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АФОРИЗМИ

☙ Конфуций ❧
– Три вида приятели са полезни и три вида приятели са вредни.
Полезни приятели са прямият, верният и знаещият. Вредни са
лицемерният, угодливият и празнодумецът.
– Три вида радости са полезни и три вида радости са вредни.
Полезно е да се радваш на съвършенството на ритуала и
музиката, на достойнствата на човек, следващ Дао-Пътя, и на
дружбата с мъдри хора. Вредно е да се радваш, отдавайки се на
разточителство, потъвайки в безделие или забравяйки се сред
разгула.
– Три грешки могат да бъдат допуснати в присъствието на
благородни мъже. Ако започнеш да говориш, преди да е дошъл
редът ти – това е прибързаност. Ако мълчиш, когато е дошъл
редът ти – това е потайност. Ако говориш, без да наблюдаваш
изражението на събеседника си – това е слепота.
– Благородният мъж трябва да избягва три злини. В младостта,
когато кръвта и духът са още горещи, трябва да се пази от плътски
наслади. На зряла възраст, когато кръвта и духът са укрепнали,
трябва да избягва свади. В старостта, когато кръвта и духът са
отслабнали, трябва да се пази от алчността.
– Благородният мъж изпитва страх пред три [неща]: пред волята на Небето, пред великите хора и пред думите на съвършеномъдрите. Дребният човек, не разбирайки волята на Небето, не
изпитва пред него благоговеен страх, той е безцеремонен с великите хора и не се съобразява с думите на съвършеномъдрите.
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НАКЪДЕ СЛЕД ДЕВЕЛОПМЕНТАЛИЗМА И
ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА?*
Имануел Уолърстейн

П

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“.

рез 1900 г., при подготовката на Изложението в
Париж, френският министър на колониите помолил Камий Гюи (Camille Guy), ръководител на географската служба, да издаде книга, озаглавена „Les
colonies françaises: la mise en valeur de notre domaine
coloniale“1. Буквалният превод на „mise en valeur“ e
„making into value“. В речника „mise en valeur“ се превежда като „development“ („развитие“). Навремето,
когато се говореше за икономическо явление в колониите, този израз се предпочиташе вместо съвсем
приемливата френска дума „development“. Ако обаче
разгърнем „Les Usuels de Robert: Dictionnaire des Expressions et Locutions figurées“ (1979), за да научим повече
за значението на израза „mettre en valeur“, разбираме,
че той се използва като метафора, означаваща „да експлоатирам, да извличам печалба от“.
Всъщност такова беше виждането на паневропейския свят по време на колониалната ера относно
икономическото развитие на останалия свят. Развитието се разбираше като мрежа от конкретни акции,
провеждани от европейците, за да експлоатират ресурсите на неевропейския свят и да извличат печалба. Това гледище се основава на няколко предположения: неевропейският свят няма да може и може би
няма дори да иска да „развива“ своите ресурси без
силния натиск на паневропейския свят. Такова развитие обаче представлява материално и морално
добро за света. Затова морален и политически дълг
на паневропейците е да експлоатират ресурсите на
тези страни. Следователно няма нищо нередно в

* Изказване на конференцията „Development Challenges for
the 21st Century“. Cornell University, Oct. 1, 2004.
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това, че като награда за експлоатирането на ресурсите паневропейците извличат печалба, още повече че ще се облагодетелстват и лицата, чиито ресурси се
експлоатират по този начин.
Тази обосновка на курса изцяло игнорира дискусията за цената на живота
на местните жители и за вредите от подобна експлоатация. Според традиционното пресмятане тези поражения са, ако използваме днешни евфемизми, „вторични щети“ („collateral damage“) от европейската „цивилизаторска мисия“.
Тонът на дискусията започна да се променя след 1945 г. в резултат главно на силата на антиколониалните чувства и движения в Азия и в Африка и
на новото усещане за колективна съпротива в Латинска Америка. В резултат
„развитие“ започна да се използва като дума-код за вярването, че е възможно
страните от Юга сами да се „развиват“, а не „да бъдат развивани“ от Севера.
Допускаше се, че ако приемат правилна политика, страните от Юга един ден,
някога в бъдещето, ще станат толкова технологически модерни и толкова богати, колкото страните от Севера.
В периода след 1945 г. латиноамериканските автори започнаха да наричат
тази нова идеология „desarollismo“ или „developmentalism“. Идеологията на девелопментализма прие няколко различни форми. Съветският съюз я наричаше
изграждане на „социализма“, определян като последна фаза преди „комунизма“.
Съединените щати я назоваваха „икономическо развитие“. Идеолозите на Юга
използваха двата термина като взаимозаменяеми. При този консенсус в целия
свят всички страни от Севера – Съединените щати, Съветският съюз (и неговите източноевропейски сателити), западноевропейските колониални (станали
сега ексколониални) сили, скандинавските страни плюс Канада – започнаха да
предлагат „помощ“ и съвет относно това развитие, което всеки желаеше. Икономическата комисия за Латинска Америка (CEPAL) разви нов език за отношенията „център–периферия“, използван главно за да се оправдае програмата
за „импортнозаместваща индустриализация“. А по-радикалните латиноамерикански (и други) интелектуалци започнаха да говорят за „зависимостта“, срещу
която трябва да се борят и да я преодолеят, за да могат зависимите страни да си
осигурят условия за развитие.
Терминологията може да е различна, но всички приемаха, че развитието е
наистина възможно, само ако… Затова, когато Обединените нации декларираха, че 1970-те ще бъдат „десетилетие на развитието“, изглеждаше, че терминът
и целта се приемат с всеобща почит. Но, както е известно, 1970-те се оказаха
много лошо десетилетие за повечето страни на Юга. Това беше десетилетие на
две последователни повишения на цените на нефта от ОПЕК и на стагфлация
на Север. Последвалите повишения на цените на импорта за страните на Юга
и рязко спадане на цените на техния експорт, поради стагнацията на световната икономика, създадоха остри проблеми в платежния баланс на всяка от тези
страни (включително от тъй наречения социалистически блок), с изключение
единствено на страните – износителки на нефт.
Страните – износителки на нефт, натрупаха огромни свръхпечалби, голяма част от които депозираха в банки в Съединените щати и в Германия, които
започнаха да търсят начин да използват с печалба този извънреден капитал. Те
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намериха изхода в заемите за страните с остри проблеми в платежния баланс.
Тези заеми, предлагани активно от самите банки, решиха двата проблема: намери се отдушник за излишъка от пари в банките на Севера и се реши проблемът с
ликвидността на напълно банкрутиралите държави на Юга. Но, уви, към 1980 г.
се увеличиха плащанията по лихвите на заемите, което създаде още по-големи
трудности в платежния баланс на тези страни. За нещастие заемите трябваше
да се връщат. Светът с изненада откри, че е настъпила тъй наречената дългова
криза – Полша в 1980 г., Мексико в 1982 г. и след това почти всички страни.
Не беше трудно да се намери виновникът за кризата: вината беше отнесена
към девелопментализма, всеобщо възхваляван само десетилетие по-рано. Импортнозаместващата индустриализация сега се възприемаше като корумпиран
протекционизъм. Държавата се описваше като отглеждаща набъбващата бюрокрация. Финансовата помощ се анализираше като пари, наливани в пясъка,
ако не и в канала. Парадържавните структури, които не бяха в състояние да
помогнат на някого да успее със собствени сили, се представяха като смъртоносна преграда за плодоносните производствени постижения. Беше решено, че
за да бъдат печеливши, заемите за държави в беда трябва да бъдат съпроводени с предпазни условия, като правителствата се задължават да орежат неефективните разходи в сфери като образованието и здравеопазването. Държавните
предприятия се обявиха за неефективни по дефиниция и затова трябваше да
бъдат приватизирани колкото може по-бързо, а частните предприятия също по
дефиниция били пригодени за „пазара“ и затова били максимално ефективни.
С други думи, това е същността на Вашингтонския консенсус.
Академичните модни думи и увлечения са нетрайни и се задържат не
повече от едно-две десетилетия. Понятието „развитие“ изведнъж изчезна.
Появи се „глобализацията“. Университетски професори, ръководства на фондации, издатели на книги, водещи журналисти – те всички видяха в нея изхода. Промени се оптиката им, или по-точно – рекламираните от тях лечебни
средства. Сега вместо импортнозаместващи се препоръчваха експортноориентирани производства. Отричаха се не само национализираните предприятия, а и контролът над трансфера на капитал; възхваляваше се прозрачното,
неограниченото движение на капитала. Препоръчваше се на мястото на еднопартийните режими всички да изучават и да внедряват governance (нова
дума, блестящо ерудирана, но доста неясна, ако не и безсмислена). Отгоре на
всичко ни се предложи пет пъти с лице към Мека да пеем Allahu Akbar TINA
– Един е Господ! НЯМА алтернатива!
Новите догми се появиха през 1980-те години в обстановката на рухване
на девелопменталистките мечти. Те избуяха през 1990-те години върху убеждението, че с „новата икономика“ Съединените щати и Източна Азия ще поведат
света към икономическа слава. Но, уви, блясъкът на тези мечти започна да потъмнява. Валутната криза в Източна и в Югоизточна Азия през 1977 г. (която
обхвана Русия и Бразилия), подхлъзването на Световната търговска организация по нанадолнището от Сиатъл до Канкун, повяхването на Давос и впечатляващият възход на Порто Алегре, Ал Кайда и 11 септември, последвани от
фиаското на Буш в Ирак и поредната криза в платежния баланс на Съединените
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щати – всичко това наред с други явления породи подозрението, че глобализацията като реторика може да поеме по пътя на девелопментализма. И оттук
нашият въпрос е накъде след девелопментализма и глобализацията?
Но теоретизирайки, да не бъдем твърде саркастични и черногледи. Дискусията от 1945 г. до днес е продължително усилие за сериозно осмисляне на реалността, за осъзнаване и приемане на факта, че свят-системата е поляризирана
и продължава да се поляризира и че тази реалност е морално и политически
непоносима за повечето страни и народи. За страните от дъното изглежда няма
нищо по-важно от намирането на начин да подобрят своето положение, преди всичко икономически. Въпреки всичко единственото, което хората от тези
страни трябваше да правят, бе да гледат филми, за да разберат, че има други
места в света, където други хора живеят много, много по-добре от тях. Що се
отнася до страните от върха, те осъзнават, макар и смътно, че „огромни маси,
жадуващи да дишат свободно“, се надигат и представляват перманентна заплаха за световния ред и за тяхното благополучие и затова нещо и някак трябва да
се направи, за да се потуши този пожар.
И така, интелектуалните анализи и произтичащите от тях политически
усилия, намерили израз в дискусиите за развитието и за глобализацията, бяха
сериозни и респектиращи, въпреки видимите днес грешки и заблуди. Първият
въпрос, който трябва да си зададем, е: дали изобщо е възможно някой ден в
обозримо, не твърде отдалечено бъдеще във всяка част от света да се постигне
жизненият стандарт (и може би също и подобни политически и културни институции) примерно на Дания? Вторият въпрос е: ако това не може да стане, възможно ли е сегашната несиметрична и неегалитарна свят-система да се запази
и в бъдеще без съществени промени? И третият въпрос е: ако това не може да
стане, какви алтернативи ни се представят на всички нас?

І
„Възможно ли е изобщо един ден в обозримо, не твърде отдалечено бъдеще във всяка част на света да се постигне жизненият стандарт (и може би
подобни политически и културни институции) примерно на Дания?“
Безспорно е, че значителна част от населението на Дания (и на повечето
страни от ОИСР) има съвсем приличен жизнен стандарт. Стандартното измерване на вътрешните вариации на доходите по методиката на Джини показва
доста ниски стойности за повечето страни от ОИСР, но според световните стандарти те всички са на сравнително добро равнище2. Вярно е, че в тези страни
има много бедни хора, но те са съвсем малко в сравнение с почти всички страни
от Юга. И така, разбира се, хората от тези по-бедни страни желаят да бъдат
толкова богати, колкото са хората в Дания. През последните няколко години
световната икономическа преса е пълна с описания на забележително високия
процент на растежа в Китай – страната, която донеотдавна беше разглеждана
като една от най-бедните. Същевременно се разсъждава дали и в каква степен
тези високи темпове на растежа ще се запазят в бъдеще и ще се превърне ли
Китай в сравнително богата страна според БВП на човек от населението.
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Известно е, че много други страни имаха забележителни темпове на растеж в продължение на 20–30 години, но въпреки това се сринаха. Така се случи
например със Съветския съюз и с Югославия. Дълъг е списъкът на страните,
които в миналото имаха по-голям БВП от сега. Нека за момент да допуснем, че
китайският икономически растеж ще продължи със същите темпове още двадесет години и че китайският БВП на човек от населението ще се изравни, да
кажем, ако не с датския, поне с португалския и дори с италианския. Да предположим също, че до 50% от населението на Китай ще се облагодетелства значително от този бърз растеж, че той ще се отрази върху реалните му доходи.
Можем ли да вярваме и да допускаме, че всичко останало ще се запази
непроменено, че жизненият стандарт на всички останали страни ще се задържи на днешното си равнище? Откъде ще дойде принадената стойност, която ще
позволи нивото на потребление на 50% от китайското население да се изравни
с нивото на потребление на 50% от населението на Италия, при условие че сегашното равнище на консумация в света се запази? Означава ли всичко това, че
тази принадена стойност може да се получи от по-голямата производителност
на световното (или на китайското) производство? Квалифицираните работници от Охайо и от Рур обаче не мислят така. Те мислят, че ще трябва да плащат
и че вече плащат за това с намаляването на собствения им жизнен стандарт. Не
грешат ли? Не се ли бе случвало това през изминалото десетилетие?
Най-напред да погледнем какво ни показва цялата минала история на
капиталистическата свят-система. През петстотингодишното й съществуване бездната между върха и дъното, между центъра и периферията никога не
е намалявала, а постоянно се е увеличавала. Кое в сегашната ситуация би ни
дало основание да допуснем, че този модел няма да се запази? Разбира се, няма
съмнение, че през тези петстотин години някои страни подобриха своите относителни позиции при разпределението на богатството в свят-системата. Затова
може да се твърди, че тези страни са се „развили“ в известен смисъл. Но е вярно
също така, че в сравнение с миналото други страни слязоха ниско, някои от тях
драматично, в ранглистата по богатство. Данните от статистиката, макар да са
само за последните 75–100 години и с минимално добро качество, анализирани
в сравнителни изследвания, с които разполагаме, показват постоянство в начина на разпределение на богатството в свят-системата и че само отделни страни
са преминавали от една категория в друга3.
На второ място, високото равнище на печалбата и възможността за акумулиране на принадена стойност зависят пряко от относителното равнище на
монопола в производствената дейност4. Това, което през изминалите около 50
години наричахме развитие, беше способността на някои страни да изграждат
производствени предприятия, за които се смяташе, че са от типа на високопечелившите. Според степента на постигнатото от тях те намаляваха размера на
монопола в съответната производствена сфера, което водеше до спад на печалбите в тази сфера. Това се вижда ясно например от историческия модел на
т.нар. водещи промишлени отрасли – от текстила до стоманодобива и от автомобилостроенето до електрониката и компютърната технология. Сега фармацевтичната промишленост на САЩ води ариергадни битки срещу също такова
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спадане на потенциалните печалби. Ще могат ли Боинг и Еърбъс, изправени
пред задаващата се конкуренция на китайската самолетостроителна индустрия, да запазят равнището на сегашните си печалби през следващите двайсет
или трийсет години?
И така, по същество, едното от двете неща. Или възникващите тъй наречени нови развиващи се държави ще бъдат смачкани от някакъв силно разрушителен процес – война, епидемия или гражданска война. В такъв случай
съществуващите икономически центрове за акумулиране на капитала ще се
запазят на върха, а поляризацията ще бъде още по-остра. Или възникващите нови развиващи се държави ще успеят да възпроизведат някои от главните
производствени процеси на сегашните центрове. В този случай или поляризацията просто ще се преобърне (което е малко вероятно), или показателите ще
се изравнят. Но тогава способността за акумулиране на принадена стойност в
свят-икономиката ще изчезне напълно и ще се разруши raison d’ être на капиталистическата свят-икономика. В нито един от тези сценарии никоя страна не
може да стане като Дания.
Като цяло обаче изгледите за икономическото развитие и за облагите от
глобализацията са мрачни, а това според мен е, защото усещането, че сме в задънена улица, обхваща все повече и повече хора – учени, политици и най-вече
обикновени работници. Оптимизма от 1950-те и 1960-те, който моментално се
възроди през 1990-те, вече го няма.
Аз лично не виждам начин в рамките на капиталистическата свят-икономика да се постигне общо изравняване на разпределението на световното
богатство, а още по-малка е вероятността всички да се изравнят по консумация със средния датчанин. Казвам това, като вземам предвид всички възможни
технологически постижения, както и растежа според неуловимата концепция
за производителността.

ІІ
„Възможно ли е сегашната неуравновесена и крайно неегалитарна святсистема да се запази малко или повече непроменена, ако в нейните рамки не е
възможно всички страни да постигнат датския жизнен стандарт?“
Аз се съмнявам. Но трябва да внимаваме с прогнозите, тъй като през изминалите два века толкова често се предсказваха драматични структурни промени, а те в средносрочна перспектива се оказваха неточни, защото в анализите
липсваха някои решаващи елементи.
В миналото прогнозите за предстоящи фундаментални структурни промени се обясняваха главно с недоволството на експлоатираните и потиснатите.
Смяташе се, че с влошаването на жизнените им условия хората от дъното или
някои много големи групи от населението са обречени да въстанат. Очакваше
се да стане нещо, което се наричаше революция. Няма да резюмирам аргументите „за“ и „против“, които без съмнение са добре познати на почти всеки, който е изучавал сериозно историята на модерната свят-система.
Двадесетият век, наред с много други неща, беше векът на дълга серия
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национални въстания и социални движения, които провъзгласиха своите революционни намерения и в една или друга форма овладяха държавната власт.
Най-големият възход на тези движения беше през периода от 1945 до 1970 г.,
когато процъфтяваше девелопментализмът, който в известен смисъл беше тяхно кредо. Но ние знаем също така, че за много от тези движения периодът от
1970 до 2000 г. беше време на упадък и загуба на властта или поне на драстична
ревизия на техните политики. Това беше период на възход на глобализацията,
чиято логика се възприемаше мъчително от тези движения, които все още бяха
на власт или се стремяха да играят ролята на парламентарна опозиция. И така,
периодът от 1945 до 2000 г. за тези движения беше ерата на техния триумфализъм и на тяхното разочарование.
Някои от кадрите на тези движения се приспособиха към, както се мислеше тогава, новите реалности, други напуснаха кораба, заемайки пасивна позиция или присъединявайки се активно към някогашния враг. През 1980-те и
до средата на 1990-те антисистемните движения в целия свят бяха в упадък.
Все пак към 1995 г. се появиха признаци за избледняване на блясъка на неолиберализма и за търсене на нови антисистемни стратегии навсякъде по света.
Историята от Чиапас до Сиатъл и Порто Алегре е история на възникването на
нов тип световно антисистемно движение, понякога наричано алтермондиализъм. Аз го наричам духът на Порто Алегре и смятам, че то ще бъде важен
елемент в световната политическа борба през следващите 25–50 години. Ще
се върна към това движение при разглеждане на реалните алтернативи на сегашната система.
Все пак аз не смятам, че новата версия на революционно движение е фундаменталният фактор на това, което разглеждам като структурно рухване на
капиталистическата свят-система. Системите загиват главно не поради въстания отдолу, а поради слабостта на доминиращите класи и невъзможността им
да запазят равнището на своите печалби и привилегии. Натискът отдолу може
да бъде ефективен само при условие, че по вътрешната си логика съществуващата система е отслабена.
Фундаменталната сила на капитализма като система е двустранна. От една
страна, той демонстрира способност да осигурява акумулиране на капитал до
безкрайност. От друга страна, той създаде политически структури, които му
позволяват да гарантира това безкрайно акумулиране на капитал, без нетърпеливите и недоволни „опасни класи“ да могат да го детронират. Фундаменталната слабост на капитализма като историческа система днес е, че успехите му го
водят към поражение (както ни учи Шумпетер, това е нормално). Като последица от всичко днес едновременно пропадат и способността на капитализма да
гарантира безкрайно акумулиране на капитал, и способността на политическите му структури да държат в подчинение опасните класи.
Успехът на капитализма безкрайно да акумулира капитал се дължеше на
способността му да се сдържа от прекалено бързо увеличаване на разходите в
три основни области на производството – заплатите на работниците, материалните ресурси, данъците. Но механизмите, чрез които капитализмът постигаше
тази цел, исторически се изчерпват. Системата се приближава до състояние,
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когато тези разходи драматично се увеличават, поради което производството
вече не може да бъде адекватен източник за акумулиране на капитал. Затова
капиталистическата класа потърси изход във финансовите спекулации. По
същността си обаче финансовите спекулации са преходен механизъм, тъй като
зависят от доверието, а то не след дълго се подкопава от самата спекулация. Да
разгледаме всеки от тези три елемента.
Цената на работната сила е функция от класовата борба, която се води непрекъснато. Работниците използват концентрацията на производството (за поголяма ефективност), която с времето ги улеснява да се организират както на
работното място, така и на политическата арена и да упражняват натиск върху
работодателите за увеличаване на своите заплати. Работодателите се съпротивляват, като настройват една част от работниците срещу друга. Но възможностите им за това в рамките на една отделна страна или в отделен район са ограничени, тъй като работниците разполагат с политически средства да защитят
своите колективни права.
Когато сме в Кондратиевата фаза А, работодателите, изправени пред настъпателните работнически искания, обикновено предпочитат да се съгласят с
известно увеличаване на заплатите вместо да продължава носещото им повече
загуби спиране на производството. Но веднага след като навлезем в Кондратиевата фаза Б, всеки работодател, който желае да оцелее в лошите времена поради
острата конкуренция на цените, трябва задължително да намали заплатите. Исторически това е времето, когато работодателите прибягват до преместване на
производството в зони, където „исторически“ заплатите са по-ниски. Но какви
са историческите причини за тези „исторически“ по-ниски заплати. Отговорът
е много прост – наличието на огромен резерв от селски работници, за които работата в града за каквато и да е заплата означава нетно увеличаване на реалния
доход на домакинството. По този начин в условията на свят-икономиката като
цяло почти непрекъснатото нарастване на работната заплата в един район се
компенсира с появата на нови групи работници, които приемат по-ниски заплати за идентична работа при еднаква производителност на труда.
Решаването на постоянно повтарящия се проблем за заплатите в отношенията между работодатели и работници се усложнява поради факта, че за 25–50
години работниците в новите зони успяват да преодолеят селската си неориентираност и политическото си невежество и изминават същия път на класова борба, по който преди тях са минали работниците от други райони в света.
Тогава въпросните зони престават да са исторически зони с по-ниско заплащане или поне не толкова ниско, както преди. Рано или късно работодателите,
водени от собствените си интереси, трябва отново да местят производството в
друга зона. Това географско местене работеше доста добре в продължение на
векове, но има своята ахилесова пета: в света намалява броят на новите зони.
Това имаме предвид, когато говорим за ускорения процес на намаляване на селските райони в света след 1945 г. Делът на световното население, което живее
в градовете, се увеличи от 30 на 60 процента от 1950 до 2000 година5. Капиталистическата свят-икономика ще се лиши напълно от такива зони най-много
след 25 години. Те вече са останали съвсем малко. А при модерните средства
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за комуникации драстично намалява времето, необходимо за работниците в
новите зони да усвоят уроците как да се организират и да се борят за по-високи
заплати. Следователно драстично намаляват и възможностите на работодателите да контролират работната заплата.
Цената на материалните ресурси зависи от размера на частта, за която работодателите трябва да плащат. Цената е толкова по-малка, колкото повече са
ресурсите, които работодателят получава даром. Прехвърлянето на плащането
върху други бе главният механизъм, чрез който работодателите в продължение
на векове избягваха да плащат за голяма част от материалните ресурси. Това се
нарича екстернализация на разходите. Трите главни сфери на екстернализация
на плащанията за материалните ресурси са: детоксификацията, възобновяването на природните ресурси и инфраструктурата.
В началото бе лесно да се управляват разходите за детоксификацията. Вредните отпадъци изтичаха някъде в обществени или незаети местности и за това
не се плащаше почти нищо. Като правило плащанията не се правеха веднага, а
се отлагаха. Евентуалните трудности се превръщаха в „обществен“ проблем,
когато се поставяше от отделни личности или от правителствата. За почистването, когато се предприемаше, рядко плащаха действителните потребители. В
предмодерните времена управляващите живееха в различни замъци далеч от
замърсените води и от вредните изпарения. В капиталистическата свят-икономика производителите правят почти същото. Този проблем е почти идентичен
с проблема за изнасяните фабрики и за размера на заплатите в новите зони.
Светът се задъхва от нови и нови замърсители. В допълнение към това щетите
понасяме колективно всички или поне ги осъзнаваме повече благодарение на
научните постижения. Светът се стреми де се очисти от вредните отпадъци.
Това се нарича загриженост за екологията. Тъй като тревогата за екологията
нараства, въпросът кой да поеме разходите за детоксификацията излиза на челно място. Засилва се натискът да се заставят тези, които използват ресурсите,
отделящи токсични вещества, да плащат цената на детоксификацията. Това се
нарича интернализация на разходите. Според размера на налаганата от правителствата интернализация на разходите расте и общата цена на производството, която понякога става доста висока.
Като цяло аналогичен е и въпросът за обновяването на ресурсите. След
изсичане горите могат да се възстановят по естествен път, но много бавно. И
колкото по-бързо се изсичат горите (поради нарастването на световното производство), толкова по-трудно е естественият възстановителен процес да се
развие в нормално време. С излизането на екологичните проблеми на челно
място правителствата и социалните и обществените движения също засилват
натиска върху потребителите да ограничат използването на горите или да увеличат инвестициите за тяхното възобновяване. Според размера на интернализираните разходи за тази цел се увеличава и цената на производството.
Накрая, същото е вярно и за инфраструктурата. Инфраструктурата изисква много средства, които по дефиниция не може да се изискват от един отделен производител – например за изграждането на обществените пътища, по
които се пренасят стоките. Но фактът, че тези разходи не може да се смятат за
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разходи на отделен производител, не означава, че те не могат да се смятат за
разходи на множество производители. Освен това стойността на тези разходи
се увеличава в геометрическа прогресия. Да, пътната инфраструктура е обществено благо, но обществото може да се класифицира. И отново в зависимост
от размера на частичната интернализация на тези разходи расте и цената на
производството.
Третата базова цена на производството са данъците. Всяко сравнение на
общото равнище на данъците в света като цяло или в отделна негова част със
световното им равнище преди един век показва, че каквито и да са колебанията
в размера им, днес всеки плаща по-високи данъци от преди. Какво е обяснението за това? Всяко правителство има три главни разходни пера: цената на колективната сигурност (армия, полиция и т.н.); цената на всички видове обществени услуги; цената на администрацията (най-важното – цената на събирането на
данъците). Защо тези разходи на правителствата растат така стремително?
Разходите за сигурността се увеличават в резултат на технологическия
напредък. Използваните от силите за сигурност „играчки“ всеки ден и по всякакъв начин поскъпват. Въпреки всичко сигурността е игра, в която всички
страни се стремят да имат повече (такива „играчки“) от своите опоненти. Това
е като безкраен търг, на който цените винаги се покачват. Може би оцелелият
след евентуален ядрен холокост свят ще се върне към лъка и стрелите и тогава
тези разходи ще намалеят. Но каквото и да се случи, аз не виждам начин тези
разходи да намалеят.
Ще добавя, че социалните разходи растат постоянно и нищо не води към
тяхното намаляване, въпреки цялата суетня около постигането на тази цел. Те
се увеличават по три причини. Първата е, че политиците на капиталистическата
свят-икономика подтикват господстващите слоеве да дават концесии на опасните класи, които искат три неща: образование, здравеопазване и гарантирани
пожизнени доходи. По-нататък, размерът на исканията расте непрекъснато и
обхваща все повече географски райони. Освен това хората живеят по-дълго
(частично като последица именно от тези социални мерки), от което следва, че
общите разходи се увеличават поради нарастване на броя на облагодетелстваните. Втората причина е, че технологическият напредък повишава разходите
за снабдяване на образованието и здравеопазването с подходящи уреди (точно
като случая с разходите за сигурността). И накрая, производителите във всяка
от тези области извличат изгода от тези субсидирани от правителствата обществени потребности, като получават голямо парче от тортата.
Благополучието, както консерваторите се оплакват, стана реалност. И е
трудно да се предвиди как което и да е правителство би оцеляло при значително
орязване на социалните разходи. В края на краищата работодателите плащат,
пряко или чрез своите работници, които искат по-високи заплати, именно за да
плащат тези разходи.
Ние нямаме точни данни за постоянното увеличаване на тези разходи, но
те са значителни. От друга страна, не е възможно продажните цени на стоките
да се увеличат така, че да покрият увеличението на производствените разходи
именно поради огромната експанзия на световното производство, което ог-
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раничава монополизацията, изостря конкуренцията и намалява продажните
цени повсеместно. И така, производствените разходи се увеличават по-бързо
от продажните цени на продукцията и това води до свиване на печалбите и до
нарастване на трудностите за акумулиране на капитала чрез производството.
Това явление се наблюдава вече около 30 години и то причини спекулативна
буря, която през 1970-те години увлече капиталистите от целия свят и не показва признаци да отмине. Но сапунените мехури се пукат, балоните не може
да се надуват до безкрай.
Няма съмнение, че капиталистите колективно се съпротивляват. Навсякъде неолибералната глобализация означава масиран политически натиск за
намаляване на разходите за заплати, за отклоняване на исканията за интернализация на разходите и, разбира се, за намаляване на размера на данъците.
Както се е случвало и при предишни контраофанзиви срещу увеличаването
на разходите, и сегашната е успешна частично, но съвсем частично. Дори след
всички съкращения, които най-реакционните режими направиха, производствените разходи през първото десетилетие на ХХІ век са значително по-високи,
отколкото през 1945 година. Всичко това ми напомня ефекта на тресчотката
– две стъпки напред, една назад, граждански размирици.
Икономическите структури на капиталистическата свят-икономика,
които очертахме, се движат към и се приближават до ситуация, при която
трудностите за акумулиране на капитала се увеличават значително, а това
поражда тежки проблеми и за политическите структури, които контролират
опасните класи.
Периодът на девелопментализма от 1945 до 1970 г. беше период на триумф
на историческите антисистемни движения, които в една или друга форма бяха
на власт почти навсякъде. Най-голямото им обещание беше девелопменталистката мечта. Когато тя се провали, се разпадна и подкрепата на привържениците им. Движенията, независимо от това как се наричаха – комунисти, социалдемократи или националноосвободителни движения, паднаха от власт почти
навсякъде. За историческите антисистемни движения периодът на глобализация от 1970 до 2000 г. беше период на разочарование. Те се отклониха от пътя
си и е малко вероятно отново да спечелят подкрепата на масата от населението.
Те може да са подкрепяни на изборите като „по-добрите момчета“, но вече не са
възприемани като заслужаващи доверие носители на светло бъдеще.
Упадъкът на тези движения – тъй наречената Стара левица, фактически
не допринася за плавното функциониране на капиталистическата свят-система. Когато тези движения бяха антисистемни по целите, които си поставяха, те
дисциплинираха структурите, контролиращи спонтанните радикални импулси
на своите привърженици. Те ги мобилизираха за специфични акции, но ги и
демобилизираха, особено когато бяха в правителствата, като противопоставяха загубите от неограничените безредици в момента на облагите в отдалечено
бъдеще. Провалът на тези движения означаваше промяна на условията, възпиращи опасните класи, които по тази причина отново станаха опасни. Разпространяващата се анархия през ХХІ-я век явно е резултат и на тази промяна.
Днес капиталистическата свят-система е много нестабилна структура. Тя
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никога досега не е била толкова нестабилна. Тя е много уязвима за внезапни и
бързи деструктивни течения.

