вода, дървесни ресурси и
т.н.) и б) ресурси от функционален тип (т.е. ресурсите от по-висок ранг – научно-технически прогрес и международно разделение на труда). Разкрити са
логиката, по която ресурсите от функционален тип „развиват“ потенциала на
изходните ресурси, и свойството на структурата да „увеличава“ изходните ресурси в рамките на едно и също равнище на науката и технологията. Разкрит
е също и начинът, по който структурата „увеличава“ и „разнообразява“ ресурсите чрез възможностите, които създава за издигане на технологическото
равнище. Този механизъм на „развитие“ на ресурсите опровергава теориите за
неизбежния икономически апокалипсис.
Проф. Васил Манов обосновава своя оригинална идея за системния подход – и като системно мислене, и като поглед върху икономиката от различни
гледни точки, и като поставяне във вярна координатна система на въпроса за
зависимите и независимите променливи в икономическата система, и за приложението на този подход в изследването и управлението на икономическите
системи: като независима променлива се възприемат отношенията на обуславяне, т.е. достатъчното условие нещо да е система, а като зависима променлива
– елементите на системата (т.е. необходимото условие нещо да е система).
В творчеството на проф. дикн Васил Манов се съдържа единственият (в
българската икономическа книжнина) системен анализ на икономическата
криза в България от началото на 90-те години и на прехода към пазарна икономика. Направена е оригинална обща характеристика на икономическата криза
в България, на нейните явни и скрити белези, анализирана е „историята“ на
кризата (иначе казано, историята на заболяването на българската икономика),
изведени са социалните и икономическите й измерения.
Всестранният и дълбоко професионален анализ на икономическата криза
в България е опорна точка на позицията на проф. Васил Манов относно характера, скоростта и мащабите на икономическата реформа, т.е. на прехода
към пазарна икономика. Такъв подход към смяната на икономическата система
отчита както изискванията, които остро кризисното състояние на икономика-
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та поставя пред избора на пътя за смяна на системата, така и ограниченията,
които същото това кризисно състояние поставя пред икономическата реформа. Проф. Манов доказва, че, от една страна, тежкото кризисно състояние на
икономиката изисква провеждане на бърза икономическа реформа, но че, от
друга страна, същото това състояние, уникалността и непознатостта на процеса на трансформацията издига сериозни и може би непреодолими бариери пред
бързата реформа.
Една съпоставка на реалния ход на реформите със становището на проф.
Васил Манов за нейния характер и за начина на осъществяването й, изразено
в негови публикации от 1990 г., показва, че той е бил прав. Животът потвърди
позицията му за необходимостта от системност в провеждането на икономическата реформа; потвърди също некоректността на „парцелирането“ на реформата на монетарна и на структурна, без ясно системно обвързано виждане
(стратегия) за целите, обхвата, съдържанието, етапите и сроковете й, както и за
условията и ограниченията, при които тя се провежда.
Практиката потвърди позицията на проф. Васил Манов и по структурната част (според терминологията на официалната политика) на реформата. Тя
се свързваше единствено и само с промяната на собствеността. Васил Манов
доказва, че колкото и важен да е този аспект на структурата на националното
стопанство и на промените в нея, все пак той си остава само един от аспектите.
Отъждествяването на структурната част на реформата с промяната в собствеността означава неправомерно и необосновано свиване на обхвата на структурните изменения. Това според него е прекалено опростяване на структурната
реформа, което крие сериозни опасности за дискредитиране на самата идея за
смяна на икономическата система.
Отстоява се последователно тезата, че продуктивността на икономическата реформа зависи в най-голяма степен, от една страна, от адекватната идентификация на икономическото състояние на страната (т.е. на точката, от която
тръгва реформата) и от друга – от идентификацията на модела пазарна икономика, към който може, разумно е и трябва да премине българската икономика.
Във връзка с втората идентификация Васил Манов разкрива типологията на
съвременната пазарна икономика, на която са присъщи и свободата на избора, и равнопоставеното участие на всички стопански субекти в икономическия
живот, и стратегическият курс и приоритетите на развитие.
Преходът от централно планирана към пазарна икономика е уникален. Не
знаехме как да се направи. Нямаше теория. Нямаше стратегия. Проф. Васил
Манов предложи своя теория и стратегия за прехода и постави по нов начин
въпроса за взаимоотношението стратегия–конюнктура и стратегия – „невидима“ ръка на пазара.
Въз основа на задълбочен и изчерпателен анализ на практика, документи
и литературни източници Васил Манов изследва процеса на развитие и усъвършенстване на управлението на икономическите системи: обективните основи
на генезиса, появата, развитието и бъдещето на управлението на икономическите системи и по-специално на две от основните функции на управлението
– прогнозирането и планирането. Той отстоява нетрадиционна теза за същ-
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ността и съдържанието на прогнозирането и планирането, за основните им
белези, за критериите на разграничение между прогнозиране и планиране, за
критериите за оценка на развитието и усъвършенстването на управлението на
икономическите системи.
Прогнозирането и планирането са преди всичко познавателни процеси,
научноизследователски процеси в собствения смисъл на думата. Самото разработване на един план е решаване на трудна, отговорна и сложна научноизследователска задача. Прогнозирането и планирането се схващат като инструменти
за прилагане на системния подход в изследването и управлението на икономическите системи.
Проф. дикн Васил Манов обосновава тезата, че научноизследователските по
своето съдържание процеси на прогнозиране и планиране се нуждаят не само
и дори не толкова от добри изпълнители, колкото от творци, от инициативни
професионалисти. Планирането (и особено стратегическото планиране) според
него трябва да се опре на творческата енергия и активност на хората, да я вгради
в разработваните планове и чрез това да създаде условия за изява и развитие на
потенциала на планираната система. Чрез прогнозирането и планирането трябва
да се възбудят (генерират) и координират инициативи и интереси за творчество,
както и да се осигурят необходимите и достатъчни условия за тяхното практическо реализиране и по-нататъшно развитие. Творчеството в една точка на икономическата система е условие за творчество в друга нейна точка.
Прогнозирането и планирането се нуждаят от хора, които търсят новото,
гледат напред, не се примиряват с рутината. Специалистите по прогнозиране и
планиране трябва решително да се освободят от ролята им да „тичат“ след промяната и да овладеят изкуството да генерират промяна. Този, който следва стратегия на догонване (не само в икономиката), е обречен на вечно изоставане.
Постижение на проф. Васил Манов е тезата, че в икономиката не съществуват вечни еднопосочни причинно-следствени връзки: дадени процеси да бъдат винаги причина, а други да са тяхно вечно следствие. Във всеки момент от
времето между които да е два или повече елемента в икономическата система
съществува особен род отношение на обуславяне. Всички елементи, участващи
в дадено взаимоотношение, се явяват едновременно и причина за състоянието
на другия (другите) елементи, и следствие от състоянието на другия (другите)
елементи. Именно този характер на причинно-следствените връзки прави особено трудно и отговорно управлението на икономическите системи.
Оригинално е разработен и въпросът за еволюцията на икономическите
системи и на подхода на обществото към тях. Указани са историческите граници на приложение на икономическите теории и методологии. Те се детерминират от противоречието между прилаганите теория и методология и резултатите, до които довежда прилагането им1.
Васил Манов е новатор и никога не робува на текущата конюнктура. Отдавнашна, трайна и категорична е неговата позиция за неутралността на икономическата теория спрямо идеологически схеми. В изследването „Обективната
логика на социално-икономическото развитие“ (1988 г.) той аргументира тезата, че обективната логика на икономическата еволюция е неподвластна на схе-
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ми. Както анатомията и физиологията на един организъм (вкл. на човешкия) са
неутрални към идеологически схеми, така неутрални към идеологически схеми
са и анатомията и физиологията (т.е. структурата) на едно стопанство и логиката на икономическата еволюция. Заедно с това (и поради това) се застъпва
тезата, че икономическият растеж в България не се осъществява съобразно с
изискванията на обективната логика на икономическото развитие. Реалните
процеси в икономиката на страната през 80-те години потвърдиха тази теза и
„мрачните“ предсказания на проф. Манов от 1984 г. Тези предсказания се сбъднаха. Прогнозираната катастрофа (вж. приведения цитат) настъпи със силата
на природен закон и дори по-рано от прогнозирания срок2. Днешното състояние на икономиката също потвърждава констатациите му за растежа.
И тогава, и сега пренебрежителното отношение на управляващите към
стратегическите анализи и прогнози в икономиката остава непреодоляно.
Всестранният анализ на творческата дейност на проф. дикн Васил Манов
го представя едновременно и като изследовател теоретик, и като изследовател приложник, и като организатор и научен ръководител на изследователски
проекти и колективи, и като отговорен редактор на колективни монографии, и
като научен ръководител на докторанти, и като преподавател и педагог. Важно
е да се посочи пълното сливане между изследователската и преподавателската
му дейност. Той е един от пионерите във въвличането на студентите в реалния
процес на научноизследователската дейност.
Проф. дикн Васил Манов е разработил първия системен курс от фундаменталния блок за обучение на икономисти по учебната дисциплина „Прогнозиране и планиране на икономически системи“ в България. И с това той попълва
една сериозна празнота в учебната литература по тази важна за професионалната квалификация на икономиста област от знания. В този курс е разкрит съдържателният „образ“ на прогнозирането и планирането на икономическите
системи, изведен от изследването на икономиката в качеството й на сложна
система, от изследването на еволюцията на тази система, от изследването на
нейните свойства. В отправна точка за съдържателния „образ“ на прогнозирането и планирането е превърната логиката в развитието на човека от по-ниски
към по-високи етажи на цивилизованост, логиката, по която човешкото развитие се трансформира в икономическо развитие и обратно.
Проф. Васил Манов е получавал много пъти признание за постиженията и
нестандартността си от колеги, от студенти и от обществеността – вж.: в. „Народна младеж“ бр. 211/06.09.1985 г., публикацията „Образ с отражение“; статията във в. „Студентска трибуна“, бр. 18/26.01.1988 г. – „Риск по вкуса на младите“; отзивите за негови публикации в сп. „Икономическа мисъл“ (бр. 12/1988 г.,
с. 102–103, бр. 4 /2000 г., с. 109–114) и в сп. „Политическа просвета“ (бр. 4/1988
г., с. 126–127). Много са писмата, с които Министерството на труда и социалните грижи, Министерството на търговията и туризма, Министерството на промишлеността, Министерството на образованието и науката проявяват интерес
към изследвания, осъществени с неговото основно участие и научно ръководство. Такива писма има и от чуждестранни институции и учени – Посолството
на Руската федерация в България, Международния съюз на стокопроизводите-
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лите – Москва, издателство „Экономика“3, ректора на Международния университет „Содружество“ – Москва, проф. Севрук4 и други.
Значително е участието на проф. Васил Манов в национални и международни научни конференции и симпозиуми. През последните години тези участия се засилват.
Проф. дикн Васил Манов е учен и преподавател със собствено присъствие
в науката и преподаването. Осъщественият от него интегритет между фундаментални и приложни изследвания и между тях и преподаването са превърнати
във фактор, който обогатява както научноизследователската, така и преподавателската му дейност. Тъкмо този интегритет го прави учен и преподавател със
собствена физиономия и формира високото му «относително тегло» и в науката, и в преподаването. Най-характерното за него – както в изследователската,
така и в преподавателската му дейност – са професионализмът, дълбочината
на анализа, доказателствеността (аналогично на доказателствата, характерни
за техническите науки), мащабността на мисълта, увлекателността, с която поднася идеите си, способността да предизвиква размисъл у читателите и слушателите си.
БЕЛЕЖКИ
1

«Между анатомията и физиологията на икономиката и икономическата теория съществува
особен род сложна причинно-следствена връзка. Когато една икономическа теория е адекватна на анатомията и физиологията на стопанството, когато отразява адекватно структурата, логиката и закономерностите на развитие на това стопанство, тази теория съдейства за
ускореното и ефективно развитие на икономиката. Но в хода на това развитие на стопанството се изменя самото му съдържание, казано иначе, изменя се анатомията и физиологията
на самото стопанство. По тази причина всяка теория за икономиката има и ще има своите
исторически граници, в чиито рамки тя отразява адекватно своя обект. Икономическата наука е принудена да се «приспособява» към перманентните промени в обекта – икономиката, в т.ч. и към тези промени, които се явяват резултат от успехите в стопанството, дължащи
се на приложението на същата икономическа наука. И колкото повече икономическата наука се освобождава от функцията си да обяснява света на икономиката и все повече развива
функцията си на фактор на развитието на стопанството, толкова повече и толкова по-често
тя (науката) ще бъде принудена да се приспособява към промените в стопанството, които
нейното активно използване в практиката е обусловило. И толкова по-кратък ще бъде жизненият цикъл (ще бъдат историческите граници) на съответната теория. Колкото по-полезна и по-успешна е една икономическа теория за практическия стопански живот – толкова
по-кратък ще бъде нейният престой на сцената на живота. И това не е парадокс, а напълно
естествен извод.» – Манов, В. Прогнозиране и планиране развитието и функционирането на
икономическите системи. С., УИ Стопанство, 2001, с. 168.

2

«Основният извод, който следва от прогнозния анализ на периода до 2000 г. (в условията
на неизменност в развитието на обуславящите икономическия растеж предпоставки), е,
че такова развитие е неприемливо. Такова развитие застрашава много сериозно икономиката на България от диспропорции, от разстройване на възпроизводствения процес,
от дефицитност и ескалация на дефицитността, от понижаване в последна сметка жизненото равнище на народа. Авторът на прогнозния анализ споделя напълно тезиса, че
практиката е единствен критерий, който доказва или опровергава научни хипотези. Той
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(авторът) ще бъде безкрайно щастлив, ако практиката не потвърди и опровергае обезпокоителната картина, която чертае прогнозният експеримент в условията на запазени
тенденции на икономическата политика от базисния период. Много са случаите, когато
практиката е опровергавала и достатъчно оптимистични хипотези, и достатъчно песимистични. В случая едва ли трябва да се подминат с безразличие «мрачните» предсказания за
резултатите от решенията на динамичния модел на баланса на междуотрасловите връзки,
решен в условията на запазени тенденции от периода 1970–1980 г. Те са сигнал за това, че
националната икономика ще бъде някъде около ръба на едно опасно равновесие.
Предпазването от демонстрирания с динамичния модел «ефект на разпадане» на народностопанската структура в бъдеще изисква не пренебрежително отношение към този
сигнал, а сериозни и мъдри решения на управленския субект по отношение развитието
на структурата на националния стопански комплекс...
Резултатите от прогнозния експеримент, осъществен по много линии и с помощта на различни методи (включително динамичния модел на баланса на междуотрасловите връзки),
разкриха наличието на специфичен «цикъл» от около 5 години, в чиито рамки ще се извършва «възпроизводството» на диспропорциите в националното стопанство, които ще
пораждат дефицитността на добивните отрасли в бъдеще. Самата дефицитност ще бъде
израз преди всичко на противоречието между поставените пред обществото цели и недостатъчната ефективност, при която ще функционира народното стопанство.
Както показва прогнозният анализ, тази дефицитност ще създава предпоставки за «разлюляване» устойчивостта на производствената система. Този ефект на «ентропия» (на разпадане) на народностопанската структура, който показва прогнозният експеримент, ще бъде
продукт на една лавинообразно нарастваща дефицитност, започваща от добивните комплекси и разпространяваща се във всички стратегически за националното стопанство комплекси (става дума за комплексите, осигуряващи възпроизводството на средствата на труда).
Накрая дефицитността ще обхване и производството на предметите за потребление...
Изследвайки последствеността, прогнозният анализ измери величината на неблагоприятните резултати от запазването на тенденциите в изменението на ефективността от
периода 1970–1985 г. за бъдещото развитие до 2000 г. и с това изцяло отхвърли съществуващия стереотип на икономическа политика.» Прогноза за темповете и структурата на
развитие на националния стопански комплекс през периода 1985–2000 г. Лаборатория
«Формиране на високоефективна структура на националния стопански комплекс» към
ВИИ «К. Маркс». София, декември 1984 г., с. 90, 95, 96, вж. също с. 74–99.

3

«Васил Манов е един от най-известните учени на България. Неговата нова книга е посветена на икономическите преобразувания в България, на прехода. В нея са обобщени десетилетните изследователски усилия, съмненията на автора в собствената му правота, неговите търсения на верния отговор на жизнено важните за страната въпроси...» (Манов, В.
Реформы в постсоциалистическом обществе (опыт Болгарии). М., Экономика, 2000, с. 360).