ІІІ
„Какви са алтернативите, които всички ние можем да си представим сега,
ако капиталистическата свят-система не се запази?“
За никоя от страните на Юга не е много утешително да й се каже, че сегашната свят-система е в структурна криза и че сме в преход, който ще обхване следващите 25–50 години, към някаква друга свят-система. Те ще искат да
знаят какво се случва междувременно и какво могат или трябва да направят
още сега, за да подобрят съдбата на населението в своите страни. Хората искат
да живеят сега, както и трябва да бъде. От друга страна, важно е да се знае при
какви условия нашите акции биха били максимално полезни от гледна точка на
целите, които си поставяме. И така, позволете ми да посоча как си представям
сценария за следващите 25–50 години и какво той предполага непосредствено
за настоящето.
Сценарият за следващите 25–50 години е двустранен. От една страна, рухването на сегашната историческа система е много вероятно поради причините,
които вече изложих. От друга страна, какво ще замести съществуващата система е съвсем несигурно, изначално непредсказуемо, макар че всички ние можем
да допринесем за този несигурен изход. Той по същността си е несигурен, защото, когато сме в системна бифуркация, не е възможно да знаем предварително
по кое от многото разклонения на пътя трябва да тръгнем колективно. Това е
посланието на науката за комплексността6.
От друга страна, именно защото това е период на преход, при който съществуващата система е далеч от равновесието, с необуздани и хаотични колебания (осцилации) във всички области, натискът да се възстанови равновесието
е крайно слаб. Това фактически означава, че ние сме във властта на „свободната
воля“ и затова нашите акции, индивидуални или колективни, влияят пряко и
силно върху това коя от очертаващите се историческите перспективи светът ще
избере. Отнесено към нашата тема, може да се каже в известен смисъл, че сега
в сравнение с когато и да било преди целта на „девелопментализма“, към която
страни и учени се стремиха в продължение на около 50 години, изглежда много по-достижима през следващите 25–50 години. Разбира се, гаранции за това
няма, защото изходът е несигурен.
На по-широката геополитическа сцена се очертават три главни разлома.
Първо, това е борбата между Съединените щати, Западна Европа и Япония/
Източна Азия за местоположението на акумулацията на капитала в капиталистическата свят-икономика. Второ, продължаващата борба между Севера и
Юга за разпределение на световната принадена стойност. Трето, във връзка със
структурната криза на капиталистическата свят-система и нейните центрове се
разгръща нова борба по кой от двата възможни пътя светът да тръгне за осъществяване на прехода към нова система.
Борбата в първата и във втората сфера е традиционна за модерната свят-
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система. Тъй наречената триада се състои от почти равностойни претенденти
за лидерство при реорганизиране на производствената и финансовата система на свят-системата. Що се отнася до противоречията в триадата, има натиск
тройката да се намали на двойка и това може да се случи в близките едно или
две десетилетия. От години отстоявам виждането, че най-вероятната двойка
са Съединените щати и Япония/Източна Азия срещу Западна Европа/Русия7.
Няма да повтарям този аргумент, тъй като разглеждам тази борба като вторична по отношение на борбата за преодоляване на поляризацията в съществуващата система, т.е. за „развитието“, както го наричаме, навсякъде в цялата
свят-система.
Вторият разлом е между Севера и Юга, борбата между които през последните петдесет години беше фокусирана върху проблемите на развитието.
Наистина ерата на девелопментализма и ерата на глобализацията се различават
най-вече по позициите и относителната сила на двете страни. В първата ера
изглеждаше, че Югът подобрява своите позиции, макар и слабо. Във втората
ера обаче Северът триумфира в изтласкването на Юга назад. Безизходицата
на Световната търговска организация и разколът между говорителите на Севера относно Вашингтонския консенсус обаче белязаха края на изтласкването
на Юга назад. Имам предвид засилващото се открито дистанциране на фигури
като Джоузеф Стиглиц, Джефри Сакс, Джордж Сорос и редица други от Вашингтонския консенсус и забележимото смекчаване на твърдостта на Международния валутен фонд през първото десетилетие на ХХІ век. В този контекст
не очаквам центърът да засили натиска през идващото десетилетие.
Третият разлом именно отразява новата ситуация, която се характеризира
със структурната криза, породения от нея хаос в свят-системата и настъпващата бифуркация. Това е разколът между духа на Давос и духа на Порто Алегре, за
което говорих вече. Ще обясня кое според мен е главното. Проблемът не е дали
сме против, или сме за капитализма като свят-система. Проблемът е при имплозия на сегашната свят-система какво трябва да я замени. Двете възможни
системи, които ще я заменят, нямат реални названия и не са очертани детайлно. Главният въпрос е дали системата, която ще замени сегашната, ще бъде йерархична и поляризирана (т.е. като сегашната или по-лоша), или ще бъде относително демократична и егалитарна. Въпрос на морален избор е на коя страна
да застанем и този избор ще определи нашите политики.
Профилът на действителните политически играчи все още е неясен. Духът
на Давос се определя от борбата между тези, които не желаят да се променят
жестоката стратегия и институциите, и тези, които смятат, че системата, която
ще се създаде в резултат на такова виждане, ще е несъстоятелна и незащитима
и не може да се задържи дълго. Духът на Порто Алегре има други проблеми.
Политически, засега поне, това е широк и свободен алианс на разнородни движения от целия свят, които се събират заедно в рамките на Световния социален
форум (ССФ). Те все още нямат ясна обща стратегия. Но имат широка подкрепа
сред обикновените хора и добре знаят срещу какво се борят.
Въпросът е какво тези, които поддържат духа на Порто Алегре, трябва реално да направят, за да се напредне към този „друг свят“, за който твърдят, че
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е възможен. Всъщност въпросът е двустранен: какво няколкото правителства,
които поне засега споделят тези възгледи, трябва да правят и какво трябва да
правят множеството движения. Правителствата се занимават с краткосрочни
проблеми. Движенията могат да се занимават с краткосрочни и със средносрочни проблеми. Двата типа проблеми влияят върху продължителния преходен процес. Решаването на краткосрочните проблеми влияе незабавно върху
всекидневния живот. Интелигентната политическа стратегия трябва да обхваща едновременно и трите типа проблеми.
Най-големият краткосрочен проблем е продължаващата експанзия на
неолибералните глобализатори за налагане на едностранно отворени граници – отворени на Юг, но реално неотворени на Север. Това е сърцевината на
постоянните дискусии в рамките на Световната търговска организация и на
всички двустранни обсъждания, насочвани изключително от Съединените
щати, подкрепяни от Европейския съюз и от неговите членове – създаването на многостранни „споразумения за свободна търговия“ като Северноамериканската асоциация за свободна търговия (НАФТА), Договора за свободна
търговия в Централна Америка (ЦАФТА) и т.н. Съединените щати упражняват
натиск главно с цел да гарантират на своите монополи (т.нар. интелектуална
собственост) и финансови институции неограничен достъп във всички страни
в замяна на ограничени тарифни концесии за земеделски и евтини промишлени стоки, произвеждани в страните на Юга.
Офанзивата им в Световната търговска организация се натъкна на съпротивата на коалицията от средноголеми сили на Юга – Бразилия, Индия, Южна
Африка и други, които на срещата в Канкун издигнаха просто искане: свободна търговия в двете посоки. Те заявиха открито: ако Северът иска да отворим
своите граници за него, той също трябва да отвори границите си за нас. Но
Северът всъщност не е способен да приеме такова искане по две причини. То би
довело до значително увеличаване на безработицата и до намаляване на приходите за страните на Севера, което политически е невъзможно да се приеме от
правителства, субект на електорално състезание. За страните от триадата не е
ясно коя от тях би спечелила най-много или коя най-малко би загубила от такива споразумения и затова те се колебаят. Освен това между трите центъра има
противоречия за тарифите и субсидиите, а подобни съглашения със страните
от Юга биха отслабили политическите им позиции в този икономически много
по-важен конфликт от гледна точка на страните от Севера.
Въз основа на всичко това може да се направят два извода. Това е политическа кавга без изход. И от гледна точка на страните от Юга политически е
много важно те да отстояват своите позиции. Това е единствената най-важна
акция, която техните правителства могат да предприемат, за да увеличат възможностите за запазване или за повишаване на жизнения стандарт в своите
страни. Според сирените на неолибералните догми тези страни сега реагират
скептично и този скептицизъм изглежда оправдан.
Разбира се, тези правителства трябва да останат на власт. И най-голямата
заплаха за тях е външната намеса в политиката им. Това, което правят по-големите страни на Юга, и през следващото десетилетие ще правят още по-усърдно,
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е стремежът им да влязат в клуба на ядрените държави. Така в значителна степен ще неутрализират външната военна заплаха и заедно с това ще минимизират външната политическа заплаха. И третото нещо, което може да се иска от
тези правителства, е социално справедливо разпределение, което предполага
намаляване на проектите за развитие (като копаенето на шахти и др.). Не може
да се очаква от тях да разработят успешна политика за изравняване с Дания
през следващите 10–20–30 години. Това по същество би било отклонение от интелигентната политика и няма как да се случи. Ролята на прогресивните правителства е главно да не допускат условията в техните страни и в света да станат
още по-лоши през следващите десетилетия.
Движенията могат да направят повече от правителствата, въпреки че е необходимо да поддържат прогресивните правителства и да не се ангажират с левичарски инфантилни критики за липсата на постижения, които е невъзможно
да се очакват. И тук трябва да посочим един важен елемент, който често се губи
при анализите. Първите два геополитически разлома са географски: конфликтът в рамките на Триадата; конфликтът Север–Юг. Но в конфликта между духа
на Давос и духа на Порто Алегре няма география. Той, както и движенията, обхваща целия свят. Това е класова борба, морална борба, а не географска борба.
В средносрочна перспектива най-доброто, което движенията могат да направят, е да разширяват декомодификацията където и колкото могат. Никой не
може да бъде сигурен как ще проработи тя. Ще са нужни много експерименти,
за да се намери жизнеспособната формула за нея. Такива експерименти вече се
провеждат. Трябва да помним, че те протичат предимно във враждебна среда,
че са подложени на постоянен натиск за подкопаване на всеки подобен опит, че
не е много трудно да се корумпират участниците в тях. Но декомодификацията
не само задържа устремното разпространение на неолиберализма, а и изгражда
базата за алтернативна политическа култура.
Разбира се, теоретиците на капитализма отдавна се присмиват на декомодификацията, твърдейки, че тя е илюзия, че по презумпция е против вродената
социална психология на човешкия род, че не е ефективна, гарантира липсата
на икономически растеж и води към бедност. Всичко това е невярно. За да се
убедим в това, достатъчно е само да погледнем две основни институции в модерния свят – университетите и болниците. Поне допреди двадесет години никой не оспорваше, че те трябва да се развиват като институции не за печалба,
без акционери или получатели на печалба. Би било трудно да се твърди, че те са
неефективни, неподатливи към технологически напредък, неспособни да привлекат компетентни ръководители да ги управляват или неспособни да предоставят основните услуги, за които са създадени.
Ние не знаем как тези принципи ще действат при големите производства
като стоманодобива или при малките, по-близки до занаятчийските производства. Но да се откажем от тях е недалновидно и глупаво, особено в ерата, когато производствените предприятия стават много по-малко печеливши от преди
именно поради икономическия растеж, породен от капиталистическата свят
икономика. Прилагането на алтернативни форми на развитие върху тези принципи съдържа потенциал за решаване на проблемите не само на Юга, а и на
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западащите индустриални райони на Севера.
Във всеки случай, както вече подчертах, въпросът не е какво с магическа
пръчка ще реши дилемите на нашата свят-система, а за базата, върху която
ще градим следващата свят-система. И ако се отнесем към това сериозно, ние
трябва преди всичко да разберем историческото развитие на сегашната наша
система, да оценим днешните й структурни дилеми и да отворим съзнанието
си за радикалните алтернативи за бъдещето. Трябва да се направи всичко това
не чисто академично, а практически, т.е. живеейки в настоящето, да се полагат
грижи както за непосредствените нужди на хората, така и за дългосрочните
трансформации. Затова трябва да се водят както отбранителни, така и настъпателни битки. И ако всичко това се прави добре, е възможно, но само е възможно, да се постигне много в рамките на живота на сегашното младо поколение.
Превод от английски: Димитър Войничански
Източник: http://www.iwallerstein.com
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огато читателят ще чете тези редове, наистина
ще бъде твърде късно за реакция, ще бъде след
празника. Изборната фиеста ще е вече свършила и
всички ще знаят имената на победителите – обитателите на Президентството, кметовете и съветниците в
градове и села. Аз свидетелствам в тази статия, писана преди първия тур, само за предизборната борба.
Тя се разви по законите на класическата триада
на политическия живот – левица, център и десница. Кандидатпрезидентските двойки Калфин–Данаилов, Кунева–Христов и Плевнелиев–Попова бяха
върхът на пирамидата от кандидати за поста на държавен глава. В надпреварата участваха 18 кандидатски двойки, издигнати от 11 партии, една коалиция
и 6 инициативни комитета. Много от тези двойки
служеха както за отвличане на гласоподаватели,
така и за подготовка на следващите парламентарни
избори, а в доста случаи – и за задоволяване на лични амбиции.
Празникът на демокрацията завърши. Изборите
минаха, но проблемите останаха, зейнаха с още поголяма острота. Избирателите, които застанаха пред
урните, продължават да са изправени пред действителността. Изборите решиха проблема кои да са избраните, кой да ни управлява, но не решават въпроси, свързани с живота на народа. Те стоят открити,
избраниците ще трябва да ги решават тепърва.
И така, първият въпрос, който изборите поставиха на дискусионната сцена, е въпросът за бедността. Бедността е тежък проблем както за президента,
така и за кметовете и общинските съветници. Избраните управници ще решават деловите проблеми
на бедна държава, на бедни граждани. Разискван или
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не, този проблем е жизнено важен за съвременна България. Изминаха две десетилетия на преход, 20 години са достатъчен срок. Най-накрая трябва да се направят някои обобщаващи изводи, най-важният от които е народът по-добре ли
живее, или не? Никой не зададе този въпрос, никой не му даде отговор.
Сега вече на всички ни е ясно, че приказките за смяната на системата, за
прехода, за свободата и демокрацията и т.н. се сведоха до едно – в България,
както и в цяла Европа, рухна съветската социалистическа система, рухна съветският модел на социализъм и се възстанови капитализмът. Може и да се
приказва за пазарна икономика и т.н., но истината е една – живеем при капитализма. Частната собственост замени обществената тотално. По-добре ли стана,
или по-зле за хората и за кои – за собствениците, или за хората на наемния
труд? Този основен въпрос не се дискутира, никой не го постави така, нито
журналистите, които водеха дискусиите, нито анализаторите в своите статии,
нито кандидатите за избраници, кандидатите за Президентството, за кметски и
съветнически места, нито политическите лидери от партиите, които насочваха
предизборната дискусия. Как е по-добре за народа, когато се дели на бедни и
богати, на такива, които имат, и такива, които нямат? Сложен въпрос, много
стар въпрос, зададен така елементарно, той не разкрива цялата си сложност, но
той съществува.
Безработицата в страната е вече трайно около 10%. При положение, че
българите, останали в страната, са намалели с около половин милион, това е
бройката на хората, които са напуснали окончателно България, такива данни
се оповестиха окончателно след последното преброяване. Още толкова отиват
на гурбет за по три месеца, връщат се и после пак заминават. Значи икономиката ни не може да поеме около един милион души. Статистиката вече не отчита и трайно безработните, които не се регистрират, които са се отчаяли и са
престанали да търсят работа. Това са млади хора без житейски опит и главно
без квалификация, циганско и турско по произход население без образование,
без трудови умения и без специалност, възрастни хора над 50 г. без особена
квалификация, останали без работа, но без право за пенсиониране. Рядко се
публикуват обобщени данни, но хората на реалната и скритата безработица
в България са около 30%. Безработицата е най-жестокият бич, който плющи
върху населението. Този проблем не се постави в нито една дискусия, не чухме
нито една цялостна програма за решаването му – или поне опит за такава. Нито
една партия не го издигна като лозунг в предизборната дискусия. Левите партии и преди всичко БСП би трябвало да превърнат този проблем в централен
дискусионен въпрос. Ивайло Калфин и Стефан Данаилов говориха, че трябва
да се върнат усмивките на хората, че чакат нов ден и т.н., но директна и подробна дискусия за това какво е нивото на безработицата, каква е дълбочината
на това социално бедствие, кои са неговите причини и как ще се преодолее или
ограничи – по това разговор в обществото не стана. Този въпрос се заобиколи,
замаза, той се скри от предизборната сцена. А това трябваше да го направят
партийните централи, преди всичко БСП трябваше да превърне бедността в
основна тема на предизборната дискусия.
Избирателите напразно чакаха да чуят поне от кандидатите на управлява-
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щите, от двойката Плевнелиев–Попова, какви са перспективите да се преодолее
замразяването на пенсиите и заплатите. Не само през изминаващата втора година, но и догодина, през 2012 г., бюджетът не предвижда никакво увеличаване
на доходите на населението – пенсионери, държавни и общински служители.
Вече огромна част от работещите са в категорията бедни. Средната и най-ниската работна заплата поставят България на последно място в Евросъюза и никой не засегна този тъжен проблем в срещите си с избирателите, никой от управляващите не обеща някаква промяна през следващата година.
Изборите се проведоха в условия на криза, на бушуващата вече трета година световна криза. Прирастът на икономиката в България вече две години – 2009
и 2010 г., е отрицателен, а през 2011 г. на няколко пъти прогнозният процент на
икономическото развитие бе намаляван и изглежда, че прирастът няма да бъде
по-висок от 2.5%, в предишните години той достигаше 5–6%. От предишните президентски избори досега процесът на преодоляване на разликата между
икономическото равнище на България и страните – членки на Европейската
общност, не е равномерно прогресиращ, той се забави и после беше спрян. Този
важен факт също не бе дискутиран в предизборния дебат. Правителството на
Бойко Борисов не можа да изведе страната от кризата. Вътрешното потребление стагнира, чуждестранните инвестиции намаляха катастрофално. Вярно е,
че се възстанови ползването на европейските фондове и продължи потокът на
изпращаните от българските гастарбайтери средства, но това не стимулира в
достатъчна степен икономиката и тя се развива в условията на стагнация.
Не може да се каже, че външнополитическите проблеми не бяха предмет
на дискусия. Ще участва ли България в мисията на НАТО в Афганистан, това
беше тема, по която Плевнелиев получи пълната подкрепа на г-жа Кунева, сходни им бяха позициите и по дискусията да се строи ли АЕЦ „Белене“ – само след
точни разчети, смятат те, България трябвало да бъде енергийно независима. На
тази теза бе противопоставено разбирането на Калфин кога ще бъде независима България, когато купува или когато продава електроенергия, когато заплаща
за транзита на газ или когато получава доходи за това. Актуалният въпрос за
шенгенското пространство не бе дискутиран. Така и не се разбра какво мислят
кандидатите за президентския пост, България изпълнила ли е изискванията да
бъде приета в Шенген, кога ще бъде приета и така нататък.
Добра или лоша, предизборната дискусия се състоя. Чухме становищата на
кандидатите за президенти по основни въпроси. Според Плевнелиев България
цъфти и връзва, всичко е о’кей, на американско ниво, войската ще продължи да
бъде в Афганистан, не ни трябват руски газ и енергетика, ще ръчкаме из Добруджа за шистов газ, кризата си отива, той идва заедно с Попова на „Дондуков“,
ако издържим и още една, трета година, без увеличение на заплати и пенсии,
ще бъде добре за Симеон Дянков, и т.н., и т.н. Възгледите на Кунева не се различават кардинално от тези на Плевнелиев, тя ще прави същото, за нея е важно
да го прави тя, а не човекът на ГЕРБ. Е, има и разлика, освен дипломатите, тя
ще уволни и офицерите от МВР, ако са били служители на ДС. Различава се и в
икономическите възгледи. Разликата между Кунева и Плевнелиев е и в това, че
тя говори по-интелигентно.
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Дискусията показа, че БСП, левицата, е излъчила силна кандидатпрезидентска двойка, кандидатите са с високи професионални и политически качества.
Ивайло Калфин демонстрира спокойствие, самообладание, висок професионализъм по въпросите на външната политика и икономиката. Стефан Данаилов
показа, че иска България за пръв път да има реално действащ вицепрезидент, а
не фигурант. БСП предложи за тези избори двойката Калфин–Данаилов, найдоброто съчетание на личности, което може да осигури на най-високо държавно ниво изработването и провеждането на политика в тези области.
Само Калфин и Данаилов казаха, че е важно в предизборната дискусия да
се чуе какво мислят хората, какво иска народът, изборите се правят и заради
избирателите, не само за политиците. Кандидатите на левицата бяха посрещнати добре от избирателите, обиколиха страната, свериха си идеите за управление на България с избирателите, чуха ги, разговаряха по теми, близки до
тях, до живота, сляха се с интересите на народа. Гражданите почувстваха, че
в лицето на Калфин и Данаилов ще гласуват за свои хора на тези избори. Социологически агенции показват, че разликата между ГЕРБ и БСП се намали в
значителна степен.
Резултатите от първия тур бяха балотаж за Плевнелиев–Попова и Калфин–Данаилов. Добре се представи и Кунева, а останалите партии показаха, че
гледат на тези избори като на тренировка за следващите парламентарни.
Дискусията показа и нивото на българската журналистика. „Пасти или
хляб“? – питаха водещите, това е наистина кардинален въпрос за народа, така е
питала и Мария Антоанета, преди да започне Френската революция, дано това
да не е някакво предзнаменование и за България днес. „Щастливи ли сте?“ – интересуваха се пак водещите, загрижени за психическото състояние на своите
събеседници. А това е много важно за избирателите: ако кандидатите за президенти са щастливи, щастието може и тях да огрее. „Щастлив ли сте?“, попита
преди години един френски журналист Дьо Гол и той му отговори: „Господине,
вие за идиот ли ме смятате!“.
Пред България стоят изключително важни въпроси за разрешаване в предстоящото десетилетие. Преодоляване на изоставането спрямо европейските
страни, което изисква големи усилия в стопанската област и в интеграцията, а
това значи и в областта на външната политика и в духовната област. Ще запази
ли своя национален облик българският народ, това е кардинален проблем за
нацията пред лицето на експанзията на Турция и проблемите на глобализма и
европеизма.
Парламентарната демокрация в България вече се утвърди, действа. Анализите разкриват обаче и опасни недостатъци. Близо 50% от анкетираните
преди първия тур не пожелаха да отговарят за кого ще гласуват, страхуват се.
Това говори за тежката атмосфера, настъпила в страната. Самите избори бяха
съпътствани от големи неуредици. Непрекъснато идваха сигнали за купуване
на гласове, за натиск над избирателните комисии, за подготовка за подмяна
на резултатите от изборите. Това е свидетелство, че процесът на демократизация в България е съпътстван от деформации. След тези избори в уредбата
на страната вероятно ще настъпят някакви промени. Според официалните
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статистически данни служителите на МВР в България са се увеличили сериозно и в България има средно повече полицейски служители, отколкото в Европейския съюз, но това не ограничава в съответна степен престъпността.
Разходите за образование и здравеопазване са по-малки, отколкото за сигурността. Може ли това да продължи сега, когато страната се развива в европейски, демократични условия? Възможно ли е да се приеме като израз на
демокрация фактът вътрешният министър на управляващата партия да е и
председател на предизборния й щаб?
В условията на тези избори се разгоря етнически скандал. Етнически
проблем разтърси България преди двадесет години и предизвика в значителна степен или ускори кардинални политически и социални проблеми. Рухна
една система и започна да се изгражда друга. Сега, след две десетилетия – отново етнически проблем. След тези избори и след следващите парламентарни
изглежда, че тези въпроси – етническите и за уредбата на страната, ще се поставят в центъра на вниманието на обществото. И особено важна е дискусията
– етническият проблем само етнически ли е, или и социален?
Изборите са вече минало събитие. Започва нов политически период. Засега политическата атмосфера е като затишие пред буря.
Защото, както и да се преценяват резултатите от тези избори, последствията от тях ще са големи. След няколко месеца Георги Първанов ще слезе от политическата сцена, какво ще стане с него, ще продължи ли да играе важна роля
в историческия театър, или ще иде в масовката? Следват парламентарни избори. Постигнатите сега изборни резултати какво вещаят на ГЕРБ за идващите
парламентарни избори? Бойко Борисов продължава ли да бъде „велик и сюблимен“ и ще казва ли сутрин „добро утро“ на българите по телевизията? Каква
ще е по-нататък ролята на г-жа Кунева, а заедно с нея и на НДСВ, превръщат
ли се в исторически икони царят и един кош царедворци, заедно с Мони Паси?
Какво ще е битието на Иван Костов, доживява ли последните си политически
дни? Ами какво става с усмивката на Софиянски?
Въпроси много. Още сега, а по-вероятно след парламентарните избори
много от лицата, които ни огряват вече толкова години, ще изчезнат от политическия небосклон. Близо двадесет години някои светят и май е време да угаснат;
ако не разберат това сами, избирателите ще им го напомнят. Много съдби предстои да се решат и най-вече съдбите на милионите избиратели. Ще настъпи ли
някаква промяна в България, защото наследената беднотия и скъпотията, безработицата и неуредиците в здравеопазването, до които ГЕРБ докара страната,
вече не могат да се търпят. Българинът живее тежко, макар и да мълчи, но сега
след изборите хората и улицата дали ще проговорят? Я какво става по света!
Тези въпроси, които поставям, не са само мои!
И на политическата сцена на България се очертават промени. Политическите партии на тези избори изразяват интересите на левицата, на десницата и
на центъра. Същите ли партии, както досега, ще защищават левите социални
идеи и либерализма, или ще има някакви промени? Това, че ще отпаднат политически имена, вече се очертава, ще отпаднат ли от политическата сцена и
някои партии и политически кръгове? Това е естествен процес. Изборите веро-
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ятно ще го ускорят. Изборите за президент и местни органи на власт във всяка
страна са важен етап от националния живот.
Състоялите се избори показват, че БСП продължава да бъде една от двете
най-влиятелни партии в България. Избирателното тяло в страната е разделено
между тях. СДС и НДСВ демонстрираха своя залез. В много райони на страната БСП продължава да има сериозни позиции, някъде спечели още на първия
тур, другаде гарантира участието си на балотаж. Но във важни райони като
София, Варна, Бургас, Габрово, Кюстендил, Монтана БСП е загубила трайно
своето влияние. В някои от тези областни градове още на първия тур бе избран
кмет от друга партия, а в други БСП не достигна до балотаж.
Важни изводи за своята политика ще направи и БСП. Тези избори показаха, че партията не е повалена, тя е главна опозиционна сила на ГЕРБ, тя има
огромен политически заряд, но и сериозни проблеми. В период на тежка икономическа и социална криза, на грубо упражняване на властта от управляващите
тя, регистрирайки присъствието си, не отбелязва видим подем.
Предстоят парламентарни избори. В тази предизборна обстановка партията не се обърна към своите близо един милион бивши гласоподаватели, които
гласуваха за нея на изборите за Велико народно събрание и при други важни
изборни поводи. Много от тях престанаха да гласуват, други гласуват за други
партии, не припознават в БСП своята лява, социална партия. Партията престана да печели с абсолютно мнозинство редица избори – президентски, местни,
парламентарни. Това не й дава добри позиции при решаване на проблемите на
властта, било в състава на коалиции, било като самостоятелна сила. Въпросът
за промени в политиката и лицата е може би най-важният, който подлежи на
обсъждане след преминалите избори в късната есен на 2011 г. Ръководството
на партията и партийните организации трябва да обсъдят кардиналния за бъдещето проблем къде трябва да се търсят партньори и съюзници, електорални
резерви – всред центъра и десницата или сред левицата и трудовите среди. БСП
продължава да има проблеми със своята идентичност.
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ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ЕС ЗАБАВЯ
ЕВРОПЕИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ
Венелин Цачевски

Какви финансови средства бяха
предоставени на България
през първите седем години на
членството й в ЕС?
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Венелин Цачевски – професор,
доктор на икономическите науки, бивш посланик на България
във Финландия и Естония, ръководител на Центъра за съвременни
политически изследвания.
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дно от големите предимства от участието на България в Европейския съюз (ЕС) е възможността
тя да ползва финансови средства от еврофондовете. В
подписания през април 2005 г. присъединителен договор бяха определени общият размер и разпределението на тези средства в отделните области през първите три години на българското членство в Съюза.
Основно място зае помощта, предоставена от структурните фондове, която бе на стойност 2.3 млрд. евро
(член 33). Структурните фондове са основният финансов източник за подпомагане на регионалната политика на ЕС и тяхната главна цел е да се постигне
икономическо и социално сближаване между страните членки.
Основните фондове са три: Европейският фонд
за регионално развитие (ЕФРР), чиито средства се
използват за реализиране на инфраструктурни проекти и за оказване на помощ на средните и малките
предприятия; Европейският социален фонд (ЕСФ),
който подпомага трудовата заетост и обучението; и
Кохезионният фонд (КФ), чиято дейност е в областта
на околната среда и транспорта. Към тези фондове е
също Европейското териториално сътрудничество
(ЕТС), чиято цел е да подпомага осъществяването на
трансгранични и други подобни проекти.
Част от финансовата помощ на ЕС за България
е предназначена за стимулиране на развитието и на
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реформите в селското стопанство. За тази цел през 2007–2013 г. бяха отделени 1552 млн. евро (член 34), които са предоставени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Съгласно член 32 на
присъединителния договор България получи 239 млн. евро за финансиране
на мерките, които българското правителство трябваше да предприеме за повишаване сигурността по границите, като част от подготовката на страната
за бъдещото й присъединяване към Шенгенското пространство. В тази сума
бяха включени и финансови средства за подкрепа на платежния баланс на
България. Като компенсация за преждевременното извеждане от експлоатация на първите четири реактора на АЕЦ „Козлодуй“ ЕС пое ангажимент да
предостави финансова помощ от общо 210 млн. евро през 2007–2009 г. (член
30). И накрая, България заедно с Румъния получи 82 млн. евро за повишаване
на административния и съдебния си капацитет с цел прилагане на европейското законодателство (член 31).
За първите три години от членството й в ЕС на България бе обещана
финансова помощ, възлизаща на общо над 4.2 млрд евро [1]. В допълнение
към нея страната можеше да ползва неусвоените до 2007 г. финансови средства по трите основни предприсъединителни програми – ФАР (Програма на
ЕС за преустройство на икономиката на кандидатстващите страни), САПАРД
(Програма на ЕС за подпомагане на кандидатстващите страни в аграрния
сектор и в селското развитие) и ИСПА (инструмент на ЕС за предприсъединителна структурна политика в областта на околната среда и транспорта).
Общата стойност на тези средства възлизаше на около 1.5 млрд. евро [2]. През
първите три години от членството й в ЕС предоставеният на България общ
финансов ресурс от фондовете и предприсъединителните програми, както и
под друга форма, включително на двустранна основа от страни членки, бе на
стойност около 6 млрд. евро.
До присъединяването на България към ЕС в началото на 2007 г. бе приета
финансовата рамка на Съюза за следващия седемгодишен период (2007–2013 г.).
Основно място в предоставените за България финансови средства зае помощта
за структурни действия (повишаване на конкурентоспособността на икономиката, развитие на човешките ресурси, разширяване и модернизиране на инфраструктурата и регионално развитие). Повече от половината от помощта на
ЕС за България през 2007–2013 г. бе от структурните фондове на Съюза. Според
приетата финансова рамка на ЕС за страната бяха отделени 6.8 млрд. евро (вж.
таблицата).
Освен от структурните фондове България получи значителни средства и
от други фондове и програми. Най-голяма бе тяхната стойност за развитието
на селските райони – 2.7 млрд. евро. Предоставени бяха средства и за трансгранично сътрудничество със съседните страни (480 млн. евро), финансови
компенсации за спрените трети и четвърти реактор на АЕЦ „Козлодуй“ (210
млн. евро през 2007–2009 г., а по-късно бяха обещани още 300 млн. евро, чието
получаване започна през 2010 г.), подготовка за присъединяването на България към Шенгенското пространство, т.нар. инструмент Шенген (130 млн. евро),
рибарство и аквакултури (104 млн. евро), средства от трите предприсъедини-
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телни програми ФАР, ИСПА и САПАРД, помощ на двустранна основа от други
страни членки и други.
Финансова помощ за България от структурните фондове на ЕС през 2007–2013 г.
Фонд
Фонд за регионално развитие
Кохезионен фонд
Социален фонд
Европейско териториално
сътрудничество
Общо

Бюджет (млрд. евро)
3.205
2.283
1.186

Дял (%)
46.8
33.3
17.3

0.179
6.853

2.6
100.0

Източник: Financial allocations 2007–2013, European Union Regional policy, EU Assistance to Southeastern Europe new Member States and Candidate Countries, Cohesion Policy 2007–2013, Commission of the
European Communities, Regional policy – Inforegio, 2006.

По такъв начин в качеството си на член на ЕС България получи възможност да използва през периода 2007–2013 г. външни финансови средства на
обща стойност около 13 млрд. евро. Финансовата помощ на ЕС за България
възлезе средногодишно на около 1.8 млрд. евро, а като дял от брутния вътрешен
продукт (БВП) – на повече от 6% [3]. Тя бе значително по-голяма в сравнение
с периода преди присъединяването на страната към ЕС, през който се прояви
тенденция към постоянно увеличаване на нейния размер. На годишна база от
100–150 млн. евро през 90-те години на миналия век тя се увеличи до 500 млн.
евро преди присъединяването на България към ЕС, когато достигна 2% от годишния БВП [4].