4

«Считам, че работата на доц. В. Манов внася значителен и дори уникален принос в икономическата теория, с чиято помощ учените, специалистите, политиците и държавните дейци ще могат по-добре и по-дълбоко да проникнат в същността на процесите, протичащи
в икономиката и по-широко – в обществото. Тази работа ще бъде изключително полезна и
за чуждестранните специалисти.»
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ПОЛИТИЧЕСКАТА ПРОМЯНА И
ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕТО*
Българското литературознание от 40-те
години на ХХ век
Панко Анчев

1.

Н

Панко Анчев – литературен
критик и историк на българската
литература. Изследванията му
са насочени към социално-политическите идеи в литературата
от Възраждането до наши дни.
Последните години работи в областта на политологията. Автор е на книгите „Творци и слово“,
„Човекът в словото“, „Съвестта
на думите“, „Въведение във философията на българската литературна история“ и други, както и
на множество статии, студии и
рецензии.

а 9 септември 1944 г. бе извършена радикална
промяна на обществено-икономическата и политическата система. Тази промяна с право се нарича
революция, защото отне собствеността върху средствата за производство от буржоазията, ликвидира я
като класа и въведе нови икономически отношения
в държавата.
От историята знаем, че тази промяна не идва
на празно място, не е изневиделица, а е подготвена
и литературознанието я предсказа в някаква степен.
Втората световна война радикализира обществените отношения, промени нагласите и показа кризата,
в която системата бе изпаднала. В такива ситуации
напред излиза въпросът по кой път да се върви, за
да се преодолеят икономическите, социалните и политическите трудности. Изборът зависи от степента
на социалните конфликти, от силата на властта и от
способността на обществото да прави верния избор.
За да се случи всичко това, са необходими условия и
предпоставки, а не само желание, агитация и въоръжени действия.
Ала какво означава тази промяна за литературата?
След 1989 г. втората половина на ХХ век започна
да се разказва като някакъв апокалипсис, като „нови
средни векове“ за ренесансовото мислене и едва ли
не като „мъртва зона“, в която нищо свястно (освен
трима-четирима писатели) не се е раждало. Провинциалното политиканство, вършено, за да си изкарваш
* Из подготвяна за печат книга.
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прехраната и да задоволиш аутсайдерските си комплекси, не е добра позиция
за литературоведа, изследовател на миналото. Затова аз само мимоходом отбелязвам оценките, които се даваха и продължават от време на време да се дават
на периода.
Литературният живот е част от обществения и е естествено той да понесе
най-отчетливо промените, които се извършват в държавата, в нейните институции и в тяхното функциониране, в кадровите решения. На 9.ІХ.1944 г. просто започна нов живот. Всяка революция започва с политически преврат, който
сваля предишните управляващи и интронизира новите, отменя предишните
закони и повелява да се живее по нови. Така става и с писателите. Литературният живот се оглавява вече от писатели, които преди се самоопределяха като
леви, „трудовоборчески“, комунисти, прогресивни и т.н. Редица от тези, които
принадлежаха на „другия лагер“, са арестувани заради участие във властта и
предадени на съд. На тях им е забранено да публикуват, а критиката ги подлага
на унищожителни словесни канонади заради литературните им „прегрешения“.
Някои са обявени дори за фашисти и с това трябва да се сложи край на литературната им кариера и дори на творческата им дейност. Съюзът на българските
писатели има ново ръководство, оглавявано от Тодор Павлов. Започва да излиза вестник „Литературен фронт“ като орган на Съюза. Програмата на Отечествения фронт става програма и на българските писатели – колкото и неясна като
съдържание да е тази констатация от времето, за което говорим.
Но литературата в първите години след революцията има и своите нови
„духовни първенци“. Предишните са развенчани и на тяхното място са поставени до вчера известни само в тесния кръг на пролетарските интелектуалци
имена. Литературният живот прилича повече на място за екзекуции, където
се стреля безпощадно в упор, отколкото на духовно поле, където се събира съвестта на нацията. „Победените“ никак не са се чувствали добре и едва ли им е
било до творчество.
Ударната сила на новата литературна власт е, разбира се, литературознанието, критиката. На литературознанието сега се възлага нова длъжност. Но за
нея са необходими хора подготвени за професионалисти, които аргументирано
и убедително да разобличават „буржоазната идеология“ и да бичуват нейното
проявление в новата действителност. Такива хора обаче почти няма.
Разправата със стария свят трябва да стане от марксистки позиции, но подготвени теоретици марксисти, които освен знанията по марксизъм да притежават и естетически вкус и да са вещи в литературната история, липсват. Довчерашните рецензенти в пролетарския литературен печат днес се изживяват като
законодатели на литературния вкус и определящи йерархията на ценностите
в съвременния литературен живот. Тодор Павлов, в качеството си на регент и
почетен председател на СБП, поставя въпроса за „чистка“ в писателските среди. „Чистката, казва той, е абсолютно необходима, за да може да се изправи на
краката си тази организация (СБП – б. м.). Чистката трябва да бъде строга, честна, мотивирана, обективна, но безпощадна. Тя трябва да бъде политическа.
Ние не можем в настоящия момент да си поставяме за задача да преценим кой
писател колко струва в качествено отношение и като решим, че някой писател е
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по-малко талантлив, а друг повече, по-малко талантливия да очистим, а другия,
по-талантливия да оставим.“ От цитата се вижда колко вещ в марксизма е дори
смятаният за корифей у нас Тодор Павлов.
С радикалната реформа в литературния живот са натоварени хора верни,
но очевидно с недостатъчни способности за възложената им работа. Особено
активен е Борис Делчев, който усърдно раздава критически присъди и обявява за фашисти и врагове бивши литературни знаменитости. Сурова е неговата
присъда над Йордан Бадев, Владимир Василев, Спиридон Казанджиев, Малчо
Николов, Георги Константинов, Чавдар Мутафов, Матвей Вълев, Славчо Красински, Стилиян Чилингиров, Михаил Арнаудов, Борис Йоцов, Фани Попова-Мутафова, Павел Спасов, Димитър Талев, Ненчо Илиев, Райко Алексиев,
Владимир Полянов. Борис Делчев е един от най-активните прокурори и екзекутори през 1944–1945 година. По-късно той ще направи опит да промени собствените си позиции, а в края на живота си ще се обяви дори за дисидент и активен борец срещу комунизма. Въпросът обаче не е в Борис Делчев или в Пенчо
Данчев, в Тодор Павлов или Пантелей Зарев. Не е даже в това, че „времето бе
такова“. Времето наистина е трудно и всекиму е било наложено да се определи
и да участва в „чистките“, ако иска да се спаси и да получи по-високо място в
градящата се писателска йерархия. Историческата оценка изисква обаче да се
отчете невъзможността за съпротива, но и да се види как в такива исторически
мигове напред излизат предишните аутсайдери, нереализираните амбиции, незабележимите в други обстоятелства способности, повърхностната подготовка
и образованост, ниските творчески възможности. Когато не умееш да пишеш
добре, използваш езика на присъдите...
Борис Делчев е добър пример как подобни хора участват в литературата
и как сами създават своята лична творческа драма. Той наистина служи вярно
и отговорно на литературата и общо взето пише честно като литературен критик. Но за него общественото служение е служение на или срещу властта, а не
проникновен литературоведски анализ и вярна оценка. Той смята, че литературата може да се управлява и да се налагат изисквания към писателите и ако те
ги изпълнят, ще постигнат добри художествени резултати. И че това е особено
ползотворно, когато именно той дава тези указания. Литературната критика в
неговите представи е „ръководно дело“, а не литература, за която се изискват
дарба и професионални умения. Силата му поради това е в отрицанието. Но
когато предимно отричаш и громиш противника си в непълноценна полемика,
не е нужно дори да пишеш изящно, да отчиташ спецификата на изкуството и
да се съобразяваш с творческия натюрел. Достатъчно е да приведеш общи съображения, за да влезеш в разгромяващия стил и да раздадеш присъди. Това
впрочем важи и когато утвърждаваш. Така постъпва Борис Делчев и по-късно,
когато хвали младите поети от 60-те години. Той смята себе си за критик, който
утвърждава това поколение и го реабилитира пред скептиците и отрицателите
му. Разказвали са ми, че обичал да общува с тях, да участва в техните бохемски
компании и да ги покровителства. Тези поети са му благодарни, разбира се, за
подадената ръка в трудни за тях моменти. Все пак утвърден критик не всеки
път е благосклонен към млад автор – още повече Борис Делчев, когото те са
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познавали като „ударна сила“ и громящ несъгласните с него критик.
Девети септември отвори възможността писателят и литературоведът да
участват на различни места и на различни равнища във властта. Участието във
властта вече се счита за престижна оценка на литературните качества, доказателство за наличие на голям талант. То практически предпазва от отрицателни
оценки, от съмнения в способностите и отваря по-широк път за изяви. А когато веднъж си бил във властта, стоенето извън нея прави писателя и особено
литературоведа прекалено подозрителен и дори зъл в отношението към нея.
Борис Делчев е пример за драмата на литературоведа, който е бил във властта,
а после е изваден от нея или е „понижен“ до неприемливо за него равнище. От
това равнище той не се чувства достатъчно силен и уверен, за да влияе върху
литературния процес и литературния живот, перото му губи от суровата си
стабилност. То свикнало да громи като последна инстанция, а сега не е такова и
трудно намира думи, за да се изяви пълноценно и да бъде забелязан. Вече няма
широк отзвук написаното от него; младите не се страхуват, а старите ехидно се
радват на безсилието му. Това са състояния, продукт на промените през втората половина на ХХ век, и са непознати преди.

2.
Ядрото литературоведи, което осъществява „културната и литературната
революция“, включва освен Тодор Павлов и Борис Делчев още Пантелей Зарев,
Стоян Каролев, Пенчо Данчев, Иван Руж, Веселин Йосифов, Максим Наимович, Емил Петров. Това ядро трябва да разбие остатъците от т.нар. буржоазна
литература, но и да формира новия мироглед и новите естетически критерии.
То не утвърждава, а напада, громи, развенчава. Аргументите му обаче са предимно формули, които не подлежат на доказване, защото са политически, а не
естетически. Всеки, който не се помества в тези формули, подлежи на отричане.
А всеки може да не съответства на тях, именно защото са политически и нямат
естетически измерения.
По тази причина се отричат талантливи писатели, които според авторите
не отговарят на новите изисквания и подлежат на „чистка“. Ако не пишат открито по теми и проблеми, които са формулирани от новата естетика, те се обявяват за чужди на времето и не се приемат в литературата. Примерът с Атанас
Далчев, Константин Константинов и други като тях е показателен не толкова
за „духа на времето“, колкото за литературоведските качества на имената, за
които стана дума малко по-горе. В края на 50-те години, когато моделът от първото десетилетие след революцията ще се смени и неговите грехове ще бъдат
приписани на сталинизма и на култа към личността, същите тези критици ще
се оправдават с наложения им догматизъм, с „намеса отгоре“, с култа и т.н. Те
ще напишат нови статии и студии за писателите, които по-рано са отричали
като буржоазни и фашистки.
Разбира се, времето, политическата обстановка, общото настроение в държавата и обществото силно влияят върху литературознанието и литературоведа. Литературоведът не може да си позволи като писателя или изобщо да не
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пише, или да пише метафорично и алегорично и по косвен начин да изразява житейските си позиции. Неговото писане е конкретно и открито; нему не
са позволени двусмислието, алегорията. Затова и няма как да се прикрие и да
излъже властите, че казва онова, което те искат да чуят. Ние трябва да бъдем
предпазливи в оценките си за изявите им и да не прекаляваме с укорите. Но
фактите в историята може да се премълчават, но няма как да се отминат изобщо. Те трябва да бъдат изучавани и тълкувани, но и оценявани справедливо.
Времето след 9.ІХ.1944 г. е наистина сложно, но и поучително. То тласка
към размисли за това доколко и как литературоведът може да допуска натиск
върху себе си и да служи раболепно (дори и по убеждение) на властта. И какво
означава литературоведът „да служи на властта“? Този въпрос задавам много
пъти в тази книга и вероятно отговорът не може да е един-единствен и зависи
от обстоятелствата, от епохата и от състоянието на литературата.
Литературоведът е по-уязвим от писателя, но и носи по-голяма отговорност от него, защото доброволно е избрал ролята „да отделя зърното от плявата“, да дава оценки и да тълкува фактите и явленията. Хората го четат, за да
сверят мненията си с неговото, да получат потвърждение на своя вкус и да се
поучат от „професионалиста“. Когато ти им казваш, че този е „фашист“ и няма
място в литературата, ти произнасяш присъда. От гледна точка на истината и
справедливостта, а и на историята тази присъда няма никаква стойност и обикновено не се потвърждава, но тя е важна и страшна за момента, защото създава
атмосферата, в която живеят литературата и обществото.
Въпросът в крайна сметка опира до морала и естетическия вкус на литературоведа. Оправданията с времето са бягство от отговорност и не би следвало
да се приемат изцяло. Критиците, които са поводът за този коментар, промениха оценките и позициите си, но нямаше как да променят начина си на писане и
да придобият умение да проникват в същността и в дълбочината на литературното творчество.

3.
„Чистката“ не е единствено в актуалния литературен живот, а и по отношение на класическото наследство и на подходите в неговото изучаване в момента. Въпросът не е само в това, примерно, дали Иван Вазов, Пенчо Славейков
или Йордан Йовков са велики писатели, а и как и защо литературознанието ги
смята за такива.
Политическата власт е поставила въпроса за сплотяването на хората и
възпламеняване на ентусиазма, който да увлича обществото в новото строителство. Настроението трябва да е бодро, ведро, оптимистично. Противните
чувства и състояние са буржоазни и са недопустими. Това е определящо условие, което всички са длъжни да спазват и да се съобразяват. Отклонението от
него е нарушение на естетиката. Литературният герой и цялото произведение
непременно трябва да са оптимистични, а те могат да са такива, ако са свързани
с победилата класа и носят нейния оптимистичен заряд на победител в революцията и строител на новия живот.
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В първите години след революцията отношението към класиката е в духа
на оценките, които повечето пролетарски писатели и литератори даваха на
творците от миналото. Сега се налага тази оценка, като всичко се свежда до
формулата, която Владимир Василев остро критикуваше и отричаше у Тодор
Павлов за литературата на „тримата Христо“ – Христо Ботев, Христо Смирненски и Христо Радевски. Всички извън тази формула, т.е. извън „прогресивното“, нямат място в литературата и подлежат на критика и отрицание. Известна
корекция се допуска за Вазов, когото Тодор Павлов под впечатление от мнението на Максим Горки иска да наложи. Самият Тодор Павлов пише книга за Иван
Вазов, за да даде основните насоки в изучаването на неговото творчество, а и
в изучаването и тълкуването на класическото наследство изобщо. Постоянно
се говори за този нов подход, който е обявен за марксистки, болшевишки, но
по същество остава на равнището на онова сектантство, от което през 30-те години се бе отказал Георги Бакалов. Бакалов даваше пример със статиите на Ленин за Толстой, в които водачът на руската болшевишка революция наистина
показа нов подход и оцени Толстой не по неговия дворянски (т.е. „вражески“)
произход, а по художествените му заслуги, чрез които той става „огледало на
руската революция“. Ленин видя в Толстой великия реалист, който обективно
и честно изобразява упадъка на своята класа и я осъжда заради безплодието
да роди нещо ново и полезно за Русия. Такова отношение към нашите класици
изискват Георги Бакалов и Тодор Павлов, но остават в плен на предпоставени
тези и неправилно разбрани и прилагани формулировки на марксизма за класовия подход.
През 1947 г. излизат три книги върху класическото наследство и реакцията срещу тях е много показателна за нагласата на новите литературоведи към
подходите, за които стана дума. Това са книгата на Георги Константинов „Български писатели. Биографски и библиографски данни“ (известна и в по-късни
издания), на Иван Мешеков – „Йордан Йовков. Романтик-реалист“ и на Малчо
Николов – „От Теодор Траянов до Никола Вапцаров. Литературни характеристики“. И трите книги са отречени, защото представяли българската литература
в невярна светлина и не отговаряли на изискванията на новата естетика. Странно е, че такъв укор се отправя към Иван Мешеков, който е комунист и през
цялата си литературна кариера определено защитава левите идеи и поощрява
писателите комунисти. При това е човек с висок вкус, блестящ литературоведски талант, отлични способности да анализира текста и литературния процес.
Книгата му за Йордан Йовков е оригинален опит да се изтълкува великия ни
писател по друг начин, като се наблегне на отделни елементи в неговото творчество. Тя е лишена от общи разсъждения и не предлага формулировките, които вече се прилагат в литературознанието. Това е предизвикало недоволството на официализиращите се рецензенти. Стоян Каролев е категоричен: „Иван
Мешеков в обемистата си монография за Йордан Йовков е изпаднал в антиисторизъм, субективизъм, биологизъм, които са го довели до крайно погрешни
и противоречиви изводи. (...) От друга страна, той не само рядко критикува
реакционните страни в творчеството и мирогледа на Йовков, но ги раздува до
невероятност, направил е от Йовков мракобесник, враг на културата, на прог-
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реса, на елементарното образование дори, проповедник на безусловно робски
морал“ (в. „Работническо дело“, г. ХХ, 1948, бр. 58). Йовков притежавал „реакционни страни“, Мешеков не ги разобличава и отрича – следователно трябва да
понесе последствията от това неблагоразумие и отклонение от изискванията
на естетиката.
С подобни формулировки Пантелей Зарев разгромява книгата на Малчо
Николов. Обвинението „буржоазен критик“ е неизтриваемо клеймо.
Но тук трябва да обърнем внимание на важен факт, който говори за силата на истинското литературознание и за естествения път на литературата,
въпреки многобройните и на пръв поглед неумолими и вечни правила, които
идеологията и властта искат да наложат. Все пак не е възможно дълго да моделираш литературознанието по някакъв изкуствен начин, който противоречи
на изконната му същност. Ще минат десетина години само и начинът на мислене, който е присъщ на Иван Мешеков или на Малчо Николов, ще бъде приет
и новите литератори ще се равняват по тях именно. Йордан Йовков ще бъде
прочетен по начина, по който го чете Иван Мешеков, у Смирненски ще бъде намерено онова, което Малчо Николов търсеше. Защото литературната практика
се осъществява не по модела, който искат да й наложат.
Но литературата и литературознанието ще трябва да изтърпят още малко.
Ще се появи романът на Димитър Димов „Тютюн“, ще се разгори страстна дискусия за него и едва тогава ситуацията ще се проясни и постепенно ще започне
да се установява друг климат.