Какви бяха причините за трудностите в усвояването на
еврофондовете?
След присъединяването на България към ЕС един от основните проблеми
за страната стана усвояването на финансовите средства, които й бяха предоставени от фондовете и програмите на Съюза. В действителност този проблем съществуваше преди България да стане член на ЕС и се прояви в ниската степен на
оползотворяване на помощта от предприсъединителните програми ФАР, ИСПА
и САПАРД. До 2007 г. сравнително най-висока бе степента на усвояването на
средствата по САПАРД. От предоставените от ЕС 869.9 млн. евро България бе
оползотворила 393.7 млн. евро, или 45.3%. По програма ИСПА България бе усвоила 222.5 млн. от общо 1496 млн. евро, или близо 15%. Най-ниска бе степента
на усвояване на средствата по програма ФАР. През периода 2003–2006 г. България бе използвала малко повече от 64 млн. евро от предоставените й от ЕС над
681 млн. евро, или едва 9.4%. Общо по трите предприсъединителни програми
България успя да оползотвори около 680 млн. от отпуснатите й 3.05 млрд. евро,
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или 22.3% [5]. Неусвоените средства не бяха безвъзвратно загубени, тъй като
България получи право да продължи ползването им в течение на определен
период (до 2009–2010 г.) след присъединяването й към ЕС.
Като член на ЕС, България трябваше да усвои значително по-големи външни финансови средства. Трудностите в това отношение се оказаха големи,
тъй като страната се забави със създаването на административен капацитет
и с формирането на механизъм за използване на финансовите средства от
структурните фондове на ЕС. Освен това извършени бяха нарушения и злоупотреби при ползването на средствата от еврофондовете. Това стана въпреки
създадения в края на 2006 г. от Европейската комисия (ЕК) специален механизъм за сътрудничество и проверка, чиято цел бе да се ускорят реформите
в няколко проблемни области, включително в съдебната система и в борбата
срещу корупцията и организираната престъпност в България, а също и в Румъния. Такъв механизъм бе използван за пръв път към новоприета страна
– членка на ЕС.
През първата година на членството на България в ЕС българското правителство, съвместно с експерти на ЕК, разработи програми за усвояване на
средствата от еврофондовете през периода до 2013 г. Основно място заеха седем
оперативни програми, които ползват средства от структурните фондове на ЕС:
по транспорт, околна среда, регионално развитие, човешки ресурси, конкурентоспособност, административен капацитет и техническа помощ. Техният общ
бюджет е малко над 8 млрд. евро. Частта на средствата, които са предоставени
от еврофондовете, възлиза на 6.65 млрд. евро и съставлява 83.2% от общия ресурс на седемте оперативни програми. Останалата част, възлизаща на близо 1.5
млрд. евро, се финансира от националния бюджет.
Оперативна програма „Транспорт“ е с бюджет 2 млрд. евро, като ЕС осигури 1.6 млрд. евро, или 81% от финансовия й ресурс. Програмата играе основна роля за разширяване и модернизиране на транспортната инфраструктура
в страната, включително за финансиране изграждането на магистралите „Тракия“, „Марица“, „Хемус“, „Струма“ и „Люлин“, които са част от преминаващите
през българска територия паневропейски транспортни коридори. Бюджетът на
оперативна програма „Околна среда“ е 1.8 млрд. евро, от които ЕС осигури 1.46
млрд. евро, или 81.4%. За оперативна програма „Регионално развитие“, чийто
бюджет е 1.6 млрд. евро, България получи от ЕС 1.36 млрд. евро, съставляващи
85% от финансовия й ресурс.
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, чиято цел е да подпомага изпълнението на стратегическите
приоритети в развитието на страната, е с бюджет 1.162 млрд. евро, от които
почти 1 млрд. евро, или 85%, предостави ЕФРР. Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“ е с финансов ресурс от 1.2 млрд. евро, а от фондовете на
ЕС са осигурени 1.03 млрд. евро, или 85% от общия й бюджет. По-малък е бюджетът на оперативните програми „Административен капацитет“ – 180.8 млн.
евро, от които частта на ЕС е 153.7 млн. евро, или 85.1%, и „Техническа помощ“
– съответно 56.8 и 43.8 млн. евро, като делът на средствата от ЕС е 81.4% [6].
През 2007 г. бяха разработени и други програми за усвояване на средства-
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та от еврофондовете. С най-голям финансов ресурс е програмата за развитие
на селските райони, която стана своеобразно продължение на програмата САПАРД. Нейният бюджет възлиза на 3385.4 млрд. евро, от които ЕС ни предостави 2.7 млрд. евро, или 80.4%. Важно значение имат програмите за териториално
сътрудничество (по вътрешните и външните граници на ЕС, за Черноморския
басейн, Югоизточна Европа, транснационалното и междурегионалното сътрудничество и др.). От тях с най-голям бюджет са програмите за териториално сътрудничество със съседните на България страни. Той възлиза на повече от 480
млн. евро, от които ЕС осигури около 80 %. Разработени бяха „индикативни
годишни програми“ за усвояване на финансовите средства по „Инструмента
Шенген“, чийто общ бюджет е почти 130 млн. евро и изцяло се финансира от
ЕС. Оперативната програма за рибарство и аквакултури е с бюджет от 106.7
млн. евро, от които 80 млн. евро са предоставени от Европейския фонд за рибарство [7].
В основни линии разработването на оперативните програми завърши към
края на 2007 г. Това стана в сътрудничество с ЕК, която принципно ги одобри, но за започването на тяхното изпълнение трябваше да даде положителна
оценка чрез процедурата на т. нар. съответствие. Тази процедура стартира през
2008 г. и завърши едва в началото на февруари 2010 г. Забавянето бе по вина
на България, която не изпълни навреме необходимите условия, вследствие
на което програмите бяха връщани от ЕК за доработка. Повече от три години
след приемането й за член на ЕС България фактически не можеше да използва
по-голямата част от средствата на оперативните програми. До получаването
на окончателното им одобрение от ЕК те се изпълняваха главно на базата на
извършени предварителни плащания от еврофондовете и чрез финансиране от
държавния бюджет.
Сериозни трудности възникнаха при усвояването на неизползваните средства по присъединителните програми. Поради констатираните системни злоупотреби в сключването и изпълнението на договорите по тези програми ЕК
наложи санкции на България чрез временно прекратяване на финансирането
на проекти в различни области. За пръв път опасност от спиране на помощта от
ЕС възникна през есента на 2007 г., когато ЕК предупреди България, че тъй като
е забавила въвеждането на интегрирана национална система за ръководство и
контрол на преките плащания за селското стопанство, ще трябва да се съкратят
с 25% годишните средства, възлизащи на 250 млн. евро. Тогава правителството
предприе необходимите действия и успя да избегне наказателната мярка.
През 2008 г. обаче първите санкции на ЕК по отношение на България станаха факт. Вследствие на констатирани злоупотреби от ръководството на тогавашния фонд „Републиканска пътна мрежа“, през януари 2008 г. ЕК уведоми
българското правителство, че временно прекратява финансирането на проекти
по програма ИСПА на стойност 144 млн. евро [8]. През февруари 2008 г. тя
обяви, че преустановява правото на две национални разплащателни агенции
да финансират проекти по програма ФАР на приблизителна стойност 50 млн.
евро [9]. В началото на март 2008 г. бе спряно изпълнението на три мерки по
програма САПАРД, включващи проекти на стойност 145–150 млн. евро [10].
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Впоследствие санкциите бяха засилени още повече.
В разследването на злоупотребите при усвояването на средствата от предприсъединителните програми се включи Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), която през лятото на 2008 г. публикува доклад за извършена
проверка на използването на средствата по САПАРД. В доклада бе направена
констатацията, че в българското правителство и в държавните институции има
влиятелни сили, които нямат интерес да бъдат наказани лица, разследвани за
злоупотреби с финансови средства от фондовете на ЕК [11]. През същата година ОЛАФ извърши проверка в България по усвояването на средствата по ФАР,
а изводът бе, че съществуват „фундаментални слабости в административния и
съдебния капацитет на България“ [12]. През юни 2008 г. в България бе въведена
системата „ЛОТАР“ за контрол и управление на средствата по оперативните
програми, които се финансират от структурния и кохезионния фонд на ЕС. Такава мярка бе приложена за пръв път в ЕС.
Временното спиране от ЕС на финансирането на голям брой проекти по
програмите ФАР, САПАРД и ИСПА бе в съответствие с констатацията в публикуваните ежегодни доклади на ЕК в рамките на механизма за сътрудничество и проверка, че реформите в съдебната система са бавни, а в противодействието на корупцията и организираната престъпност са постигнати малки
резултати, особено във висшите равнища на държавната власт. Най-трудна бе
ситуацията в усвояването на еврофондовете през 2007–2008 г., когато България използва много малка част от предоставените й средства. Оперативните
програми още не бяха одобрени, а вследствие на наложените от ЕК санкции,
временно бяха блокирани общо около 1 млрд. евро от бюджета на предприсъединителните програми.
В годишния доклад на ЕК през лятото на 2008 г. в рамките на механизма
за сътрудничество и проверка бе записано, че „България не е била способна
да покаже, че нейната съдебна система работи ефективно... Институциите и
процедурите изглеждат добре на хартия, но не постигат практически резултати... Ключовите проблеми остават и изискват спешно решаване... Необходима е
ясна стратегия и недвусмислен ангажимент на всички равнища за реформирането на системата“ [13].
Съществуващата неблагоприятна ситуация в усвояването на финансовата
помощ в началния период на членството на България в ЕС даде основание на
ЕК да подготви специален доклад по управлението на фондовете на ЕС в страната. Той бе публикуван през юли 2008 г. едновременно с доклада за напредъка
на България в областите, включени в механизма за сътрудничество и проверка.
Изводът в него бе, че България не е в състояние да извлече пълна полза от помощта от еврофондовете, поради „критични слабости на административната
и съдебната система на местно, регионално и централно равнище... Сериозен
проблем е липсата на отговорност и прозрачност в изпълнението на обществените поръчки при усвояването на еврофондовете... Високо е равнището на
корупцията и организираната престъпност“. Препоръката към българското
правителство бе да предприеме „спешни мерки“ в посочените области [14].
Своеобразна кулминация на наложените от ЕС санкции на България зара-
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ди корупция и други нарушения при използването на средствата от еврофондовете бе взетото през ноември 2008 г. решение на ЕК да бъдат окончателно
спрени 220 млн. евро за България по програма ФАР [15]. По такъв начин България бе лишена временно или загуби безвъзвратно изключително необходими за нейното развитие финансови средства. Въпреки че част от блокираното
финансиране от еврофондовете бе поето от държавния бюджет, негативният
ефект от него засегна практически всички области. Той бе най-силен в транспортната инфраструктура, където бе преустановено изпълнението на важни
проекти, като например изграждането на автомагистрала „Люлин“. Големи загуби претърпя селското стопанство и зърнопроизводителите, животновъдите
и млекопроизводителите организираха протести заради неизплатените държавни субсидии.
След отправените критики и особено след временното блокиране от ЕК
на предоставяните на България средства от еврофондовете българското правителство предприе мерки за засилване на борбата с корупцията и организираната престъпност. От началото на 2008 г. започна да функционира Държавна
агенция за национална сигурност (ДАНС). Създадени бяха специализирани
екипи в прокуратурата и бяха извършени промени в закона за МВР с цел повишаване ефективността в дейността на министерството. През април 2009 г.
ръководството по усвояването на еврофондовете бе възложено на министър
с ранг на заместник-премиер. От друга страна, представители на българските
институции се опитаха да оправдаят допуснатите слабости в усвояването на
еврофондовете и бавния темп на реформи в съдебната и другите области. В
интервю за британския вестник „Файненшъл таймс“ тогавашният премиер
Сергей Станишев заяви, че България е „все още млада демокрация, на която й
е необходимо време, за да въведе европейските стандарти“ [16]. С цел подобряване на ситуацията през март 2009 г. С. Станишев предложи необичайна мярка
– в държавната администрация да бъдат назначени като експерти служители
на ЕК и дипломати от други страни – членки на ЕС, които, в допълнение към
съществуващия механизъм за сътрудничество и проверка, да подпомагат дейността на правителството при прилагането на законите и при управлението на
еврофондовете, както и работата на съдилищата, прокуратурата и следствието.
Това предложение, което бе окачествено от английското списание „Икономист“
като „нов колониализъм“, бе отхвърлено от председателя на ЕК Жозе Мануел
Барозу с аргумента, че не може да се създават паралелни структури на съществуващия механизъм за мониторинг [17].
Вследствие на възникналите трудности в усвояването на средствата от еврофондовете, през първата година (2007 г.) след присъединяването ни към ЕС
страната оползотвори едва около 250 млн. евро от предоставената й финансова
помощ [18]. Тя се състоеше главно от средства от предприсъединителните програми и от компенсациите за извеждането от експлоатация на трети и четвърти
реактор на АЕЦ „Козлодуй“. По оперативните програми практически не бяха
усвоени никакви средства. Това доведе до възникване на парадоксална ситуация – през 2007 г. България успя реално да усвои по-малко финансови средства
от еврофондовете и присъединителните програми в сравнение с членския си
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внос в бюджета на ЕС на стойност 304.5 млн. евро [19].
Известно подобрение в усвояването на средствата от еврофондовете настъпи през 2008 г. Въпреки наложените от ЕК санкции България успя да оползотвори повече финансови ресурси по предприсъединителните програми ФАР,
САПАРД и ИСПА (общо около 330 млн. евро). Тя обаче практически не използва финансирането по оперативните програми. Отпуснатите от ЕК до края на
същата година финансови траншове от структурните фондове на ЕС бяха на
стойност близо 370 млн. евро, но България успя да усвои едва 18.8 млн. евро,
или около 5%. Това беше нищожна част (по-малко от една десета от процента)
от общия бюджет на тези програми. През 2008 г. общо от всички фондове и
програми България използва около 500 млн. евро [20]. Ако се вземе предвид, че
членският внос на България в бюджета на ЕС през същата година бе 337.5 млн.
евро [21], чистата финансова изгода за страната от ползването на еврофондовете през 2008 г. бе малко повече от 160 млн. евро.

Настъпи ли промяна в усвояването на еврофондовете
при сегашното правителство?
След проведените през юли 2009 г. парламентарни избори в България бе
сформирано ново правителство с министър-председател Бойко Борисов. То се
обяви за правителство на европейското развитие на България, а една от декларираните негови програмни цели бе повишаване степента на усвояване на
средствата от еврофондовете [22]. Правителството създаде три нови структури
в тази област. Основно място сред тях зае Съветът за управление на финансовите средства на ЕС, в който участват девет министри, включително заместник
министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков. Неговата
задача е да координира мерките, свързани с провеждането на политиката на
правителството в ключовите области, в които се използват финансови средства
от ЕС. Сформирани бяха също специален екип под ръководството на министъра на правосъдието за контрол на изпълнението на препоръките на ЕК за
реформиране на съдебната система, както и Агенция за наблюдение на изпълнението на проектите, които се финансират от фондовете на ЕС [23].
В отговор на декларираната решимост на новото българско правителство
да подобри усвояването на средствата от еврофондовете и да противодейства
на корупцията и злоупотребите в тази област, председателят на ЕК Ж. М. Барозу
заяви, че на „България ще бъде даден кредит на доверие и шестмесечен срок да
изпълни всички препоръки в последния доклад за правосъдието и вътрешните
работи и да покаже нулева толерантност срещу корупцията“ [24]. Освен това
ЕК частично премахна въведената забрана да се ползват средства по програма
САПАРД, отмени някои ограничения за директните субсидии за българските
фермери и продължи с една година срока на действие на програма ИСПА (до
края на 2010 г.), при условие че правителството изпълни ангажиментите, които
е поело в специално разработен план за действие. ЕК удовлетвори също молбата на българското правителство за допълнителна финансова помощ от 300 млн.
евро като компенсация за спрените енергоблокове на АЕЦ „Козлодуй“ [25].
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Въпреки тези действия на ЕК новото българско правителство се оказа неспособно да осъществи прелом в усвояването на еврофондовете. Наистина през
първите година–година и половина тенденцията към ускоряване темпа на усвояване на еврофондовете продължи, но реалният напредък бе сравнително слаб
и постепенно загуби динамика. През август-септември 2009 г. ЕК за втори път
отказа да даде положителна оценка за съответствие на оперативните програми.
Посочените причини бяха неотстранените слабости в създаването на централната информационна система за управление и контрол на европроектите.
През 2009 г. България успя да увеличи усвоените средства по присъединителните програми. Те възлязоха на около 410 млн. евро, а увеличението
се дължеше главно на плащанията по програма ИСПА, които бяха повече,
отколкото през 2007 и 2008 г. взети заедно, и особено по ФАР, където нарастването бе около три пъти. Напредък бе постигнат също в използването на
средствата по седемте оперативни програми. В края на 2009 г. България бе
получила от структурните фондове на ЕС финансови траншове на стойност
634.9 млн. евро, от които бе оползотворила 174.3 млн. евро, или 27.4%. Делът
на усвояване на предоставения финансов ресурс на тези програми обаче достигна едва 2.6% [26].
Общо взето заедно с финансовите средства от другите програми, включително финансовата компенсация за преждевременното прекратяване на експлоатацията на трети и четвърти енергоблок в АЕЦ „Козлодуй“, през 2009 г.
България успя да усвои общо около 800 млн. евро, което бе с над една трета
повече в сравнение с 2008 г. [27]. Постигнатият напредък в усвояването на евросредствата се дължеше на предприетите мерки не само от действащото, а и от
предишното българско правителство, както и вследствие на започналата постепенна отмяна на наложените от ЕК санкции по отношение на финансирането
на предприсъединителните програми.
В публикуваните доклади на ЕК в рамките на механизма на сътрудничество и проверка бе приветстван повишеният темп в усвояването на еврофондовете, но в същото време преобладаваха критичните констатации, особено по
отношение на слабите резултати в борбата срещу корупцията и злоупотребите.
В доклада през юли 2009 г. към българското правителство бяха отправени общо
21 препоръки за реформи, по-важните от които бяха да се разработи интегрирана стратегия срещу организираната престъпност и корупцията, да се създадат специализирани структури за съдебно преследване, да се ускорят съдебните дела за корупция на лица във високите етажи на властта и организираната
престъпност, да се повиши функционалната и политическа независимост на
съдебната власт, да се прилага ефективно новото законодателство при наличието на конфликт на интереси, да се въведе резултатна система за конфискуване на имущество, придобито от престъпна дейност, да се усъвършенства, а
впоследствие да се извърши цялостна реформа на Наказателно-процесуалния
кодекс и други [28].
Първата обобщена оценка на изпълнението на тези препоръки, която
всъщност се отнасяше за постигнатите от българското правителство резултати в усвояването на еврофондовете, се съдържаше в публикуваните от ЕК

38

бр. 9/10 – год. XIV

ИКОНОМИКА
през март 2010 г. междинен, а четири месеца по-късно (20 юли с.г.) редовен
годишен доклад в рамките на механизма за сътрудничество и проверка. В тях
бе констатиран настъпилият импулс за реформи в съдебната система и бяха
приветствани някои предприети действия срещу корупцията, включително
подвеждането под съдебна отговорност на лица от висшите етажи на изпълнителната власт. Общото заключение бе, че постигнатите конкретни резултати са били с ограничен ефект. Българското правителство бе призовано да
предприеме бързи административни действия във връзка с опасенията на ЕК
за нередности, конфликт на интереси и измами при усвояването на средствата от фондовете на ЕС. Препоръчаните реформи в доклада на ЕК през юли
2009 г. следва да се превърнат в национален приоритет и да обхванат повече
области. Основна цел трябва да бъде осъществяването на всеобхватна реформа в съдебната система [29]. В годишния доклад на ЕС бе обърнато специално
внимание на констатираните слабости при прилагането на законодателството
за обществените поръчки, включително при използването на средствата от
фондовете на ЕС [30].
При посещението си в София през януари 2010 г. Жан-Мари Сейлер, директор на дирекция „Регионална политика“ в ЕК, заяви, че България е много
изостанала в усвояването на средствата по оперативните програми и в това отношение е на последно място сред страните – членки на ЕС [31]. От своя страна Тиери Кретиен, ръководител на делегацията на ОЛАФ, призна проявената
политическа воля на правителството да се бори по-активно срещу корупцията
и злоупотребите при усвояването на еврофондовете, но констатира, че все още
не са постигнати съществени резултати [32].
Макар ЕК да беше критична, 2010 г. бе сравнително най-успешната година
в усвояването на еврофондовете. За това допринесе главно деблокирането на
средствата от всички фондове и програми на ЕС. За присъединителните програми това стана до края на 2009 г., но тогава приключи действието на две от тях
(ФАР и САПАРД). Отмяната на санкциите имаше благоприятен ефект главно
за ползването на средствата по програма ИСПА, чийто срок на действие бе продължен до края на 2010 г. През февруари 2010 г. ЕК даде положителни оценки за
съвместимост на седемте оперативни програми, което позволи на България да
започне пълноценното използване на техния финансов ресурс.
С цел да бъде подобрено усвояването на средствата от фондовете на ЕС,
през март 2010 г. в българското правителство бе назначен министър, който да
отговаря за държавната политика в тази област. Такава длъжност бе създадена
в предишния кабинет, но бе закрита след парламентарните избори през лятото
на 2009 г. Новият министър (Томислав Дончев) декларира, че целта на правителството е до края на годината делът на усвоените средства по седемте оперативни програми да бъде удвоен в сравнение с 2009 г. и да достигне двуцифрена
стойност, т.е. поне десет процента [33]. Тази цел бе постигната. Според официалните статистически данни, публикувани от Министерството на финансите, в
края на 2010 г. България бе получила по посочените програми от структурните
фондове на ЕС 1032 млн. евро. Договорени бяха проекти на обща стойност 2463
млн. евро, а изплатените средства възлязоха на 680.8 млн. евро.
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Изпълнение на седемте оперативни програми (2007–2013 г.)
(за средствата в тях от структурните фондове на ЕС)
Опер.
програми
ОПТ
ОПОС
ОПРР
ОПРКБИ
ОПТА
ОПРЧР
ОПАК
ОБЩО

Бюджет
(млн. €)
Общо

2003*
1801
1601
1162
57
1213
181
8019**

31.12. 2010 г.
(средства от ЕС)

Финанси- Договоре- Усвоени
ране от ЕС ни (млн. €) (млн. €)

1624
1496
1361
988
43
1032
154
6674**

489.0*
396.9
698.8
308.2
11.5
488.6
69.3
2463.3**

94.4*
100.8
157.6
192.1
5.3
91.9
38.6
680.8**

Изпълнение (%)

5.81*
6.88
11.58
14.44
11.00
8.91
25.13
10.20**

31.08.2011 г.
(средства от ЕС)
Договоре- Усвоени
ни (млн. €) (млн. €)

1115.3*
671.6
845.2
361.7
27.0
571.3
76.9
3669.1**

238.2*
140.5
213.1
216.6
7.4
121.1
40.9
977.8**

Изпълнение (%)

14.66*
9.58
15.65
21.93
15.34
11.74
26.64
14.65**

Забележка: ОПТ – оперативна програма „Транспорт“; ОПОС – оперативна програма „Околна
среда“; ОПРР – оперативна програма „Регионално развитие“; ОПРКБИ – оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“; ОПТП – оперативна програма „Техническа помощ“; ОПРЧР – оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“;
ОПАК – оперативна програма „Административен капацитет“; *Закръглена стойност; **Точна
стойност.
Източник: България и Европейският съюз, Структурни фондове, Единен информационен портал,
2010–2011 г.

Оползотворените средства съставляваха 65.9 % от предоставения от ЕС
финансов ресурс и 27.6% от стойността на договорените средства по проектите. Като дял от общия бюджет на оперативните програми, в частта, която
е финансирана от ЕС, те достигнаха 10.20% [34]. В сравнение с края на 2009 г.
нарастването на усвоените средства по седемте оперативни програми бе около
четири пъти. Процентът на усвояване на средствата бе най-висок по оперативна програма „Административен капацитет“ – 25.13%, а най-малък по оперативна програма „Транспорт“ – 5.81%. На годишна база най-голям бе напредъкът в
усвояването на средствата по оперативните програми „Регионално развитие“ и
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, а най-бавен
бе по оперативните програми „Транспорт“ и „Околна среда“ (вж. таблицата).
Напредък бе постигнат и в усвояването на средствата по другите оперативни програми. Той бе най-голям по Националната индикативна програма
(инструментът Шенген), която има за цел подпомагане подготовката на България за присъединяването й към Шенгенското пространство. Тя бе единствената програма, по която България успя да постигне 100% усвояване на средствата,
изцяло предоставени от ЕС. Много по-слабо бе изпълнението на програмата с
най-голям бюджет – „Развитие на селските райони“. По нея финансирането от
ЕС е 2.64 млрд. евро, но до края на 2010 г. бяха изплатени по-малко от 500 млн.
евро, или едва 18.5% [35].
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По останалите оперативни програми изпълнението бе още по-слабо. Така
например в края на 2010 г. по оперативна програма „Рибарство и аквакултури“
България бе усвоила по-малко от 1 млн. евро, или под 0.5 % от общия й бюджет.
Една от основните причини за това бе забавянето на оценката на ЕК за съответствие, която бе дадена едва в края на декември 2010 г. Малка част (по оценка на
автора около 20–30 млн. евро) бяха използвани от средствата по програмите за
териториално сътрудничество между България и съседните страни. За някои
от тези програми (между България и Република Македония, България и Сърбия и България и Турция) ЕК също даде оценка за съответствие към края на
2010 година.
По предприсъединителната програма ИСПА, чийто срок на действие
изтече в края на 2010 г., България успя да усвои близо 400 млн. евро, вследствие
на което делът на оползотворените средства (включително националното
съфинансиране) се увеличи от 40.6 на 65%. По другите две програми – ФАР
и САПАРД, чието действие приключи в края на 2009 г., бяха извършени
ограничени плащания на изпълняващи се, но незавършени проекти. В крайна
сметка по програма ФАР, чийто бюджет бе 212.4 млн. евро, бяха изплатени
само 28.5 млн. евро от предоставените средства на ЕС. По програма САПАРД, с
бюджет 593.2 млн. евро, България усвои 450 млн. евро, включително 227.5 млн.
евро, предоставени от националния бюджет. Това съставляваше 76% от общия
финансов ресурс на програмата. По преходния финансов инструмент от около
33.3 млн. евро България оползотвори 18 млн. евро, или 54% [36].
През 2010 г. България успя да използва общо около 1.4 млрд. евро, което бе
близо два пъти повече в сравнение с предишната година. По такъв начин през
първите четири години на членството си в ЕС (2007–2010 г.) страната усвои
около 3 млрд. евро, които съставляваха около 23% от общия финансов ресурс,
предоставен от фондовете и програмите на ЕС [37]. В същото време финансовият принос на България към бюджета на ЕС (главно под формата на членски
внос) през този период възлезе на общо около 1.5 млрд. евро [38]. Следователно
чистата финансова полза за страната в тази област през 2007–2010 г. възлезе на
около 1.5 млрд. евро, или 375 млн. евро средногодишно.

Последиците за България от слабото усвояване на
средствата от еврофондовете
Изводът, който може да бъде направен, е, че през първите четири години
на членството си в ЕС България не можа да се възползва пълноценно от едно
от основните предимства от участието си в европейската интеграция – получаването на финансова помощ от еврофондовете. В началото на сегашното десетилетие по този показател тя се нарежда на едно от последните места в ЕС и бе
по-напред единствено в сравнение с Румъния. През първите четири години на
членството си в ЕС България можеше да разчита на средства от еврофондовете
на обща стойност около 7.5 млрд. евро. Необходимо е да се има предвид, че това
бе максималната сума, която бе практически невъзможно да се използва, тъй
като дори и най-добре подготвената новоприета страна членка се нуждае от
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период на адаптиране към условията в ЕС. Освен това опитът показва, че поради административни и други причини е много трудно да се постигне пълно и
своевременно усвояване на евросредствата.
При най-благоприятни условия България можеше да използва през 2007–
2010 г. около 5–5.5 млрд. евро от структурните фондове и присъединителните
програми на ЕС. Така че в действителност през този период тя не успя да оползотвори общо около 4 млрд. евро, или средно 1 млрд. евро годишно. По трите
основни предприсъединителни програми – ФАР, САПАРД и ИСПА, загубите за
България бяха над един милиард евро. Те бяха най-големи (около 600 млн. евро)
по ИСПА, 300 млн. по САПАРД и 180 млн. по ФАР [39]. Поради тази причина
България не успя да реализира голям брой проекти с важно значение за националното развитие.
Въпреки значителното увеличаване през 2010 г. на усвоените средства по
ИСПА, не бяха завършени 8 големи проекта във водния сектор, строителството
на моста Видин–Калафат на река Дунав (Дунав мост 2), реконструкцията на
железопътната линия Пловдив–Свиленград, регионалният център за отпадъци
в град Кърджали, серопречиствателните инсталации на ТЕЦ „Марица-изток 2“
и др. Частична компенсация за понесените загуби бе решението на ЕК да удължи срока на финансиране на някои вече одобрени, но незавършени проекти.
Така стана за строителството на Дунав мост 2, където не бяха използвани общо
106 млн. евро. Частта на България възлизаше на 70 млн. евро, които трябва да
бъдат използвани до края на 2012 г. [40]. През лятото на 2011 г. едногодишно
удължаване на срока (до края на същата година) получиха също шест проекта
от водната инфраструктура на стойност 77 млн. евро [41].
Ниската степен на усвояване на еврофондовете се превърна в един от
проблемите в отношенията на България с ЕС. Въпреки известното ускоряване през 2010 г. на темпа на оползотворяване на предоставения й финансов ресурс, това бе оценено като недостатъчно от ЕК, която многократно предупреди
българското правителство, че трябва да положи енергични усилия, за да бъде
преодоляно огромното изоставане на страната в тази област. През декември
2010 г. председателят на ЕК Ж. М. Барозу изпрати лично писмо до българския
премиер Б. Борисов. В него той посочи, че реалното равнище на усвояване от
България на евросредствата в края на 2010 г. е едва 6% от общия финансов ресурс за 2007–2013 г. Оценката на Ж. М. Барозу е, че това е „недостатъчно за постигане на положителен ефект върху икономиката, както и за предотвратяване
на евентуални загуби на средства от ЕС за България“ [42].
В писмото председателят на ЕК призова българското правителство да
предприеме „решителни действия“ за преодоляване на изоставането, особено в онези области, където финансовото усвояване бе под 1% – в подготовката и изпълнението на големите инфраструктурни сухопътни и железопътни
проекти, както и във водния сектор. Препоръчано бе приемане на планове за
действие в споменатите сектори, оптимизиране на дейността и създаване на
нови административни структури, както и използване на алтернативни процедури [43].
Неблагоприятният ефект от бавното и неефективно усвояване на евро-
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фондовете в България се изрази в загуба на финансиране на хиляди проекти
във всички области на националното развитие, а по изчисления на автора и в
по-нисък темп на икономически растеж от порядъка на 0.8–1% годишно. Оползотворяването на предоставения на България голям финансов ресурс означаваше да се създадат по-добри условия за продължаване на реформите, повече
инвестиции в инфраструктурата, преструктурирането и модернизирането на
икономиката, по-голяма трудова заетост, да се решават социални проблеми,
по-бързо да се повишава жизненият стандарт на българите. Освен това попълноценното използване на средствата от еврофондовете щеше да позволи на
България да бъде по-добре подготвена да посрещне и да преодолее негативните
последици от възникналата в края на миналото десетилетие глобална финансово-икономическа криза, включително в социалната област.
В крайна сметка това бе един от важните фактори, който оказа неблагоприятно влияние върху възможностите на България да скъси по-бързо голямото си изоставане от напредналите европейски страни. През първите няколко
години след приемането й за член на ЕС вместо да ускори, България забави
своята европеизация (разбирана като процес на доближаване, а в перспектива
достигане на политическите, икономическите и социалните стандарти в развитите държави в Европа). Когато България стана член на ЕС през 2007 г., нейният БВП на един жител бе 40% спрямо средното равнище в Съюза. През следващата, 2008 г. този дял се повиши до 44%, но впоследствие спадна на 43% в края
на десетилетието [44]. Фактическото положение през 2010 г. бе, че БВП на един
жител в България бе най-ниският в ЕС.
По този, както и по други основни показатели на икономическото и социалното развитие България отстъпва не само на почти всички страни – членки
на ЕС, а и на редица балкански държави. В някои области нейните позиции
дори отслабнаха. В началото на сегашното десетилетие по БВП на един жител
България бе на шесто място в балканския регион – след Гърция, Словения,
Хърватска, Турция и Румъния. Същото бе нейното място преди да стане член
на ЕС. През 2007–2010 г. по индекс на човешкото развитие тя отстъпи от четвърто на шесто място, а по корупционен индекс от трето на седмо място на
Балканите. В края на миналото десетилетие в международната класация по индекс на глобална конкурентоспособност и по индекс на просперитет България
заемаше четвърто място сред балканските страни [45].