4.
От 23 до 25 септември 1945 г. в София се провежда Първата национална
конференция на писателите в България. Тя е замислена като отзвук и подражание на Първия конгрес на съветските писатели от 1934 г., на който се манифестира единството на съветските писатели, готовността им да служат на съветската власт и да прилагат „метода на социалистическия реализъм“. Българските
писатели са събрани, за да заявят, че признават властта на Отечествения фронт.
Във форума участват най-големите живи тогава творци, които не са комунисти, като Елин Пелин, Елисавета Багряна, Константин Петканов, Дора Габе, Рачо
Стоянов, Стоян Загорчинов, Анна Каменова, Малчо Николов. Председател на
Съюза на българските писатели е Константин Константинов. Гости от СССР
са Иля Еренбург, Алексей Сурков, Николай Погодин, от Югославия идва Иво
Андрич, от Румъния – Михаил Садовяну.
Доклади прочитат Константин Константинов – за белетристиката, Крум
Кюлявков – за съвременната литература и нейните задачи, Петър Динеков – за
поезията, Цветан Минков – за драмата и Людмил Стоянов – за критиката.
Интересен е подходът и осъществяването на замисъла на тази конференция. Тя трябва да направи преглед и отчет за развитието на модерната българска литература от нейното зараждане и утвърждаване до 1944 г. във всичките й
жанрове и в цялост. Трябва да се види какви са традициите, главните действащи
лица, основните теми и проблеми, трудностите й във функционирането и да се
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намерят творческите и организационните механизми за нейното по-нататъшно
развитие в новите политически и социални условия. Всеобщо е съзнанието, че
е дошло ново време, което скъсва със старото, но признава наследството и се
стреми да го осмисли и усвои, да не къса с него, а да продължи положителното
и плодотворното. Това е основната теза на докладите и изказванията.
Тази конференция, проведена точно една година след революционните политически промени, показва по какъв път ще се върви не само в литературата,
а и в цялата култура. Организационните структури, каквито са творческите
съюзи, ще бъдат главните обединителни сили и извън тях няма да може да съществува никой. Те ще дават оценките, ще посочват посоките. Спрямо писателите не са осъществявани репресии, освен над неколцина, които са били пряко
свързани с предишната власт и са участвали активно в нея. Но всички трябва
да служат на новото управление, да му бъдат верни и да го подпомагат. Срещу
тази лоялност те ще получават възможност да живеят и да пишат, да издават
своите книги. На властта обаче са й необходими истински, големи, ярки писатели! Затова е важно, че на тази конференция присъстват и участват с изказвания
и Елин Пелин, и Константин Константинов, и Александър Балабанов, и Владимир Полянов, и Стоян Загорчинов, и Дора Габе. Те придават особено значение
на форума, дават своите имена и авторитет на каузата. И този подход ще се
следва през всичките 45 години на социализма. Разбира се, много средни автори ще бъдат също толерирани, но на ръководни места и със специални отличия
ще бъдат дарявани предимно най-добрите, най-авторитетните и талантливите.
Системата създава своя строга и обективна йерархия и естетически канон, което е най-голямото и безспорно нейно достойнство.
Не може да се отрече, че тогава се поставя сериозен мащаб и се говори за
високи критерии. Литературата е служение на народа. Тя е била такава и трябва да остане такава, за да изпълни мисията си. Това е основният акцент, който
се поставя от всички оратори и участници в конференцията. Новото време се
възприема като надеждна отправна точка за възход на българската литература.
Създадени са според участниците отлични условия за нормален творчески труд,
в които трябва да се родят образците на съвременната българска художествена
литература. Целта е висока. Дори по отношение на доскорошната „пролетарска
литература“, чиито представители са най-активни в културната революция, се
проявява вече умереност в оценките, защото критериите се определят от образците, от класиците, а не от класовите представи. Сега е необходимо да се
разшири тематиката, за да се обхване животът на новите класи, и да се задълбочи социално-естетическият анализ. Писателят вече трябва да се стреми към
по-високо художествено майсторство и да се равнява по най-високите образци
на световното словесно изкуство. Само така той е в състояние да служи вярно
и всеотдайно на революцията и на новата власт.
Първата национална конференция на българските писатели формулира
практическия принцип на литературния живот през втората половина на ХХ
век: литературата е индивидуално дело, що се отнася до начина на създаването й, но тя е обществена функция и нейните проблеми ще се поставят и разрешават колективно, в рамките на Съюза на българските писатели. Подобни
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конференции и дискусии ще се правят често и те ще бъдат ориентирите и
корективите за българските писатели. Обществото се задължава да се грижи
за своите писатели, а те от своя страна ще отговарят с творби, посветени на
неговото възходящо развитие. Писателят вече няма да е самотен труженик и
житейски неудачник, а обществен деец.
СБП и конференциите, които той ще организира оттук насетне, ще бъдат
своеобразно колективно литературознание. Това литературознание ще ратува
за реализъм и ще се бори с отклоненията от него. То ще поддържа бодър духа
на писателите и своевременно ще ги предпазва от увлечения по индивидуализъм и упадъчност. Отклоненията няма да се толерират и ще се пресичат още в
зародиш.
Ще бъде пресилено да се твърди, че всички български писатели одобряват постановките на тази конференция. Но на всички е ясно, че няма как да не
се съобразяват с тях или поне че не бива да им се противопоставят. От друга
страна, литературата се развива по свои вътрешни закони и се подчинява на
обществото и властта съвсем не по желания начин, по който те искат това да
става. Ще минат само десетина година и литературата ще започне да изразява
други чувства и настроения. Обществото и властта ще се усетят, че не всичко е
наред, ще правят безуспешни опити да променят състоянието, писателите ще
декларират съгласие с тях, но ще правят онова, което им повелява разумът на
литературата.
Материалите от тази конференция (те са публикувани в самостоятелна
книга през 1946 г. от Съюза на българските писатели) ни дават основата, върху
която ние днес трябва да анализираме и литературния живот от онова време,
и тенденциите в литературния процес, и състоянието и развитието на българското литературознание от втората половина на ХХ век. Стъпим ли на тази основа, ще видим много повече, отколкото сме смятали, че можем да видим...

5.
Излизането на романа „Тютюн“ от Димитър Димов през 1951 г. се превръща в един от най-често и противоречиво коментираните факти в историята на
българския литературен живот след Втората световна война. А може би изобщо в цялата ни литературна действителност. Никое друго произведение не се е
посрещало и коментирало с толкова енергия и страст. Човек би казал, че това
е изключително за историята на литературата ни, че бележи някаква особена
нова епоха. „Тютюн“ наистина е ярка творба, публикувана в преломен момент
от историята ни. Но не е истина, че романът сварва българската критика и литературната общественост неподготвени да го оценят вярно и по достойнство.
По-вярно е да се каже, че той идва точно навреме, за да разреши някои неразрешими вътрешни противоречия в литературната ни действителност. Той катализира процесите на промяна в устройството на литературния живот, а и в
живота на т.нар. духовна сфера.
Не е случайно, че шумът около „Тютюн“, обсъждането му в СБП, реакцията на ЦК на БКП, както и по-сетнешното периодично връщане към този случай
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стават все по политически причини и с цел да се разчистят сметки или за да се
подчертае убогостта и жестокостта на миналото и да се изтъкне правилността
и високата степен на морал в настоящето. Всеки път, когато настъпи някаква
съществена политическа промяна – било смяна на първото лице във властта,
било на самата власт, споровете около „Тютюн“ се извеждат като дискредитиращ предишните управници факт. Изтъкват се недопустимата намеса на властта в живота на писателите и отнемането на правото на творците и на тяхната
публика сами да оценяват произведенията на изкуството. Дискусията в печата
и двудневното обсъждане на романа в СБП, писмото на В. Червенков до Д. Димов, както и редакционната статия на в. „Работническо дело“ „За романа „Тютюн“ и неговите злополучни критици“ се представят като драстичен пример за
тоталитаризъм в изкуството и литературата. Към това се прибавя най-тежкото
обвинение: Димитър Димов е принуден да преработи романа и да се съобрази с
изискванията на т.нар. нормативна критика. Стигна се дотам да се говори (особено в късните коментари на „случая“) за „преднамерено литературно убийство“ и така нататък.
Политическите мотиви за оценката на един или друг факт в литературния
живот или в литературния процес са едно и те трудно могат да се избягнат. Пък
и едва ли е необходимо, когато се води политическа борба или политическа агитация. Но анализът и оценките на изследователя на историческото минало не
бива да са политически. Той има предимството да гледа нещата от разстояние и
спокойно да анализира същността и подробностите. Времето отсява страстите,
успокоява нервите и дава възможност за повече обективност и точност.
Какво представлява „случаят „Тютюн“ като исторически факт и за какво
свидетелства той?
След 9 септември 1944 г. и по-точно след окончателното установяване на
еднопартийната власт в България след 1946 г. започва радикално преустройство на обществено-политическата система. Новото време изисква нови форми
и нов език дори, за да скъса окончателно със старото. Писателите също участват в този процес, като на литературната критика се отрежда водеща роля.
На литературата й са необходими нови идеи за самата нея. Смята се, че новата
литература не бива да има нищо общо със старата. В този стремеж, разбира се,
се проявява и крайност, която поощрява субективизма, бездарието и схематизма. Тръпката, че сега ще се случи нещо изключително и че вече зрее истинската
нова литература, изпълва същността на литературата и я прави нетърпелива.
Никой не знае какво ще бъде това ново явление, което ще затъмни всичко предишно. Теоретичните схеми, родени от повърхностното познание на марксическата философия и естетика, дават някаква абстрактна представа, но живата
плът още не се е появила. Най-важното обаче е, че върху базата на Съюза на
българските писатели се е създала една монолитна писателска общност, в която
са събрани творците на словото и която трябва да ги държи единни и дисциплинирани, като ги насочва към важните за решаване творчески задачи. Общността трябва да оценява естетическите факти, а не отделните кръгове, литературни издания и групировки. Това вече е „нов ред“ в литературния живот – ред,
който изисква нова нагласа на писателската гилдия и я поставя в състояние,
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което тя не е изпитвала досега. Докато се налага само да се правят събрания и
да се декларира вярност и последователна твърдост, няма изненади и грешни
ходове. Но ето че се появява една книга, която не отговаря на приетите нови
стандарти. Въпреки това интересът на читателите е огромен. Праволинейните
идеолози на СБП (между тях има и талантливи, и честни хора – без съмнение)
са изправени пред тежко изпитание. Ако признаят, че тази книга им харесва,
ще проявят идейна слабост и ще изменят на принципите си. Ако я заклеймят,
ще влязат в противоречие с естетическите норми и с вкуса на публиката, а и със
своя собствен. Ще излезе, че мнозинството харесва „Тютюн“, а „специалистите“
го отричат. Тогава именно се задействат механизмите на „масовата общност“,
на която е възложено да ръководи и да контролира процесите и да се намесва в
подобни сложни и противоречиви ситуации.
„Случаят „Тютюн“ се отнася в Съюза на българските писатели, за да бъде
анализиран и оценен „професионално“. Тук няма никакъв политически умисъл
за последващо „литературно убийство“, за разправа с талантливия писател или
нещо от този род. Т.е. никакви указания от ЦК за разгром на една или друга
група, на едни или други творци не съществуват и не биха могли да съществуват. Става дума обаче за самозадействане на един утвърден вече механизъм за
политическо „ръководство“ на литературния живот.
Как действа този механизъм?
Няма да е пресилено да кажем, че романът просто стъписва литературната
общност с мащабното разрешаване на проблема за „отразяване на героичното
минало“ и „борбата срещу фашизма и капитализма“. Най-неочаквано един писател, който е смятан за буржоазен, се впуска в актуалната тема и я пресъздава
реалистично, задълбочено и майсторски. Излезлите дотогава произведения на
тази тема страдат от тезисност и шаблонност; героите са бледи, риторично произнасящи лозунги и заклинания. Липсва живият човек. Без да е участник в антифашисткото движение, Д. Димов вярно улавя сложността и противоречията,
характера и духа както на буржоазията, така и на комунистите. Произведението
е необичайно със своята художествена плътност и пълнокръвност. На мнозина
им се струва, че е станало чудо. И точно това „чудо“ създава объркването.
Вече свикнали да „получават указание“, литературните критици с нетърпение очакват да им кажат какво да говорят. Такова указание обаче не идва. А
читателският интерес и шумът около романа нарастват. Хората го четат и се
възхищават. Процесът заплашва да излезе изпод контрола на „компетентните“.
Тогава именно се ражда идеята романът „Тютюн“ да се подложи на публично
обсъждане в СБП, за да си кажат писателите и литературните критици тежката
дума. Изходът най-сетне е намерен. Намерена е и формулата на дискусията: романът е интересен и с право привлича интереса на читателите, но недостатъчно
пълно е показана борбата срещу фашизма, образите на комунистите са слаб
контрапункт на силните образи на Борис и Ирина; писателят трябва да работи
още, за да отговори на високите изисквания на „социалистическия реализъм“.
Така се води и дискусията. И тези, които харесват романа, и тези, които не го
харесват, говорят по същество едно и също. Нито хвалбите са крайни, нито
отрицанията.
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В този дух е и най-пространната статия на Пантелей Зарев „За пълна победа над антиреалистичните явления“, публикувана във в. „Литературен фронт“,
бр. 10/6 март 1952 г. Статията е типична за стила на времето и най-пълно съдържа в себе си духа на дискусията върху романа „Тютюн“. П. Зарев е вътрешен
рецензент на ръкописа в издателството. Той препоръчва издаването на книгата, като прави уговорки относно цялостното звучене на творбата и предлага
на автора и на издателството да се отстранят някои съществени според него
слабости. Статията на Пантелей Зарев съдържа всичките белези на епохата: теоретизиране върху метода на социалистическия реализъм и оценка съобразно
с този метод. Тезите се налагат като обективни критерии. И всичко, което не се
покрива с теоретичните постановки, подлежи на отричане. Критикът иска да
бъде обективен, безпристрастен, изцяло подчинен и на естетиката, и на политиката. Това, разбира се, го подвежда и го прави краен там, където би трябвало
да е предпазлив. Но пък му дава инерцията да изрази схващания, които не са
неверни. Претенцията към романа е, че не е достатъчно всеобхватен, че не е
творба, която да обема „всичко“ – и най-вече мащаба на антифашистката борба. П. Зарев не приема най-добре изградените образи да бъдат на хора, които
„принадлежат на миналото“.
Трябва да се признае, че бележките на критика в по-голямата си част са
справедливи. Д. Димов си е поставил сериозна и мащабна цел, а е написал роман, който не отговаря напълно на своя замисъл. Комунистите в романа са
далеч по-бледи от Борис и Ирина и това е в ущърб на художествената сила на
произведението.
В този дух са и бележките на повечето от изказалите се по време на обсъждането в СБП, проведено на 8, 11 и 13 февруари 1952 г. Случайно ли е тогава, че
Димитър Димов ги взема предвид при преработката на романа и във второто
му издание се съобразява с тях? При това не от страх или конюнктурно, а като
голям писател, който се стреми към съвършенство.
„Случаят „Тютюн“ е своеобразно ехо на споровете и борбите между писателите комунисти отпреди 9 септември 1944 г. И никак не е случайно, че в дискусията не участват писатели като К. Константинов, А. Далчев, Ст. Загорчинов,
Е. Станев, К. Петканов, Н. Райнов, И. Волен, Е. Багряна, а се включват предимно
писатели комунисти отпреди войната. Романът „Тютюн“ е новата им пресечна
точка, критерият и за тяхното творчество и те използват дискусията като средство за решаване на стари сметки помежду си.
Днес може да ни изглежда смешно преображението на участниците в дискусията след рязката намеса на В. Червенков и публикуването на статията „За
романа „Тютюн“ и неговите злополучни критици“, но тогава такава реакция
„отгоре“ е била тежък удар за потърпевшите. Тези факти са били знак, че дадената на писателите свобода само да дискутират няма да бъде безгранична и че
в определен момент ще се появява върховен арбитър, който ще охлажда страстите и ще вразумява увлеклите се. Крайната оценка винаги ще принадлежи на
оня, който ръководи и в чиито ръце е цялата власт.
След този случай дискусии от подобен род върху едно само произведение
се правят в печата. Публични масови дискусии се организират по общи въпро-
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си, спори се върху теоретични постановки. Защото за културата главни стават
не толкова отделните естетически факти, а общите тенденции, целият естетикохудожествен процес, който не може да се олицетворява от един-единствен писател, а още по-малко – от едно-единствено произведение. Спонтанните изяви
– било с цел утвърждаване на автор или творба, било за отричане на факт или
явление – се свеждат до минимум и се ограничават до по-маловажни случаи.
Изобщо „случаят „Тютюн“ трябва да се разглежда именно като начало на нов
етап в организацията на литературния живот в България, поставен окончателно под партийно ръководство. Формите на организацията и ръководството му
се проверяват и утвърждават в дискусията около романа на Димитър Димов.