Каква е перспективата в усвояването на еврофондовете ?
След изтичането на срока, през който България можеше да използва неоползотворените средства по предприсъединителните програми ФАР, САПАРД
и ИСПА, основен източник на финансова помощ от ЕС станаха структурните
фондове. Актуалната цел на действащото българско правителство е през 2011
г. да бъде постигнато удвояване на дела на усвоените средства по седемте оперативни програми в сравнение с края на 2010 г., т.е. този дял да достигне 20%
от предоставения от ЕС общ финансов ресурс до 2013 г. [46]. Реализирането
на целта би означавало да се запази темпът на оползотворяване на бюджета по
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оперативните програми през 2010 г., но при по-висока изходна база, което ще
доведе до по-голям годишен обем на усвоените средства.
В отговор на писмото на председателя на ЕК до премиера Б. Борисов през
декември 2010 г. относно бавното усвояване от България на евросредствата министърът по управлението на средствата от ЕС Т. Дончев обяви в Народното
събрание, че ще бъде подобрен съществуващият национален механизъм за усвояване на еврофондовете. Една от мерките ще бъде през 2012 г. да се приеме
закон за еврофондовете. През юли 2011 г. бяха подписани договори за откриване на 27 общински информационни центъра в тази област [47]. Основното
предложение бе да се създаде специализирана агенция, която да осигури единно управление на средствата от структурните и кохезионния фонд на ЕС, като
се използва опитът на други, включително новоприети страни – членки на ЕС.
Тя обаче ще започне да функционира през 2014 г., когато ще започне следващият седемгодишен финансов период [48].
Дотогава българското правителство ще разчита главно на вече създадения механизъм за усвояване на еврофондовете. Според Т. Дончев, както
и според премиера Б. Борисов, до края на изборния мандат на действащото
правителство, който изтича през 2013 г., ще бъде постигнато 75–80 и дори 90%
усвояване на предоставените от ЕС финансови средства [49]. През пролетта
на 2011 г. Т. Дончев определи следния „график“ за оползотворяване на евросредствата: до края на 2011 г. – 20%, а до края на 2012 г. не по-малко от 35–40%.
Според него до 2015 г. България щяла да усвои 98 и дори 100% от еврофондовете, но тук той направи уговорка, че може „да се наложи да върнем част от
тях, ако не сме направили нещо както трябва“ [50]. Освен това министърът
обяви, че вследствие на подобрената система на контрол „злоупотребите с
европейските средства са затворена страница“ и че те фактически са сведени
до „под 1%“ [51]. Оценката му бе, че „една голяма част от регистрираните нередности в използването на евросредствата са по-скоро свързани с неумение,
неопитност, липса на технически и административен капацитет“ [52].
Действителността обаче бе различна. Критиките на ЕК и на другите
институции на ЕС за бавното усвояване и злоупотребите в усвояването на
еврофондовете продължиха и през 2011 г. В приетата през пролетта на същата година резолюция на ЕП по доклад на ЕК за защитата на финансовите
интереси на ЕС и борбата срещу измамите България бе посочена сред страните членки, които не предоставят достатъчна и точна информация за нарушенията в тази област. Констатирано бе, че правителството не извършва
достатъчен контрол, вследствие на което не са отстранени слабостите и злоупотребите в усвояването на средствата от еврофондовете [53]. По същото
време бе съобщено, че ОЛАФ разследва общо 84 случая на предполагаеми
злоупотреби в тази област, като основната част от нарушенията са в аграрния сектор. Този брой бе над два пъти по-голям в сравнение с 2009 г., а в
това отношение България се нарежда на първо място сред страните – членки на ЕС [54]. ЕК обяви, че поради констатирани нарушения в процедурите
за възлагане на обществените поръчки са спрени 14.5 млн. евро по оперативната програма „Околна среда“ [55].
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Обобщена оценка на постигнатото от България в реформата на съдебната система, в борбата срещу корупцията и организираната престъпност,
които са необходими условия за пълноценното усвояване на средствата от
еврофондовете, бе направена в последния доклад (20 юли 2011 г.) на ЕК в рамките на механизма за сътрудничество и проверка. В него бе призната политическата воля за промени, но за пореден път бе констатирано, че са постигнати
слаби практически резултати. Това бе основната причина ЕК да не препоръча
прекратяване на действието на мониторинга в тази област, което ще зависи
от изпълнението на седем основни препоръки към българското правителство
– ускоряване на реформите в съдебната система, подобряване на превенцията
и борбата срещу корупцията, засилване на прозрачността и отчетността на
съдебната власт и др. [56].
По повод на доклада министърът на Холандия по въпросите на ЕС Бен
Кнапен окачестви напредъка на България (както и на Румъния) за противодействието срещу корупцията като „малки стъпки“, които не дават основание
да се счита, че е достигнато желаното равнище на върховенство на закона [57].
Общо взето тази позиция се споделя и от други страни, членки на ЕС – Германия, Франция, Финландия и др. През есента на 2011 г. Съветът на ЕС одобри
доклада на ЕК, а едно от неговите заключения бе, че механизмът за сътрудничество и проверка трябва да продължи да действа поне до лятото на 2012 г.,
когато ЕК ще направи цялостна оценка на постигнатото от България (както
и от Румъния) в тази област през периода след приемането на двете страни за
членки на ЕС [58].
Реализирането на обявената от действащото българско правителство цел
до края на 2011 г. да бъдат оползотворени 20% от средствата по седемте оперативни програми е проблематично вследствие на настъпилия през пролетта и
лятото на същата година спад в темпа на усвояването на еврофондовете. През
първите осем месеца на 2011 г. процентът на оползотворяване на средствата от
структурните фондове на ЕС се повиши едва с 4.4% спрямо равнището в края на
2010 г. и достигна 14.65%. Най-високо бе достигнатото равнище в усвояването
на средствата по оперативна програма „Административен капацитет“ – 26.64%,
а най-ниско бе по оперативна програма „Околна среда“ – 9.58% [59].
Ако темпът на усвояване на средствата по седемте оперативни програми
не бъде ускорен, в края на 2011 г., когато ще изтекат пет години от изпълнението на действащата седемгодишна финансова рамка на ЕС, делът на използваните от България средства ще възлезе на 17–18%. Но дори правителството
да успее да постигне целта за 20-процентно усвояване, голямото изоставане в
тази област няма да бъде преодоляно. То ще окаже силно влияние върху общия
резултат по оползотворяването от България на предоставения й от ЕС финансов ресурс, тъй като по предприсъединителните програми, чието действие вече
приключи, могат да се използват сравнително малки средства по незавършени
проекти. Реална е перспективата за пръв път откакто е член на ЕС България
да усвои през 2011 г. по-малко средства от еврофондовете в сравнение с предходната година. Прогнозата на автора е, че през 2011 г. от всички финансови
източници на ЕС страната ни ще оползотвори около 1 млрд. евро.
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При това положение степента на усвояване на средствата от оперативните
програми през периода 2007–2013 г. вероятно ще възлезе на 40–45%. Ако тази
прогноза се окаже вярна, размерът на неоползотвореното от България финансиране от ЕС не само че няма да намалява, а напротив – ще продължава да се
увеличава. Изгледите са, че до 2013 г. по седемте оперативни програми няма да
бъдат използвани 4–4.5 млрд. евро. По програма „Развитие на селските райони“
България няма да успее да усвои между 800 млн. и 1 млрд. евро. Ако се прибавят
неоползотворените финансови средства по трите предприсъединителни програми (ФАР, САПАРД и ИСПА), които, както бе посочено, възлизат на малко повече от 1 млрд. евро, България вероятно няма да може да използва 6–6.5 млрд.
евро, или около половината от общия финансов ресурс, който й бе предоставен
от ЕС през 2007–2013 година.
Такава перспектива би имала неблагоприятни последици за развитието на
България като член на ЕС. Тя изглежда неизбежна вследствие на съществуващото слабоефективно държавно управление, което се прояви както в забавянето на реформите, така и в трудното справяне с негативните последици от
икономическата криза в България. Освен това, ако България не успее да усвои голяма част от средствата на еврофондовете, реална е опасността тя да не
получи увеличаване на финансовия ресурс, който ще й бъде предоставен от
бюджета на ЕС през 2014–2020 г., преговорите по чиито параметри вече са започнали. Обявената цел на българското правителство е през следващия седемгодишен финансов период страната ни да получи около 20% повече средства от
структурните и от кохезионния фонд на ЕС в сравнение с 2007–2013 г. Според
министър Т. Дончев целта на правителството е през 2014–2020 г. на България
да бъде предоставен от ЕС финансов ресурс, възлизащ на 16.5 млрд. лева (близо 8.5 млрд. евро) [60]. Той декларира, че българската позиция е решението по
този въпрос да не бъде обвързано с досегашното забавяне при използването на
еврофондовете [61].
България трябва да се стреми да бъдат увеличени предоставените й средства от фондовете на ЕС, които са изключително необходими за цялостното
национално развитие. Такава позиция може да получи разбиране и подкрепа в
ЕС, ако страната постигне повишаване на темпа, ограничаване на корупцията
и злоупотребите и по-голяма ефективност в използването на еврофондовете. В
това отношение оставащите малко повече от две години до изтичането на срока
на действащата седемгодишна финансова рамка на ЕС ще бъдат от изключително важно значение. В България трябва да се постигне прелом в усвояването
на еврофондовете, който може да настъпи, ако бъде извършена положителна
промяна на провежданата държавна политика, насочена към ускоряване на реформите и преодоляване на икономическата криза в страната. Това е пътят, за
да може България да стане по-бързо развита демократична държава, способна
да отстоява успешно своите стратегически интереси в отношенията с другите
страни и да използва пълноценно предимствата от участието си в европейската
интеграция.
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САЩ И ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ:
СТРАТЕГИИТЕ И МОДЕЛИТЕ НА ЗАПАДА*
Юрий Рубински

Х

Юрий Рубински – политолог и
дипломат, доктор на историческите науки, един от най-авторитетните специалисти по Франция. През 1970–1990-те години е съветник в посолството на
СССР, а след това на РФ във Франция. Преподавал е в университетите в Париж, Страсбург, Тур, Екс
ан Прованс. Лауреат на премията Гизо на Френската академия,
командор (висшата степен) на
ордена “Академически палми”. От
1997 г. е ръководител на Центъра
за френски изследвания в Института за Европа на РАН, професор
в Държавния университет – Висше училище по икономика. Автор
е на 350 научни труда.

арактерна черта на еволюцията на международните отношения в края на ХХ – началото на ХХІ
век е стремителното редуване на сменящите се един
с друг проекти за устройството на света, нито един
от които не издържа изпита за трайност, защото се
оказваше толкова крехък и преходен, колкото всичките си предшественици.
Този процес започна с краха на биполярната
система, която се беше създала след Втората световна
война и се запази повече от четири десетилетия.
Разколът на участниците в победоносната антихитлеристка коалиция доведе до глобално противоборство между двете противоположни системи и
между двата враждебни военни блока начело с двете
свръхдържави – САЩ и СССР. Всяка от тях провъзгласи собствения си модел на обществото като образец за цялото човечество, обвинявайки противника
си в стремеж да наложи своя модел с всички средства, включително с въоръжена сила.
Все пак политико-идеологическата Студена война между двете системи не прерасна в „гореща“, която
би гарантирала взаимно унищожение на противниците, а заедно с тях и на цялата човешка цивилизация в огъня на термоядрения Апокалипсис. Макар че
страните неведнъж плътно се приближаваха до тази
черта в хода на берлинската и на кубинската криза,
двете свърхдържави по неволя спазваха неписаните правила на играта, основани върху мълчаливото
признание де факто на сферите на влияние на всяка
от тях, а въоръжените конфликти помежду им имаха

* Статията се публикува с незначителни съкращения.
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характера на косвена подкрепа за своите привърженици в локалните войни в
периферията на Третия свят („войни с пълномощно“).
Гаранция за такава сдържаност бе асиметричното, което съвсем не означава по-малко реално, равновесие на военните, преди всичко на ракетно-ядрените потенциали на свръхдържавите, които в началото на 70-те години на ХХ
в. вкараха надпреварата по настъпателните и отбранителните стратегически
въоръжения в определени рамки чрез съветско-американските съглашения за
тяхното контролирано ограничение.
„Равновесието на страха“ между Изтока и Запада през периода на Студената война при цялата си порочност беше относително стабилно и предсказуемо. Всяка свръхдържава запазваше над собствения си лагер контрол, който не
можаха да разколебаят нито дисидентството на Титова Югославия, Албания,
Румъния и даже съветско-китайският разрив на Изток, нито недоволството на
голистка Франция на Запад. В случай на заплаха съюзници да излязат извън
контрол в ход се пускаха силовите методи – преки или косвени (от една страна
– ГДР, Унгария, Чехословакия, от друга страна –Гватемала, Гренада, Иран при
Мосадък).
Падането на Берлинската стена на 9 ноември 1989 г., последвано от антикомунистическите „нежни революции“ в страните от съветския блок, обединението на Германия и накрая разпадането на СССР сложиха край на биполярния
свят. Главните причини за това бяха вътрешни – системната криза на съветския
икономически модел на „казармен социализъм“ и неговият тоталитарен идейно-политически гръбнак.
Западът възприе тези епохални събития крайно едностранчиво, смятайки
ги само за своя победа в Студената война, удържана без нито един изстрел.
Оттук се правеше изводът, че следствие на тази победа трябва да стане възстановяването на съществуващия четири века традиционен западен монопол при
формиране на глобалния ред. Биполярната структура на международните отношения, която временно наруши този монопол, се разглеждаше като случайна
аномалия, каприз на историята, след който всичко от само себе си ще си отиде
по местата. Въпросът се състоеше в това кой от двата центъра на западния свят
– Европа или Северна Америка, ще решава съдбата на жителите на останалите
континенти. (…)
В икономическата сфера успехите на европейската интеграция не подлежат
на съмнение, независимо от постоянно разтърсващите я вътрешни конфликти
и кризи. Общият пазар на промишлените стоки, допълнен със селскостопанската и след това с регионалната политика, постепенно прерасна в търговскоикономически съюз със солидна правна база и единна валута. Задълбочаването
на интеграционния процес се съпровождаше с неговото разширяване – от шест
държави основателки на 9, 10, 12, 15 и накрая 27 страни, обхващайки практически цяла Европа, с изключение на постсъветското пространство (без прибалтийските страни), Норвегия, Швейцария и Западните Балкани.
Превръщайки се в икономически гигант, равен на САЩ по основните производствени параметри със значително по-голям относителен дял в световната
търговия, ЕС въпреки всичко си остава „политическо джудже“. Причините за
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това са очевидни. Въпреки че с договорите в Маастрихт, Амстердам, Ница и
накрая в Лисабон институционалният механизъм на Евросъюза постоянно се
усъвършенства, той така и не можа да примири принципите на конфедерацията на суверенни държави с принципите на сливането на държавите в наднационална федерация. Колкото повече се разширява съставът на ЕС, толкова
по-трудно е да се намерят компромисни решения между интересите на участниците, като се отчитат все по-големите разлики в техните мащаби, геополитическо положение и равнище на развитие.
Тази асиметрия се прояви особено осезаемо при изработването от ЕС
на Обща външна политика и политика на сигурността (ОВПС), предвидена
в Маастрихтския договор. Многобройните решения, приети с консенсус от
държавните и правителствени ръководители в Европейския съвет или от
Съвета на министрите на външните работи на ЕС, за единна позиция по основни международни проблеми като правило не водеха до практическо продължение. Ситуацията едва ли ще се промени със създаването въз основа на
Лисабонския договор на поста общ Висш представител на ЕС по външната
политика, подчинен на междудържавния Европейски съвет и едновременно
заместник-председател на наднационалната Европейска комисия. Назначената на този пост британска баронеса Катрин Аштън, която смени двама свои
предшественици – Хавиер Солана по линия на Съвета и Бенита Фереро-Валднер в Комисията, е с твърде ограничени пълномощия; всъщност ролята й се
свежда само до търсене на най-малкия общ знаменател между позициите на
суверенните държави – членки на ЕС, които съвсем не са готови да се откажат
от провеждането на собствен външнополитически курс, определян от националните интереси.
Още по-скромни изглеждат резултатите в Европейската политика за сигурност и отбрана (ЕПСО), предвидена от Амстердамския договор през 1997
г. Въпреки че европейците създадоха зародиша на автономна военна инфраструктура – френско-германската бригада, преобразувана впоследствие в
Еврокорпус, Военният комитет, щабът и проведените под тяхно ръководство
отделни миротворчески операции в Европа (Македония, Босна) или в Африка
(Демократична република Конго, Чад), „европейската отбранителна идентичност“ всъщност така и не се състоя. ЕПСО си остава не повече от придатък
към механизма на НАТО, където решаваща е ролята на САЩ. Това съвсем
очевидно доказва опитът от конфликтите в бивша Югославия, Ирак, Афганистан, където европейците изпълняваха твърде подчинена, спомагателна
роля. Мястото на Европа като претендент за световно лидерство заеха Съединените щати. Докато след Втората световна война те бяха принудени да
делят влиянието си със СССР, който ги предизвикваше не само военно, а и
идеологически, с края на Студената война и разпадането на Съветския съюз
САЩ временно се лишиха от достоен в определена степен съперник в глобален мащаб.
Техните претенции за световна хегемония се опираха преди всичко на
твърде внушителния им икономически, научно-технически и особено военен
потенциал. Във връзка с това е твърде показателен международният колок-
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виум на учените, главно американски и британски, проведен през пролетта на 1997 г. в Люксембург под названието: „Две хегемонии. Британия през
1846–1914 и Съединените щати през 1841–2001 г.“. Като анализират силните
и слабите страни на фактическата хегемония на Британската империя през
втората половина на ХІХ в., мнозинството участници в колоквиума виждат в
САЩ прекия приемник на Великобритания, който в сравнение с нея разполага с много по-широки възможности, въпреки че от своя страна не е лишен от
уязвими черти1.
„Америка заема доминиращи позиции в четири от решаващо значение области на световната власт: във военната област тя разполага с нямащи равни
на себе си глобални възможности за разгръщане; в областта на икономиката е
основната движеща сила на световното развитие, дори въпреки конкуренцията
в отделни области от страна на Япония и Германия (на нито една от тези страни
не са свойствени другите отличителни черти на световно могъщество); в технологическо отношение тя си запазва абсолютното лидерство в челните области
на науката и техниката; в областта на културата, въпреки известна примитивност, Америка се ползва с несравнима привлекателност, особено сред младежта
в целия свят – всичко това осигурява на Съединените щати политическо влияние, каквото няма никоя друга държава в света. Именно съчетанието на тези
четири фактора прави Америка единствената световна свръхдържава в пълния
смисъл на тази дума“ – твърди през 1997 г. бившият помощник на президента
Джими Картър по националната сигурност Збигнев Бжежински2.
Нещата не опират само до фактори от материално естество. Крахът на съветския „казармен социализъм“ беше възприет от Запада като тържество на
собствените му фундаментални ценности – съчетаване на либералната пазарна
икономика с плуралистичната демокрация, които нямат алтернативи. При това
САЩ се обявиха за техен оптимален вариант и по този начин за всеобщ образец за подражание. Именно това имаше предвид известната формула на Френсис Фукуяма за „края на историята“ и за неизбежната имитация на западния,
преди всичко американския модел на обществото от всички останали страни
според техния икономически, политически и духовен напредък. Разпространението на американската интерпретация на западните ценности се провъзгласи
за висш морален дълг на САЩ, отговарящи не само на собствените им икономически и геополитически интереси, а и призвани да станат основа на новата
система на международните отношения. В рамките на тази система беше определена ролята на „благожелателния хегемон“ – арбитър на конфликтите между
всички останали държави за осигуряване на мира и сигурността с прилагане и
на въоръжена сила при необходимост.
Именно такъв смисъл влага държавният секретар на САЩ Дж. Бейкър в
идеята за създаване на нов световен ред от Ванкувър до Владивосток, издигната в момента на падането на Берлинската стена и развита след това от неговата
приемница Мадлен Олбрайт, определяйки САЩ като „необходимата нация“,
без участието на която не може да се реши нито един съществен международен
проблем. Според тази логика само САЩ с техния огромен потенциал са способни да поемат върху себе си морално-политическата и силовата отговорност за
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съдбата на мира в глобален мащаб, защото многополярният световен ред е показал своята неустойчивост и опасност в двете световни войни, а биполярният
– в Студената война.
За ролята на носеща конструкция на еднополярния свят с център САЩ
беше определена НАТО, чийто състав се разшири далеч на изток за сметка на
бившите участници в съветския блок, а под флага на борбата с масовите нарушения на правата на човека функциите й се разпространиха върху вътрешните
конфликти в страни, разположени далеч от пределите на географската сфера на
действие на Вашингтонския договор от 1949 година.
Пример за практическото прилагане на тази доктрина, закрепена на юбилейната среща на Алианса през април 1999 г. в поредната му стратегическа
концепция, стана въоръжената намеса в гражданската война в Югославия – в
началото в Босна и Херцеговина, след това в Косово, след което последваха военните действия извън Европа – в Афганистан, Либия и т.н. При това тези действия невинаги се предприемаха въз основа на съответна резолюция на СС на
ООН, на когото нейният Устав възлага главната отговорност за поддържане на
международния мир и сигурност, а ако се приемеше такава резолюция – при
крайно широкото й тълкуване.
Американоцентричният световен ред трябваше да се опира не само на
НАТО, а и на система от други (формални или фактически) съюзи на Вашингтон с водещи регионални държави във всички части на света – с Великобритания и Германия в Европа, с Израел, Египет, Саудитска Арабия в Близкия
изток, с Япония, Южна Корея, Тайван – в Североизточна Азия и т.н. За силова
ос на сътрудничеството с тях служат съответните командвания на въоръжените сили на САЩ и техните военни бази, обхващащи практически цялата
планета. (…)
Политическите и военните опори на еднополярния световен ред, който
САЩ се опитваха да изградят, се допълваха с не по-малко важната икономическа опора. Още на заключителния етап на Втората световна война – през 1944 г.,
когато участниците в нея бяха разорени и обезкръвени, САЩ и Великобритания проведоха в Бретон-Удс конференция, чиито решения положиха основите
на международната валутна система в следвоенния период. Главното в тези решения беше за превръщане на американския долар, който свободно се обменяше за злато по фиксиран курс, в световна резервна валута, поизмествайки своя
предшественик в тази роля – британския фунт стерлинг.
В Бретон-Удс бяха създадени две основни институции за кредитиране на
държави, изпитващи остри трудности с уравновесяването на бюджета и на
търговския си баланс – Международният валутен фонд (МВФ) и Международната банка за реконструкция и развитие (МБРР), впоследствие превърнала се
в Световна банка (СБ). Макар че управляващ директор на МВФ е европеец, а
президент на СБ – американец, двете институции се контролират фактически
от САЩ, които разполагат с най-големия дял от финансовите им резерви и съответно с най-много гласове в ръководните им органи. Макар че за изминалите
почти 70 години от конференцията в Бретон-Удс икономическата и политическата обстановка в света се измени радикално, тези организации все още игра-
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ят ключова роля в международната валутно-финансова система – през 2011 г. в
МВФ членуват 187 държави, а в СБ – 194.
До разгръщането на световната икономическа криза през 2008–2010 г. основа на тяхната дейност бяха неолибералните принципи, които САЩ настойчиво прокарваха в чужбина – свободно движение на стоки и капитали през
границите, поощряване на печалбите на частните предприятия като главен източник на инвестиции и стимули за икономически растеж чрез намаляване на
данъците и минимизиране на регулиращата роля на държавата в икономиката,
балансиране на бюджета чрез ограничаване на разходната му част, укрепване на устойчивостта на валутата и т.н. По този начин щафетата на идеите за
икономически либерализъм, свобода на търговията и на морския транспорт
(фритрейдерство), под знамето на които Великобритания постигна световно
могъщество през втората половина на ХІХ век, беше поета от Съединените
щати столетие по-късно.
Тези идеи придобиха особено широко разпространение от средата на 80-те
години на ХХ век под влияние на неолибералната „чикагска школа“ на Милтън
Фридмън и станаха отправна точка на „консервативната революция“ на Р. Рейгън и М. Тачър. Възтържествувала в англосаксонските страни, тя противостоеше не само на всякакви социалистически експерименти, а и на неокейнсианската практика в повечето държави в континентална Западна Европа, използващи
широко държавните инструменти в хода на следвоенното възстановяване на
своите разрушени икономики3.
Накрая, привържениците на глобалната хегемония на САЩ виждат културната й съставка в разпространението на американските форми на масова
консумация и на съответните стокови брендове в целия свят, особено сред младежта (холивудски филми, джинси, ресторанти за „бързо хранене“ от типа на
„Макдоналдс“, рок музика и т.н.). Те стимулираха потока на емигранти в Новия
свят от всички краища на света в търсене на миража „американска мечта“ – неограничена свобода и равен шанс за всеки човек.
Апогей и същевременно начало на края на краткия период на еднополярния американоцентричен свят беше президентстването на Буш-младши (2000–
2008 г.). (…)
Администрацията на Буш-младши отговори на трагедията от 11 септември 2001 г. с коренна ревизия на външнополитическите приоритети на САЩ,
обявявайки за главен „войната против международния тероризъм“ и неговите
помагачи – авторитарните държави „отцепници“, много от които се стремят
да създадат или да получат оръжие за масово поразяване. В отговор на тези
заплахи трябваше да се сменят режимите в страните, обявени от Буш-младши
за „ос на злото“ (Иран, Ирак, Сирия, Афганистан под властта на талибаните,
криещи Бен Ладен, Северна Корея и т.н.), включително чрез въоръжена сила
в името на демократизацията на Големия Близък изток от Атлантика до Индийския океан. (…)
„Кръстоносният поход“ на Буш-младши за демократизация на Големия
Близък изток имаше твърде сериозни последствия не само за региона, а и за
самите САЩ. Макар че в началните етапи на военните действия Съединените

55

ГЕОПОЛИТИКА
щати и техните съюзници в НАТО, благодарение на огромното си техническо превъзходство, постигнаха бърза победа на бойното поле в Афганистан и
в Ирак, след разгромяването на армиите на Садам Хюсеин и на „талибаните“
съвсем не последваха мирът, стабилността и демокрацията.
Напротив, Ирак за цяло десетилетие се потопи в хаоса на междуособиците между съставящите го враждебни етноконфесионални групи – сунити, шиити, кюрди, а сформираното под натиска на американските военни
и цивилни представители коалиционно правителство на Ал-Малики така и
не придоби, въпреки провеждането на избори, нито легитимност, нито авторитет. Резултатът е стотици хиляди жертви сред цивилното население, 2.5
млн. бежанци, разоряване на икономиката на страната. САЩ и съюзниците
им също понесоха немалки човешки загуби, без да споменаваме, че тази найдълга в цялата им история война им струва гигантската сума от почти един
трилион долара.
Морално-политическите щети за САЩ от иракската им авантюра се оказаха още по-значителни. Предприетото без санкции от СС на ООН нахлуване
в Ирак под предлог, че е необходимо да се предотврати създаването на ядрено
оръжие от режима на Садам Хюсеин, ги постави в конфузна ситуация, тъй
като не успяха да открият никакви следи от такова оръжие. Междувременно противоправните действия на окупационните войски – легализирането
на мъченията, създаването на специален затвор в базата в Гуантанамо (Куба)
за подозираните в тероризъм пленници, издевателствата над затворниците в
Абу-Граиб в самия Ирак, тайното прехвърляне от ЦРУ на част от затворниците в страни, където се практикува смъртното наказание, силно дискредитираха войната в Ирак сред световното обществено мнение. Моралният капитал
от вълната на съчувствие към САЩ след събитията от 11 септември 2001 г.
беше бездарно пропилян.
Нахлуването на англо-американската коалиция в Ирак бе осъдено решително от три от петте постоянни члена на СС на ООН – не само Русия и Китай, а
и Франция, подкрепена от Германия, което предизвика най-сериозната криза в
НАТО за цялата история на нейното съществуване. Макар че тази криза постепенно беше смекчена, утайките от нея се запазиха дълго в трансатлантическите
отношения.
Накрая, една от последиците на войната в Ирак се оказа превръщането
на най-злия враг на САЩ – Иран, избавен от предишния си традиционен съперник, във водещ претендент за регионална хегемония. Това не на шега разтревожи главните съюзници на САЩ в Близкия изток – Турция, Саудитска
Арабия, Египет и, разбира се, най-вече Израел, особено във връзка с обвиненията по адрес на иранския теократичен режим, че подготвя създаването на
ядрено оръжие.
В началото изглеждаше, че ситуацията в Афганистан ще се развива по друг
сценарий: военната интервенция на САЩ беше легитимирана с резолюция на
СС на ООН, Северноатлантическият съюз единодушно я подкрепи, изпращайки в Афганистан многонационален контингент (макар и два пъти по-малочислен от американския), Русия разреши снабдяването през своята територия и не
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се противопостави на създаването на бази на САЩ на територията на средноазиатските републики на бившия СССР. При такива условия режимът на талибаните доста бързо претърпя военно поражение, за което немалко съдейства
помощта на Северния алианс – на афганските узбеки и таджики, за техните
противници.
Също както в Ирак обаче първите успехи на САЩ в Афганистан не се превърнаха в политическа победа. Движението „Талибани“, опиращо се на основния афгански етнос – пущуните, развърна продължителна партизанска война,
установявайки фактически контрол върху по-голямата част от територията на
страната. Властта на корумпираното правителство на американското протеже
президента Хамид Карзай се ограничаваше всъщност само в столицата Кабул.
Афганистан се превърна не само в огнище на международния тероризъм, а и в
най-големия център за производство и пласмент на наркотици в света.
Наред с упоритото преграждане на всяка чуждестранна окупация от пущуните, в което се наложи да се убеди и бившият СССР, а още по-рано Британската империя, най-важният фактор в полза на талибаните е активната подкрепа, която им оказват техните съплеменници и едноверци в съседен Пакистан,
където им се предоставят убежище, оръжие, бойна подготовка, инструктори.
При това помощта негласно се координира от специалните служби на историческия, както се представя, съюзник на САЩ в Индустанския субконтинент.
Пакистанските елити се стремят да предотвратят проникването в Афганистан
на своя исторически враг – Индия.
Хроническата нестабилност на ситуацията в самия Пакистан (при това
разполагащ с ядрено оръжие), където движението на талибаните също се разгърна, застави САЩ да прибягнат до ракетно-бомбени удари по крайграничните му провинции и да инициират смяната на военната диктатура на генерал
Первез Мушараф с гражданско правителство. Но ефективността не беше много
по-голяма, отколкото в Афганистан.
Серията от неуспехи на американската политика в Близкия изток – безславните резултати от войната в Ирак, противостоенето с Иран във връзка с
неговия ядрен проблем, афгано-пакистанската главоблъсканица и накрая провалът на всички опити на Вашингтон да реанимира преговорния процес с цел
политически да се реши израелско-палестинският конфликт, засегна не само
конкретните интереси на САЩ в този ключов в икономическо и стратегическо
отношение регион на планетата: под въпрос се оказаха и техните претенции за
ролята на гарант на мира и сигурността в глобален мащаб. (…)
Серията от провали в политиката на САЩ в Близкия и Средния изток
беше следствие не просто от случайно стечение на неблагоприятни обстоятелства или грешки на ръководството на страната. Още на заключителния етап
на Студената война политологът Пол Кенеди доказваше, че хегемонистичните
домогвания на която и да е велика сила рано или късно ще предизвикат конфликт между амбициозните имперски цели и ограничеността на средствата за
тяхното постигане. Резултатът е пренапрягане на силите и упадък на влиянието
й в света вследствие на военните несполуки, икономическите трудности или
вътрешнополитическите сътресения.
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Тази теза, която се подкрепя от прецедентите в историята на Франция, Великобритания и Германия, не закъсня да получи потвърждение с примера на
СССР, а след това и на САЩ. „Тревожният и продължителен факт се състои в
това, че общият сбор от глобалните интереси и задължения на Съединените
щати е много по-широк от това, което страната може да защитава едновременно“ – подчертава авторът4.
Неспособността на Вашингтон да конвертира своето колосално военно
превъзходство в желания политически резултат е свързана с коренните промени в глобалния политически контекст. Конфликтните ситуации между 192-те
държави – членки на ООН, във всички краища на света са толкова разнообразни, че да се контролират от един център е физически невъзможно. При това
суверенните държави, които от времето на Вестфалския конгрес през 1648 г.
са единствените легитимни субекти на международните отношения, загубиха
значително от този изключителен прерогатив.
Някои от тях се раздират от граждански войни на идейно-политическа
или етно-конфесионална почва, нямат поне малко дееспособни, легитимни органи на властта и се оказват всъщност несъстоятелни (the failed states). Намесата
във вътрешните им работи за предотвратяване на граждански катастрофи и за
защита на гражданското население повсеместно се оказва контрапродуктивна, влошавайки още повече ситуацията. Именно такава беше плачевната равносметка от интервенцията на САЩ в Сомалия, която се превърна в гнездо
на морското пиратство. По същия сценарий се развиват и събитията в Либия
през 2011 г. В по-широк план опитът в Ирак, Афганистан, Сомалия демонстрира несъстоятелността на самата идея за насилствена смяна на режима (the
regime change) и „строителство на нация“ (the nation building) върху принципите
на западната демокрация, които са в основата на стратегията на американските
неоконсерватори.
При това наред със суверенните държави все по-значително тежест придобиват частните играчи, които не са субекти на международното право – неправителствените организации (НПО), транснационалните корпорации (ТНК),
терористическите центрове, мрежите на трансграничната престъпност, занимаващи се с търговия на наркотици, оръжие, хора, и т.н. Да стане сама достатъчно
авторитетен партньор на едните и противник на другите не е в състояние дори
свръхдържавата – за успешното изпълнение на тези функции са необходими
съгласуваните усилия на всички или поне на мнозинството държави в рамките
на многостранните институции на регионално или на глобално равнище.
Морално-политическата девалвация на военната мощ на САЩ, която неотклонно прогресира, въпреки че те нямат конкурент по обема на отбранителните разходи, достигащи половината от световните, се обуславя от икономически фактори.
След Втората световна война, от която както победителите, така и победените велики държави в Европа и Азия излязоха разорени и разрушени, Съединените щати бяха безспорният хегемон: на тях се падаха 45% от общия обем на
глобалния БВП. Макар че половин век по-късно тази част се съкрати наполовина поради възстановяването върху съвременна основа и бързия растеж на ико-
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номиката на Европа, стимулирана от интеграцията, и на Япония, Съединените
щати все още са първата икономика в света: те произвеждат почти четвърт от
глобалния БВП, а имат едва 5% от населението на планетата.
Въпреки това машината на американската икономика прави все по-забележими засечки. Главният й двигател винаги е бил и все още е високото равнище
на вътрешно потребление – частно, производствено, инвестиционно. Същевременно военните разходи, значителна част от които са зад граница – за войните
в Ирак и Афганистан, за издръжката на военните бази и въоръжените сили, за
помощта за съюзниците в Близкия и Далечния изток, струват все по-скъпо.
Оттук и хроничният дефицит във федералния бюджет, в предприятията и
в семействата. Към края на първото десетилетие на ХХІ в. държавният дълг на
САЩ плътно се приближи до обема на БВП на страната (14.3 трлн. долара). Този
колосален пасив дълго време се компенсираше чрез кредита – нисък дисконтов
процент на Федералната резервна система и пускане на държавни облигации
на пазара. От своя страна, частните банки изкуствено напомпваха вътрешната
ликвидност, като използваха деривати – вторични и кредитно-финансови инструменти, далеч невинаги осигурени чрез доходите на техните държатели. С
други думи, в продължение на много години САЩ системно живееха не според
средствата си. Рано или късно им предстоеше нелекият избор между понижаване на покупателната способност на мнозинството данъкоплатци, принадлежащи към средната класа, което е трудно да си представим по вътрешнополитически причини, и свиване на държавните разходи, военните включително.
Републиканската администрация на Дж. Буш-младши още повече влоши
ситуацията – тя рязко увеличи бюджетните разходи, конкретно за войните в
Ирак и Афганистан, но същевременно намали данъците, особено на заможните
слоеве на населението, надявайки се да стимулира търсенето, да повиши темповете на растежа на БВП и да осигури приемливо равнище на заетост.
Резултат на тази противоречива политика стана неотклонното задълбочаване на структурните дисбаланси – откъсване на хипертрофираната финансова сфера от реалната икономика, надуване на спекулативните балони преди
всичко в областта на ипотечното кредитиране, което през есента на 2007 г. се
превърна в най-дълбоката след Великата депресия в началото на 30-те години
на ХХ в. финансово-икономическа криза. В условията на напреднала глобализация след една година тя стана световна. (…)
Главният урок от кризата през 2008–2010 г., която придоби системен характер, е дискредитирането на неолибералния икономически модел на САЩ,
формулиран с „Вашингтонския консенсус“ и предлаган на целия свят в качество на образец. „Американската версия на капитализма е дискредитирана не
напълно, но тя най-малкото вече не е доминираща“ – констатират председателят на Центъра за глобално развитие Нанси Бьордсел и известният политолог
Френсис Фукуяма. – …През предстоящите години историците ще разглеждат
финансовата криза като край на американското доминиране в световните дела.
Тенденцията към формиране на многополярен свят започна много по-рано
– крахът на западните финансови пазари и бавното им възстановяване само
ускориха този процес.“5
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Най-важният глобален фактор, подкрепящ този извод, е не само кризата
на американския вариант на модела на либералния капитализъм на Запада, а
и фантастичният пробив на „изплуващите“ гиганти на Азия – преди всичко
Китай, Индия, страните от АСЕАН, а също Бразилия, Турция, Южна Африка
и т.н. Съединявайки неизчерпаемите си ресурси от евтина работна ръка със
западните капитали и технологии, те 3-4 пъти изпревариха САЩ и Евросъюза
по средногодишни темпове на растеж на БВП. При тях забавянето на тези темпове по време световната криза беше сравнително ограничено и не задълго, а
възстановяването им – много по-бързо, отколкото на Запад.
Като стана в живота на едно поколение втората след САЩ държава по обем
на БВП, Китай от началото на ХХІ в. здраво се утвърди в ролята на „работилницата на света“, която преди столетие се изпълняваше от Великобритания, а след
това от Съединените щати. Високата конкурентоспособност на китайския експорт на потребителски стоки, високотехнологични включително, стимулирана
от по-ниския курс на националната валута – юана, му осигуриха значителен
актив на търговския баланс, преди всичко със САЩ, давайки му възможност
да натрупа огромни валутни резерви в злато от порядъка на 2 трлн. долара. При
това значителна част от тях са държавни облигации на САЩ.
Съмнявайки се обосновано в здравината на позициите на долара като
световна резервна валута и остро нуждаейки се от суровини, преди всичко от
енергоносители, необходими за поддържане на високи темпове на икономически растеж, Китай прибягна до широкомащабен експорт на капитал – купуване
на активи на добиващи компании в чужбина – от Африка до самите Съединени
щати. Опитите на американците да сдържат натиска на китайския експорт на
стоки и капитали на световните, включително на американските, пазари с исканията да се повиши курсът на юана под заплахата от въвеждане на протекционистки митнически тарифи не се увенчаха с успех.
Пробивът на „изплуващите“ страни, променил баланса на силите в
икономиката на планетата, не можеше да не се отрази върху структурата на
международната валутно-финансова система и върху опорите на нейната архитектура – институциите, създадени по инициатива на САЩ след Втората
световна война.
Още през 1971 г. администрацията на президента Р. Никсън, която на
фона на надпреварата във въоръженията със СССР и навлязлата в задънена
улица война във Виетнам се сблъска със сериозни финансови проблеми, обяви прекратяването на свободната размяна на долара със злато и прехода към
плаващия му курс. МВФ допълни долара на САЩ в качеството му на платежно средство с пускане в обращение на условна парична единица – „специални
права на заимстване“ (СПЗ), базирана върху кошница от петте най-надеждни
национални валути. Преминаването на Евросъюза в края на 90-те години на
ХХ в. към единна валута – евро, подтикна водещите търговски партньори на
ЕС, включително Русия, да включат еврото в своите златни валутни резерви
наравно с долара. Появиха се дори проекти за завръщане на световната икономика към златния стандарт.
На този фон под въпрос се оказаха предишната структура на МВФ и на
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СБ, ръководството на която си поделиха американците и европейците, както и
ефективността на създадената през 70-те години „седморка“ – групата на водещите индустриални страни на Запада и Япония (G-7). В края на 90-те години
в „седморката“ беше приета Русия (G-8). В разгара на световната криза през
2008–2010 г. тя беше допълнена, а фактически беше заменена от „двадесетката“
с участието на „изплуващите“ държави от Азия, Африка и Латинска Америка.
Оттогава именно на нейните срещи на върха се обсъждат ключовите проблеми
– начините за предотвратяване на нови кризи, реформата на световната валутно-финансова архитектура, борбата със затоплянето на климата и т.н., от решаването на които зависи бъдещето на човечеството.
Накрая, претенциите на САЩ за ролята на връх на световната цивилизация се разклатиха и в областта на културата – не по-малко забележимо, отколкото в икономиката. Монопола на Холивуд в Азия го подкопа Индия („Боливуд“), а на американските СМИ в арабския свят – телеканалите Ал-Джазира и
Ал-Арабия. Лозунгите за утвърждаване на националната идентичност – „завръщане към изворите“, получиха широко разпространение не само в Азия, Африка и Латинска Америка, а и в Европа.
На американския политолог Дж. Най-младши принадлежи заслугата за въвеждане в оборот на понятието „мека сила“ (Soft Power) – политическо, икономическо, културно влияние. Според него „меката сила“ е призвана хармонично
да допълва „твърдата“ – военното могъщество6.
Междувременно при управлението на републиканската администрация
на Дж. Буш-младши (2000–2008 г.) престижът на САЩ в света се срина до найниската си точка. За това съдействаха не само несполуките на въоръжените интервенции в Ирак и Афганистан, а и общият агресивен стил на нейната външна
политика – приемане на решения в едностранен порядък без консултации и
още повече без одобрението на съюзниците, наблягане на военното решаване на спорните проблеми, отказване от всякакви задължения, ограничаващи
свободата на действие на Вашингтон (Киотския протокол за ограничаване
изхвърлянето на парникови газове в атмосферата, Устава на Международния
наказателен съд, излизането от Договора от 1971 г. за ограничаване на ПРО с
Русия, безусловната подкрепа на политиката на Израел, предизвикала парализа
на мирния процес, и т.н.).
Американските неоконсерватори се опитват да прехвърлят на самите
европейци отговорността за рязкото влошаване на образа на САЩ не само в
страните от бившия Трети свят, особено мюсюлманските, а и в Европа. „Дойде
време да престанем да се преструваме, че европейците и американците имат
еднакъв възглед за света и дори че живеят в един и същи свят. Пътищата на
Америка и на Европа се разминават по най-важния въпрос за силата, за нейната ефективност, моралност и желателност. Европа проявява отвращение към
силата или, ако погледнем на това малко по-иначе, заобикаля я, влизайки в самодостатъчния свят на законите, правилата, международните преговори и сътрудничеството“ – твърди неоконсерваторът Робърт Кейган7.
Обаче неблагоприятните последици от подобна политика за трансатлантическите отношения не закъсняха. За неизбежността им отдавна предупреж-
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даваха реалистично мислещите анализатори, включително американци. „Краят
на Студената война рязко намали значението на военната мощ на САЩ за Европа, отхвърляйки одеялото на сигурността, което позволяваше на двете страни
да прикриват или да разрешават своите икономически спорове в името на запазването на антикомунистическия алианс – констатира директорът на американския Институт за международна икономика Ф. Бергстен. – Отсега нататък
отношенията между Съединените щати и Евросъюза все повече ще се основават върху виртуалното равенство. САЩ ще бъдат длъжни или да се приспособят към тази нова реалност, или да осъществяват серия от отбранителни боеве,
които ще се оказват все повече скъпоструващи и безполезни, подобно на това,
което англичаните правеха в продължение на много десетилетия на упадък на
тяхната лидираща роля“8.
Постепенно до този извод стигнаха и ветераните на американския външнополитически истаблишмънт – Хенри Кисинджър и Збигнев Бжежински,
навремето съветници по националната сигурност (а първият и държавен секретар) на двама президенти – републиканеца Р. Никсън и демократа Дж. Картър. Характерно е, че и единият, и другият въобще не поставят под въпрос необходимостта от глобалното лидерство на САЩ, представяно в качеството му
на задължително условие за създаване на устойчив световен ред. Полемиката
между републиканците и демократите, между консерваторите и либералите в
редиците на едните и на другите, между „ястребите“ и „гълъбите“, понякога
остра, по същество е само около избора на оптималните начини за запазване на
американското лидерство в бързо променящия се глобализиран свят.
Колкото по-явна ставаше безизходицата на унитарния курс на администрацията на Дж. Буш-младши, толкова по-настойчиво неговите критици изискваха да се адаптира външнополитическият курс на Вашингтон към новите
реалности. Именно в това е същността на препоръките на Х. Кисинджър и на
Зб. Бжежински, формулирани в техните произведения в продължение на „нулевите години“ на първото десетилетие на ХХІ век9. Общият извод на двамата
патриарси на американската външна политика се свежда до това, че в съвременните условия прякото доминиране на една отделно взета държава в имперския смисъл на тази дума – Pax Americana, няма нито перспективи, нито
смисъл. Върховната отговорност за съдбите на света струва прекалено скъпо.
Същевременно американците нямат право да се отклонят от нея, тъй като няма
адекватна замяна.
При такива условия изходът от положението се представя не във вид на
завръщане към многополярния свят отпреди Втората световна война или към
биполярния в периода на Студената война, а като създаване на своеобразна
пирамидална структура с единствена свръхдържава САЩ, с десетина крупни
държави на регионално равнище, равновесието между които да поддържа Вашингтон, подобно на Великобритания в Европа по времето на „концерта“, и с
останалите около сто и петдесет – средни и малки, конфликтите между които
да се решават чрез система от съюзи под американска егида, преди всичко от
НАТО.
Като рисува картината на такъв „асиметричен“ свят, Бжежински все пак
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допуска възможността в по-близко или по-далечно бъдеще отделни регионални държави, на първо място Китай, да придобият глобален калибър: „Ние сме
длъжни да приемем необходимостта от компромис (с китайците), разбирайки,
че нито те, нито ние сме заинтересувани от конфликт. Ние можем да извлечем
от разумния компромис големи облаги“ – подчертава той в интервю пред френския вестник „Монд“10.
Още по-настойчиво същата идея развива Кисинджър в обемистия си труд
„За Китай“, където не само напомня за собствения си опит на пионер в американско-китайския диалог в началото на 70-те години на миналия век, а и формулира предложения за бъдещето. „Отношенията между Китай и Съединените
щати не трябва да се превръщат в игра с нулева равносметка… Острото съревнование между тях е по-вероятно в икономическата и социалната, отколкото
във военната сфера“ – твърди той11. Оттук бившият държавен секретар прави
извода за възможността за сътрудничество между държавите от АТР – САЩ
и Китай, а също Япония, Индонезия, Виетнам, Индия, Австралия, образец за
което би могло да служи трансатлантическото сътрудничество след Втората
световна война.
Подобна аналогия обаче едва ли е коректна. След Втората световна война
Европа беше крайно отслабена икономически, а политически парализирана
от страха пред СССР, което осигури на САЩ абсолютна хегемония в западния
свят. Половин век по-късно тези два фактора отминаха в миналото. А икономиката в съвременна Азия по темпове на растеж изпреварва както Европа,
така и САЩ. Опасенията на азиатците пред растящата военна мощ на Китай ги подбужда по-скоро да търсят начини за сътрудничество с него вместо
да искат от САЩ гаранции за сигурност, съмнителната надеждност на които
нагледно бяха показани от уроците във Виетнам в миналото и в Афганистан
в настоящето.
По-реалистичен анализ на причините за несполуките във външната политика на САЩ през последното десетилетие и препоръки за тяхното преодоляване предлага видният американски политолог от младото поколение Фарид
Закария… „На военно-политическо равнище ние си оставаме единствената
свръхдържава в света. Но във всички други отношения – промишлено, финансово, образователно, социално, културно, разпределението на мощта отива все
по-далеч от американската доминация. Това не означава, че навлизаме в антиамерикански свят. Но ние се движим към постамерикански свят, определян и
ръководен от много места и от много хора“ – пише той12.
Закария упреква американците, че прекалено са се самоуспокоили и гледат не в бъдещето, а в миналото. Според него те съсредоточават своите икономически и политически приоритети преди всичко за запазване на статуквото,
което отговаря на интересите на собствените им влиятелни елити и категории
избиратели. Именно така се случи, казва той, навремето с Великобритания, загубила съревнованието с Германия. Междувременно други народи избраха за
свой приоритет това, което в перспектива ще определя тежестта на страните
на световната арена – инфраструктурата, инвестициите в човешкия капитал
(здравеопазването, образованието), научните иновации. Даже глобализацията,
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която донеотдавна се смяташе за главен коз на САЩ, започна да работи против
тях: експортът образува едва 10% от американския БВП, докато у много европейски, а сега и азиатски страни е в пъти повече13. (…)
Гледната точка на Закария се споделя от много европейци, според които
събитията в Близкия изток в политически план и световната криза в икономически план поставят под въпрос универсалността на американския модел
на капитализма, обявен за „края на историята“ след краха на СССР. Бившият министър-председател на Великобритания Гордън Браун отбелязва, че
през последните две десетилетия се е извършило най-значителното разместване в разпределянето на производителните сили от времето на първата
индустриална революция: за пръв път в историята Америка и Европа взети
заедно са произвели, обработили, експортирали и инвестирали по-малко от
останалия свят.
През следващите 20 години, твърди той, такова разместване ще настъпи и в сферата на потреблението – световната средна класа ще се увеличи
тройно, а Азия ще надмине САЩ по обема на потреблението три пъти. При
такива условия Западът ще може да запази своята роля в бъдещия свят само
с цената на масирани инвестиции в науката, техниката и производството на
потребителски стоки за азиатската средна класа. А това предполага абсолютен приоритет на инвестициите в собствения човешки капитал – образованието, здравеопазването, инфраструктурата. В противен случай „милиони
хора на Запад ще бъдат обречени на продължителна безработица и нищета“
– заключава Браун14.
Неговият съотечественик, британският социолог Уил Хатън отбелязва,
че такъв стратегически обрат изисква да се преразгледа преобладаващият до
кризата социално-икономически модел. „Първият въпрос е свързан с преодоляването на характерното за Уолстрийт разбиране за процеса на генериране
на стойността като краткосрочен финансов инженеринг. Необходимо е да се
ратува за по-изкусен и комплексен възглед за създаване на богатството като
социално-организационен процес, а не само като героична проява на индивидуализма. Второ: необходимо е да се набляга на това, че САЩ, както и Европа,
се нуждаят от ефективен обществен договор, обхващащ и бедната половина
от американското население. Неравенството, лишенията и намаляването на
социалната мобилност на хората не може да се поощряват в толкова богата
и с толкова благородни идеали страна като Америка. Третият и може би найважният въпрос се състои в това, че САЩ са длъжни да бъдат в съответствие
със собствените си критерии за демокрацията. Неправилно е, когато богатството става единственото достойнство, необходимо за получаване на държавна длъжност15.
По такъв начин на Запад отново се сблъскват два модела на пазарна икономика – американският и европейският, за съревнованието между които още в
началото на 90-те години на ХХ век писа френският икономист Мишел Албер16.
На американския (по-точно англосаксонския) неолиберален капитализъм, на
който са свойствени минимизиране на регулиращата роля на държавата и приоритет на спекулативните финансови операции, носещи незабавно печалба,
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той противопоставя европейския („рейнския“, т.е. преди всичко германския)
модел с акцент върху дългосрочните инвестиции в реалния, особено промишления сектор, плодовете от които се разпределят с помощта на държавата между всички социални партньори. Ако от края на 70-те години на ХХ век на Запад
господстваше първият, то с разгръщането на световната криза през 2008–2010 г.
вторият се реваншира.
В сферата на международните политически отношения концепцията за
тези модели приема формата на конфликт между два сценария за устройството
на света – еднополярния с център в САЩ и многополярния, където различните компоненти на силата – „твърда“ и „мека“, се разпределят между различни
полюси асиметрично. Във военната мощ може да преобладава един, в икономическата – друг, в културната – трети. „Ние навлизаме в ерата на относителното
могъщество“ – подчертава президентът на Франция Никола Саркози17.
Характерно е, че тази формула принадлежи съвсем не на антиамериканист,
а обратно, по оценка на посланика на САЩ в Париж – на „най-проамериканския президент“ в следвоенната история на Франция (съответната телеграма е
огласена в сайта на „Уикиликс“). Обявявайки се за радикално подобряване на
френско-американските отношения, сериозно усложнени във връзка с войната
в Ирак, Саркози намеква на своите задокеански партньори, че отсега нататък
сближаването между тях трябва да става по-равноправно, отколкото преди, защото сега САЩ се нуждаят от своите съюзници не по-малко, отколкото съюзниците им се нуждаят от тях.
Като развива тази мисъл, вече цитираният по-горе британски анализатор
Уил Хатън стига до следния извод: „Урокът, който трябва да се осъзнае в ХХІ
век, е, че борбата за сигурност, благоденствие и справедливост не може да се
спечели със силите на една отделна страна. Това е международно дело, което
изисква съгласие относно ценностите и признаване на взаимната зависимост.
За това са необходими политически дискусии, смелост и лидерство. Америка сама се направи неспособна да се бори за тези цели, затова напред трябва
да излезе Европа. Това е предизвикателство и отговорност, от които не може
да се избяга. Изграждането на нова Европа става условие за благополучието,
мира и справедливостта не само в нейните собствени предели, а и в глобални мащаби18. Макар че на фона на сериозните трудности, преживявани сега от
Евросъюза, подобна заявка изглежда някак самонадеяно, сама по себе си тя е
достатъчно симптоматична.
Полемиката между привържениците на едните и на другите модели на обществото и на различни стратегии за устройството на света в двата основни
центъра от двете страни на Атлантика не се ограничава с представителите на
интелектуалния елит. Избирането през 2008 г. на Барак Обама – първия афроамериканец в повече от двувековната история на САЩ, безусловно е знаменателно събитие, отразяващо еволюцията не само на американското общество,
а и на света като цяло. Не по-малко важно е и това, че Обама удържа победа
в нелека предизборна борба под лозунгите за реформи както във вътрешната,
така и във външната политика на Съединените щати, отговарящи на предизвикателствата на съвременността.
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Тези обещания не останаха само вербални. Въпреки упоритата съпротива
на републиканската опозиция в Конгреса, на президента демократ му се удаде
да проведе реформа в здравеопазването, предоставяща медицинско обслужване на лишените от него преди това 45 млн. американци от най-слабоосигурените слоеве на населението. Направени са заявки за намаляване на зависимостта
на американската икономика от импортните енергоносители, за модернизация
на инфраструктурата на страната при намаляване на дефицита и на държавния
дълг на 4 трлн. долара за 10 години. Провъзгласявайки политиката на „презареждане“ на отношенията с Русия, Обама подписа с нея нов Договор за ограничаване на стратегическите въоръжения. Призивът за диалог с мюсюлманския
свят беше подкрепен от определяне на срокове за изтегляне на американските
войски от Ирак, а впоследствие и от Афганистан. (…)
Надеждите на световното обществено мнение за коренен прелом в принципните подходи на САЩ, а след тях и на Запада като цяло към изграждането
на нов, безопасен и равноправен световен ред обаче се оказаха преувеличени.
Ситуацията в Ирак и Афганистан си остава без изход, руско-американският
диалог за създаване на приемлива за двете страни система на ПРО в Европа
се проточи, отношенията на САЩ с главния от „изплуващите“ гиганти в Азия
– КНР, се развиват нелеко.
Половинчатостта на много от позитивните начинания на Барак Обама отчасти се обяснява с обективни причини. Икономиката на САЩ трудно преодолява последиците от световната криза, безработицата се запазва висока.
Разочарованието на част от избирателите на Обама доведе до поражение на
Демократическата партия на междинните избори през 2010 г., в резултат на които републиканците получиха мнозинство в Камарата на представителите на
Конгреса.
При тези условия президентът е принуден да отива на компромиси с консервативната опозиция – да запази въведените от неговия предшественик данъчни привилегии за заможните слоеве от населението, да ореже закона за медицинско осигуряване, да продължи усилията за създаване на системата ПРО в
Европа, да придвижи морската ескадра към бреговете на Либия, да изпрати там
безпилотни бомбардировачи, излизайки извън рамките на резолюция 1973 на
СС на ООН, и така нататък.
Тези отстъпки обаче съвсем не удовлетвориха дясното консервативно
крило на републиканците, стремящи се към по-нататъшно намаляване на
данъците, съкращаване на социалните програми на държавата и към рязко
втвърдяване на позициите на международната арена. Несполучилият съперник на Обама на президентските избори през 2008 г. сенаторът републиканец
Джон Макейн издигна идеята за създаване на глобален „съюз на демокрациите“ начело със САЩ, за противостоене на Русия, Китай, за активна намеса
във вътрешните процеси в постсъветското пространство, в арабско-мюсюлманския свят и така нататък.
Тези проекти по същество продължават стратегията на американските
консерватори, дискредитирани и напуснали коридорите на властта във Вашингтон на заключителния етап от втория президентски мандат на Дж. Буш-
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младши. За крайъгълен камък им служат същите твърдения за изключителността на западния модел на обществото, призван да стане образец за цялото
човечество, предвид на което ХХІ столетие трябва да стане „американско“.
„На нашата страна й е необходимо да намери изход от политическата парализа не само със запазването на глобалното лидерство, а и с прилагането му на
дело“ – заяви програмният директор на Фондацията „Нова Америка“ Андрес
Мартинез19.
Тези самоуверени заявления отразяват символа на вярата не само на ултрадясната част на американския елит, а и на масовия еснаф, който се оказа
възприемчив към радикалните национално-популистки лозунги на движението „Да пием чай“ (назовано така в памет на събитията от 16 декември 1773 г.,
когато американските колонисти унищожават товар с чай от Англия в знак на
протест против данъчното му облагане, въведено от британския парламент, с
което започва Войната за независимост на САЩ). Един от лидерите на движението „Да пием чай“ е Сара Пейлин, бивш губернатор на Аляска, кандидат
за вицепрезидент заедно с претендента за президент Макейн на изборите през
2008 година.
От другата страна на Атлантика с аналогичен проект излезе бившият министър-председател на Франция Едуард Баладюр, който призовава САЩ и Европа да създадат Западен съюз, за да защитават в целия свят своите принципи
и ценности, заплашвани от страните в Азия, Африка, Латинска Америка, които се стремят към реванш заради униженията през вековете на колониализма:
„Западът днес е разделен и е обект на конкуренция. Той е неспособен да се организира, за да посрещне сплотен изпитанията… Историята започва да се твори
без него, а някога и против него.“20
Вълната на дясноекстремисткия националпопулизъм заля редица европейски страни – Франция (Националния фронт), Германия, Нидерландия,
Унгария, дори миролюбивата Швейцария. Не остана встрани от тази вълна и
постсъветското пространство – Русия, Украйна, прибалтийските страни (естествено всяка по свой начин), където за неин катализатор, както и в Западна
Европа, послужи притокът на нелегални имигранти от мюсюлманските страни
в Африка и Азия.
Накрая, все по-често се чуват гласовете на скептиците, които изобщо не
вярват в реалността на международното управление на кризите при всеки вариант – еднополярния свят с център САЩ, биполярния кондоминиум, където
партньор на САЩ вместо бившия СССР би станал Китай (G-2), накрая многополярния в рамките на „осморката“ (G-8) и на „двадесетката“ (G-20).
Своя песимизъм те обосновават с позоваване на безотговорното поведение на държавите от „двадесетката“, оказали се в състояние да не могат да
преодолеят своя национален егоизъм и да приемат конструктивни решения за
създаване на нова система на международните отношения – щом остротата на
последната глобална икономическа криза започна да отслабва, всяка държава се върна към своите тесни користни интереси. Оттук и мрачните прогнози
за неуправляемия хаотичен свят, чието организиране не е по силите на никоя
структура, колкото и полюси да има тя.
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Такава е оценката на президента на Евразийската група за оценка на политическите рискове Пол Бремер и на известния икономист, професора в Нюйоркския университет Нуриел Рубини на сегашната ситуация. „Ние живеем
сега в свят без полюси (G-0), където нито една отделно взета страна или блок
от страни няма достатъчно възможности или воля да изработи действително
международен дневен ред – твърдят те. – Резултат ще бъдат все по-интензивните конфликти на международната арена по жизнено важни въпроси като
международната макроикономическа координация, реформата на системата за
финансово регулиране, търговската политика или реакцията по отношение на
затоплянето на климата.“21
* * *
Обобщавайки краткия обзор на основните западни модели и стратегии в
глобализирания многополярен свят на ХХІ век, може да стигнем до извода, че
сред тях засега не се наблюдава единен или дори преобладаващ вариант за решаване на проблемите на съвременността. Мнозинството западни анализатори, американски или европейски, мислят предимно с категориите на миналото,
което обяснява, но съвсем не оправдава тяхното разноезичие. И все пак ефективни подходи към тези проблеми безусловно съществуват. Те може и трябва да бъдат намерени със съвместните усилия на представителите на цялата
международна общност – на Запада и на Изтока, на Севера и на Юга, защото
предизвикателствата, с които сега се сблъсква човечеството, носят глобален характер.
Превод от руски език: Димитър Димитров
Източник: http://cceis.hse.ru.
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ЗАЩО БЪЛГАРСКИЯТ ПРЕХОД
СЕ ОКАЗА ТОЛКОВА ДЕСТРУКТИВЕН?*
Васил Проданов

1. Кой от етапите на догонваща
модернизация е най-успешен?

П

Васил Проданов – професор,
доктор на философските науки,
член-кореспондент на БАН. Работи в областта на философията,
социологията, етиката, политическите науки. Автор е на над 400
научни труда. Издал е над 20 книги, между които: „Познание и ценности“ (1979), „Личност и политика“ (1988), „Глобалните промени и съдбата на България“
(1999), „Гражданското общество и глобалният капитализъм“
(2003), „Насилието в модерната
епоха“ (2003) и други. Бил е 20 години директор на Института за
философски науки и на Института за философски изследвания
към БАН.

ри опита за догонваща модернизация, базиращ
се на модела на държавния социализъм, непрекъснато се правят сравнения с началната точка на
промяната, за каквато се приема обикновено 1939 г.,
смятана за върхова в историята на първия български капитализъм. След 1989 г. обаче такива сравнения ще срещнем много трудно. Това изглежда на
пръв поглед странно, би следвало да бъде обратното, ако имаше увереност, че наложеният модел има
предимства и ако те можеха да се покажат чрез сравнение на постигнатото например за 20 години. Очевидно за управляващите елити такива сравнения не
са удобни и няма лесно да ги открием, както беше
по-рано, в статистиката или в тържествени издания
за „постиженията на прехода“. Но те са необходими,
за да имаме представа къде сме били, накъде вървим
и доколко успешно вървим. Нека да сравним етапите и формите на догонваща модернизация и ще се
убедим в това. За съжаление данните в това отношение не са много, но все пак съществуват, макар и недостатъчно еднотипни.
Първи период. Ако вземем данните за България
и за другите балкански държави през първата половина на ХХ век, ще открием, че тя е сред най-бедните
страни в Европа през целия този период, като изостава от Гърция и има малки предимства пред Югославия, Румъния и Турция. Според изследванията на
БВП по паритет на покупателната способност на чо* Из подготвяна за печат нова книга.
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век от населението в света през периода след 1913 г. в долари по международни
цени от 1990 г. съотношението между нас, Гърция и Югославия е следното1:
Страна

1913 г.

1929 г.

1939 г.

1950 г.

Индекс
1950–1913

България

1498

1180

1603

1651

110.2

Гърция

1621

2386

2687

1951

120.4

Югославия

1029

1054

1412

1546

150.2

Вижда се, че през този период най-неуспешно е българското развитие и за
43 години БВП на човек от населението в страната е нараснал едва с 10.2%.
Втори период. Според сравнителните изследвания на Аугуст Медисон от
Университета в Грьонинген на приноса на отделните страни в световната икономика от 1820 г. до наши дни, изчислен чрез брутния вътрешен продукт, във
върховата предвоенна 1939 г. България е имала БВП на човек от населението
1605 долара, Германия – 5549 долара, Великобритания – 5979, САЩ – 6568, т.е.
към края на първата буржоазна епоха в нашата страна дистанцията между България и Германия е около 3.4 пъти, между България и Великобритания – 3.7
пъти, между България и САЩ – 4.1 пъти и тази дистанция е по-голяма, отколкото в началото на века. Във върховата за държавния социализъм 1987 г.
България е имала БВП на човек от населението 6451 долара, Германия – 17 032,
Великобритания – 15 265, САЩ – 20 880, т.е. дистанцията между България и
Германия е намаляла в сравнение с 1939 г. от 3.4 пъти на около 2.6 пъти, между
България и Великобритания – от 3.7 на 2.4 пъти, между България и САЩ – от
4.1 на 2.6–3.2 пъти, т.е. държавният социализъм наистина се е оказал фактор за
скъсяване на историческата дистанция.
Трети период. Според доклада на ООН за човешкото развитие, в който
се дават данни за БВП на страните по паритет на покупателната способност,
през 2007 г. БВП на човек от населението на България е 11 122 долара, на
САЩ – 45 592 долара, което е 4.1 пъти повече, на Великобритания – 35 130
долара, на Германия – 34 401 долара, което е повече от 3.1 пъти в сравнение
с България.
Обърнете внимание: през 1939 г. разликата между най-развитата държава САЩ и България е 4.1 пъти, до 1987 г. е намаляла на 3.2 пъти, а през 2007 г.
отново е нараснала на 4.1 пъти, т.е. в резултат на един катастрофален преход
страната е върната насилствено назад от гледна точка на дистанцията с найразвитата страна. Така 50 години от нашето развитие са били унищожени през
последните две десетилетия от една безотговорна маса от политически фигури,
които пълнят страниците на вестниците и екраните на телевизорите с умилителни разкази как били освободили българина от „черното робство на тоталитаризма”. В резултат на промените страната ни се е превърнала в периферия на
световния капитализъм.
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2. Каква е скоростта на възстановяване след всеки
български преход?
В социално-икономическо отношение от гледна точка на растежа на БВП
първите две десетилетия на българския преход към нов модел на догонваща модернизация могат да бъдат разграничени на два етапа. Катастрофалният срив
се извършва през първото десетилетие на прехода, а след това в продължение
на около едно десетилетие имаме движение нагоре, връщане към предходни
равнища на БВП на човек от населението в страната. Първото десетилетие е катастрофичното, а през второто има определени тенденции към възстановяване
в отделни области. Катастрофичността обаче е толкова мощна, че времето за
възстановяване сега се удължава необичайно много.
Нека да сравним скоростта на възстановяване след всеки преход. След
разрушенията и националните катастрофи от 3 войни – Балканска, Междусъюзническа, Първа световна, равнището на брутен вътрешен продукт от предвоенната 1913 г. е достигнато и надминато през 1927 г.2, т.е. за 14 години, или за
по-малко време, отколкото е необходимо да се достигне равнището от 1989 г.,
без да е имало три войни. Ако трябва да бъдем точни обаче, реалното възстановяване започва след края на войната през 1919 г., когато на България са наложени изключително тежки мирни условия, страната е оставена почти без армия,
но в крайна сметка за 8 години тя успява да възстанови разрушеното. На нас
днес трудно ни стигнаха за възстановяване на някогашния БВП над два пъти
повече години. „Демократичният преход” се оказа по-страшен и по-разрушителен, отколкото взети заедно две балкански и една световна война, водени от
страната.
За времето на Втората световна война между 1939 и 1945 г. националният
доход на България по паритет на покупателната способност пада с около 30%.
Страната успява да надмине равнището на национален доход на човек от населението от 1939 г., т.е. най-високия доход преди 1944 г., още през 1950 г. На
комунистите са им нужни само 6 години, за да възстановят икономиката и да
тръгнат нагоре. А 18 години след 1944 г., когато вземат властта, този доход е вече
около 4 пъти по-голям3. Около 1975 г. е времето на най-голямото приближаване
на дохода на човек от населението в страната към средния тогава за страните
– членки на ЕС4. В годините на прехода връщането назад е главоломно.
У нас 20-те години на преход между 1989 и 2009 г. са се оказали в определен
смисъл „черна дупка” в историята. Страната не е направила нито крачка напред
в социално-икономическо отношение. Наскоро равнището на БВП най-после
е надминало равнището от 1989 г., но структурата на икономиката е такава, че
страната е върната назад, докато светът за това време е направил огромен скок
напред. За целия този период тя най-напред е разрушавала – особено през 90-те
години на ХХ век – и то повече, отколкото по времето на войните, и след това
е възстановявала, за да се върне на същото равнище. Равнището на продукция
в селското стопанство не е достигнато и сигурно няма да бъде достигнато скоро. Години, които икономически са загубени в историята на България. Но сега
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разрушенията са били без война, в резултат на действията на политиците през
този период. И никой не носи и няма изгледи да понесе каквато и да е отговорност, да не говорим за лично чувство за вина.
Катастрофата през 90-те години, която не може да бъде обяснявана само с
обективни фактори, а и с ирационалната и некомпетентна, силно разрушителна дейност на редица български политици и правителства, радикално променя
класацията. България рязко се срутва назад, изпреварена значително от десетки страни, които преди това са били след нея или близо до нея.
В началото на прехода в страната имаме около 80 на сто средна прослойка,
като 15% от населението по това време притежават кола, вила и апартамент, 35%
имат две от тези неща, а 40% – поне едното, най-често апартамент. Само 10% не
притежават нито едно от тях5. Съществуват практически пълна заетост, всеобщо незаплатено образование, гарантирано лично незаплатено ниво на здравна
защита, висока защита на майчинството, масово достъпна почивна и спортна база, високо ниво на културно потребление, огромни обществени фондове
за потребление, значими държавни ресурси за интеграция на малцинствата, а
средствата, давани за наука и култура, са несъизмеримо повече. През втората
половина на 80-те години и особено през 1989–1990 г. обаче това се съпровожда
с много по-високи очаквания за рязко подобряване на положението в резултат
на „демокрацията и пазарната икономика”. Тези очаквания се разминават радикално с реалната посока на промените. Получава се точно обратното – ако
вземем базисни стоки за потребление, свързани с физическото съществуване
на човечеството и представляващи основен израз на благосъстоянието на нацията, данните показват рязко намаляване.
Протича процес на гигантско икономическо насилие над обикновения
гражданин с методи, типични за първоначалното натрупване на капитала – експроприация на собственост и бързо увеличаване на социалното неравенство,
свързано с крайна липса на ресурси. Извършва се експроприация на два вида
собственост. Първата са личните спестявания. Те биват унищожавани чрез
взривна либерализация на цените, инфлация и създаване на безконтролна банкова система, чието рухване стопява спестяванията на населението. Втората е
принадлежаща на всички граждани гигантска собственост, присвоена от едно
малцинство. В периода след 1944 г. в България се одържавява собствеността на
немалка част от населението, но тази собственост се използва след това за умножаване и на нейна основа се развива българска версия на социална държава.
В периода 1989–2001 г. тече пак процес на отнемане на собственост, която е по
основните фондове на държавата и е близо сто пъти по-голяма от експоприираната след 1944 г. от частни лица. Тези средства са принадлежали на всички
българи, но са отнети от тях, унищожени, разграбени и разпределени между хората от едно малцинство от частни собственици, съставляващи малък процент
от населението. Експроприирана е собственост, несъпоставима по размери с
отнетата в периода 1944–1956 г. Тъй като този процес се извършва официално
от политици, политически сили, правителства, той води до криминализацията
на немалки части от новопоявилия се политически елит, което от своя страна
има силни деморализиращи следствия за най-широки слоеве на обществото.
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3. Кои са основните причини за катастрофичността на
прехода?
Резултатите от прехода са катастрофални. Разминаванията между реалностите и интерпретациите на това, което става, са мащабни, но осмислянето
на причините за това е блокирано от битката между различни партийни интереси и идентификации при общо сриване на интелектуалното начало и при
възможности за доминиране на неолиберални мозъчни тръстове, чиито интерпретации са идеологизирани в определена посока. Отговорът на този въпрос
би могъл да се търси, като се анализира ролята на три основни групи фактори
– интелигенцията като субект на идеологическото съзнание и водеща социална
група в перестройката и в началото на прехода; външните фактори на радикално променена геополитическа и геоикономическа среда; самосъзнанието и
поведението на основните политически партии на прехода.