6.
По нов път тръгва и литературознанието.
Развитието на българската литература и на нейното литературознание
след 1944 г. доказва, че те съществуват като самостоятелен организъм, чиито
функции не могат да се определят отвън. Политическите лостове само в определена степен, а не изцяло, са в състояние да влияят върху тях, да ги управляват
и да подреждат ценностите им. Но идва един момент, когато тази власт става
неспособна за досегашните си интервенции.
Още преди смъртта на Сталин започва постепенно либерализиране на литературния живот. Натискът на политическата власт отслабва, съпротивителните сили на литературознанието укрепват и то демонстрира реакции, които
преди не са му присъщи. „Баражът от литературни формули“, за който Владимир Василев основателно критикуваше Тодор Павлов и неговите последователи, започва да се пропуква и да не удържа напора на новите тенденции. Литературата осъзнава, че не бива повече да допуска подобни намеси, че тя има свои
закони и своя йерархия и никому не е позволено да определя нейния канон.
Самият обществен живот също започва да излиза от вцепенението, което
го е обхванало след революцията. Неизбежният след такива събития терор отминава постепенно, кръвта потича по цялото обществено тяло. Хората малко
по малко се освобождават от страха. Животът навлиза в обичайното си русло.
Това, разбира се, не означава, че е настъпила някаква нова радикална промяна,
че са изоставени предишните формули и литературата и литературният живот
са възвърнали предишното си състояние. Не, но признаците на оживлението
са налице. Догматиката и схоластиката на криворазбрания марксизъм продължават да властват, но вече се чуват и други, по-нормални думи. И по-верни
оценки.
През петдесетте години няма големи имена в българското литературознание, но това е изключително важен период в неговото развитие, защото тогава
то възвръща себе си и се самоосъзнава отново като специфична дейност. То
не се отказва открито от задължението да бъде рупор на властта, но тихомълком предава тази функция на по-малко талантливите и по-слабо подготвените.
Получава се особено разделение между литературните критици главно на такива, които пишат живо, проникновено, аналитично, и такива, които трябва
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да свършат „полицейската“ работа, когато се наложи. Разделението обаче не е
йерархично, а преди всичко ценностно. Защото първите биват уважавани от
писателите, а вторите – презирани, макар да се страхуват от тях. Сега именно
се създава моделът, който ще просъществува до края на 1989 г. Властта все порядко ще може да привлича за „изпълнители“ най-талантливите и ще се задоволява с посредствените. Единственото изключение ще бъде Богомил Райнов,
но той ще играе главна роля и ще отсъжда „глобално“.
Започва възвръщането на „забранените имена“. Отново публикува Владимир Василев. Освободен от затвора е Михаил Арнаудов. Активизират изявите си Георги Константинов, Д. Б. Митов. Все повече статии и рецензии върху
творчеството на отделни писатели и върху конкретни произведения пишат
самите писатели. Техните оценки са по-деликатни, с повече разбиране и това
се отразява и върху текстовете на литературоведите. Провеждат се публични
годишни прегледи-дискусии на литературната продукция, на които покрай общите формулировки се прокрадват и верни конкретни оценки, преодоляване
на крайностите, търсене на спецификата на литературната творба. Може да се
каже още, че това е времето, когато се изработва и нов език на литературознанието. Предишният е недостатъчен, за да изразява сложността на процеса,
особеностите на литературата.
Но най-важната характеристика на това десетилетие е навлизането на новите имена в литературознанието, които само след 5–6 години ще бъдат неговите първи сили. Това са Боян Ничев, Здравко Петров, Любен Георгиев, Тончо
Жечев, Минко Николов, Цветан Стоянов, Атанас Натев, Кръстьо Куюмджиев.
Тяхната поява е потвърждение на думите, с които започнах този абзац. Всички
те са продукт на новото време, негови възпитаници, и те съзнателно го подкрепят, но високата дарба, с която са надарени, им говори, че не трябва да вървят по
утъпкания път, че са призвани за друго и че историята изисква от тях преображение на българското литературознание и формулиране на новите идеи, които
обществото вече изразява. Всички те са студенти на Георги Цанев и развитието
им малко или много трябва да се свързва с него. Да, Георги Цанев допринесе
много за обновяването на българското литературознание, което започва от 50те години именно с неговите студенти и ученици по професия.
Младите литературоведи се отнасят с необходимия респект към миналото
на българското литературознание, защото го познават и се учат от най-видните
му представители. Те нямат лични причини да ги отричат, каквито причини
имат техните предходници (Тодор Павлов, Людмил Стоянов). Младите разбират, макар да признават вербално, че литературата не е фронт, на който се водят
сражения, нито е само идеология, която трябва да се брани. Те възприемат литературата като изкуство на надарени хора. Литературознанието също е литература, която също се създава от таланти. Ето как се възвръща нещо изключително важно и то е видно дори и в трудните все още години на осъществяващия
се преход.
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Т

ой идва при майка си и баща си веднъж-два пъти в годината. За толкова време успява да се откъсне. Толкова време успява да издържи при тях.
Обикновено гледа да свърши някаква работа – да им помогне с дървата, да ги
нареже и нареди, да боядиса някоя стая, да провери дали има счупени керемиди по покрива, да остане ден-два в повече, за да му се нарадват. Те чакат този
момент цяла година, а той има усещането, че цяла година прави планове как да
се измъкне и накрая не успява.
Сега седи на шарената сянка и си припомня колко спокойно е тук. Усеща
погледите на майка си и баща си през прозореца, нищо, че те се крият зад пердето и си мислят, че той не ги вижда. Не му и трябва да ги вижда – той знае, че
са там. Даже знае какво си мислят – дали не се умори детето, поне три кубика
дърва е нарязало от сутринта. А в същото време някой от тях добавя – така е,
ама през десет минути сяда да си почине, не е научен на работа много, ние на
неговите години какви бяхме...
По някое време излиза майка му и го пита:
– Тони, да не се умори? Почини си, почини си, не се уморявай...
Дали защото вече от сто години не живее тук, той вече не е сигурен дали
ги познава толкова добре, не е сигурен дали има ирония в думите й, или напротив – съвсем сериозна е, когато му казва да не се мори.
Понякога даже има усещането, че веднъж-два пъти в годината пристига при
някакви чужди хора, с които имат много малко общи теми за разговор. Те нямат
дори идея за живота му, той пък не успява да вникне в проблемите им – кой какво
го боли, кой за какво се бори или защо се ядосват. Но на тръгване задължително
се целуват, те се натъжават, а на него му става едно такова никакво...
Той става от пейката – не, не си почива, просто искаше да спре за малко, за
да усети въздуха, тишината, миризмата на треви, да осъзнае къде се намира, и
се захваща да види сметката на останалите дърва.
Дали му тежи? Ами тежи му. Не самата работа – това си е фитнес, хубаво
е човек да се поизпоти понякога. Тежи му усещането, че кипи безсмислен труд
– разтовари дървата, нарежи ги, нацепи ги, пренеси ги, подреди ги. Още преди
години им предложи да им купи климатик, но те отказаха, защото нямало смисъл – щели да им се смеят хората.
И така – понякога на него му хрумва, че го държат на къса примка. Не
искат нищо по-лесно, но не върви да ги остави сами да вършат тежката работа.
Ако не се появи, те няма да се оплакват, но пък той ще се чувства гузен...
Всичко това се повтаря всяка година. Вечерите пред телевизора, тягостното чувство, че изпуска нещо, неудобството пред разни баби и далечни роднини,
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които му се радват като на малко дете, опитите на баща му да спори с него за
политика, съветите, които му дават за живота, опитите да обясни на майка си
какво точно работи.
– Пъблик рилейшънс, мамо. Отговарям за комуникацията на компанията.
– Какво точно правиш ме питат?
– Ами кажи им, че се занимавам с връзките с обществеността. Какво толкова им трябва да знаят!
Той самият се затруднява как да го обясни. Още по-трудно й е на нея да го
представи разбираемо на малкото старци в селото, които я питат какво работи
момчето й и на другия ден забравят.
– Абе кажи им, че съм мениджър обществени комуникации и точка.
Майка му като че ли вижда изход в тази ситуация.
– Директор ли?
– Не директор, а мениджър. Почти същото е, но не съвсем...
– Ами ще кажа, че си директор тогава – колебливо казва тя.
Той също се чуди дали това обяснение е точно и накрая маха с ръка. Струва му се, че са се добрали до отговор, който задоволява всички страни, и няма
нужда да разваля работата.
После свиква бабите и дядовците да го гледат с по-голямо любопитство.
Единственото притеснение в ситуацията беше миналата година, когато някакъв старец си донесе стол до портата, паркира се и остана там да го гледа в продължение на два-три часа как реже дървата. Кротък луд, прецени го тогава той
и реши да не му обръща внимание. Накрая дядото стана доволен, намигна му и
каза: “Ей, не бях виждал досега директор да работи”, и си замина.
Може би затова той има усещането, че веднъж-два пъти в годината идва
при непознати хора, с които нищо не го свързва. Понякога обаче се разчувства
– когато им се обади и им каже, че няма как, има много работа и тази фирма не
е на баща му, за да си отсъства, когато иска. И, да, няма как да дойде за Великден
или Коледа.
Тогава почти усеща разочарованието им отсреща, усеща все по-дългите паузи,
които правят, разбира колко им е трудно да преглътнат липсата му. Дори не иска
да си представя колко самотно си празнуват рождените дни – обречени на вечно
повторение, от което човек може и да откачи. Поне в неговите представи...
Е, има и различни моменти – тогава той си мисли за това място като за спасение. Представя си как зарязва всичко и хваща направо през ливадите, усеща
миризмата на тревите, буците кал, които се залепват по подметките му. Така си
представя истинската свобода – да върви напряко през нивите, без посока, да се
измори, да пие студена вода от някоя чешма, да се почувства накрай света, все
едно е платил доста пари за екзотична екскурзия.
Като става дума за чешма – има едно място, една чешма с надпис, който
вече сто пъти е прочитал. Като дете все бягаше дотук, родителите му се караха
да не ходи на това място, той не им обръщаше внимание. Не беше обръщал внимание и на надписа – надпис и толкова. Хората все гледат да блеснат с нещо.
Преди няколко години прочете думите и се почувства прецакан. Защото,
когато успееше да избяга от приказките как върви работата, дали си има прия-
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телка и защо не я доведе някой ден тук, от историите кой умрял, кой забогатял
и кой се оженил, той тръгваше в тази посока. Вървеше напряко на полето, после
през рехавата борова горичка, после през буковата гора и стигаше чешмата.
Уморяваше се, чувстваше се жив, сваляше блузата и сядаше на някой камък.
Майка му някога му беше натяквала, че е склонен към лентяйство. Е, в такъв
момент той можеше да се съгласи с нея. Вярно е. Всичко е вярно. Но просто искаше
да остане така половин час – да не се движи, да не му звъни телефонът, да не мисли,
да не бърза... Преди два месеца спря на онази чешма и я видя с други очи.
„Да живееш значи да направиш нещо, което да те надживее“, пишеше там.
Той не помнеше някога да е прочитал това. Явно мъдрата мисъл на секундата
беше изхвръквала от главата му.
Той пи вода, но вече не беше същото. Упреците просто го бяха догонили.
Баща му и майка му му размахваха пръст. Чудеше се кой е този умник, който е
достигнал до тази блестяща мисъл – дали е бил мъж, или жена, дали е бил на 30
години, или някой дядо, който е оставил след себе си цял отбор внуци и поне две
къщи и е искал да се потупа по гърдите за последно... Пък дали имаше и право?
Този надпис му отрови разходката. Върна се вкъщи за нула време, а пътем
изброяваше какво може да остави след себе си един мъж на трийсет и пет – кредит по апартамента, кола на старо, децата, които още не са се родили, къщата,
която още не е построил, работата от девет до пет всеки ден... Какво?
Той по принцип не е много впечатлителен. В някои отношения е пълно перде, може да носи на майтап, не се връзва на всяка глупост. Тази история с чешмата обаче му влезна под кожата. Накара го да си мисли, че нещо не е наред при
него. Накара го да търси решения. А той е много добър в кризисните ситуации...
Преди седмица реши проблема точно така, както се очаква от един мениджър връзки с обществеността. Организира акция на Витоша, покани трийсетина души, но не ги прозвъни по телефоните, за да се чувстват лично ангажирани, организира транспорта, пусна рекламни карета, направи плакати, купи
материали, взе лично участие.
Даже, ако трябва да бъде точен – взе толкова лично участие, че посади
половин гора. Разни черни борчета – високи точно една педя. Шефовете му не
бяха доволни много от популяризирането на събитието, много от поканените
не се появиха, но пък програмата беше изпълнена. Залесено ли беше? Да, залесено беше. А най-хубавото в цялата тази история беше, че той лично беше
посадил стотина борчета и никой не можеше копче да му каже.
Сега се наслаждава на почивката – как мирише тревата и как умората не
му тежи. Спокоен е, някак доволен, че последната дума е негова. Надписът на
онази чешма вече няма да му разваля разходката. Ще остави ли нещо след себе
си? Да, със сигурност ще остави...
Той става и отива да довърши работата – просто му се ще да приключи
с безсмислените занимания за днес. Между другото – чувства се добре. Хем е
помогнал на родителите си, хем се е раздвижил от сутринта.
Майка му седи отстрани и го наблюдава с гордост.
– Не се преуморявай – казва му тя.
Той се усмихва. В думите й май няма ирония.
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– Не съм уморен. Това ми е като фитнес. Сменям брадвата с това и съм
готов – и й показва моторната резачка в ръцете си.
– Почини си още малко – настоява тя. – Баща ти казва, че от сутринта цяла
гора си изсякъл – усмихва му се и тя и се прибира вътре.
А той остава малко като гръмнат.