3.1. Интелигенцията като субект на генериране на идеология
и най-активна социална група на перестройката и началото на
прехода
В съветската и в българската перестройка и на първоначалните етапи от
българския преход интелигенцията играе ключова роля. Тя генерира социалните очаквания за определен тип промяна, съвкупността от идеологеми и интерпретации, доминиращи през 90-те години. Основният състав на Великото
народно събрание е от представители на интелигенцията. Сред част от активните фигури на различни етапи в процеса на промяна са философи като Желю
Желев, Ахмед Доган, Николай Василев, Кирил Василев, Стефан Гайтанджиев,
Христо Смоленов, Александър Каракачанов, Бернард Мунтян, Цветан Кардашев, Добрин Спасов, Ивайло Кутов, Момчил Баджаков, Вяра Николова, социолози като Чавдар Кюранов, Петър-Емил Митев, Петко Симеонов, Георги Фотев,
Кръстьо Петков, Светлана Шаренкова, Андрей Райчев, литератори, художници
и културолози като Светлин Русев, Искра Панова, Евгения Иванова, Елка Константинова, Йордан Василев, Димитър Аврамов, Едвин Сугарев, Иван Джаджев,
Огнян Сапарев, Иван Гранитски, журналисти като Стефан Продев, Велислава
Дърева, Георги Спасов, Копринка Червенкова, Петко Бочаров, Асен Агов, Иво
Инджев, икономисти като Иван Николов, Венцислав Димитров, Георги Петров,
Асен Мичковски, Иван Костов, Нансен Бехар, историци като Антонина Желязкова, Милен Семков, Димитър Луджев, Николай Тодоров, Николай Генчев,
Илчо Димитров, писатели като Радой Ралин, Георги Мишев, Анжел Вагенщайн,
Блага Димитрова, Валери Петров, Йордан Радичков, Марко Ганчев, Невена Стефанова, Давид Овадия, представители на природни и технически науки като
Алексей Шелудко, Ивайло Трифонов, Михаил Иванов, Петър Берон, Румен
Воденичаров, Борис Колев, Матей Матеев, артисти и режисьори като Христо
Ганев, Бинка Желязкова, Боян Папазов, Венелин Цанков, Петър Слабаков, Йосиф Сърчаджиев, музиковеди, композитори, певци като Вили Цанков, Богдана
Карадочева, Васил Найденов. Тези и редица други имена играят основна роля
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във формирането на самосъзнанието на прехода, в определянето на посоката
на движение, в създаването на идеологемите, илюзиите и митовете, които ще
задвижат от своя страна поведението на хиляди хора и ще бъдат факторът за
делегитимация на съществуващата система и за създаване на илюзорни обяснителни матрици за това какво е било, накъде се върви и докъде ще се стигне.
За да си обясним както перестройката, така и безкръвното срутване на
държавния социализъм, а след това и началото на прехода, трябва да имаме
предвид водещата социална група в този процес. Това е интелигенцията. Интелигенцията е много важен фактор във функционирането на държавния социализъм. Неслучайно още на първоначалните етапи на своето развитие той си
поставя задачата за „културна революция“ и въвежда всеобщо задължително
образование, най-напред за началното и основното училище, а след това и за
средното. Социализмът поначало е модернистка доктрина, която обръща особено внимание на науката и на знанието като инструменти на промяна. Освен това при догонващия и мобилизационен тип модернизация е много важно
бързото създаване на голямо количество квалифицирани кадри, които да заемат работните места, необходими за една бързо индустриализираща се страна.
Интелигенцията има и още една много важна функция – тя е основната група,
която генерира, възпроизвежда, разпространява духовните ценности, културата, идеологията в обществото и така легитимира съществуващата система на
власт, утвърждава групово съзнание и идентичност. Особено при държавния
социализъм, при който е снижена ролята на пазара и на пазарните фактори
като инструменти за регулация на системата и за формиране на мотивация у
хората, интелигенцията – главно художествената и научната интелигенция в
областта на социалните науки и философията – придобива свръхзначим статут
като група, от която зависи нормалното функциониране на системата. Социализмът създава гигантска хуманитарна интелигенция – важна за него като група, която утвърждава терминални ценности в обществото, духовна и културна
мотивация. Но добре е известно, че всяко решаване на проблеми ражда нови
противоречия. Социализмът създава огромна за своите възможности хуманитарна интелигенция, която се превръща в неговия Франкенщайн.
Проблемната ситуация възниква от факта, че функционирането на системата на държавен социализъм в не по-малка степен зависи от партията, от
нейния апарат и от нейните структури, които са легитимирани от интелигенцията. Така се пораждат предпоставки за противоречия и конфликти помежду
им. При това има различия и противоречия между логиката на функциониране
на политиката, при която на преден план са ефективните средства, водещи към
определена цел – властта, и логиката на функциониране на дейността на интелигенцията, в която на преден план се извеждат истините и някакви крайни
ценности, характеризиращи святото, сакрално пространство на едно общество. В периоди на ускорено развитие, силна затвореност на страната за външни
въздействия и относителна немногобройност на тази интелигенция това не се
усеща, но през 80-те години ситуацията в бившите социалистически страни и
в България е радикално променена. Създадена е огромна интелигенция, която
по своя брой и възможности за налагане на определен дискурс, на „мека власт“
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надвишава възможностите на партийния апарат и структури и започва да влияе в една или друга степен и на тях, доколкото участва до някаква степен във
формирането на различни политики.
Тази интелигенция възниква в страни, които изостават в своето икономическо развитие и се мъчат да настигнат по-развитите държави, като наблягат
на инвестиционните стоки, на тежката промишленост или на експортноориентиран растеж във време, когато Западът е на стадия на кейнсианската държава
на масово потребление. Сравнението на потребителските възможности на развитите западни страни и на страните на държавния социализъм, извършвано
от тази интелигенция, особено когато има възможност да пътува на Запад или
чрез засилващите се контакти между представители на двете системи, не е в
полза на държавния социализъм. В същото време поради ускореното развитие
на социализма преди това тя има завишени очаквания за бързо подобряване на
живота в своите общества. И в условията на вече глобални промени на икономическата ситуация, водещи до едни или други затруднения в снабдяването с
определени стоки при социализма през 80-те години, нейното недоволство от
разминаванията се засилва.
Характеристиките на нашата интелигенция се оказаха много важни за начина, по който протекоха промените в страната. Тя не успя да наложи рационален дебат и да предложи реалистични и ефективни стъпки на промяна в резултат поне на няколко основни причини.
Първо. Тя е формирана в гигантската си част по времето на социализма и
превръщайки се в много голяма и значима социална група, през 80-те години
под влиянието на съветската перестройка започва да се стреми към еманципация от политическите ограничения на социалистическата държава. В много
отношения това се дължи и на творческия характер на дейността й, който не
търпи външни ограничения. А живее в страна, в която партията има примат в
политиките и в ценностните отношения. Благодарение на комуникациите, влиянието на перестройката и огромната си маса тя попада през 80-те години под
влияние на идеята за независимата от партията и държавата интелигенция и
става основен двигател на промените. След десетилетие обаче ще се окаже, че
същите тези интелигенти са били всъщност под влияние на утопично мислене, очакващо автономия и независимост на културата и науката от партията
и държавата. Те много скоро ще си платят за тази утопичност, ще открият, че
пазарът ограничава и лимитира културата и науката много повече, отколкото
държавата.
Второ. В огромната си част тя е първо поколение интелигенция, резултат на взривната модернизация през 60-те–80-те години, дошла е от селото или
от малките градчета, от средите на селяни, занаятчии, работници и у немалка
част от нея има елементи на двойственост, маргиналност, липса на традиции
на автономно поведение. Неслучайно още преди 1944 г. е популярно понятието „полуинтелигенция“. Преобладаващата част от тази интелигенция е родена
от форсираната индустриализация и от културната революция. В определен
смисъл тя е скъсала с предходни традиции, ценностна система, отношения, типични за други социални групи и друго общество, но съвсем не е успяла да
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се изгради като автономна социална група със своя собствена традиция, устойчивост, позиции. През 80-те години Тончо Жечев ще опише поведението на
подобен тип мигрирала и неустановена социална група с понятието „лотофаги“
– хора без памет, без корени, без традиция, без чувство за историчност. Бурният и екстензивен растеж на интелигенцията в различните сфери води до това,
че на немалко места присъстват недостатъчно обучени хора, с недостатъчни
критерии за оценка, относително посредствени, една своего рода полуинтелигенция, която много често се усеща като най-силно неудовлетворена. При това
става дума за интелигенция, която се е развила в условия на липса на конкурентност между противоположни идеологически модели. „Критиките на буржоазната идеология“ се отнасят до нещо, което реално не присъства в обществото.
Липсва имунитет срещу противоположни, алтернативни теоретически модели
и нагласата е една или друга интерпретация на събитията да се възприема пасивно и повече или по-малко безкритично. Характерът на образованието също
предполага висока степен на пасивност към възприеманите знания и недостатъчна способност за осмислянето им.
Трето. Още след Освобождението на България у развиващата се българска интелигенция се формират характеристики, които я правят съвсем различна например от руската интелигенция. Основен елемент на това отличие е
силната й зависимост от държавата. Нейното оцеляване е възможно само ако е
на държавна заплата. И най-големите български интелигенти разчитат на държавата, която ги назначава за директор на Народната библиотека, за директор
на Народния театър или за нещо друго. Факт е, че дори най-големият български философ до 1944 г. Димитър Михалчев приема с охота да бъде на три пъти
посланик в чужбина, изпратен от правителства, които съвсем не блестят с морален авторитет – първия път е назначен от будещото възмущение и погнуса с
действията си превратаджийско правителство от 1923 г., чиито хора преди това
са застреляли на улицата в Прага неговия предшественик там като посланик
Райко Даскалов. А огромната част от интелигенцията са учители, университетски преподаватели и пр. Затова не един анализ описва безпощадно ясно, че до
1944 г. „българската интелигенция по социално положение е чиновническа, по
душевна нагласа службашка, а поради това и опартизанена до мозъка на костите си. Явните и скритите белези на чиновническото величие тя цени повече
от собствената си работа и културни постижения. Един професор или писател
би сметнал живота си непълноценен, ако не види пред къщата си спрял, очаквайки го, министерски файтон“6. След 1944 г. новият режим се заема с масово
създаване на интелигенция. Но тази интелигенция по своя социален статус е
държавен чиновник и развитието й зависи силно от господстващата партия.
Според официалната марксистко-ленинска наука интелигенцията е междинна
социална прослойка, която по значимост няма това място, което има например
работническата класа. За работника е много по-лесно да стане член на комунистическата партия и да използва тази позиция като средство за социален и
политически растеж, докато интелигентът трябва да чака по-дълго и вратите
за него са много по-плътно затворени. Голяма част от интелигенцията обаче
има съзнание за по-голяма значимост, тя смята, че мястото й в обществото в
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някакъв смисъл прилича на мястото на интелигентите просветители в дореволюционна Франция, в която те са приемани с интерес и имат популярност
сред широки социални кръгове, но в същото време нямат онези позиции, които
има наследствената аристокрация. Неслучайно именно сред интелигенцията е
толкова силно възмущението срещу привилегиите на децата на активни борци
против фашизма и капитализма. Освен това поради липсата на пазарни механизми интелигенцията идентифицира всички свои проблеми и ограничения с
наличната политическа система и с управляващата партия. Тъй като получаването на звания, позиции, постове е силно зависимо от това, което прави и казва
партията, немалка част от тази интелигенция, неудовлетворена от мястото си,
насочва недоволството си именно към партията и към партийно-политическото съсловие.
Четвърто. Това е интелигенция в малка, осъществяваща догонваща модернизация страна, която от Възраждането насам е главно вносител на модели
и идеи от по-развитите страни. Огромната част от нея е имитатор и вносител
на идеи и визии отвън и равнището на иновативност и оригиналност в българското общество, както и в повечето изостанали и малки страни, е относително
ниско. И когато възникне ситуация на висока неопределеност, на радикални
промени, този тип интелигенция се оказва неспособна да я осмисли рационално и или просто пренася механично и формално готови модели отнякъде другаде, или потъва в лични противопоставяния, битки и конфликти на битово
равнище. Това се вижда и в българския преход, при който интелигенцията не
успява да създаде атмосфера на рационален дебат в обществото, типична за
идеала за демокрация, а публичната сфера се тресе от политически противопоставяния, заклеймявания и личностни войни.
Пето. Екстензивното подготвяне за две десетилетия на огромно количество образовани хора става в относително затворена среда без достатъчно алтернативни мнения, при образование, което стимулира не творчеството, иновацията, различието в мисленето, а репродукцията на факти и интерпретация.
И когато стотици хиляди хора от така формиралата се интелигенция се оказват
в съвсем нова и неопределена среда, независимо че по своята функция би следвало те да внасят рационалност в обществото, да дават алтернативи в публичен
дебат, да мислят творчески с главите си какво и как е по-добре да се направи,
огромната част от тях не успяват да го направят, вземат наготово формиращи
се идеологеми и започват да ги усилват и преповтарят, въвличат се в превръщането на прехода в бойно поле на лични отношения, а не във време и място
за рационален анализ на алтернативни политики. България не преминава през
алтернативи, както става в Чехия през 1968 г., интелигенцията й е по-малко
обвързана от интелигенцията в Западна Европа с това, което става по света.
По същество нашата интелигенция, особено хуманитарната, ирационализира
прехода, тя е най-идеологизираната част от обществото, хвърля съчки в огъня
на противопоставянето и играе ключова роля на субект, чрез който системата
се саморазрушава.
Шесто. Върху поведението на интелигенцията в условия на делегитимация
на системата на държавния социализъм и на свързания с нея светоглед опреде-
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лено въздействие вероятно оказват и някои особености на културния фактор
и културната традиция. България е създадена много късно като модерна национална държава и през определени периоди радикално променя геополитическата си обвързаност и модели на развитие, което не формира достатъчно силни
традиции и нагласи на уважение към държавата.
Държавният социализъм в България като модел на догонваща модернизация в изостанали в своето развитие страни осъществява ускорен процес на
модернизация и индустриализация, опитвайки се за няколко десетилетия да
постигне това, което в развитите западни държави се е постигнало за няколко
столетия с всичките противоречия на този процес. Във всеки случай за няколко десетилетия между 50-те и 80-те години милиони хора сменят своя статус и
местоположение, но не успяват да утвърдят силни общности и модерно съзнание, остават маргинални, демонстрират в много отношения неустойчивост и
крайности в поведението, характерно за неустановените, нестабилни социални общности. Разбиват се предходни ценностно-нормативни структури и се
създават нови ключови институции. Поради силната централизация в новоформиралата се морална система нагласата е отговорността за всеки проблем
да се носи от някого над нас, т.е. разгръща се култура на снемане на отговорност, прехвърляне на вината към някого другиго и тотална безотговорност към
всичко, направено преди това.
В много отношения интелигенцията демонстрира, макар и в различна степен, поведение на маргинална група (която може да бъде описана с термина
лумпен интелигенция), което се проявява на първо място в неустойчивостта, в
бързото „пребоядисване“, в прехода от лакейщината пред силните на деня към
крайното им отрицание. Макар по принцип интелигенцията винаги да е претендирала да е носител на висши истини и ценности, на практика у немалка част от
нейните представители, които се включват активно в политическия процес, се
проявяват елементи от поведението на лумпен социална група. Този тип социална група няма чувство за корени, за устойчивост и лесно се мята от преклонението пред силните на деня до противоположната крайност на тоталния нихилизъм и отрицание. Наблюдавайки бързото ангажиране с фашизма на голяма част
от германската интелигенция през 30-те години, Хана Аренд така ще се разочарова, че задълго ще се откаже от интелектуална дейност. Подобни феномени не
са случайни. Известно е, че неведнъж в историята на ХХ век именно след бурно
нарастване на интелигенцията от всякакъв род при настъпването на процес на
социална промяна се появява феноменът „пролеткултовец“, „хунвейбин“ или
„талибан“. При всички тези видове става дума за определен тип интелигенция
или полуинтелигенция, която демонстрира лумпенски черти на поведение, проявяващи се в тотален нихилизъм към предходна култура и постижения, в деструктивност на поведението, в претенции за месианство и за предлагане на абсолютни истини. Например унищожаването на паметници и мемориални плочи
през 90-те години, защото не съответствали на „демокрацията“ и били останали
от „тоталитаризма“ у нас, не се различава от талибанското поведение, когато бе
разрушена статуята на Буда в Афганистан с обяснението, че след него бил дошъл
Мохамед и бил дал вече абсолютната истина. В Афганистан талибаните идват
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от определени школи и училища, както и лидерите на ислямската революция в
Иран преди това идват от западни университети. Включването на създадената
от социализма интелигенция като основен субект на социална промяна й придаде особено дестабилизиращ, деструктивен характер.
С разпадането на партията държава се сриват и социализационните системи и това води до хаос и крайности в поведението. Получава се своеобразна
рефлексивност на разрушителната стихия. В резултат на разпада на системата
огромна част от хората се декласират, лумпенизират, маргинализират и стават
податливи на екстремистки лозунги и конспиративни обяснения на прехода,
което дава възможност за умножаване на всякакви митологеми и илюзии за
промяната и за подмяна на сериозното обяснение на причините с представите
за злата воля на отделни индивиди или групи в обществото.

3.2. Идеологически фалшивото съзнание на промяната
Още Маркс казва, че по време на революции и радикални промени хората
си поставят едни цели, а се постига нещо съвсем различно от техните намерения. Идеологическото самосъзнание на хората и на политическите субекти,
които извършват промените, се оказва фалшиво съзнание, защото обещава
едни резултати, а се получават други. През целия период от повече от едно десетилетие всички български партии предлагат идеологически модели, които
са неадекватни на нашата реалност и от тях следват неадекватни политики и
управленски следствия. Идеологическото самосъзнание на партиите и на свързаните с тях социални групи е „фалшиво съзнание“. Това е валидно и за силите,
които ще се идентифицират като леви, и за силите, които ще претендират да са
десни.
Идеологически фалшиво съзнание има най-напред комунистическата
партия и нейната наследница. По време на перестройката на Горбачов се налага
представата, че нерешеността на проблемите на социализма дотогава се дължи
на недостиг на демокрация и на „отклонение“ от Ленин и ленинизма, и се провъзгласява, че „повече социализъм“ означава „повече демокрация“ и така ще
бъдат решени и икономическите проблеми на социализма. Снемат се идеологическите и психологическите прегради към развитите западни страни, като се
обявява, че отсега нататък политиката трябва да се основава на „общочовешки
ценности“. Самото понятие „социализъм“ е заменено междувременно в идеологическите дискусии с много негативни понятия като „административно-командна система“ и „тоталитаризъм“, което по същество означаваше отрицание
на тази система. Това се оказва една илюзия и довежда до разпад на бившия
Съветски съюз и на социализма.
У нас в процеса на разпад при това положение бившата комунистическа
партия съвсем естествено се ориентира към съчетаване на социализъм и демокрация във версията на западноевропейската социалдемокрация, макар че в
страни като нашата партията формално не се саморазпусна и не отрече връзката си с предишния период, независимо че остро го разкритикува. Тя прие, че
този период е бил отклонение, защото не е бил достатъчно „демократичен“, и
основната критика бе, че ги нямало многопартийната либерална демокрация
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и смесената икономика, т.е. основният недостатък е, че това не е била социалдемократическа партия и социалдемократическа политика. В ситуацията на
разпад на предходната социалистическа система в малка страна като нашата
това изглежда особено важно, защото даваше възможност за нова външна легитимация на бившата комунистическа партия чрез включването й сред партиите на Социалистическия интернационал. Негласните очаквания обаче, че социалдемократическа идентичност от типа на западноевропейската ще осигури
успеха, който бившата комунистическа партия не е постигнала, бяха напълно
необосновани. Надеждите, че идеологически приемайки идеите например на
Германската социалдемократическа партия, по-лесно и по-бързо ще достигнем
до благополучието на германците, се оказаха неадекватни. В епохата на глобалния капитализъм вече дори в Германия предходният социален модел не работеше, а у нас трябваше да се прави точно обратното на това, което е правила
ГСДП – да се раздържавява и да се губят социални придобивки в условия на
социална криза. България бе включена отново като периферия на световната
капиталистическа система и социалдемократическите политики от миналото
работеха трудно или не работеха. Пълна утопия бе да се смята, че „съединяването на социализма с демокрацията“ ще реши модернизационните задачи на
една страна, която е по-назад в световното развитие и то в ситуация на разпад
на предходната система, в която е била включена. Новото зависимо развитие в
рамките на световната капиталистическа система в никакъв случай не можеше
да предложи успехите, които се очакваше да се реализират, то неизбежно водеше до зависим, компрадорски, олигархически капитализъм.
Още по-илюзорни бяха очакванията на формиращата се антикомунистическа десница, която смяташе, че простият пренос на модела на западноевропейските институции ще осигури много скоро и у нас такива западноевропейски институции. Тя разпалено викаше „де-мо-кра-ция“ по митингите,
самоидентифицираше се като „демократична“ и очакваше това да донесе същите онези придобивки, които имат западноевропейските държави. Заговори
се за „преход от тоталитаризъм към демокрация“, като нито изходната точка,
нито крайният пункт на този преход бяха дефинирани вярно. Демокрацията
изобщо (всъщност либералната многопартийна демокрация) се предложи като
отговор на икономическите проблеми, пред които беше изправено българското
общество, като новия вълшебен ключ за ускоряване на развитието. Това бе една
изключително илюзорна цел. Преходът е не към „демокрация”, а към глобализиран и корумпиран капитализъм с формална многопартийна либерална
демокрация, която е все по-критикувана в съвременния свят не само защото
става все по-силно корумпирана и мафиотизирана, а и защото в условия на глобализация нейните механизми на представителност стават все по-неефективни
и доверието към партии и политици навсякъде пада. На идеологическо равнище бяха формулирани цели, нямащи нищо общо с реалностите на промяната.
И от ляво, и от дясно се извърши процес на промяна, която бе на основата на
„фалшиво съзнание“. С такова съзнание не би могло да се постигне кой знае
какво. Ако не знаеш къде отиваш, политиките и действията, които следваш, са
абсолютно неадекватни, а резултатите се разминават радикално с обещаните
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цели. Реалното движение е от една форма на догонваща модернизация на страна от полупериферията на капиталистическата система, каквато е държавният
социализъм, към разрушаване на тази форма и включване на страната в логиката на функциониране на един глобален капитализъм, но вече като периферия, защото е разрушена създадената преди това индустрия. В идеологическото
самосъзнание и на десните, и на левите това обаче е представено с фалшивата
идеологема „преход от тоталитаризъм към демокрация“, като изходният пункт
на този преход е тотално сатанизиран, възприет като „отклонение от историята“, докато посоката на движение – т.нар. демокрация, е утопично идеализирана
и се предлага като разковничето за решаването на всички нерешени проблеми
на закъснялата модернизация на едно общество, което започва да извършва
промени в една или друга област със закъснение с два-три века в сравнение със
страните от Западна Европа.
До 1989 г. в България е доминираща идеята за „морално-политическото
единство на българския народ“, обединен около общи визии и без значителни социално-икономически различия. „Морално-политическото единство“ е
предпоставка за легитимация на съществуващата система, но то предполага
и определено равнище на доверие към институциите и на социален капитал
в българското общество, позволява съвместни действия, благоприятства достигането на едни или други цели. Наред с промишлеността това е един много
важен капитал, който бива унищожен при начина, по който се формира българската „демокрация“ и свързаните с нея политически идентичности. За разлика
от повечето от останалите бивши социалистически държави, в България преди
1989 г. няма формирани алтернативни елити, няма силни дисидентски структури и противопоставяния, степента на интегрираност в системата е огромна
и нейното сриване става в резултат на външни, геополитически промени. Поради тази причина и новите елити, противопоставящи се на етатисткия социализъм, се формират преди всичко на основата на силни противопоставяния и
тотално отрицание на съществуващото, чрез тотално пренаписване на биографии, изграждане на образа на врага и формиране на негативна идентичност.
Това рязко снижи качеството на формиращия се нов политически елит и изведе напред противопоставянето, формирането на враг, омразата в действията
на българската антикомунистическа опозиция. Няколко са основните етапи на
изграждане на образа на врага.
Първият е свързан със сатанизацията на образа на Живков в първите
няколко години след 10 ноември 1989 г. Първи участниците в преврата срещу
Тодор Живков създават образа на „Живков и неговото обкръжение“, с който
обясняват всички проблеми на социализма в България и спрямо който се опитват да си изградят образи на реформатори. Петър Младенов изнася на първия
пленум на ЦК на БКП след свалянето на Живков доклад, в който рязко засилва
негативните описания за съществуващото състояние на българското общество, като обяснява всичко чрез личността на „Живков и неговото обкръжение“,
независимо че за десетилетия е част от това обкръжение и от цялата система.
Живков е арестуван и вкаран в затвора със съшити с бели конци обвинения.
Започва обаче масова вакханалия от атаки срещу него за „изнесени милиони“
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в швейцарски банки и всякакви други негативи, включително че бил „агент на
Гешев“ преди 9 септември 1944 г. Слуховете и измислиците срещу него изпълват
публичното пространство, като функцията им няма нищо общо с желанието да
се достигне до някаква истина и всъщност има психологически и политически
обяснения.
Само няколко месеца след свалянето на Живков и обвиненията срещу
него идва втори етап в идентифицирането на враг. Стилистиката на формиране на негативна идентичност чрез противопоставяне се възприема от кадри
на по-ниско равнище в БКП, които създават образа на врага в лицето на „номенклатурата“, опитвайки се, като отхвърлят досегашните ръководни кадри, да
заемат съответни позиции в партията. Тази стилистика се възприема обаче и
от формиращата се опозиция, която започва да атакува „номенклатурата“ на
БКП в лицето на всички нейни ръководни кадри. На тази основа профсъюзът
„Подкрепа“ ще подеме масова истерия за смяна на стопанските ръководни кадри навсякъде, което ще срине ръководството на икономиката.
Следва трети етап, на който образът на врага се разширява още повече,
като излиза извън границите на вътрешнопартийните битки на БСП с нейната разпадаща се идентичност и разделяне на идейни движения, нямащи нищо
общо помежду си поради начина, по който обясняват процесите. В ситуацията
на разпад на структури стилистиката на противопоставяне и на формиране на
враг, а не на обединение на нацията се възприема от политическите лидери на
опозицията. Още по време на предизборната кампания за Великото народно
събрание тя сатанизира понятието комунист, а с т.нар. карта с черепите екстраполира върху целия период събития, ставали в един негов ранен етап. Това от
своя страна води до втвърдяване на привържениците на БСП пред този, който
ги диаболизира. Формира се двуполюсен модел, който е изграден изцяло върху
противопоставянето. Ключов елемент на функционирането на политиката стават ненавистта и омразата, политиката се използва като инструмент за разрушаване на социален капитал, за дискредитиране на всеки евентуален противник
– вътрешнопартиен или извън партията. Това наистина води до разпад на социалния капитал, до превръщане на обществото в съвкупност от недоверяващи
се едни на други и на институциите индивиди, които се дебнат да се измамят,
да се излъжат и не вярват на никого и на нищо. Става невъзможно функционирането на нормални партии и се появяват популистки лидери и партии, които
набират популярност чрез манипулиране на превърнатите в тълпа декласирани големи маси от хора, а не чрез обединяване и чрез реални колективни цели.
Всяко действие обаче има противодействие. Конструирайки някого като враг
и отнасяйки се към него като към враг, ти го принуждаваш да се държи като
враг – и се получава своеобразна самопотвърждаваща се прогноза. Ненавистта
и омразата имат свойството на негативна обратна връзка, генерират от своя
страна още ненавист и омраза. Налага се принципът „око за око, зъб за зъб“ в
една нация, която никога не е била истински християнска, т.е. с култура, в която да си готов, ако те ударят по едната буза, да предложиш другата. Но както
отбелязва още Ганди, ако отговаряме на всеки противник на принципа „око за
око, зъб за зъб, всички ще бъдем слепи“. Така се стига до ситуация, при която
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20 години след началото на промените българските интернет форуми са пълни
с хора, които ненавиждат всекиго и всичко и съществуват сякаш само благодарение на яростната ненавист към някакъв враг, в който са въплътили всички
свои неблагополучия и промени. Тъжната ирония, деградацията или фарсът
на всичко, което е станало, се състои и в това, че перестройката на Горбачов
провъзгласява отказ от „образа на врага“, но обществото, което идва след това,
всекидневно, ежечасно ражда образи на врага, изобщо не може да функционира без врагове.
Цялата стилистика на политическо поведение на успешните политически
лидери от рода на Бойко Борисов е в умението им да конструират враг, върху
когото да хвърлят всички вини за случилото се през изминалите 20 години и
с когото да обясняват своята неспособност да решат какъвто и да е проблем.
В едно общество, разпаднало се поради унищожаване на социален капитал на
отделни индивиди, харизматичността на лидерите всъщност се редуцира именно до способността им достатъчно убедително да намерят враг, върху когото
да концентрират и с когото да идентифицират излъчваната от атомизираните милиони лузъри ненавист и омраза. Така се създават общности, обединени
единствено от общия враг и общата омраза и поради това удобни за властово
обединение на избиратели. Обществото остава без позитивни цели, национални идеали, каузи и единственият начин лидерът да се запази при гигантското
неравенство и невероятния бандитизъм е да измисля врагове, чрез които да
трансферира обяснения и отговорности от реалните проблеми и противоречия
към определени субекти.
Факторите за катастрофалността на промяната могат да бъдат видени през
различни призми в зависимост от координатната система, в рамките на които
се извършва оценката. В такива случаи обикновено се поставят поне два въпроса: „Кой е виновен?“ и „Защо се е получило така?“. Между двата въпроса и техните отговори има разлика. Въпросът „Кой е виновен?“ се задава в рамките на
моралното, политическото, правното съзнание с тяхната нормативност. Тръгва
се от предпоставката, че са съществували различни алтернативи и е избрана не
тази, която е трябвало, и че този, който е направил и реализирал съответния
избор, носи съответната вина и отговорност. Колкото по-кризисна е ситуацията, толкова по-остро се поставя този въпрос и у нас той е главният. При това
отговорът е идеологически доминиран и в много отношения предопределен от
доминиращите идеологически и социално-психически дискурси.
В началото на промените в България, през 90-те години, новопоявилите се
политици от различни политически сили завоюват позиции, агресивно създавайки образи на противници, виновни за проблемите, с които се сблъскваме.
Основните образи на врага са един човек („Тодор Живков“), малка група от хора
(„Живков и неговото обкръжение“), голяма група от хора („номенклатурата“,
„агентите на Държавна сигурност“), стотици хиляди, свързани с определена
партия („комунистите“), цели поколения („израслите при комунизма“), докато
се стигне до българския народ с неговите черти изобщо. Тогава се ражда първата вълна на антикомунизма, която е основен инструмент за идентификация на
десницата в България. Тя съответства на и върви паралелно с тежките кризис-
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ни процеси и по същество с разпада на системата през 90-те години на ХХ век.
Спирането на разпада и тръгването в противоположна посока от края на 90-те
години до 2008 г. води до успокояване и отслабване на противопоставянето,
съответно и на антикомунистическите нагласи. Обаче световната криза след
2008 г. стана предпоставка навсякъде в Източна Европа да се породи вторична
вълна на антикомунизъм. След 2009 г. той става характерен и за България. Повече от 20 години след началото на промяната общественият живот у нас всекидневно и всекичасно е генерирал образи на врага и това логично води до един
вторичен антикомунизъм, след като първата вълна от 90-те години изглежда
като че ли отшумяла за определен период. В центъра му стоят или различни
конспиративни теории, или псевдопсихологически обяснения. Разбира се, той
не решава проблемите на кризата, а ги задълбочава, защото реалните процеси
до днешното състояние остават незабелязани и върху тях не се въздейства.
В крайна сметка при наличието на фалшиво идеологическо съзнание на
промяната резултатите от това, което стана, се разминават радикално с очакванията. Интерпретациите на това разминаване са не по-малко изпълнени с
фалшиво съзнание, което енергично се генерира в публичното пространство и
допълнително ирационализира българската политика. В това генериране в една
или друга степен са свързани няколко основни групи.
Първата са широки маси от населението, които са обеднели, социално са
деградирали, техният статус се е сринал, живеят в огромна несигурност, не се
доверяват на никого и търсят виновния за това състояние, върху когото да концентрират своята омраза, ненавистта си. Докато за периода на социализма за
няколко десетилетия 4–5 милиона души претърпяват вертикална мобилност,
сега става точно обратното – голяма част от тези милиони са жертва на низходяща мобилност от гледна точка на доходи, социален статус, символен капитал
и така страната се изпълва с милиони лузъри, хора с усещане на загубили в
живота. Сравнителните изследвания показват, че българите са между най-нещастните в света и с най-ниска степен на доверие както помежду си, така и към
политиците в страната си. Други изследвания констатират, че около половината от българите суеверно смятат, че някой се меси в техния живот, дори че
някой им прави черна магия. При това положение те са готови жертви не само
на врачки и шамани, а и на интелектуалци и политици, които им конструират
конспирация и образ на врага, към когото да насочат техния гняв и чрез което
пък самите те да спечелят властови позиции.
Втората група са част от най-агресивните участвали в процесите на промяна интелектуалци, които оптимистично са обещавали и очаквали едно ново
общество с повече благополучие, справедливост и свобода, а са се получили
катастрофални резултати. Но катастрофалността всъщност е в много отношения резултат и на тяхната агресия и фалшиво съзнание, с които са налагали
процеси на промяна. От самото начало те са персонализирали причините за
промяна – издигали са лозунгите за „виновния Живков“, за „виновния комунист“, за „виновната номенклатура“ и след като това, което са обещавали, не
се е сбъднало, енергично конструират конспирации от зли сили, свързани със
същите тези „комунисти“, които са опропастили добрите им намерения.
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Третата група са онези политици, които имат интерес да увеличават властовото си пространство и в развихрилата се популистка вълна откриват, че
основният начин да спечелят дивиденти сред маргинализираните, обеднели,
оскотели маси, които търсят причината за това си състояние, е да я идентифицират с някакъв виновен субект, да конструират противник. Особено типичен
в това отношение е стилът на поведение на популист като Бойко Борисов, чиято
кариера в най-висока степен се гради на способността му да конструира противник, върху когото да концентрира омразата на хората.
Няколко са най-основните обяснителни модели на катастрофалността на
прехода, в който се включват различни фактори. Първият модел открива виновния, атрибутирайки отговорността към определена социална група, която
се конструира в образа на врага, виновен за разминаването между обещания и
реалности. Тонът се задава от самото начало на т.нар. преход – първоначално
от ръководството на БКП, а след това от партийни активисти, които се опитват
да заемат позиции, като избутат дотогавашните ръководни кадри. В условия на
смяна на лидера и на криза всички хвърлят отговорността на един човек – Живков, след това добавят „и неговото обкръжение“, дори съответните хора са изключени на специален пленум на БСП, който ги обвинява във всички възможни смъртни грехове. Това се прави без реален обективен анализ на станалото.
По-късно новопоявяващите се партийни активисти започват да сатанизират и
да обявяват за „класа“ номенклатурата, а своята битка срещу ръководните кадри – за нова версия на „класова борба“.
След това обаче образът на врага става необходим на новопоявяващата се
опозиция, която митологизира и рязко разширява границите на този враг, обявявайки за такъв „комунистите“ и „комунизма“ изобщо – те междупрочем стават понятия, с които се извършва конверсия от позитивни към силно негативни
значения. Тези значения започват да се приписват на преименувалата се в социалистическа комунистическа партия и на нейната членска маса и понятието
комунист в устата на формиращите се агресивни антикомунистически ориентирани политици и интелектуалци се превръща в емоционално въплъщение на
абсолютното зло, на дявола, който стои зад всички проблеми днес. Паралелно с
него ще функционира още едно такова понятие, което ще се използва навсякъде като обяснение за неуспехи и провали – „ченгетата“, „агентите на Държавна
сигурност“. Стига се до ситуация дори 22 години след 10 ноември хора от различни политически сили – като например кандидатката за президент Меглена
Кунева или външния и вътрешния министър в правителството на ГЕРБ – да
откриват в разпусната преди две десетилетия институция основния свой противник. Обявява се, че са били поставени правилни цели, но „врагът“ е попречил да се осъществят. Намесват се всякакви конспиративни теории, за да се
конструира врагът. Жан-Пол Сартр в своето „Есе за евреите“ започва с фразата:
„ако не съществуваха, евреите щяха да бъда измислени“. „Номенклатурата“, която си е раздала куфарчета с пари, „Държавна сигурност“, която дърпа конците
на всичко, и изобщо „комунистите“ непрекъснато слагат пръти в намеренията
на добрите демократи. Подобно на Сталин от 30-те години крайните антикомунисти формулират нова версия на „изостряне на класовата борба“. Като цяло
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това са различни антикомунистически версии на прехода, които се проявяват в
два основни вида – първичен антикомунизъм през първата половина на 90-те
години и вторичен антикомунизъм две десетилетия по-късно.
Вторият модел открива субекта на отговорността в разграничението на
различни поколения. Това е типично при всички предходни периоди на радикални геополитически промени, съответно на промени на модела на развитие
на страната, когато се обявява нова сакрална цел, която ще бъде преследвана:
„свободна целокупна България“ до 1944 г., „комунизъм“ до 1989 г. и „демокрация“ – след 1989 г. Във всички тези случаи модернистки се смята, че новото,
перспективното, бъдещото ще дойде с новите поколения, докато старите носят вградени у тях несъответстващи на днешния ден недостатъци от времето,
в което са се формирали и живели. По принцип миналото се разглежда като
притежаващо недостатъци, които липсват в днешния ден, тези недостатъци са
повлияли на живелите тогава поколения и ще си отидат с тях. Не се и помисля,
че в миналото може да е имало и с него да си отидат и важни ценности. Липсва
представата за ценностна традиция, дефицитно е консервативното мислене,
което да се бори за запазване на важни неща от миналото. Миналото се възприема или тотално, или предимно в негативна светлина, която е хвърлена и
върху формираните в този период поколения. Някогашната действителност е
създавала съответни недостатъци в мисленето и поведението на хората, които
днес са „отживелици“, и с преодоляването на тези „отживелици“ ще се формира
истинският субект, извършващ адекватна промяна съобразно с нови ценности.
Тази схема на мислене действа и след 1989 г. Поколенията, израснали при „комунизма“, носели у себе си неговите недостатъци („отживелици“) и трябвало
да си отидат, за да се оправим с демокрацията. Това обяснение срещаме още в
едно прословуто изказване на Филип Димитров като министър-председател,
но то и в момента е твърде популярно сред част от десните политици и интелектуалци.
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ългарската емиграция в Аржентина и Уругвай е
най-многобройната и е добре организирана. Тя
съумява да се обедини на марксически позиции и да
издава български вестници от 1921 до 1949 година.
Преследванията и ограниченията на военните режими не са в състояние да сломят борческия й дух.
За българската емиграция има данни в проникналите у нас емигрантски вестници, в изследвания и
в художествени произведения1. Цялостно изследване
на дейността на нашите сънародници в далечната Аржентина все още няма. Изключение прави мемоарната книга2 на Христо Гоневски, един от главните организатори и ръководители на емиграцията от 1932 до
1949 година. Нашата цел е въз основа на продължителни проучвания, на събрани данни от завърнали се
емигранти и на издаваните в Аржентина и запазени
в НБКМ и ЦДИА бюлетини и вестници, които са основен извор, да очертаем най-важните моменти от
революционните борби на нашата емиграция.
* * *
Първите заселници в Аржентина, малко на
брой, пристигат в новия свят през последните години
на ХІХ век. Към 1906 г. в Аржентина се установяват
участници в Илинденското въстание и някои тесни социалисти от Северна България. През 1908 г. те
създават първата национална организация – Работническо дружество „Прогрес“3. Поддържат постоянна връзка с родината, с БРСДП (т.с.) и с ОРСС. Те
участват организирано в революционните борби на
многонационалната работническа класа на Аржентина. Затова на следващата година, когато ОРСС е в
материално затруднение, секретар-касиерът Георги
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Димитров се обръща към тях с писмо 114 от 27.VІІІ.1909 г. за финансова помощ
с листовка за подписка.
Ръководителите на дружеството Панайот Стоянов, Нено Стойчев набират
средства и ги изпращат, но скоро след това дружеството замира. Българските
емигранти рязко се увеличават и се организират след Първата световна война,
когато спира приемът на работници в САЩ. Освен прокудени от скритата безработица и разорени младежи и семейни мъже предимно от селата, през този
период пристигат и някои образовани и будни младежи4. През 1921 г. се създава дружество „Христо Ботев“ с левичарска ориентация. Дружеството успява за
кратко време да организира и да издаде вестник „Възраждане“ (1921)5. Това е
първият орган на българската емиграция в Латинска Америка.
След потушаването на Септемврийското въстание от 1923 г. голям брой
въстаници се спасяват от преследвания, като отиват в далечна Аржентина. Голяма част от тях са семейни и се насочват към безлюдната северна провинция
Чако с територия колкото България. Тези наши сънародници участват в разработването и усвояването на нови земи и в създаването на памукопроизводителната база на страната. С тяхното заселване революционният елемент се засилва. Създава се българо-македонска комунистическа група. Съвместно с руска
комунистическа група към Аржентинската комунистическа партия (АКП) те
издават втория вестник – „Комунистическо слово“6 (1923 или 1925).
Тези опити показват, че българската емиграция е все още малобройна,
пръсната в различни райони на огромната страна, не е достатъчно организирана и не е в състояние да поддържа свой вестник. Много емигранти комунисти
имат пряка връзка с партията в България и през 1925 г. пускат картичка – обесването на Марко Фридман.
От 1927 г. в резултат на тежкото икономическо положение в българското
и македонското село потокът към Аржентина е най-голям. Дотогава броят на
нашите емигранти там е към 3–4000 души. За няколко години той нараства до
20 000 души – предимно млади мъже от Северна България. В малък Уругвай,
съсед на Аржентина, българите се удвояват и стават около 4000 души. През
1929 г. световната икономическа криза ограничава търсенето на работна ръка
и през 1931 г. притокът на работници спира. Бързото умножаване на емигрантите, безработицата и жестоката експлоатация ги принуждават през 1927 г. да
създадат национална организация – Съюз на българо-македонските клубове
(организации). Клубовете са класова, марксическа организация с ръководно
ядро българска група към АКП, която съществува под различни имена от 1919
до 1949 г. и обединява цялата българска емиграция. За същността на клубовете
най-добре говори мотото: „Чрез класова просвета към класова борба“.
През 1929 г. ръководството на клуба в Буенос Айрес издава листовки и
позиви, с които емигрантите се призовават да се включат в борбата на аржентинските прогресивни сили и за солидарност с измъчените братя в България,
борещи се против фашизма. След листовките започва да излиза като орган на
клубовете „Бюлетин“7. Заедно с него, почти без прекъсване до 1949 г., се издават български вестници. Те ориентират слабо знаещите испански език наши
емигранти, съдействат за класовото им осъзнаване. Полага се здраво начало на
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българския емигрантски печат в Аржентина.
Две години по-рано (1927 г.) анархическа група емигранти успяват да издадат няколко броя на вестник „Безвластие“8, но бързо заглъхват.
През 1929 г. българската партийна група към АКП издава бюлетин „Червено знаме“9. Материалите са зов към емиграцията да се включи в борбите на
аржентинските работници. Развитието на българския периодичен печат значително се затруднява и спъва от военните режими, които започват с военни
преврати от 1930 г. и с малки изключения продължават до 1945 година.
След преврата на 6 септември 1930 г. се забраняват политическите партии и членуването в дружества и групи. Към полицията се създава специална
Секция за борба против комунизма. Нейните агенти следят дейността на българската емиграция и периодически предприемат обиски, спират българските
вестници, задържат и преследват най-изтъкнатите дейци. При арест на Митьо
Ачков, издател на бюлетина „Червено знаме“, е конфискувана пишеща машина. Това става причина да спре издаването на двата бюлетина. Но дейците от
централното бюро на клубовете са опитни, находчиви, упорити и продължават
дейността при нелегални условия. През този период нашите емигранти получават в. „Съзнание“, издание на българските емигранти в гр. Детройт, САЩ, в.
„Ехо“ и други прогресивни издания от България.
На 7 юни 1931 г. нелегално се провежда учредителен конгрес на Съюза на
клубовете. Конгресът избира централно бюро с председател Иван Василев-Аржентински. Представени са 20 клуба. Изградени като просветни, клубовете
активизират и масовизират дейността си. На членовете им се препоръчва да
участват в политическите акции на аржентинските работници. През този период българските емигранти създават първите си културни институти. В гр.
Берисо и в провинция Чако се откриват български училища. В Берисо започва
да действа културно-просветно дружество „Кирил и Методий“, което играе ролята и на читалище. В гр. Хосе Мармол в Чако се открива читалище „Асен Златаров“. Културни и взаимоспомагателни дружества се създават в Буенос Айрес,
в гр. Монтевидео в Уругвай и в гр. Комодоро Ривадавия в далечна Патагония.
Засилва се просветната и патриотична дейност на нашата емиграция.
В работата на Втория конгрес на българо-македонските просветни работнически клубове през 1932 г. участват 20 клуба от Аржентина и Уругвай.
Конгресът отчита, че по-голямата част от нашата емиграция не може да ползва вестниците на испански език и не може да следи прогресивните издания в
България. Необходим е български вестник, който ще помогне да се организира
емиграцията в клубовете. Избраното централно бюро дава силен тласък на културно-просветната дейност и подготвя издаването на бюлетин „БМ (Българомакедонски) емигрант“10 през 1933–1936 г. Особено е активен клубът на строителите българи, работещи по шосетата в околностите на Буенос Айрес. Този
клуб е наречен „подвижен“, защото развива дейност по строителните обекти.
Въпреки полицейските забрани българските работници проявяват политическа активност с участие в първомайските акции през 1931 и 1932 година.
Поради липса на печатарска техника издаването на бюлетина започва през
1933 г. Отначало се ползва пишеща машина на украинска организация. След
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това чрез редакцията на в. „Съзнание“ от гр. Детройт се доставят два комплекта
славянски букви и се монтират на пишеща машина.
„БМ емигрант“ е идеен продължител на „Бюлетин“ и на „Червено знаме“.
Идейните му позиции се определят от мотото: „Чрез класова просвета към класово съзнание и борба“. Издателите на бюлетина съзнават, че в класовото общество просветата е винаги класова. „БМ емигрант“ излиза при трудни условия. По страниците му са публикувани много статии в защита на Г. Димитров
и на другите подсъдими по процеса в Лайпциг, поставят се задачите, отчитат се
успехите на клубовете. Първомайският брой през 1935 г. е специално оформен
и подходящо илюстриран. Има статии за Септемврийското въстание от 1923 г.,
против фашизма и войната, за работническите борби в Аржентина.
Централното бюро на клубовете издава през 1933–1934 г специална картичка с образа на Георги Димитров и на другите подсъдими и монтажа „Димитров срещу Гьоринг“, провежда помощна акция в тяхна защита. Много емигранти се снабдяват с излязлата в гр. Монтевидео на испански и нашумяла „Кафява
книга“, която разобличава хитлеристите като подпалвачи на Райхстага и на
нови войни.
Въпреки терора и преследванията клубовете провеждат конгреси през
1933 и 1934 г. Един от тях става в Монтевидео, защото буржоазните свободи в
тази страна са по-големи. През този период нашата емиграция участва активно
в МОПРА – Червената международна помощ. Те подпомагат международното
работническо движение, жертвите на фашизма в Германия, Гражданската война в Испания и работническото движение в България.
След VІІ конгрес на Коминтерна през август 1935 г. клубовете възприемат
новата тактика на широка антифашистка борба против фашизма и войната. На
VІ конгрес на клубовете през 1936 г. се осъжда сектантството, снема се лозунгът
за класова борба и се повежда борба за създаване на легален вестник. Съюзът
на българо-македонските клубове се трансформира в Българска антифашистка
и антивоенна лига (БААЛ) и съсредоточава работата си в работническите и в
масовите организации.
Ръководството на лигата развива оживена и ефективна просветна дейност.
Подготвят се вечеринки и забави. Пеят се „Тих бял Дунав“, „Жив е той, жив е“,
български народни песни. Изпълняват се български народни хора. В почивните дни до 1940 г. редовно се организират по 5–6 пикника годишно извън Буенос
Айрес с присъствието на 300–400 души. Пикниците са легална форма за масови
увеселения, за поддържане на националния и класовия дух, за привличане на
цялата емиграция. Чрез пикниците се набират средства за организацията и за
вестника. Нашата емиграция се вдъхновява от духа и идеите на Христо Ботев,
Васил Левски, Димитър Благоев и Георги Димитров.
Вестник „БМ емигрант“ спира, но като негов продължител започва да излиза в. „БААЛ“ (от 1936 г.)11. Сега мотото е „За масова и единна борба против
фашизма“. Вестникът ратува за солидарност в борбата против реакцията и фашизма. С разтурването на лигата през 1937 г. вестникът спира да излиза, но
българската емиграция не остава без печатен орган.
В Буенос Айрес през 1935 г. се създава театрална трупа. Тя обединява си-
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лите и задоволява културните нужди на българите в столицата и в предградията. Понеже властите не разрешават да се казва „Христо Ботев“, получава
името „Шекспир“. Редовно се уреждат вечеринки, забави, пикници, на които се
представят български пиеси, песни, танци, хуморески и рецитали. Използва се
салон „Форверц“, собственост на немски социалист.
През 1937 г. театрална трупа „Шекспир“ се разраства, укрепва и прераства
в културен център. Той открива български дом на ул. „Кочабамба“ № 3871. Създават се оркестър, хор и танцова трупа. Разширяват дейността си българското
училище „Кирил и Методий“ в Берисо, читалище „Асен Златаров“ в Чако, взаимоспомагателното дружество в Комодоро Ривадавия и културното дружество
в гр. Монтевидео.
През 1935–1937 г. по инициатива на Никола Поповски излиза в. „Македонски глас“12, като частно издание, но зад него е ръководството на емиграцията.
Вестникът отразява живота и борбите на македонската и българската емиграция. Вестникът спира, защото Н. Поповски се представя за марксист, но се противопоставя на ръководството по принципни марксически въпроси.
* * *
През 1930 г. българското сговористко правителство открива консулство в
Буенос Айрес. Консулът Юпитер Дойчев получава задача да привлече и да организира нашата емиграция на правителствени позиции. По негова инициатива
и с негово съдействие група емигранти създават българско дружество „Възраждане“. Консулството финансира в. „Българска мисъл“13. Той излиза през
1931–1940 г. привидно като независим литературен седмичник с цел да привлече емиграцията. С демагогска цел в началото се отделя значително място за тежкото положение на емиграцията, публикуват се статии за нашите възрожденски и културни прогресивни дейци. Вестникът има претенции за обективност,
надпартийност и неутралност към политическите течения сред емиграцията.
Като се убеждава, че няма да заблуди и да отклони организираните емигранти,
от 1935 г. вестникът минава на открити фашистки позиции.
Организираната в българо-македонските клубове и в БААЛ българска
емиграция разобличава навреме демагогските цели и задачи на хората около
консулството. За 10 години се издават 159 броя в. „Българска мисъл“. И ако
първата година вестникът излиза редовно всяка седмица, през следващите
години се издават 9–14 броя годишно, а в 1940 г. – само 2 броя. Това показва,
че вестникът е дискредитиран и бойкотиран от самата емиграция. В същото
време консулството прави доноси против ръководителите на емиграцията,
съставя черни списъци, взема големи такси за документите на завръщащите
се емигранти.
След ІV конгрес на Съюза на българо-македонските клубове през 1934 г.
организираната българска емиграция провежда на 2 юли протестен митинг
пред консулството. Пръскат се позиви. Консулството се разгромява. Предприема се акция – събират се повече от 2000 подписа против консула. Протестът е
изпратен до правителството в София. Консулът е отзован, но новоназначеният
продължава същата линия.
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* * *
Първите емигранти тесняци членуват в създадената през 1896 г. Аржентинска социалистическа партия. През 1918–1920 г. се образува Аржентинска
комунистическа партия (АКП). В учредяването й участва Никола Казанджиев,
участник в Илинденското въстание от 1903 г. В АКП през 1922–1925 г. работи Янко Атанасов, който по-късно става професор, икономист. Много българи
емигранти членуват и работят в АКП. Създаденото през 1929 г. ръководство
на партийната група организира емиграцията до 1949 г. През 1936 г. бюрото
на българската комунистическа фракция издава в. „Червено знаме“ (1936 г.)14 с
материали и документи за БКП. Бюрото обединява българската емиграция на
прогресивни марксически позиции и се нарежда на първо място по организираност и сплотеност сред другите национални групи към АКП.
Продължител на в. „БААЛ“ е в. „Народна трибуна“ (1936–1939)15. Той излиза 4 години и е първият масов прогресивен печатен орган на българската
емиграция в Аржентина и Уругвай. В началото е частно издание, а от 1938 г.
става орган на сдружение от стотина емигранти, със същото име. Вестникът
подкрепя Гражданската война в Испания, бори се против опасността от нова
война и поддържа свободолюбивите идеали на българската емиграция. Публикува общи политически информации, художествени материали от съветски,
български и латиноамерикански автори. Информира за дейността на емиграцията, ратува за културно издигане и за запазване на патриотичния дух и на
националното съзнание. Дава интересни сведения за гостуванията и срещите с
писателя Светослав Минков през 1936 г. и с изтъкнатите оперни певици Надя
Ковачева през 1937 г. и Илка Попова през 1938 г., срещи, които раздвижват
емиграцията. През 1939 г. с нареждане на полицията пощата отказва да го разпространява и той спира да излиза.
На 1 септември 1939 г. започва Втората световна война. Реакцията в Аржентина взема връх и всячески затруднява прогресивната дейност на българската емиграция, но ръководството е находчиво и съумява да запази завоюваните позиции, за да разшири дейността си.
През 1942 г. дружество „Шекспир“ използва благоприятната обстановка
и получава името „Христо Ботев“. Създава се български комитет за подпомагане на Червената армия, която води тежки битки с немските нашественици.
Предприемат се акции за обединяване на цялата славянска емиграция в Южна
Америка, която наброява около 800 000 души. Обединяването се осъществява
от комитет, създаден на 6 декември 1941 г. През 1942 г. се провежда славянска
конференция в Буенос Айрес, а Първият славянски конгрес заседава в гр. Монтевидео през 1943 г. В него българската емиграция участва с делегати. Материалите от конгреса излизат в сборник на испански език16.
През 1941 г. излиза нов вестник, с редактор и стопанин Поповски, „Балкански глас“ (1941–1942)17, подкрепян от българите и македонците антифашисти. Той проявява пораженство по отношение на Червената армия и вестникът
спира да излиза през 1942 година.
В разгара на Втората световна война, когато фашизмът намира почва в
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Аржентина, прогресивните емигранти издават на редовен печат в. „Емигрантско дело“ (1942–1943)18. Вестникът дава информация за хода на войната, за героизма на Червената армия, оскъдни сведения за въоръжената борба против
фашизма у нас, за дейността на Славянския съюз. Мотото на вестника е: „От
емиграцията за емиграцията“, а задачата – да организира борбата с националфашистката отрова.
През 1941 г. по инициатива на националните славянски организации се
издава в. „Унион Еслава“19 („Славянско единство“) (1941–1948), който и става орган на Славянския комитет. Вестникът публикува данни за дейността на
цялата славянска емиграция. Активен участник в създаването и списването му
е Христо Гоневски, който е и негов директор, а Тодор Ценков е редактор. Но
ударите на властта се стоварват и върху този вестник. През октомври 1943 г.
той е спрян за повече от една година. В това време излиза сп. „Еславо“20 („Славянин“).
Победите на Съветската армия при Москва и Сталинград активизират
българската емиграция и въпреки полицейските произволи и преследвания тя
развива широка политическа дейност и увлича цялата българска емиграция от
гр. Комодоро Ривадавия до провинция Чако.
* * *
Вестта за падането на фашистката власт в България на 9.ІХ.1944 г. пристига в Аржентина в същия ден. След 2 дена активните емигранти в Буенос Айрес
създават временен помощен комитет „Свободна България“. Комитетът излиза
с апел към емиграцията да се сплоти около отечественофронтовска България и
в този тежък за родината период да я подпомогне материално. В края на 1945 г.
комитетът в Буенос Айрес става централен и с негово съдействие в Аржентина
и в Уругвай се създават 40 помощни комитета, които обединяват цялата българска емиграция.
През март 1946 г. излиза Манифест и се провежда Първият конгрес на комитетите „Свободна България“. Вторият конгрес е през април 1947 г., Третият
– в гр. Берисо през април 1948 г. На 28 април 1948 г. с декрет на правителството
на Хуан Перон дейността на Славянския съюз и на помощните комитети е забранена. Въпреки преустройството им през септември в просветни организации със задача да подпомагат морално родината, дейността им е прекратена в
началото на 1949 г. и е репатрирана последната група ръководни дейци.
Въодушевени от победата над фашизма и от решенията на конгресите, комитетите развиват широка политическа, помощна и просветна дейност. Българският дом на ул. „Кочабамба“, културните организации в Берисо, Комодоро
Ривадавия, Монтевидео и в провинция Чако са средища за поддържане на българските обичаи, песни и танци, за новини от социалистическа България.
В тежките следвоенни години, когато разорена България има най-голяма нужда от икономическа помощ, комитетите провеждат 4 помощни акции.
Първата кампания за 80 000 песи е обявена през май 1946 г. и в кратък срок е
преизпълнена. Втората също за 80 000 песи е обявена през август 1946 г. Третата кампания за 100 000 песи е обявена през януари 1947 г. Със събраните от
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трите кампании 350 000 песи са закупени и изпратени в България 30 тона гьон,
75 тона сурови кожи, танин, 5 големи сандъка с дрехи и 1 сандък с обувки. Изпратена е сума за строеж на дом за сираци от въоръжената борба. Четвъртата
помощна акция е обявена на 1 октомври 1947 г. за 50 000 песи, когато започва
организираното завръщане на най-активната част от емиграцията.
От началото на 1944 г. българската емиграция започва да издава бюлетин
„Свободна България“. Той е първото издание след забраната на славянските
издания в края на 1943 г. Бюлетинът е зов за подкрепа на победата над фашизма в Европа. В него са поместени няколко статии от Георги Димитров, както и
статии за откриването на Втория фронт в Европа. Няколко броя излизат след
победата на 9.ІХ.1944 година.
През април 1945 г. излиза в редовен печат в. „Възраждане“ (1945–1949)21.
Той е най-масовият и солиден вестник с мото „Септември ще бъде май!“. Задачата му е да печели приятели и привърженици на нова България. Поместват се
материали за въоръжената борба, за преобразованията в нашата родина след
победата, статии от изтъкнати дейци на БКП като Цола Драгойчева, Стела Благоева, Владимир Поптомов, Светослав Колев, Крум Кюлявков, материали от
възрожденски дейци. Има обширни информации за дейността на помощните
комитети, конгресите и помощните кампании.
През 1947 г. с подписка-кампания на обединената славянска емиграция се
събират 180 000 песи. С тях се закупува и обзавежда славянска печатница, в която се печатат всички славянски издания. Печатницата е създадена на 27 юни с.г. и
през август е посетена от големия чилийски поет Пабло Неруда. През септември
в гр. Монтевидео е открит славянски дом. Издават се в. „Вос Еславо“ („Славянски
глас“)22 и сп. „Нуестрас Тиерас“23 („Нашите земи“). През 1946 г. са отпечатани и
разпространени портрети на Христо Ботев и на Георги Димитров.
През 1947 г. Централният помощен комитет успява да издейства и да подготвя 3 пъти седмично 30-минутни предавания на български език по радио
„Буенос Айрес – славянска емисия „Мундо „Еславо“.
На 11 април 1948 г. полицията затваря славянската печатница. Последователно се спират всички прогресивни славянски вестници, включително и
в. „Възраждане“. Така завършва дейността си една отломка от нашия народ в
новия свят и революционната й дейност, която е частица от нашата история.
* * *
Емигрантите са неуки млади мъже, предимно от селата, без квалификация.
Те не са придирчиви. Постъпват на каквато намерят работа, особено при честите кризи и масовата безработица. От дребни собственици те стават наемни
работници, подложени са на жестоката експлоатация и бързо се осъзнават класово. Работят в чужди английски и американски компании в Аржентина. Емигрантските организации стават школа за комунизъм и повечето от емигрантите
при завръщането си са носители на социалистически идеи.
Нашите емигранти се съсредоточават компактно в няколко центъра на Аржентина и Уругвай. Първите емигранти са участници в Илинденското (1903 г.)
и Септемврийското (1923 г.) въстание. Много от тях са социалисти от България
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и там създават национални организации в най-тясна връзка с АКП. Под тяхно
влияние и ръководство много млади неопитни емигранти се осъзнават класово, с голям жар и всеотдайност се включват в класовите битки и стоически понасят рисковете в борбата.
Мнозинството емигранти са неуки работници или само с начално образование, а малкото образовани оценяват значението на печатното слово и съумяват – без щатни сътрудници и редактори, въпреки преследванията, в извънработно време, години наред да издават и да разпространяват български
бюлетини и вестници и чрез тях да привлекат цялата българска емиграция.
Голяма заслуга за организирането на емигрантския печат има Христо Ив.
Гоневски. Завършил полиграфическо училище в София, квалифициран цинкограф, той подготвя технически изданията и сам става автор и редактор на
много материали. Заедно с него укрепват като вестникари Тодор Ценков, Стоян Нейков, Митьо Ачков, Петър Ангелов, Добри Калев, Киро Дуков, Никола
Казанджиев, Михаил Левичарски, Нено Стоянов, Енев, Гено Кънчев, инж. Л.
Хасекиев и много организатори и разпространители. Иван Звездев е редактор
и пренася значително количество вестници и ги предава в НБКМ – София. Заслуги за българския печат в Аржентина имат още д-р Тома Давидов, Никола
Поповски, Стоян Данев и други от в. „Българска мисъл“.
Издателите на вестниците осигуряват редовното им излизане от средата
на 30-те години до 1949 г., поместват материали от ръководни дейци на БКП,
информации за успехите на съветските народи в изграждането на социализма.
Победата на социалистическата революция в България е мощен стимулатор за обединяване на цялата българска емиграция и за провеждане на помощни кампании за подпомагане на разорената ни родина. Със засилването на реакцията в Аржентина ръководният екип на емиграцията напуска страната през
1948–1949 г. С това дейността на нашите емигранти отслабва, но не пресеква.
През декември 1959 г. Стоян Данев започва да издава в. „Български глас“24 в гр.
Ла Плата, а в гр. Сеанс Пеня и Резистенция, провинция Чако, редовно в определени дни и часове по радиото има емисии на български език.
Най-добре организирана е българската емиграция в САЩ и в Канада. Тя се
заселва значително по-рано, през периода 1892–1914 г., и изпитва експлоатацията в най-добре организираната буржоазна държава. И по издателска дейност
те са на първо място с 31 заглавия на бюлетини и вестници. Емиграцията в Аржентина е на второ място с 10 бюлетина и 6 вестника. Те могат да се сравняват
с издателските центрове на революционната емиграция преди и след Освобождението в Солун, Браила, Галац, Букурещ и Цариград.
С дейността си българската емиграция в Аржентина запазва будно национално и създава класово съзнание. Много емигранти заминават семейно
или създават семейства в Аржентина. Поколението, родено там, получава аржентинско поданство и загубва българското си име, осъдено е на асимилация,
която след няколко поколения ще приключи. Но то ще запази българския си
корен.
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Българска емиграция. – Вж. Български алманах 1925 г., с. 867; Тричков. Истината за Аржентина. – Работнически вестник, бр. 199, 17.І.1923 г.; Гоневски, Хр. Спомени за революционната ми дейност в Аржентина. ЦПА, С., № 2367; Българите в Америка. – Вж. България – нашата
родина. С., 1955; Казанджиев, Н. Спомени. ЦПА, С., № 2462 и 3256; Ганчев, А. Автобиография
и спомени. Окръжен исторически музей, Габрово; Гоневски, Хр. Българският периодичен
печат в Аржентина. – Български журналист, 1975, кн. 10, с. 38; Ковачева, М. Българската
колония в Аржентина и Георги Димитров. – Векове, 1982, бр. 3; Данев, Ст. Българите в Аржентина. – Учителско дело, бр. 70–71, 8 и 11.Х.1968; Шивачев, Б. Писма от Южна Америка.
С., 1945; Ценков, Т. Под аржентинско небе. С., 1962; Аржентински, Ив. Далечна Патагония.
С., 1947, и Моята аржентинска младост. С., 1974; Илюстрован сборник. Буенос Айрес, 1947;
Спомени от лични срещи с Христо Гоневски, Тодор Кръстев, Йовчо Филипов, Антон Ганчев, Петър Цонев, Кръстьо Ив. Дончев, Кольо Караганев и други завърнали се емигранти.
Гоневски, Хр. Далеч от роден край. С., 1920.
На 7 юни 1908 г. Панайот Стоянов, Иван Георгиев, Рафаел Калме, Нено Стойчев и Сава
Попов създават дружество „Прогрес“ в Буенос Айрес. Уставът е отпечатан в София през
1909 г.
В Аржентина отиват Георги Ковачев – учител, Борис Шивачев – писател, и др.
В. „Възраждане“ излиза през 1921 г. вероятно на циклопечат.
В. „Комунистическо слово“ излиза на български и на руски език в 4 страници 4–5 месеца.
Според някои – през 1923 г, а според Н. Казанджиев – през 1925 г. Не е запазен.
„Бюлетин“ излиза на циклопечат през 1929–1930 г. месечно в тираж 1000. Спрян. Запазени
няколко броя.
В. „Безвластие“ излиза през 1927 г. Редактори Р. Тричков и Стрезов. Запазени няколко
броя.
Бюлетин „Червено знаме“ излиза през 1929 г. на циклопечат.
В. „Емигрант“ излиза 4 години през 1933–1936. Двуседмичник на циклопечат. Излизат 16
броя. Пази се в ЦДИА, С., в личния архив на Хр. Гоневски.
В. „БААЛ“ – излизат 2–3 броя от 1 юни 1936 г. на циклопечат.
В. „Македонски глас“ излиза 3 години през 1935–1937 г. едновременно с в. „Народна трибуна“.
В. „Българска мисъл“ излиза 10 години от 26.ІV.1931 до VІ.1940 г. Редактори: Иван Ц. Сираков, Ст. Данев, Марин Сапунджиев, Самуил Стрезов. С много липси в НБКМ. Брой 125
– българо-аржентински.
В. „Червено знаме“ излиза на циклопечат в няколко броя през лятото на 1936 г. Според
Антон Ганчев излиза на 2 месеца до 1945 година.
В. „Народна трибуна“ излиза 4 години от 1.ІV.1936 до ХІІ.1939 г. в 86 броя. Двуседмичник. С
много липси в НБКМ, София.
Илюстрован сборник – Първи латиноамерикански славянски конгрес. Буенос Айрес, 1943,
78 стр. с илюстрации.
В. „Балкански глас“ излиза от 1.VІІ.1941 до 9.V.1942 г. в тираж 1000 броя. На вестника сътрудничат Хр. Гоневски и Киро Дуков.
В. „Емигрантско дело“ излиза от 25.VІ.1942 до 25.ІХ.1943 г. като орган на Българската музико-театрална трупа „Шекспир“ в Буенос Айрес и на Културната организация „Кирил и Методий“ в Берисо. Двуседмичник. Директор на вестника Киро Дуков. Тираж 1300 броя. Има
липси в НБКМ, София.
В. „Унион Еслава“ започва да излиза на 6.VІІ.1941 г., спрян през юни 1948 г. Излиза 6 години
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с тираж от 5000 до 20 000. Вестник на всички славяни.
Сп. „Еславо“. За него съобщава Хр. Гоневски в книгата „Далеч от роден край“.
В. „Възраждане“ излиза от 5.ІV.1945 до 8.ІV.1949 г. Директор Гено Кънчев, издава Атанас Колев. Редактори: Киро Дуков, инж. Л. Хасекиев, Тодор Ценков. Редакцията поддържа връзки с в. „Ново време“ в Канада. Запазен с липси в НБКМ, София.
В. „Вос Еславо“, за него дава сведение Хр. Гоневски.
Сп. „Нуестрас Тиерас“, и за него сведение дава Хр. Гоневски.
В. „Български глас“. Редакторът Стоян Данев се опира на българските дружества „Иван Вазов“ в Берисо и „Г. Раковски“ в Буенос Айрес. През 30-те години Данев е редактор на в.
„Българска мисъл“, но идейно се преориентира. Не ми е известно докога е излизал вестникът, защото Данев вече е покойник.
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ЕСЕТА*
Николай Петев
НЕ ПРОДАВАЙ, ДЪЩЕ