ХЛЯБ ПО ВОДАТА

О

т известно време тя ги отминава с натежали крака. Дава си сметка, че не
откъсва поглед от лицата им. Наднича нахално в очите им. Поставя се на
тяхно място. Брои парите, оставени в шапката. Мъжът й не я разбира.
– Какво ти става с тези просяци? – пита той. – Стига вече! Не сме толкова
богати!
Тя е жена на петдесет години, от онези – с хубава прическа, в която не
прозира нито един бял косъм, някак елегантна, с хубави обувки, жена, която
все още се оглежда във витрините. В последно време обаче пропуска своето
отражение, когато види на улицата човек с протегната ръка.
Страх я е. Няма как да го обясни. Затова се опитва да направи нещата полеки, да разсее подозрението на мъжа си, който върви напред доволен, един
петдесет и пет годишен мъж, който иска да демонстрира, че не остарява и че
все още е силен.
– Просто пускам хляб по водите – казва му тя тихо.
– Какво? – спира той, за да я изгледа неразбиращо насред улицата.
Този негов поглед трае съвсем малко, някакви секунда-две, но тя си дава
сметка, че до него не е достигнало нищо – нито библейското, нито опитът й да
направи нещата по-леки, нито страхът.
– Не сме толкова богати, за да си играеш на благотворителност, казах ти
– повтаря той, обръща се и продължават.
Тя все пак се навежда леко и пуска някакви пари в ръката на човека. Не е
сигурна дали мъжът й забелязва това. После веднага се изравнява с него и поемат заедно в една крачка, рамо до рамо.
Все още сме хубава двойка, хрумва й за момент. От онези двойки, които
си мислят, че нищо лошо няма да им се случи. А тази мисъл я връща отново в
изходна позиция, там – при страха, който не произнася.
Кога започна всичко това? Тя върви до мъжа си и се опитва да си спомни.
Може би преди два месеца, когато майка й й разказа за една съученичка, която
изведнъж останала на улицата. Децата се разбягали, тя се развела, продали къщата, живяла при роднини, после се изнесла, настанила се в някаква полуразрушена
къща, разболяла се, изгонили я и оттам вече нямало накъде... Тя върви и си мисли, че тези неща не се случват внезапно, а малко по малко, за да свикне човек с
провалите, да си мисли, че това е нещо нормално и се случва на всекиго.
– От какво се е разболяла – пита тя.
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– Сигурно от мъка – веднага предполага майка й. – Представи си какво
е, цял живот правиш опити да съградиш нещо, а накрая всичко изтича през
пръстите ти.
– Защо не е отишла при децата си? – пита тя.
В такива истории хората са жадни за подробности – как, защо, а после...
Майка й вдига рамене:
– Сигурно не е имало начин.
Това е от онези случки, които се разказват за две минути и които после хората би трябвало да забравят. Само че тя още дълго време мислеше за тази жена
– по-скоро за момичето с опашките, с което някога бяха приятелки и си разменяха книги за четене. Даже започна да наднича в очите на просещите жени с надеждата, че може да я разпознае. Всеки път, когато видеше някоя от тях, си мислеше,
че може да е тя. Искаше да я срещне, да й помогне сигурно, но и заради любопитството. После си даде сметка, че това разпознаване е по-добре да не се случва.
Спомня си, че след като й разказа тази история, майка й – както подобава на
осемдесетгодишен човек, накрая изпраска страшен извод, от който я хвана страх.
– Ех, никой не знае какво му е писано в този живот.
А тя мълча известно време и каза по-скоро на себе си:
– Изобщо не знаем колко крехко е всичко.
И така – после започна да събира такива истории. Един колега, с когото
преди време бяха работили, се беше пропил и децата му го бяха изгонили на
улицата. Една съседка имаше болно дете и поне веднъж в месеца обикаляше
всички апартаменти във входа, за да събере пари за лекарства. Един братовчед се беше върнал от чужбина – по-беден, отколкото беше тръгнал, и понеже
беше продал всичко, сега живееше в страшна мизерия. Една баба от стария им
квартал продаваше всяка сутрин букетчета кокичета, лалета или маргаритки,
според сезона, на входа на една църква и това пак беше просене на милостиня,
защото в този град кой има нужда от кокичета или маргаритки...
Веднъж тя си забрави чантата с всички документи, карти, телефони и пари
и нямаше как дори да си купи билет за метрото. Перспективата да върви нощем
през града десет-петнайсет километра я ужаси. Помисли си дали не е по-добре
да обясни всичко това на жената на касата и да я помоли да влезе без билет...
Дали да не поиска пари от някого...
Уплаши се, защото си даде сметка, че касиерката вече ги е слушала тези
истории и изобщо няма да се трогне. Хората са претръпнали от такива работи и
няма да реагират – ще я подминат, все едно не я виждат, ще я заобикалят с празен поглед, така, както тя е заобикаляла други и в това има нещо справедливо,
защото кръгът просто ще се затвори. Мислеше си, че тези неща се случват не
като наказание, а защото ей-така – всеки е свързан с всекиго.
Както тя с онова момиче с опашките, както тя и колегата й, както тя и братовчед й. Просто веригата някъде се къса и започваш да ходиш по много тънък лед.
Какво стана ли? Ами тя влезе гратис в метрото. Вмъкна се между другите
хора, заоглежда се притеснено, стоя на тръни седем-осем спирки и тревожно
следеше всяко лице – така, както могат да гледат само хората, които рядко вършат нещо нередно и когато сгафят, това им личи от километри.
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Повтаряше си, че ако всичко й се размине, ще започне да оставя пари на
просяците и ще им вярва повече, защото те понякога наистина се намират в безизходица и се нуждаят от помощ, както пише на картонените табелки пред тях.
Обещаваше си, че няма да вдига дребните пари, които изпаднат на улицата от
портмонето й, а ще ги оставя да ги намери някой и да се зарадва. Обещаваше си
да бъде по-милостива, защото всичките тези хора – онази приятелка от детството
или братовчед й, го заслужават. Ще пуска хляб по водите, за да стигне до тях. За да
има и за нея един ден, защото знае ли някой... Нали така казваше майка й...
– Абе знаеш ли – поглежда я мъжът й, който върви до нея. – С всеки ден ми
се струва, че все повече заприличваш на майка си...
Тя го гледа неразбиращо, защото не може веднага да си обясни това какво
е – добро или лошо... После продължава напред мълчаливо, защото се сеща
каква е работата – просто върви по тънък лед...

СТИХОТВОРЕНИЯ
Онзи човек

За любовта...

Старецът,
който пази църквата –
вече не чува добре.
Долавя само шептене,
опитва се да чете
по устните,
да разпознава знаците –
кой просто пали свещички
и кой идва да се моли,
опитва се да предусети желанията
и сам отваря и затваря вратата
на църквата,
преди още да са дошли хората
и преди да им е хрумнало
да си тръгват.
И малко се притеснява –
ако един ден
един глас се опита
да му каже нещо,
той може и да не го чуе.
И всичко да си продължи
по старому.

В една квартална църква
във Флоренция
няколко деца на по 10–11 години
се шмугват между туристите,
предизвикат суматоха,
после оставят
по една бележка в коша
пред гроба на Беатриче
и си тръгват,
като ръкомахат и се смеят шумно.
– Какво става –
пита той.
– Ами, нищо –
тихо пояснява отчето,
все едно знае,
че когато говорим за любовта,
трябва да се пазим
от гръмките думи. –
– Според едно вярване,
когато човек има любовна мъка,
идва тук
и пише писмо на Беатриче Портинари,
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са се усмихвали
само с крайчеца на устните,
но сега тези знаци
няма кой да ги разчете.
Наследниците са пуснали
къщата под наем,
заедно със снимката над леглото.
– Тези двамата какво ще ги правим –
пита някой от наемателите.
Останалите вдигат рамене,
защото какво могат да кажат...
Пък и сега тези неща нямат значение –
Семейна снимка
него – от петнайсет,
нея – от три години,
Тя е на двайсет и две,
вече ги няма.
той – на двайсет и пет,
Истината е, че снимката
тя – в бяло,
просто прикрива бялото петно на
той – в черно.
стената.
Изглеждат така
сякаш им е неловко пред фотографа. После наемателите се виждат в чудо
как да се борят със сенките –
За снимката
накрая, за да не си личи петното,
май се държат за ръце,
просто лепят един пейзаж.
но това не се вижда
Например от Рим.
на кадъра.
Рим поне е вечен.
Преди петдесет и шест години
а тя изпълнява молбата му.
– Любовна мъка?
Тези деца?
На излизане той чете табелите,
че тук Данте
за първи път среща Беатриче.
Били са на девет години
и той се влюбва завинаги.

128

бр. 7/8 – год. XIV

СПОРТ

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ
НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ
Даниела Дашева
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Даниела Дашева – професор,
доктор на педагогическите науки, ръководител на катедра „Теория на спорта“ и заместник-ректор по европейска интеграция и
международно сътрудничество
на НСА „В. Левски“. Член на Европейската мрежа за спортни науки и на Обществото на европейските учени, на Борда на директорите на FIEP. Член на Комисията
по олимпийска подготовка към
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Лектор на международни семинари и курсове в Мексико, Гватемала, Франция, Германия, Испания,
Египет, Турция, Сърбия, Македония и други.

ко в първите няколко години от началото на
прехода у нас социално-икономическият живот
в основната си част беше белязан от различни прояви на хаос, в областта на спорта и системата на управлението му картината се описва с едно допълнение – хаос във формата и инертност в съдържанието
на системата. За двадесет и две години държавната
организация на управлението на спорта – комитети с различен обхват на дейност, държавна агенция
(създавана и закривана два пъти) или министерство
(също създавано два пъти) – така и не зае стабилна
позиция относно равнището на структурата, вземаща национални решения за българския спорт.
В процеса на структурни трансформации през
този период са произведени значителен брой документи – стратегии, закони, постановления, наредби
и т.н. Те са основание да се предполага, че съществува някаква държавна политика по отношение на
спорта. Никой не се е занимавал с изследване на качеството на тези нормативни документи – до каква
степен те действително упражняват влияние върху
регулирането на системата. От пръв поглед обаче
се вижда, че значителен брой документи не служат
на предназначението си да бъдат инструменти за
изпълнение на определени политики за развитие
на спорта, в действителност нямат сериозно място
в спортната дейност и затова не е необходимо да
бъдат зачитани. Съвсем в този ритъм са и опитите на държавата да произведе основополагащ документ за развитието и за взаимната обвързаност
на системата в цялост – Национална стратегия за
физическото възпитание и спорта. Само преди година видяхме един такъв документ – Национална
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стратегия 2010–2020. Сега обсъждаме нова концепция – Национална стратегия 2011–2020. Не се наемам да коментирам равнището на подобренията
в проекта за новата стратегия (публикуван на интернет страницата на Министерството на физическото възпитание и спорта). Във всеки случай тя
има един основен недостатък (освен другите), който е сериозен фактор за
допускане на едностранчивост при вземане на решенията – оценката на състоянието на спорта изразява крайно отрицание, системата на физическото
възпитание и спорта е описана с необосновано пренебрегване на съществуващи към момента нейни силни страни и възможности. Дали тази подчертано негативна едностранчивост и черногледството при преценката на
състоянието на българския спорт биха могли да дадат обективност на решенията, които ще бъдат вземани въз основа на този анализ? Или, ако греша, и
наистина картината в системата на българския спорт няма абсолютно нищо
светло и всичко тръгва от нулево равнище, това ще даде обяснението защо в
Стратегията липсват измерими и ясни цели, а вместо това са заложени направления и задачи, типични по-скоро за една програма за действие.
Външните знаци на политическите усилия не липсват – структура на управление, нормативни документи, държавен бюджет за сектора и други. Това
обаче определено не означава, че в страната ни има активна и действаща политика за физическото възпитание и спорта. Имам предвид именно действаща
политика, защото най-общо политика съществува, но тя е толкова фрагментарна, толкова размита в насоките и визията си, толкова архаична в подходите си
за реформаторство, толкова предпазлива, да не кажа страхлива в предприемането на дейности, които да осъвременят системата на българския спорт, че на
практика липсва.
Ето например един основен въпрос, който вече двадесет години е илюстрация на латинската поговорка „клати се, но не потъва“ – спортните федерации
и степента на тяхната автономия. Едва ли в системата на социалните взаимоотношения съществува по-размита схема на права и отговорности от начина, по
който държавата подкрепя финансово федерациите, и от механизмите на съответна отчетност за тези средства. Двадесет години държавната политика не
може да вземе решение кой модел иска да въведе и да развива – централизиран
или децентрализиран, което от своя страна се възпроизвежда във взаимоотношенията между федерациите и спортните клубове.
Трябва обаче да се признае: от Програмата за развитие на спорта за високи постижения (заповед на министъра на физическото възпитание и спорта – 2010, изм. 2011 г.), от Програмата за олимпийска подготовка (2010, изм.
2011), както и от Програмата за развитие на спорта за всички (2010) става
ясно, че на сегашния етап държавата има желанието да подпомогне финансово на един по-справедлив, проектен принцип федерациите, администриращи олимпийски и неолимпийски спортове, представящи елитни спортисти, както и организациите и федерациите, развиващи спорт за всички. Тези
мерки са изцяло съобразени със световните практики за финансова подкрепа
на спорта – проектният принцип на финансиране осигурява възможно найдиалогичния механизъм за задоволяване на потребностите на елитния спорт
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в съответствие с ясно дефинирани приоритети от страна на държавата. Разнообразие и гъвкавост при посрещане на предизвикателствата в сектора на
спорта (основно спорта за всички) осигуряват и другите програми на министерството – Спорт за хора с увреждания и деца в риск, Научи се да плуваш и
Спорт за децата в свободното време.
Проектното финансиране обаче не е лесен механизъм, ако търсим реална ефективност от приложението му. На първо място, реалните потребности
на бенефициентите нерядко са изкривени от задължителната ограничаваща
рамка на условията за участие във финансиращата програма, от друга страна,
проектното финансиране инициира дейности, които се случват еднократно, за
определен проектен период и без нови средства просто прекратяват съществуването си. От самото начало на прилагането на принципа на проектното финансиране в спорта у нас се забелязват две тенденции – при финансиране на
проекти, свързани със спорта за всички, се явяват множество иновативни инициативи, които обновяват средата на масовия спорт, но за съжаление остават
наистина фрагментарни и не променят сериозно картината; по отношение на
елитния спорт разпределението на финансовите средства се извършва в среда,
която има нужда от още много усилия за постигане на прозрачност и на обективен контрол при изпълнението и отчитането на средствата.
В стратегията, която ни е предложена като проект, виждаме широк кръг
от проблеми (почти пълен списък) – от инфраструктурни до човешки ресурси,
и стари, пропукани механизми на функциониране на структурните равнища.
Предприеманите действия обаче покриват значително по-тесен кръг от сфери
на въздействие – проблемите с треньорите и с контрола на тяхната квалификация се докосват единствено от проектни идеи, които не могат да намерят дори
приблизителен консенсус в професионалната общност, спортът на децата в
свободното време все повече се превръща в лукс и няма нищо общо с естествените дарби на децата, а с възможностите, предложени по определени проектни
инициативи, и т.н. Ето така в общественото огледало, отразяващо развитието
на политиките в спорта, се вижда, че въпреки опитите за формални и външни
изменения системата е застинала в мълчаливо очакване промените да дойдат
някъде отвън, без да се поема ангажимент за устойчиви, дългосрочни и обвързващи цели и очаквани резултати.
Това „отвън“ често се свързва с необходимост от хармонизация на националните политики с политиките на Европейския съюз. В областта на спорта обаче засега няма задължителни норми, които държавите членки следва да
въведат в системите си на организация на спорта. В преговорите за присъединяване на страната ни към ЕС не съществуваше глава, включваща спорта.
Обявяването на спорта като Общностна компетенция е съвсем отскоро – за
начало на единни европейски политики и действия в областта на спорта, които
не заменят, а допълват националните политики, се счита Лисабонският договор
(подписан през 2007, влязъл в сила през 2009 г.). Договорът от Лисабон създава
нова политическа реалност в областта на спорта и в европейските измерения
на спорта. Официалното включване на спорта сред компетенциите на Съюза
означава нови възможности за всяка от страните в ЕС, независимо на какво
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равнище на развитие и перспективи е спортната й система.
Шансът на нашата страна, при състоянието, в което се намира този сектор,
е не да очаква задължения, наложени отвън, а да развива паралелно спортните
си политики – в цялост и за отделните приоритетни направления. Ясно е, че
всяко първоначално поставяне на основи е търсещо, ненапълно съвършено,
изисква много внимание, наблюдение и критично отношение. Имам предвид
основните политически документи на ЕС в областта на спорта – Бялата книга
за спорта и Плана за действие „Пиер де Кубертен“ (2007), които създават рамката на политическите акценти на Общностно равнище, както и респективно на
национални равнища. Всъщност широкият консултационен процес в страните членки относно стратегическите перспективи на спорта, заложени в Бялата
книга, беше инструментът, който подготви включването на нова компетенция
в Договора от Лисабон – единно политическо пространство за развитие на
спорта в ЕС. Бялата книга обаче е само началото. В нея липсват някои основни
компоненти, които по-късно са допълнени от Европейските спортни форуми,
организирани в Мадрид (2009) и Будапеща (2011), както и от срещи на министрите на спорта на страните от ЕС.
Тези документи очертават следните главни насоки, в които страните на ЕС
трябва да вървят в рамките на националните си политики за спорт:
• Насърчаване на социалните и образователните функции на спорта;
• Подкрепа за доброволчеството в спорта;
• Насърчаване на европейските ценности – откритост, честност, антидискриминация, антидопинг, закрила на спортистите;
• Развитие на икономическото измерение на спорта;
• Признаване на специфичния характер на спорта;
• Засилване на структурирания диалог по въпросите на спорта.
Още по-систематизираното разглеждане на Европейските политически
насоки води до отворена координация на политиките на страните членки в две
области – спорта за всички и професионалния спорт. И тъй като един от найболните въпроси за нас е трайният упадък на спорта за високи постижения,
да видим какви области предвижда на политическо равнище този сектор. Европейските акценти в професионалния спорт се отнасят до: свободното движение на спортисти, правилата на осъществяване на трансфери, дейността на
спортните агенти в условията на интернационализация на професионалния
спорт, системите за лицензиране на клубовете, предотвратяването на престъпните дейности (корупция, пране на пари, измами и др.), закрилата на правото
на спорт на младите хора от малцинствено представените групи и народи и на
последно, но не и по значимост място – феновете, с ясно дефиниране на ролята
им за развитие на системите на спорт във всяка страна.
До каква степен сме „в крак“ с политическите направления, очертани в
ЕС за почти едно десетилетие (първата инициатива за поставяне на спорта във
фокуса на общественото внимание е обявяването на 2004 г. за Европейска година на образование чрез спорт)? Тъй като целта на тази статия не е да прави
детайлен анализ на съответствието на националните и европейските политики,
изразявам моята оценка по този въпрос в общи щрихи:
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Силни страни – държавното равнище на управление към момента приема
присъствието на европейски жалони в областта на спорта като структуроопределящо за стратегическите цели и задачи в сектора; въведеното програмно
финансиране е в съответствие с тенденциите за демократичен диалог в развитието на социалните политики; видим стремеж за намиране на баланс между
действия в спорта за всички и елитния спорт; създадени механизми за поощряване на инициативи за увеличаване на броя на спортуващите и на възможностите за спортни занимания, разработени от организации за различни спортни
дейности (главно в спорта за младежи и деца), и други.
Слаби страни – липса на европейска визия за реформа на системата за постигане на адекватност в съвременните условия; много слаба степен на приемственост на решенията от национално към местно равнище (цялостно мислене
за развитие на спорта на общинско равнище – с много малки изключения – не
съществува); в обхвата на внимание на управлението на спорта продължават
да влизат по инерция онези проблеми, които така или иначе имат административен ход (реформаторските проблеми така и не се докосват); липса на интерес
към голяма част от европейските теми (например защитата на интелектуалната
собственост в спорта, икономическите измерения на спорта, дефинирането на
треньорската професия и условията на упражняването й и други).
Рискове – формално съставяне и приемане на нормативни документи, които не водят до промени на системата; промени в насоките на управление с всяко
следващо правителство; увеличаване на автономията и децентрализацията без
развиване на системи за контрол и отчетност; залагане на едностранни решения на определени спорни въпроси поради липса на прозрачност в процеса на
вземането на решения и на проекти за нормативни актове и други.
Възможности – ясно определяне на обхвата на централизирано и децентрализирано управление в спортните дейности; дефиниране на краткосрочни
и дългосрочни приоритети в секторите на спорта (спорт за всички и елитен
спорт), повишаване на равнището на информираност на местната власт по
отношение на задълженията за развиване на общинска политика в спорта;
прозрачност и публичност при вземане на решения, засягащи непосредствено
спортните организации и федерации; организиране на обществени дебати за
системата на спорта и други.
Интересен факт е, по мои наблюдения, че в областта на спорта професионалистите и професионалните общности имат сравнително добро равнище
на грамотност по отношение на тенденциите в развитието на спорта в Европа.
Това се дължи в немалка степен на факта, че спортните професионалисти са
твърде мобилни. В страната има голям брой спортисти, треньори, спортни педагози, организатори на спортни дейности, които било чрез участие в проекти,
било чрез практически дейности, било поради участие в международни организации имат макар и несистематична представа от насоките и темповете на
промени в тази област в Европа. По тази причина нетърпимостта на професионалните общности към архаизма и нерешителността в управлението се изостря
още повече. Има много загрижени за спорта хора с идеи и знания – те трябва да
бъда привлечени, да се търси тяхното мнение и експертно знание, да се излезе
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от тесногръдия модел на управление в абсолютна рамка „отгоре-надолу“.
Един от пътищата за разпространение на европейски знания за спорта са
образователните програми на Националната спортна академия „Васил Левски“.
Академията включва знания за европейската интеграция в спорта във всички
свои програми – на различните образователни степени, както и в следдипломните програми. Акцентите са според професионалното съдържание на програмите, като особено внимание се отделя на курсовете за възрастни (продължаващата квалификация), тъй като хората, които са вече в професионална среда,
имат дефинирани потребности от знания за европейските перспективи. Спортната академия е поела мисията да бъде център за поддържане на актуална информация относно европейските развития в областта на спорта – чрез лекции,
чрез участие в европейски проекти, на национални форуми и други.
Националната спортна академия откликва и практически на тази своя мисия за лидерство в европейската интеграция в спорта. В отговор на призива на
европейската политика за отделяне на достатъчно време за качествено физическо възпитание на учениците и младежите и за засилване на връзките между
образователните и спортните институции академията организира съвсем
наскоро национален форум за обсъждане на студентския спорт предвид на
това, че спортът в университетите за най-голяма наша тревога и съжаление се
пренебрегва все повече и повече до степен на пълен формализъм. Става дума
за над 280 хиляди младежи, на които ще се наложи да се реализират в условия,
изискващи отлична дееспособност и адаптивност както в страната, така и на
европейския пазар. Насърчаването на младите хора да спортуват, създаването
на условия, които са действително достъпни, е сериозна част от европейската
интеграция на българската система за спорт.
Академичните квалификации в спорта имат и сериозни „европейски
предизвикателства“ към сегашния момент. Едно от най-сериозните сред тях е
признаването на професионалните квалификации в спорта и в свързаните със
спорта дейности. Ще дам един прекрасен пример за справедливостта на европейското мислене и взаимоотношения, за равнопоставеността на всички европейци в правото им на труд. С Решение на Европейската комисия от 1 юни
2001 г. относно искане на Германия за по-специални условия при признаване
на някои спортни квалификации (ски инструктор, водач на ски турове и планински водач) се постановява: „Германия не може да определя, че има съществена разлика между обучението на мигрантите и германското обучение, без да
е верифицирала преди това дали мигрантът може да представи доказателства за професионален опит и дали този опит може изцяло или частично да
компенсира тази разлика.“ Споменавам това, защото Националната спортна
академия полага максимални усилия да хармонизира програмите по всички
свои специалности с европейските най-добри образци, но все пак това не е достатъчно, за да се осигури на завършилите образованието си добро разбиране
и пълно приемане на европейския пазар на труда – прозрачността на треньорските квалификации, на мениджърските, на кинезитерапевтичните и други,
изисква страната ни да се включи в европейския диалог за свободно движение
на хора (в спортните професии) с една позиция, която е намерила консенсус на
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правителствено и професионално равнище и има организация на ролите и на
задълженията на участниците в сектора.
Самò по себе си университетското образование обаче не е в състояние да
създаде цялостната атмосфера на европейска ориентация и нагласа за преодоляване на инертността в системата на спорта. След завършване на образованието си спортните специалисти не успяват да осъществят високо равнище
на ефективност за промяна на картината в полза на повече европейско мислене. Аз виждам две основни причини за това – от една страна, там, където
професионалният климат е лишен от гъвкавост и е белязан от силен консерватизъм (в по-малките населени места например), склонността за промени в
организацията и приоритетите на спорта е малко вероятна; от друга страна,
академичното образование у нас, включително и в областта на спорта и физическото възпитание, е все още откъснато от практиката. За съжаление определението за нашето висше образование, че е „твърде академично“, все още не е
изгубило актуалността си – програмите предлагат модерни концепции и теоретични знания, но са откъснати от практиката, от действителното равнище
на разбиране и потребности и това е вярно и за европейските знания в европейските политики за спорт, за актуалните практически въпроси в спорта и
за приложимостта на добрите практики и опит на европейските страни. Това
подчертава още веднъж необходимостта европейските измерения в спорта да
се превърнат в потребност не само за образованието, а и за всяка среда на
труд, свързан със спорта.
Изобщо областта на спорта у нас не прави изключение от останалите социални области, в които годините на реформи донесоха единствено фрагментарни промени и „глътки въздух“. Принципно фрагментарността е абсолютната противоположност на стратегическия подход. Кое може да създаде цялостна
перспектива за преодоляване на това вземане на решения „на парче“? Съвършена или несъвършена – стратегията за едно дългосрочно развитие на физическото възпитание и спорта е налице. За нейната реализация е необходимо да
бъдат мобилизирани голям брой специалисти, които да създават управленски
продукти едновременно и координирано, да се сложи една основа, в която да
проличат не едностранни приоритети, а баланс за създаване на цялостна картина, реформираща училищния спорт, спорта в свободното време, младежките отбори, работата с деца с изявени спортни способности, клубните спортове
и не на последно място професионалния спорт. Този подход на едновременно
„атакуване“ на всички области на организацията на физическото възпитание и
спорта в съчетание с ясно определени и обосновани държавни приоритети е в
основата на успехите на системите за спорт на скандинавските страни, Англия,
Чехия, Словения, Сърбия и, ако погледнем извън ЕС – на Съединените щати и
Канада. Чехия например е отличен пример за развитие на системата на спорта
чрез организирано привличане на подкрепата на два много съществени фактора – феновете и медиите. Спортните събития в тази страна са невероятен
източник на вълни на национално обединение и емоционално сближаване на
цялото население. Словения е друг много добър пример на национално приоритетизиране – на равнище държавно управление ските се ползват със заслужен
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приоритет вече години наред и за всички е видим резултатът от тази устойчива
държавна подкрепа (ските създават не само национална плеяда медалисти от
световни първенства за имиджа на страната, но са се превърнали и в „марка“ на
словенския спорт за всички). Сърбия също е пример за ефективни държавни
приоритети в спорта – страната развива изключително колективните спортове:
баскетбол, волейбол, хандбал, водна топка и др. Спортната наука отдавна е доказала, че това са спортове със силен социален ефект, развиващи много граждански и социални качества. Сърбите действително заслужават признание за
начина, по който използват огромния потенциал на спорта за създаване на обществени ценности.
От всяка от успелите в спорта страни България има какво да възприеме. Основно – начина на определяне на приоритети (краткосрочни и дългосрочни), ясно
определена отчетност и контрол, обвързване и координиране на всички социални
сектори, които отговарят за развитието и благосъстоянието на населението.
Тук е мястото да подчертая още един аспект на развитието на спорта, който
съществува в стратегията и от 2010, и от 2011 г., но за съжаление за тези двадесет години постепенно изгуби почва и за мен е много трудно да съставя оптимистична прогноза за нейното възстановяване. Става дума за използването на
спортната наука. Националната спортна академия, както и други университети,
в които има спортни специалности, финансират и провеждат изследвания, които
имат за цел да подпомагат тренировъчния процес както на елитните спортисти,
така и в ученическия спорт и спорта за всички. За съжаление много от спортните
дейности (включително често и в спорта за високи постижения) в страната се
водят от треньори без квалификация и образователна подготовка. Това води до
незачитане на научните изследвания и недоверие към прилагане на резултатите
от тях – не само не ги търсят, но и ги смятат за напълно излишни (на фона на едни
консервативни убеждения и разбирания за спортната тренировка). Следователно – до неефективно планиране на спортната подготовка, на големите адаптационни цикли, съобразено с възрастовите особености на спортистите, и т.н. Много
са добрите практики в европейски и в световен мащаб в това направление, които
биха могли да намерят смисъл и в нашата реалност – например в Англия е създаден Английски национален институт за спорт с 10 центъра и Олимпийски медицински институт; в Италия – Институт за спортна наука и медицина; в Южна
Корея – Институт за спортна наука, чиято цел е разработване на национална политика в спорта; във Франция – т.нар. ИНСЕП – Национален институт за научно
управление на подготовката на елитни спортисти.
Сред проблемите на българския спорт, които и до днес не могат да намерят решение, е материалното осигуряване на спортните дейности. Споровете
за собствеността, за правата и задълженията във връзка със спортните бази са
в основата на много от слабите резултати и на ниската степен на включване на
населението в спортни дейности. Тук обаче обективността изисква да се добави
и друго – до този момент няма направена безпристрастна аналитична оценка
на средствата, които са действително необходими за всеки от спортните сектори на базата на годишни и дългосрочни планове.
В обобщение – картината на българския спорт е съставена от липса на

136

бр. 7/8 – год. XIV

СПОРТ
единен и всеобхватен подход на управление, от липса на воля за решаване на
най-закостенелите болни въпроси, от задълбочаваща се пропаст между европеизиращия се манталитет на населението и липсата на европеизация на
структурата и организацията на всички сектори на спорта, от високи индивидуални качества и талант на български спортисти, които обаче намират почва
за развитие и подкрепа на принципа на случайността. Сигурно е едно – неясните перспективи в тази картина ще намерят стабилност чрез смелостта на
политиците да се противопоставят на инерцията. Нужно е да се предприемат
действия на всички равнища и във всички области на необходимата реформа
и да се приеме неотложно европейска ориентация на политиките и практиките в българския спорт – като управление на системата, като отговорност
за професионалната отдаденост на спортните таланти и като ежедневие на
цялото население на страната ни.

Найден Петков
ИЗЧЕЗВАЩИЯТ ГРАД
м. б., пл., 81х100см, 1985
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ИСКРИ ОТ ПЛАМЪКА
Никола Инджов

„И

Никола Инджов – писател. Автор е на 36 книги поезия, проза, есеистика, публицистика и
преводач на поезия от испански,
португалски, руски, сръбски език.
Носител е на Националната ботевска награда за литература
и на други авторитетни национални и международни литературни награди. Бил е главен редактор на сп. „Родолюбие“, на в.
„Литературен фронт“, на „Литературен вестник, на в. „Тракия“ и др. Бил е на дипломатическа работа в Куба и Мексико,
главен секретар на Съюза на българските писатели, заместникпредседател на Съюза на тракийските дружества. Председател е на Международната фондация „Гео Милев“ .
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скри от пламъка“ е своеобразна литературна антология (ИК „Захарий Стоянов“, 2011),
съставена от творби на шестима литератори и един
художник сценограф, удостоени през годините с наградата „Гео Милев“ – най-голямото отличие, което
Международната фондация „Гео Милев“ връчва за
заслуги в развитието на българската култура.
Национална по обхват и значение, наградата е
учредена със съучастието на община Раднево и община Стара Загора.
Най-общо казано, тя е израз на съхранените в
нашето общество пориви на един гениален интелектуалец да обнови българската култура чрез своето
поетично творчество, публицистика и литературнохудожествена критика, да обнови духовността чрез
познанието за европейския авангард и чрез приобщаването на младите дарования към най-новите световни тенденции. Скъпоценен опит, предприет от Гео
Милев и завещан от него като естетическа програма
за освежаване на традицията в книжовността, живописта, театъра.
Без съмнение всички досегашни носители на високото отличие са белязани с вдъхновена склонност
към новаторски експерименти. И наградата „Гео Милев“ е атестат за тяхното лъчение в творческите поколения, от които са избрани.
Това са: Бойко Ламбовски – поет, публицист, есеист (1997); Яна Добрева – драматург (1999); Никола
Тороманов – художник (2001); Валери Станков – поет,
есеист, публицист (2003); Рашко Стойков – поет, драматург, сатирик (2005); Георги Константинов – поет, есеист, публицист (2007); Иван Гранитски – критик, поет,
публицист, издател (2009)
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Неизменен председател на журито за наградата е дъщерята на поета
Леда Милева – класик на българската
литература, почетен председател на
Международната фондация „Гео Милев“. Под нейното независимо от конюнктурата ръководство подбор и
оценка на кандидатите за наградата са
правили немалка група изявени български писатели и дейци на културата, следовници на Гео Милев. Журито
се е стремило да бъде пристрастно
само към талантливото и най-стойностното, ето защо въпреки неизбежните полемични моменти избраникът
винаги е получавал спонтанно одобрение най-напред от старозагорската
културна общественост, пред която се
обявява и връчва наградата, а по-нататък в медиите и в разширеното духовно пространство. Защото именно
носителите на една награда придават
към първоначалното й значение достойнство и дълговечност.
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НАУЧНО СЪБИТИЕ
Саша Тодорова

Н

Саша Тодорова – доктор по социология, доцент. Изследователската си дейност в областта на
социологията на труда и социалната политика е осъществявала в бившите Институт по труда към Министерството на труда и Институт по социология при
БАН. Преподавател е в УНСС. Председател е на секция „Социологически науки“ към Съюза на учените в България.
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овата книга на Михаил Мирчев „Социална динамика и цивилизационно разслояване“ е важно събитие в живота на академичната общност. Преди
всичко тя е актуална. Написването й е навременно от
гледна точка на очерталите се социални явления и процеси, на тенденциите в тяхното развитие и на проблемите, които управлението в последните две десетилетия или пренебрегва, или не търси верни и възможни
пътища за разрешаването им, независимо че се стигна
не само до обезлюдяване на селища, но и до изчезването на някои от тях от картата на страната.
Тази книга привлича читателя с широкия обхват
от проблеми, разглеждани през призмата на социалната динамика и цивилизационното разслояване, при
което са изведени и познавателните възможности на
структурнофункционалния подход, и теоретичният
модел на социологическата структура на обществото.
Авторът е отделил голямо внимание на демографския проблем. Предоставена е разгъната и обобщаваща характеристика на демографската криза в
България. Демографската проблематика е изведена
до равнището на системната й практическа значимост, т.е. до осигуряването на теоретична възможност за адекватна оценка, и с основание тази оценка
е „криза“. Във връзка с това са приведени аргументи, които обосновават възможността и за социална
прогноза, а също и за проследяване на тенденцията
описаната връзка да доведе до катастрофа. Така авторът представя една не само интересна, но и сериозна
футурологична интерпретация, насочена към риска
за държавата.
С много данни и задълбочен и многопластов
анализ авторът доказва потребността от обществено
бр. 7/8 – год. XIV
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равновесие. Убедително и с надеждни
методи на анализ са изведени връзката и взаимодействието между икономическото и демографското състояние в дадена страна, включително и в
нашата. Специален акцент е поставен
на новите измерения на социалните
страти в обществото. Изследвани са и
двете нови класи – производителната
и консумативната, тяхната позиция и
роля. Поставен е проблемът за пропорцията между тях като съществен
фактор за постигане на обществено
равновесие. В този обхват на изследването във връзка с потребността от
обществено равновесие се разглежда
и семейството като институция с присъщите й роли и функции.
Еволюцията на семейството и
трансформацията на функциите му,
включително и трансформациите на
икономическата функция в условията
на различни политически и икономически системи, са представени в синтезиран вид с особена вещина и професионално майсторство. Засегнати са и
промените в теоретичните схващания. Тази част на книгата прави впечатление
с изградения реалистичен и достоверен портрет на функционирането и развитието на семейната институция, свързани с раждането и отглеждането на деца,
с формирането и поддържането на базисните статуси на семейството като цяло
и на неговите членове, с избора на стратегии за реализиране на икономическата активност във формалната и в сивата икономика, със създаването и укрепването на социалните мрежи. По убедителен начин е показано въздействието
на семейните трансфери в отворената икономика и тяхното пряко и косвено
влияние в реалната икономика. Аргументирано е изведена ролята на спестяванията, разглеждани като вътрешно инвестиране, посочени са надеждни ориентири за разбиране на семейството като икономически субект и на спойващата
и самоорганизираща роля на икономическата му функция. Научните резултати
са позволили на автора да открои ясни императиви към властта – да дефинира
съвременните цели на семейството в качеството му на икономически субект, да
го признае и да го постулира като такъв, да престане да го дискриминира като
вътрешен инвеститор, да посочи индиректните въздействия върху семейството и силата му да съхранява органическата връзка на икономиката и на нейното
развитие с обществото.
Определен принос в социологическото познание има анализът на човешкия капитал. Още в началото акцентът с основание е поставен върху това, че
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категорията човешки капитал е „централна, синтезирана и комплексна при
анализа на демографската ситуация и перспективи…“. В тази част на книгата
прави впечатление изследването на социологическата структура на човешкия
капитал със сериозна аргументация и описание на всяка една от тях: статусноовластяващата; субективно-продуктивната и социално-интегриращата.
Сред многото изведени проблеми за човешкия капитал Михаил Мирчев
логично насочва вниманието към важните принципи в социалното инвестиране на споделено и насрещно усилие, на съчетаване и координация на работата
на отделните равнища. Той атрактивно описва, без да напуска научния стил на
изложение, дилемата „стихиен атомизъм или социални инвестиции“, аргументира нейния характер и възможността да се избягнат посочените отрицателни
въздействия. Тук авторът е много откровен в описанието на възможните негативни явления и процеси, в ориентирането към един или друг механизъм за
решаване на посочената дилема: механизма на стихийно протичащи демографски и възпроизводствени процеси сред населението и неговите основни страти,
класи и съсловия или механизма на целенасочени активни дейности и програми за социално инвестиране в цялото население, но преди всичко в младите
поколения, в структурно важни професии и квалификационни групи, в специализирани слоеве и съсловия, които са носещи за икономиката и държавата.
Тази част от анализа и неговото продължение за основните плоскости и целеви
общности се откроява не само със своето теоретично, но и с приложното си
значение за социалното управление.
Предложеният оптимистичен проект за „Възраждане и модернизация“ е
може би най-силната и респектираща част от изследването, представено в книгата. Това са своеобразно обобщение на целия анализ и аргументирани предложения за работа в областта на социалните дейности, на социалните инвестиции,
на законовите и моралните норми, възпроизвеждането и поддържането на административен и експертен капацитет, както и за създаване на обществена взискателност към всички, които пряко се занимават със социално инвестиране.
Навсякъде в анализа присъства гражданската позиция на автора. Това
особено проличава при изследването на проблемите, свързани с цивилизационното разслояване и съвместимостта. Поставени са няколко важни акцента:
динамиката на стратификационния профил; мястото на формиралия се „специфичен глобален елит“, акумулирал огромно капиталово богатство, политическа и медийна власт, и неговото предателство към демокрацията; конфликтността като начин на общуване при гражданската маса, натрупана на дъното на
социалната пирамида.
Направени са научно описание и анализ на трите цивилизационни пласта:
модерен, базов и инерционен, и на още един, наречен архаичен, маргинален.
Приложното, наред с теоретичното, значение на постигнатите научни резултати тук е отношението на представителите на тези пластове към икономиката,
различните обществени хоризонти, различната скорост на движение в тунела
на Прехода към модернизацията, различната посока на това движение, различният обществен манталитет, мотивация за семейство и приемственост, т.е. как
различно се проявява взаимовръзката между икономиката и демографското
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възпроизводство. Във връзка с това авторът допълва аргументацията си и с
различия в достъпа до икономически ресурси, с различно включване в реалния
пазар на труда, с различно участие в разпределението и преразпределението на
произведените обществени блага.
Михаил Мирчев използва научните резултати от своите авторски изследвания, за да формулира и социални прогнози, което допълва социологическата
плътност на неговия анализ, свързан с мисията на демографската стратегия,
с пътя на развитие на България в условията на протичащите интеграционни
процеси в обединена Европа и със запазването на българската идентичност.
Безспорно е, че книгата на Михаил Мирчев „Социална динамика и цивилизационно разслояване“ дава реалистична картина на нашето българско настояще и очертава националните ни хоризонти, които могат да се достигнат при
определени варианти на държавна политика. Именно затова нейната поява на
книжния пазар е научно събитие за академичната общност и възможен ориентир при оценката на днешната и очакваната ситуация у нас.

Найден Петков
БАЛЧИК
м. б., пл., 50х73см, 1965
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ВЕЛИКАТА БИНКА ЖЕЛЯЗКОВА 
РИЦАРЯТ НА БЪЛГАРСКОТО КИНО
Павел Писарев
Това е режисьорката Бинка Желязкова. Колкото и парадоксално да е рицарят на българското кино е жена. Без никакви специални доспехи тя спечели
всички турнири по творческо величие и морална гражданска смелост. Нейните
филми са стожерът на историята на българското кино.
Завършила театрална режисура в Държавния висш театрален институт
– София, през 1954 г. тя започва работа като кинорежисьорка в Студия за игрални филми „Бояна“. Всичките и филми са резултат на творческия тандем със
завършилия в Москва киносценарист Христо Ганев. Още с първия си игрален
филм „Животът си тече тихо” – 1957 г., Бинка Желязкова превръща изкуството си в кауза. Нейният съпруг Христо Ганев, който е сценарист на игралните
й филми, е партизанин, самата Бинка Желязкова е антифашистка, затова не е
случайно, че първият им филм е посветен на антифашистка тема. Той разглежда морален проблем – живота и поведението на героите от съпротивата след
победата. Предишните партизани са представени като добре подредени в живота бюрократи, които са вече далече от идеалите на загиналите си другари.
Филмът е гледан от Тодор Живков и голяма група съпартизани на Христо Ганев
от отряда „Чавдар“ и в условия на истински скандал е обруган. Бинка и Христо
не променят нищо, не приемат критиките и филмът е забранен. Показан е чак
през 1988 г. Те имат още един забранен филм „Привързаният балон“ (1967 г.),
който също е свален от българския екран, защото е подценил епичния характер
на антифашистката съпротива у нас и ръководната роля на партията. Бинка
Желязкова има и други филми – „А бяхме млади“ (1961 г.), който е награден на
фестивала в Москва и на кинофестивала във Варна.
Когато бях генерален директор на Българска кинематография (1971–1978
г.) Бинка Желязкова направи по сценарий на Христо Ганев два игрални филма –
„Последната дума“ (1973 г.) и „Басейнът“ (1977 г.). Те също са на антифашистка
тематика или с такива мотиви и получиха национални и международни награди. Филмите на Бинка Желязкова винаги ставаха сензация в българското кино
и обществения живот и правеха силно впечатление в чужбина. Те бяха продавани както на Изток, така и на Запад. Тя имаше име на голям творец, не само
защото в световното кино тогава работеха малко жени, а и защото правеше
силно впечатление с качествата си на творец. Тя беше голямо име в световното
кино. Имаше най-големи национални и международни награди от фестивалите
в Москва, Картахена, Брюксел и други.
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Филмът на Бинка Желязкова и Христо Ганев „Последната дума“ бе избран
за участие във Филмовия фестивала в Кан лично от артистичния директор на
фестивала г-н Беси. Филмът им беше посрещнат с възторг от зрителите, пресата
и журито, но не получи награда, защото съветският член на журито Ростислав
Юренев дал ултиматум, че ако филмът бъде награден, той напуска журито. Наградата беше вече определена за колективна женска роля на Цветана Манева, Доротея Тончева, Бела Цонева и други. Юренев се беше обявил против нашия филм,
защото водеше люта битка с друг съветски кинокритик – Караганов, който вече
бе написал похвална статия за филма. Кинокритикът академик Неделчо Милев
бе свидетел на нашия разговор с Юренев. Не знам дали е било така по време на
заседанията на журито, но такова беше обяснението, което Беси ми даде.
Бинка Желязкова има още два игрални филма – „Голямото нощно къпане“
и „Нощем по покривите“, както и няколко документални.
Бинка беше труден автор, със самостоятелно мислене и свои позиции във
време, когато господстваше колективното обсъждане на творческия резултат,
който трябваше да се подчинява на партийната политика. Тя спореше с мен
и със своите колеги и беше неотстъпчива до такава степен, че още когато отваряше вратата на кабинета ми, казвах: „Бинке, добре, съгласен съм!“. Когато
тя започваше снимки и монтаж в киноцентъра се знаеше, че през този период
няма да се получават премии. Тя не спазваше никакви срокове и нормативи,
снимаше по десетина дубъла, а понякога и повече, правеше преразход на лента.
Но какви филми твореше. Връх в българското кино. Всичко правеше в името на
изкуството. В името на истината тя защитаваше своето право да създава филми
с най-висока нравствена ценност, с философска прозорливост и неповторимо
художествено прозрение, въпреки идеологическите догми и забрани на историческото време, в което твореше.
Но каквито и критики да се отправят към атмосферата на времето през
втората половина на миналия век – нали това е времето, през което твори и се
бори за своето творчество великата българска кинорежисьорка, социалистка и
антифашистка Бинка Желязкова.

Бинка Желязкова, Янина Кашева и
Павел Писарев на пресконференцията след представянето на филма „Басейнът“ на Московския фестивал, 1977 г.
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ГЕОРГИ ПАНКОВ
СТРОИТЕЛ НА ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
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ЗА ПОСТИЖЕНИЯТА НА
СОЦИАЛИЗМА В БЪЛГАРИЯ*

Ще се спра само на няколко примера. От тях се вижда какво се извърши
през този период и какво постигна нашият народ в социалната сфера – неща,
които сега само ще си спомняме със съжаление и ще си задаваме въпроса защо
социалистическите европейски страни и преди всичко Съветският съюз не
направиха това, което направи ръководството на Китайската народна република. В базата се внедриха пазарните механизми, а надстройката остана същата.
С тази реорганизация Китай си осигури условия за бързо и ефективно всестранно развитие.
Неприятно става на хората да слушат ежедневно от радиото и телевизията, да четат по вестници, списания и други средства за масово осведомяване
за „трагичните последствия за страната от управлението на комунистите през
периода 1944–1989 г.“. (...)
Аз искам да посоча само няколко крупни постижения на социалистическите правителства от 1944 до 1989 г. Постижения, каквито нито едно друго
правителство не е достигало в своята дейност. При управлението на комунистическите правителства България постигна най-високия връх в своето социално-икономическо развитие, в издигането на благосъстоянието и културата на
народа. Това се доказва нагледно и с неопровержими факти и цифри:
Първо – промишленост. В тези години се изградиха крупни производствени мощности в областта на машиностроенето, електрониката, нефтопреработващата промишленост, химията, фармацевтиката, целулозно-хартиената,
хранително-вкусовата, леката, строителната промишленост и в други отрасли.
Изградиха се модерни заводи във военнопромишления комплекс. До 1946 г. в
България работеха малко химически предприятия – за производство на сапун,
син камък, терпентин, гумени цървули, галоши, бакелит и други продукти, и в
тях бяха заети около 7300 работници. В годините на социалистическия обществен строй се изградиха съвременни крупни химически заводи и България задоволяваше повече от 80% от своите нужди с местно производство, а значителна
част от продукцията се изнасяше, и то главно в капиталистическите страни.
Само в химията бяха заети над 100 000 работници. Относителният й дял нарасна спрямо общия обем на промишлената продукция от 1.4% през 1939 г. до 15%
* Вж. Георги Панков. Епизоди от един живот. С., Захарий Стоянов, 2001, с. 195.
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през 1985 г. Същите ръстове постигнаха и другите отрасли на материалното
производство. До 9.ІХ.1944 г. 80% от населението беше заето в селското стопанство и само 8% – в промишлеността и в мините. През 1939 г. в промишлеността
са работели около 105 000 души, а през 1989 г. – 1 434 525 души, увеличението е
над 14 пъти. Ако се вземе промишленото производство през 1939 г. за 100, през
1989 г. то се е увеличило 103 пъти. Тези данни говорят сами за себе си.
България се превърна в модерна промишлено-аграрна страна с модерна
промишленост и модерно селско стопанство.
(...)
Второ – селско стопанство. Изградено бе съвременно, модерно селско стопанство. Изградените трудовокооперативни земеделски стопанства обединиха
разпокъсаните парчета земя (около 12 млн. частни нивички), които в капиталистическа България се обработваха с примитивни оръдия на труда – дървено рало,
сърп и плуг. Обединените крупни масиви създадоха възможност за механизирана обработка на земята и за внедряване на съвременни технологии в селскостопанското производство. Селското стопанство беше снабдено със съвременни
оръдия на труда – трактори, редосеялки, култиватори, брани, транспортна техника и др. Изградиха се над 2000 язовира, помпени станции, напоителни канали,
с което се осигури регулярно напояване на около 25% от обработваемата земя,
което осигуряваше високи и стабилни добиви. Изградени бяха 4 химически завода за производство на азотни и фосфорни торове. По наторяване ние стигнахме световните норми. Освен това се даваха необходимите противопаразитни
препарати за борба с вредители на растенията, осигуряваха се сортови семена за
пшеница, царевица и др. култури. За животновъдството се доставиха високопродуктивни крави от западните страни – Канада, Холандия и др.
Всички тези крупни мероприятия доведоха до рязко повишаване добивите
на селскостопанските култури и общата селскостопанска продукция се увеличи
над 3 пъти в сравнение със средногодишната продукция преди 1944 г. Така например добивът на пшеница преди Втората световна война е бил около 130 кг на
декар, а през 1989 г. добивът е бил около 475 кг от декар, съответно на царевица
– 135 кг от декар и 400 кг от декар. Също така бяха повишени добивите на другите селскостопански култури. Повиши се продуктивността на животновъдството. Така например млеконадоят от една крава преди 1944 г. е достигал до
450 л за година, а в 1989 г. – 3300 л. Общото количество на добиваните зърнени
храни през 1989 г. е било над 3.5 пъти повече в сравнение с 1939 г. Същото се
отнася и за добива на мляко, месо и други хранителни продукти. С една дума,
по добив на селскостопанска продукция от един декар ние достигнахме развитите европейски страни. Значително се увеличиха площите за интензивни
култури и така значително се повиши ефективността на селското стопанство.
Изградиха се съвременни модерни заводи за преработване на селскостопанските произведения, с което многократно се увеличи износът на селскостопанска продукция в преработен вид: консерви, конфитюри, вино, коняк, цигари и
др. Постиженията в този важен сектор в икономиката са неоспорими и никой
не може да ги опровергае и да ги заличи от паметта на хората. Те са потвърдени
многократно от много международни организации и специалисти в областта
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на селското стопанство. (...)
Трето – медицинско обслужване. Както е известно, социалистическата
власт въведе безплатно лечение, което беше голяма придобивка в живота на
народа. Построени бяха много здравни заведения, болници, санаториуми, родилни домове, почивни домове. Всички селища бяха осигурени с квалифицирани лекарски кадри. Тези грижи доведоха до увеличаване на средната продължителност на живота на хората с 19 години. Статистическите данни показват,
че преди Втората световна война тя е била около 52 години, а в 1989 г. е около 71
години. Настъпилите промени след 1989 г. доведоха до голямо обедняване, до
масова бедност, средно доходите на хората са намалели над 3 пъти.
Сега, когато се въвежда медицинската реформа, здравните услуги стават
платени, а цените на лекарствата ежедневно се повишават. Всичко това води до
сериозно влошаване на здравеопазването и до по-нататъшно увеличаване на
смъртността и намаляване на продължителността на живота на хората. Афишираната здравна реформа се провали.
(...)
Четвърто. Образованието при социалистическия обществен строй беше
безплатно. Неграмотността беше ликвидирана. Младежта получаваше висока
професионална подготовка в гимназиите, техникумите и висшите учебни заведения. В този период значително се разшири образователната система. Създадоха се специализирани висши институти не само в София, а и в някои окръжни градове – Бургас, Варна, Плевен, Свищов, Пловдив. Броят на студентите се
увеличи над 10 пъти.
За подготовка на кадри за химическата промишленост разполагахме с две
висши учебни заведения, а в системата на Министерството на химията – с 12
химически техникума, снабдени с модерно оборудване и средства за обучение.
На образователната система в България се даваше от чуждестранни специалисти висока оценка. Кадрите, които се подготвяха в учебните заведения, излизаха
като хора с висша професионална квалификация и с широка обща култура.
Властта на СДС въведе високи такси за учащите се. Техният брой намаля.
Вече хора с по-ниски доходи нямат възможност да издържат децата си във висшите учебни заведения. Меко казано, образованието е съсипано.
Пето. В областта на почивното дело. През този период всеки български
гражданин имаше осигурена възможност за почивка било по линия на професионалните съюзи, било в почивните станции на заводите, на министерствата,
на обединенията. Заплащането беше минимално, тъй като значителна част от
него се поемаше от профсъюзите, от заводите и от министерствата. Всеки гражданин на България можеше реално да си позволи да задели средства за почивка
на морето или в планината за 20–30 дни. При „демокрацията“ тази привилегия
за българските граждани отпадна. Почивните станции и туристическите бази
са труднодостъпни за работещите български граждани, а за пенсионерите, които ги изградиха, тази огромна почивна база е недостъпна. Със своята месечна
пенсия те не могат да платят разходите за храна и нощувки дори за два дни.
Шесто. През този период се изгради огромен жилищен фонд. Всяка година
се построяваха около 70 000 жилища. Сега България е на първо място в света
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по лично жилище на човек от населението. Над 90% от семействата придобиха
собствени удобни жилища, при това всеки, абсолютно всяко българско семейство имаше реална възможност да си купи апартамент или да си построи жилище. Когато в Министерството на химическата промишленост изградихме два
жилищни блока за служителите и им ги продадохме, купиха и най-нископлатените служители – чистачките. Сега кой може да си купи апартамент или да си
построи къща, вила... може би нищожен процент от населението. Държавата,
заводите вече не строят жилища.
Седмо. Най-големият бич за обществото е безработицата. Социалистическа България не познаваше безработица. За всекиго имаше работа. Право на
труд имаше всеки гражданин и това право се гарантираше от конституцията.
През 1989 г. заетите във всички отрасли бяха над 4 100 000 души. Сега безработните в България достигнаха критично ниво. Регистрирани безработни са над
520 000 души, в т.ч. с висше образование – около 23 000 души. Не се вижда изход
от това тягостно състояние, от този остър икономически и социален проблем.
Сега имаме най-високата, рекордна безработица. Тя се е увеличила в сравнение
с 1996 г. с около 272 хил. души, увеличението е със 7%.
Осмо. Жизнен стандарт. Преди 9 септември България беше една от найизостаналите страни в Европа по жизнено равнище на своя народ. При социалистическото управление жизненото равнище на населението беше значително
повишено. Индексът на реалните доходи на човек от населението, ако се вземе
1950 г. за 100, през 1989 г. е бил 594.2, тоест те са се увеличили над 5 пъти. Повишаването на покупателната способност на населението дава възможност на
хората да увеличават ежедневно покупките си и потреблението на хранителни и промишлени стоки. Голям растеж през този период имат и обществените
фондове за потребление, от които за населението се осигуряват здравни услуги, образование, задоволяват се културните му, спортните и други нужди. Тези
фондове са се увеличили в сравнение с 1960 г. – взета за 100, в 1989 г. на около
700. А сега по жизнено равнище сме на последно място сред европейските страни. Индексът на реалните доходи на човек от населението, ако вземем 1990 г. за
100%, е паднал под 30%.
През 1989 година брутният вътрешен продукт на човек от населението
беше около 5 хиляди долара. Сега е под 400 долара.
(...)
Девето. Данъчното облагане на гражданите беше минимално и не се чувстваше като тежест, защото бюджетът се захранваше от печалбите на икономиката. Сега данъците се превърнаха в основен изпълнител на бюджета – те
ежедневно се увеличават и се разширява тяхната номенклатура. Данъците са
огромни и непосилни за голяма част от българските граждани. В по-голямата
част от европейските страни държавата заделя за социални разходи на човек
над 40 пъти повече в сравнение със сегашна България. Въобще един от найбедно живеещите народи в Европа, най-експлоатиран и ограбван е българският
народ, голяма част от който е подложен на геноцид.
(...)

151

Найден Петков
ИЗ ГЪРЦИЯ
м. б., пл., 120х90см, 1981

152

бр. 7/8 – год. XIV

TABLE OF CONTENTS
(„MONDAY“ – A JOURNAL FOR THEORY, POLITICS AND CULTURE)

АPHORISMS

6

ТHEORY
Emanuel Wellerstein

The Dilemmas of open space. The future of
the World Social Forum

7

120 YEARS BSP
Alexander Lilov

ELECTIONS

The Contemporary Socialists to face with the
challenges of the information epoch

18

Aspects of the political conﬂict – 2011:
the advance and chances of the
“postdemocracy” period

29

Social and economic cycles in the newest
history of humanity

38

The Ethnos (essence, development, functions,
perspectives)

44

Integration and Ethnic tolerance

58

2011

Miroslav Popov

ECONOMY
Chavdar Nikolov

SOCIETY
Оrlin Zagorov

Мjumjun Tahir

HISTORY AND THE CONTEMPORARY EPOCH
Тrendaphil Mitev

Bulgarian Political Apostles

67

153

TABLE OF CONTENTS
ЕURASIA
Маrk Entin

A Really Uniﬁed Europe

87

Prof. Vassil Manev‘s 70th anniversary

97

PROFILES

Zdravko Kovachev
Vassil Todorov

Talented scholar and lecturer

98

CULTURE
Panko Anchev
Оlia Stoyanova

Political change and the literature science

107
121

Short stories and poetry

SPORT
Daniella Dasheva

The European measurements of the Bulgarian
sport

129

The Sparks of the ﬂame

138

Scientiﬁc event

140

Binka Zhelyazkova

144

The great Binka Zhelyazkova – the knight of
Bulgarian cinema

145

Georgi Pankov
For the achievements of socialism in Bulgaria

147

REVIEWS
Nikola Indjov
Sasha Todorova

IN MEMORIAM

Pavel Pisarev

154

бр. 7/8 – год. XIV

SOMMAIRE
(„LE LUNDI“ – MAGAZINE DE THÉORIE, DE POLITIQUE ET DE CULTURE)

APHORISMES

6

THÉORIE
Immanuel Wallerstein

Les dilemmes de l’espace ouvert : l’avenir du
Forum social mondial

7

120 ANNÉES BSP
Alexandre Lilov

Les socialistes modernes face aux déﬁs de
l’âge de l’information

18

Traits du conﬂit politique – 2011:
augmenter les chances de la „postdémocratie“

29

Les cycles sociaux-économiques dans
l’histoire récente de l’humanité

38

L’ethnie (essence, développement, fonctions,
perspective)

44

Intégration et tolérance ethnique

58

L’apostolat politique bulgare

67

ÉLECTIONS 2011
Miroslav Popov

ÉCONOMIE
Chavdar Nikolov

SOCIÉTÉ
Orlin Zagorov

Myumyun Tahir

HISTOIRE ET ACTUALITÉ
Trendaﬁl Mitev

155

SOMMAIRE
EURASIE
Mark Entine

Une Europe vraiment unie

87

Le Prof. Vasil Manov a accompli ses 70 années

97

Un homme de sciences et enseignant
talentueux

98

PROFILS

Zdravko Kovatchev
Vassil Todorov

CULTURE
Panko Anchev

Olya Stoyanova

Le changement politique et la théorie de la
littérature

107

Nouvelles et poesies

121

SPORT
Daniela Dasheva

Les dimensions européennes du sport bulgare 129

CRITIQUES
Nikola Indjov
Sacha Todorova

Étincelles provenant de la ﬂamme

138

Un événement scientiﬁque

140

Binka Jeliazkova

144

IN MEMORIAM

Pavel Pissarev

Grande Binka Jeliazkova – chevalier du cinéma
bulgare
145
Georgi Pankov
Sur les réalisations du socialisme en Bulgarie

156

147

бр. 7/8 – год. XIV

INHALT
(„MONTAG“ – ZEITSCHRIFT FÜR THEORIE, POLITIK UND KULTUR)

APHORISMEN

6

THEORIE
Immanuel Wallarstein

Die Dilemmas des oﬀenen Raumes: die
Zukunft des sozialen Weltforums

7

120 JAHRE BSP
Alexander Lilov

Die Sozialisten der Gegenwart vor den
Herausforderungen der Informationsepoche

18

Striche zu dem politischen Konﬂikt: Aufstieg
und Chancen der „Postdemokratie“

29

Die gesellschaftsökonomischen Zyklen in der
neuesten Menschengeschichte

38

Die Ethnie ( Wesen, Entwicklung, Funktionen,
Perspektive)

44

Integration und ethnische Toleranz

58

Das bulgarische politische Aposteltum

67

WAHLEN 2011
Miroslav Popov

ÖKONOMIK
Tschawdar Nikolov

GESELLSCHAFT
Оrlin Sagorov

Mümün Tahir

GESCHICHTE UND GEGENWART
Trendaﬁl Mitev

157

INHALT
EURASIEN
Маrк Еntin

Ein wahrhaft einheitliches Europa

87

Prof. Wassil Manov 70 Jahre alt

97

Talentvoller Gelehrte und
Universitätsprofessor

98

PROFILE

Zdravko Коwatschev
Wassil Todorov

КULTUR
Panko Antschev

Olja Stojanowa

Der politische Wandel und die
Literaturwissenschaft

107

Erzählungen und Gedichte

121

Die europäischen Dimensionen des
bulgarischen Sports

129

Funken aus der Flamme

138

Wissenschaftliches Ereignis

140

Binka Jheljaskowa

144

Die große Binka Jheljaskowa – Ritter der
bulgarischen Filmkunst

145

Georgi Pankov
Über die Errungenschaften des Sozialismus in
Bulgarien

147

SPORT
Daniela Daschewa

REZENSIONEN
Nikola Indshov
Sascha Todorowa

IN MEMORIAM

Pawel Pissarev

158

бр. 7/8 – год. XIV

СОДЕРЖАНИЕ
(„ПОНЕДЕЛЬНИК“ – ЖУРНАЛ ТЕОРИИ, ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЬІ)

АФОРИЗМЫ

6

ТЕОРИЯ
Иммануэль Уолорстейн

Дилеммы открытого пространства: будущее
Всемирного социального форума

7

Современные социалисты перед вызовами
информационной эпохи

18

Штрихи политического конфликта – 2011:
восхождение и шансы „постдемократии“

29

Общественно-экономические циклы
новейшей истории человечества

38

Этнос (сущность, развитие, функции,
перспектива)

44

Интеграция и этническая толерантность

58

Болгарское политическое апостольство

67

БСП ИСПОЛНИЛОСЬ 120 ЛЕТ
Александр Лилов

ВЫБОРЫ 2011
Мирослав Попов

ЭКОНОМИКА
Чавдар Николов

ОБЩЕСТВО
Орлин Загоров

Мюмюн Тахир

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Трендафил Митев

159

СОДЕРЖАНИЕ
ЕВРАЗИЯ
Марк Энтин

Понастоящему единая Европа

87

Проф. Василу Манову исполнилось 70 лет

97

ПРОФИЛИ

Здравко Ковачев
Васил Тодоров

Талантливый ученый и преподаватель

98

КУЛЬТУРА
Панко Анчев

Оля Стоянова

Политические перемены и
литературоведение

107

Рассказы и стихи

121

Европейские измерения болгарского
спорта

129

Искры пламени

138

Научное событие

140

Бинка Желязкова

144

Великая Бинка Желязкова – рыцьрь
болгарского кино

145

Георги Панков
О достижениях социализма в Болгарии

147

СПОРТ
Даниэла Дашева

РЕЦЕНЗИИ
Никола Инджов
Саша Тодорова

IN MEMORIAM

Павел Писарев

160

бр. 7/8 – год. XIV

120 ГОДИНИ БСП
Чл.-кор. Александър Лилов Съвременните социалисти
пред предизвикателствата на
информационната епоха
Проф. Имануел Уолърстейн Дилемите на отвореното
пространство: бъдещето на
Световния социален форум
Проф. Марк Ентин Истински единна Европа
Проф. Здравко Ковачев Талантлив учен и преподавател
Проф. Васил Тодоров
Проф. Орлин Загоров Етносът (същност, развитие,
функции, перспектива)
Проф. Трендафил Митев Българското политическо
апостолство
Проф. Чавдар Николов Обществено-икономическите
цикли в най-новата човешка
история
Никола Инджов Искри от пламъка
Панко Анчев Политическата промяна и
литературознанието
Проф. Даниела Дашева Европейските измерения на
българския спорт
Доц. Саша Тодорова Научно събитие
Д-р Мюмюн Тахир Интеграция и етническа
толерантност
Мирослав Попов Щрихи към политическия
конфликт – 2011:
възходът и шансовете на
„постдемокрацията“
ПОКОЛЕНИЕ – ХХІ
Оля Стоянова Разкази и стихове
IN MEMORIAM
Бинка Желязкова
Павел Писарев Великата Бинка Желязкова
– рицарят на българското кино
Георги Панков
За постиженията на социализма в
България