К

оминът на старата прадядова къща дими. Извисява някакви нови, бели,
като че ли непознати послания към звездите. Поне неразбираеми от мен.
Кой ли ги изпраща? Кой ли ги разбира? В едно съм сигурен – старата къща
нови думи ни казва. Това е така, може би, защото в нея живее моята малка
едногодишна дъщеря. Явно тя ги изпраща. Какво ли казва на тъмното небе
и на мразовитите трепкащи звезди? Какво ли е по-различно от моето детско
послание, от това на баща ми, от това на дядо ми Никола? И защо толкова ме
интересува?
Когато искаш да разбереш някого, то е защото го обичаш. (Бащите много
се разтапят по дъщерите си. И обратното. Науката е дала своето обяснение.)
Аз толкова я обичам, че искам да й кажа всичко, което знам, да й говоря, дори
когато съм излетял през някоя сутрин заедно с лястовиците на юг към звездите. Те вечно са изпращали и посрещали човека. Хладни и топли, изгряващи и
залязващи, вечни. Когато аз няма да мога да й говоря, те ще продължат да й изпращат сигнали. Вдигай глава и ги слушай, дъще. Човек, който не гледа небето,
е свит, може би – потаен и прикрит човек.
Мило мое момиче,
Твой ще бъде новият свят. И аз едва ли ще мога да го предугадая, да го
предположа, за да те запазя и съхраня в шепа, в гнездо, под покрив, завивка и
с душа. Ти ще четеш това писмо вече когато си голяма, когато ще знаеш много
повече за света, пък и за себе си. Дали няма да ти се стори претенциозно? Повярвай, не искам да е така. Просто искам да ти помогна, за да бъде животът ти
пълен, дълбок, сътворителен, умен и красив. Моят бе такъв. И ти ще имаш деца,
и ти им напиши писмо. Длъжни сме.
Мое малко момиче,
Имам само един-единствен съвет – запази прадядовата си къща. Не я продавай – поне заради това, че тук майка ти те учи на стихотворението „Аз съм
българче...“ Дядо ми тук се е върнал от война. Жив. Представяш ли си каква

* Из книгата на Николай Петев „Не ме ли помниш...“. С., Български писател, 2011.
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радост е било? Срещнала го е любимата и му е родила двама сина. Тази къща е
видяла много скръб и радост. Тя има чардак за поглед, огнище за топлина, цветя за закичване, чемшир за гробища и елха за Коледа. Тя е толкова българска
– с чучура, с кладенеца и с масата под сайванта – за раздумка и за ум. Това е
Отечеството ти. Знам, че светът ще става все по-малък, но тази твоя Родина ще
бъде голяма, ако я чувстваш с цялата си българска емоция, ако разбираш с целия си ум неповторимостта й. Разбираш ме, нали? Ще ти предлагат много пари
– но ти не продавай! Аз живея във време, когато големите пари побеждават
големите идеи, но вярвам – друг вятър ще задуха в човешкото небе. Ще направя
в заника на дните си и невъзможното (вярвам, че хората ще са по-мъдри), но ти
няма да свеждаш очи. Ще гледаш времето в очите. Някой ще ти каже, че парите
са вечни като звездите – зачеркни този човек. Той е Дяволът. Вярвай на онзи
човек, който бърза да прави Добро, на онзи, който Променя. Той е Търсачът
и Тръбачът. С него бъди, като него прави. И няма нищо страшно, че бързо ще
гориш. На всекиго вярвай, не вярвай, че има лъжци. Честността ще спаси света.
Манипулацията ще го нарани. Една бяла съседка ще те научи да месиш хляб.
Дори да останат трохи от приятелствата ти, ти в живота ги пази.
А сега, дъще моя,
Пиши послания на звездите от комина на нашата стара прадядова къща
– каква хубава професия за едногодишни!
2005 г.

МЕМОАР

Н

ие бяхме седмина. И бяхме силни и красиви, може би защото бяхме млади.
Казаха ни: „Ето я височината. Гола е. Страшна е. Трябва да я вземете.“
И тръгнахме... Странно... не ни определиха командир. А тя бе гола, с изрусена трева. Застрашителна, защото се вбиваше в небето. Височините винаги са
неизвестни.
Първите метри на открито бяха в тишина. Само вятърът свистеше отгоре
надолу и единствено стъпките ни с охлузванията си нарушаваха покоя на предчувствията.
Затрещяха отгоре. Първи падна този отляво на мен. Право в челото бе ударен. Кръвта напълни сините му очи.
Заровихме глави в земята. Захапахме я. Трева и пръст. Нямаха вкус.
Не бяхме страхливи. Изправихме се. Срути се вторият, защото бе станал
пръв. Очите му ме заклеваха.
Нагоре! Нагоре!
Тогава изведнъж загърмяха и отдолу.
Нашите раниха третия. Очите му ме питаха: „Защо?“. Болките му бяха ужасяващи. Светът е пълен с ранени. Не искам да умирам по този начин. След малко притихна.
Тогава четвъртият ми подаде ниско по тревата слушалката на радиостан-
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цията. Долу не я бяха изключили. Говореха за нас: „Тези не ни трябват. Отпиши
ги. Има ги в списъка на загиналите.“
И четвъртият тръгна надясно. Искаше да ги надхитри. Но се свлече. Не
видях очите му. Далече беше, но беше искрен.
Изведнъж петият се проточи с вдигнати, предадени ръце. И пак избухна
тишина. Само че... Само докато стигне догоре. Изстрел. И ни го търкулнаха
обратно. Не му видях очите. Май нямаше.
Погледнах към синята вис. Никакъв бог не се виждаше. Бяхме останали
само двама. Единствено на себе си можехме да разчитаме. И когато очите ни се
срещнаха, усетих огромна сила – от мъст и от вяра. За четиримата вече отлетели, за младостта, която няма да се повтори, за това, че някой друг решава какъв
ще бъде единственият наш живот. Устните ни набъбваха от сила. Пораснахме.
И поехме нагоре като великани. Стреляхме като бесни.
И стигнах...
Да, на височината... А там нямаше никой... Обърнах се за шестия. Бе проснат само на няколко метра. Очите му гледаха побеждаващо, но хладно...
Тези от върха просто бяха избягали.
А онези отдолу също мълчаха...
Погледнах пак към шестия. В очите му май имаше още нещо...
Да, да... Само да си почина малко... (Тогава се пишат мемоари.)
Да, да, бъдете сигурни, момчета, непременно ще сляза долу.
2010 г.

ФАРЪТ И НЕГОВИЯТ ПАЗАЧ
„Пиша ви, за да разбера дали
съществувате в действителност.“
Из писмо на една ученичка
до Айнщайн

И

скам да ви разкажа за един морски фар и неговия пазач. Всеки може би
поне веднъж в живота си е виждал фар. Аз ще ви разкажа за моя. Някой,
може би, пък въобще да не е виждал... Тогава този разказ най-вече към него е
целеустремен.
Моят фар стои изправен на морския бряг. Да, фар не стои в ниското, нито
пък по невероятни върхове. Той стои на бряг, на ръба между земята и водата.
Направен е от здрави камъни, изсечени от гръдта на земята. Споен е с ум, пот
и невероятни усилия. Фарът също така се строи дълго, защото вълните пречат.
Основата му е стабилна и понякога имам чувството, че обратното продължение
на фара е оста на земята.
Пазачът е обикновен човек. Най-характерното за него е, че никога не излиза в отпуска.
И понеже нямам за цел дълго да изпитвам вашето въображение, ще кажа,
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че виждам във фара литературата, която носи в същността си най-истинското време, и времето, което носи в същността си най-истинската литература. А
колкото до пазача, това естествено е писателят, който... Но за него по-нататък.
Разбира се, фарът и пазачът ще бъдат от нас безпричинно осакатени, ако вложим в тях само тези две понятия. Вярвам, че вашето асоциативно мислене ще
открие и други, така необходими ни ориентири.
И така, фарът светва и угасва. Винаги. Той като че ли търси моряци, но и
те, и те – винаги го търсят. Фарът свети и в буря, и при най-спокойно време.
При ураган той чертае посоката, при закротеното спокойствие предупреждава,
че има подводни, невидими, коварни скали. И тогава – при буря, корабите започват да щурмуват вълните – чело в чело, при външно тиха и гладка повърхност – благодарение на него просто избягват спотаените угрози. Важно е също
да се знае, че фарът предупреждава за плитчини. Те са особено опасни, защото
невероятно трудно е измъкването от тях.
Фарът, както нищо друго, носи надежда. И винаги знаем, в оня миг, когато
е най-тъмно, че ей сега той ще светне. И ние трябва докрай да разберем, че не
можем бездарно, безвременно, неутрално, асоциално, печалбарски, неамбициозно, безбъдещно да мамим очите на моряците. Любовта на народа иска от писателя най-вярната посока, иска предупреждение за рифове, иска пристанища
и грейнали кейове.
През годините назад сме виждали светлина на брега, но тя може да бъде
и нещо друго, което се нарича фалшив фар. Това не е нова хватка. Така някога,
край бреговете на Бретан, са закачвали лампи и корабите са се разбивали в скалите. И тогава идвал часът на мародерите.
Не знам дали сте забелязали, че фаровете са забулени с особена тайнственост. Има в тях някаква магичност и магнетичност, но винаги има и нещо,
което не знаем за тях. И в това тайнство пътува нашата амбиция.
За пазача на фара, както вече казах, няма почивен ден. Той може нищо
друго да не знае, но знае най-главното – трябва да запали фара.
Този здрав мъж се изкачва бавно и тежко по витата нагоре стълба. Понякога ми се струва, че тя е безкрайна. И там, на върха, от малкото, но много
горещо пламъче лумва огън, от искрата се разгаря пламък. Ако писателят не
притежава енергията на новото, ако „а“-то от неговото „аз“ не е ново мислене,
той ще може да запали само камината на своята вила. Фар той няма да може да
запали. Да, писателят трябва да има невероятна амбиция. Малките мащаби са
за малките души. Не се става голям творец с хитруване, с постъпателност, с изчакване или с кокетиране. Такива прийоми са удачни само при някои не дотам
нравствени флиртове. Така, както сме живели вчера, днес вече е неправилно, а
утре ще бъде невъзможно.
Но ако технологически вече чуваме ХХІ столетие, то дали в света на идеите
сме прекрачили в новия век? Ето въпроса!
Край фара минават различни кораби, над моряците се веят различни флагове. Но той дава светлина на всички и най-важното – обединява ги, споява ги
в решимостта да стигнат щастлив и свободен бряг, създава им вярата за неделимостта на света.
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Фарът, като никое друго съоръжение, притежава в образа си благородство. И какво от това, че пенлива вълна го облива, че пръски го обсипват, че боклукът, който след буря остава на повърхността, се опитва да го облепи. Висок е
той, висок...
Имам един приятел – действителен пазач на фар. Когато го попитах става
ли от всеки продължител на неговото призвание, колкото и да е странно, той
отговори – да. Но не коментира въпроса ми. Това донякъде ме смути, защото
разбрах, че зад малкия му отговор стои нещо по-голямо. Започнах по-внимателно да го наблюдавам. Той живееше и живее в рибарското селце край фара.
Беше като всички. Носеше големи гумени ботуши. Има две деца. Ходи на родителски срещи. На една сватба бяхме заедно. Пя с всички. Неговият живот
по нищо не се различава от живота на моряците в селището. Като здрава рибна кост е скрепен за прешлена на околните люде. Един ден стана авария. Един
тракторист изгоря. Тогава моят приятел каза: „Той бе отличен пазач на фар.“ И
аз разбрах, че всеки, навсякъде и всякога може да бъде пазач на фар.
Нека това ни бъде веруюто през следващите земни дни – да бъдем талантливи и верни пазачи на светлината.
1989 г.

НЕ МЕ ЛИ ПОМНИШ...

Е

дна сутрин, преди да се обръсна, видях в огледалото едни много, много уморени очи. Моите ли бяха? „Е, като толкова си видял, като толкова нищо не
може да те изненада, като си толкова уморен, защо не си събираш багажа и да
си тръгваш?“ Емоцията в такива мигове надделява... И ето – седнал съм по риза
на ръба на човечеството... на ръба на времето... Багаж се оказа, че нямам. Седя
и си кандилкам краката на този бряг. Чувам, че той отдолу нещо се рони, но такава е решимостта ми, че даже не се и плаша.
А там, отпред, е космосът – черен и бездънен. Да, прилича наистина на
огромен киноекран. И изведнъж виждам татко си, гледащ ме с неразбиращ поглед. „Ще ти обясня, баща ми...“ – оправдателно отговарям. Виждам приятели,
които задават въпроса „Как си?“ и, недочакали отговор, отминават. Виждам
Сакре Кьор, прощавам се с празен бял африкански бряг, на който бях веднъж,
но съм го запечатал завинаги. А! Ето и любовите ми – първата... и последната.
Те са невинни. Минават и някакви политици. Нещо говорят, но нямо. Виждам
двама мои руски приятели, там, в снеговете на Сибир, в една къща... О, колко са
далече... А, ето и един спомен за някакви добри дела... Овощната градина, която
засадих. Но някаква мъка ми тежи... Споменът за първия ми срам (хванали са
ме в лъжа). Това ли е всичко? Незнайна сила ме кара да се обърна и да видя това,
което знаех, че ще видя. Децата... Те са заети със свои важни дела. Очите ни се
срещат и те ми казват „О, баща ми, ще ти обясним...“ Какво ли мога да им отговоря? Забавено пак се обръщам и се взирам напред – в тъмното. Там трябва все
пак да има още нещо?! Не е ли там победата? Празникът? Апотеозът на стрем-
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ленията? Нещо, което да доказва, че не си се борил през земните си дни напразно. Идеалът? (Той винаги е неосъществен.) Но няма в тъмното хоризонт. Или
както казва един приятел поет „Вече не се забелязва дори мачтата на мечтата“.
Но странно, когато затворя очи, не е толкова тъмно. Идват цветни – моите планини и моите хора. Не ги познавам, но ги знам. Живели са преди мен, с мен и
след мен. Обикновени, различни и много мили човеци... Предадена, продадена,
оцеляваща България. Но дотук ли? „Не е трудно да си тъжен“ – ми казват те.
„Трудното е в най-тъмното да видиш бъдещето. Да се изведеш в него...“ Утроено
се взирам, искам да съм копие, за да пробия този непробиваем екран.
Неочаквано си помислих: „А ако отсреща, в Космоса, някой също седи и
втренчено ме гледа, познавайки ме докрай, даже по-добре от моите сигурно
погрешни самооценки, какво ли той мисли?“ Той също се казва Николай Василев Петев и май има някакви претенции... Сигурно си мисли, че искам да
избягам... че виждам вече примирено как безсмислието надвива съзиданието...
че просто съм слаб... Сигурно казва: „Този човек толкова може...“
Изведнъж някой ме докосва по рамото. Едно момиче със сини очи. Дали
я познавам?
– Не ме ли помниш? Аз съм Надето... Толкова сме си говорили... Да, да,
Надеждата... Хайде... Хайде... Стани... Изправи се...
И аз бавно се изправям, и малко виновно отивам да се обръсна...
2010 г.
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(Бележки по белите полета на една книга)
Димитър Генчев

И
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тази книга първо я чух, а после я прочетох. Сега,
когато я разлиствам понякога, продължавам да
я слушам като партитура. Защото много злато дрънчи в нея: всяка дума – жълтица. Не знам какъв е жанрът на „Не ме ли помниш...“. Зная, че преди много години четох есетата на Казимеж Брандис – „Писма до
госпожа Z“, и тогава си казах (както го казвам сега):
„...този пази фара на духовността.“ Днес го повтарям
за Николай Петев – Пазачът е на вахта, спете спокойно, деца.
Фарът, разбира се, е в Дебнево: „Коминът на старата прадядова къща дими. Извисява някакви непознати послания към звездите... кой ли ги изпраща, кой
ли ги разбира? В едно съм сигурен – старата къща
нови думи ни казва.“ Ето и първото послание на писателя: ...българските, общочовешките и литературните стойности през всички години имат еднакво
значение.
Второто е за родолюбието. „За истинското. За
оня патриотизъм, който извира от „Аз съм българче“, от Хайтовите българомохамедани, от красотата
на Мелник, от бялата коса и душа на баба Люба, от
усмивката на първия български космонавт, от надеждата, че българчетата в чужбина някой ден все пак ще
се върнат.“
И третото: „Не продавай, дъще“ – къщата, хляба и Отечеството. Не продавайте, деца, България: „...
Тя има чердак за поглед, огнища за топлина, цветя за
закичване, чемшир за гробища и елха за Коледа.“ Тя е
толкова българска, тази България – „с чучура, кладенеца и масата под сайванта“, и е толкова единствена
– никога не я продавайте.
Помня, Петев, това тъжно, гордо и тревожно побр. 9/10 – год. XIV
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слание – до дъщеря ти, до дъщеря ми, до всички български дъщери. На тях се
крепи България. Още Иван Хаджийски беше казал, че ако не сме се претопили
през робството, заслугата е на белите българки, които не допуснаха до себе си
моравата плът на завоевателя.
* * *
Много злато дрънчи в тази умна, честна и талантлива книга. Жълтици за
откуп на гузни съвести. Че нали и до ден днешен наричаме отец Матей – Миткалото. Добре, че Петев е измил срама – „Моят отец“ е озаглавено малкото житие на Моно Петров Сеизмонов, останал в националната ни история като отец
Матей Преображенски. И какъв финал ни поднася Николай Петев, днес, в двадесет и първия век: „Ние ли? Не знам какво ще стане, ако на ръба на Балкана
се изправят Левски, Ботев и Матей Преображенски.“ И какъв въпрос само ни
задава авторът на „Двата тротоара на България“ – братя, свършихме ли си работата?
* * *
Не прескачам „Пътят Ботев“, въпреки че е от „Фарът и неговият пазач“,
точно така – не е „Пътят на Ботев“, и стихотворението в проза „Свидетелства“,
посветено на Лорка. Ако имах власт, щях да ги направя задължително четиво
за преподавателите по литература – но не мога да преодолея щрихите към бъдещия портрет на Николай Хайтов: „Тази порода, Хайтовата, е истинската – писателското дело е мисия и в зависимост от таланта може да бъде и месия. Ако го
разберат веднага ... Ако не... Ще трябва да се изчака – народът да порасне...“.
Впрочем Петев е оптимист. Той не само вярва, той знае българската орисия – колкото и да е „вечно“ поредното робство, то в крайна сметка се оказва
временно. Затова ни връща към Веселин Ханчев, Георги Джагаров и провиденциализма на Пеньо Пенев. Защото са съвременници на бъдещето:
Ще оттекат през обедния кръстопът годините.
И пак ще се върти по стародавния си път земята,
денят на хората ще грейне по-засмян.
Ще имат те редовен превоз до луната
с експрес – ракетоплан.
Един трагичен оптимизъм във времена на метаморфози като днешните,
когато пеперудите стават на гъсеници, а не обратното. По време на бурята някой трябва да бди за посоката и да предпазва от рифове и айсберги. Това е той
– пазачът на фара. Писателят Франц Кафка ни го е описал точно: „А ти бдиш,
ти си един от стражата и за да видиш другия, трябва да размахаш някоя горяща
главня. Защо бдиш? Защото е казано, че някой трябва да бди. Някой трябва да
стои на пост.“
И да се бори – с цената на всичко. С цената на живота си. И със свои, и с
чужди. Дори когато стрелят по теб чуждите, а своите са те записали в графата
на загиналите („Мемоар“).
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* * *
Мемоар ли? Рано е, Николай, рано ти е, Петев! Прочети си посланието на
„Тревите“:
Тревите, за разлика от всичко на света, най са вгледани в небето – дневното с висината и нощното със звездите. А представяте ли си колко е хубаво цял
живот да гледаш небето?
Не е възможно да не са се питали: „Идва ли косачът?“. Пада снегът. И пак
пада, а те стоят зелени и изправени. Пробиват го. Вятърът леден ги навява, а те
стоят. Гордея се с тях. И няма да загинат. Когато напролет и той си отиде, те пак
ще ни погледнат и ще ни кажат:
Рисувай, художнико!
Косачът няма никакво значение.
Ти само рисувай!
И мечтай – нали така завършваше есето ти „Нищета“: Ако нямаме мечта
– нищо нямаме. Вярвай в написаното от теб – добрият вятър идва към нашето
Отечество. Нали помниш какво ти каза Надето, Надеждата в разказа „Не ме ли
помниш...“: СТАНИ, ИЗПРАВИ СЕ!
* * *
Та ако случайно нещо светне между книгите ви в библиотеката – аз зная
какво е: Николай Петев пак е запалил фара. Светлинният му сигнал ни казва:
Бог и ние да пазим България!
P.S.
Честит рожден ден, Николай! Ние, приятелите и колегите от „Понеделник“,
горещо ти желаем здраве, надежда, вяра и любов.
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ЛЪЧЕЗАР ЕЛЕНКОВ

75

Години
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СТИХОВЕ
В музея на Созопол
Амфора
като чувство.

където робите изкусно
създавали изкуство.

През сините смокини
като слънца излизат
младите гъркини.

Амфора
като форма.

Амфора
като метафора.
Под южните платна
напомня тя една страна,

Точна и строга
като опровержение
на бога.
1962 г.

Една от майките със черните забрадки
Не си отиваш ти от мен.
Не си отиваш.
В стаята присъстваш.
На трапезата оставаш.
В съня ми разговаряш.
Защо тогава казват, че те няма!
Не вярвам в никого.
Само в тебе вярвам.
Не си убит!
Ти само си заминал във една страна,
наречена Безсмъртие.
Прости ми, сине! Много често плача.
Не си добър към мен... Не си добър...
Че толкова години от митинги и от събрания
не ти остана време да ме видиш.
Във вестниците срещам те понякога,
но все с една и съща снимка.
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Не си отиваш ти от мен.
Не си отиваш...
Съседските деца на революции играят.
И все не могат да решат кое да носи твойто име.
Затворя ли вратите, ти цяла вечер хлопаш.
Събуждам се да ти отворя. Но само вятърът напира.
Другарите ти бавно остаряват.
А твоята коса все същата остава, гъста и красива.
Годините текат.
И чувствам много скоро
под някоя акация
в земята ще ме спуснат.
Тогава никой няма да помисли,
че аз завинаги при своя син отивам.
А пак ще свържат имената ни
със тази страшна дума – Свобода,
която толкова години упорито ме разделя с тебе.
Не си отиваш ти от мен.
Не си отиваш...
С фуражката,
с куртката си,
със книгите във шкафа,
с портрета си над моето кандило,
с другарите върху гранита тежък,
с децата от съседските дворове –
оставаш в моя ден,
изгряваш в моя сън.
Не си отиваш ти от мен.
Не си отиваш...
Огромна болка ме изгаря.
И аз не вярвам в никого.
Само в тебе вярвам, мой прострелян сине...
Из поемата „Гранитово“, 1967 г.
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Възкръснало стихотворение
На Тамара
На Витоша във звездното легло
горяха непокорно млади
твоята и моята съдба.

По шията и раменете бели
теменужен дъх струеше –
водопадът тих на твоята коса.

Сюблимен, Черни връх
четеше уморен над сънните морени
морза на светулките.

Навън гранитите поглъщаха
смъртта край каменната лодка –
хижата Алекова.

Очите на елен блестяха любопитни
пред пламналия в мрака
мъдър минзухар.

Като камбана разлюляна
под крилото на зората
звънеше непокорната трева.

Езичето оранжево дори
привлече магнетично парещия изстрел
откъм близката гора.

По щиковете й зелени
тъжният Всемир разпръснал бе
огромна кървава сълза.

Прозореца тревожен ти отвори –
сякаш искаше да скършиш злото
във нощта пред теб.

1972–2011 г.

Поет
...В мъките нощем родената дума!
Вл. Маяковски
Как да потънеш в думата, от теб
сънувана,
за да се слееш с душата й?
Как да хлътнеш в нея
и намериш път към слънцето?
Как да влезеш?
Вратата спи залостена!
Прозорците димят зазидани!
Чувствата встрани отскачат
и ядрото не достигат.
А мисълта кръжи край бронята
на думата недоверчива.
Тогава?
Послушай най-лирични
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сред дишащите в теб човеци:
„Думата чрез ласка се превзема!“
И ти с крило на гълъб влюбен
бронята докосваш.
Като събудено от лъч лале
отваря бавно чашата си тя.
Върху буквите на листа се
изписват
звукът, уханието, блясъкът,
цветът
на думата магична.
А другите в теб дишащи човеци
чакат нов среднощен случай
следващата дума с броня да обвият.
21 юли 2010 г.
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Балканско село
Безкрайна самота над бора се изви
в мечта последна.
Но не към топлина – сред леден лабиринт
на камък седна.
И този силует с огромен ямурлук
изпълни двора.
Продъненият плет единствен помни тук
смеха на хора.
Животът опустя. Дори и совата
не идва вече.
Спи утрешният впряг под облеклото на
прощална вечер.

В памет на Илия Бешков
Фалшивите икони в този свят необясним
не те обичат.
И някой твоя сън,
под облаците бели с извисените надежди,
за храна обилна на чакалите двуноги
хвърли настървено.
„Натрапеният Сфинкс в Отечеството свидно
защо размята своите светкавици словесни
срещу изгрялата ти риза
на душата откровена?“ –
попита праведната кръв,
потекла от бунтовната небесна вена.
Слънчевото колело
по тавана на вселената
към точката отвесна на зенита тръгна.
После всичко в обич запламтя.
Единствено,
сред жилавото снобско тръне,
в упор на Доброто съскаше от злоба
на царедворската змия езикът раздвоен.
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Сергей Есенин, черквата в Константиново
и враната
Поетът всъщност се познава
по белега в душата.
С мерзавци се сражава –
олтар е той на светлината.

И без да предполагам,
че някому поклон ще сторя,
аз тръгвам към олтара
през пъстрата тълпа от хора.

Луната го привлича.
Под нея пие дълго нощем
горчилка, вино, зов, поличба
и нещо много още.

И там, пред Бога коленичил,
сред болка и несрета,
усетих как към мен надничат
очите на поета.

Есенин влиза ненадейно
в коптор, в палат, във кръчма.
И не с присъствие елейно –
с въпроси ни измъчва.

Те търсеха ме примирени
от фреска под тавана.
Ехтяха чашите строшени.
Димеше тъмната му рана.

Дори най-близките другари
се скриха зад стената,
когато в упор го заварди
гневът на Сатаната.

Навън избягах трескав.
От глог отлитна бяла врана.
И ето че до днеска
кърви душата й издрана.

Родината е черква. В нея
отдавна в надпревара
търговци с праведници пеят –
гори ме тази подлост стара.

Не ме напуска тази птица,
наречена проклета,
с отворените си зеници,
с тъгата по поета.

24 май 1956 г., Москва
Стихотворението открих през лятото на 1995 г. в моя студентска
тетрадка със записки по съпротивление на материалите.
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Най-българското изречение
...И мраз, и плач без надежда...
Хр. Ботев
Под изтънялата от въжета греда
в проклетата софийска утрин,
последна за Апостола,
след миг
ще се люшне пред всички
Камбаната на свободата.
На близкото голо дърво
измръзнала врана –
черна замислена точка
сред снежното пусто поле –
мълчи като знак за края
на най-българското изречение.
Необходими предатели,
задължителни чиновници,
платени стражари
и вездесъщи мекерета
чакат началото на екзекуцията.

На топло, под фесове и калпаци,
разплути мозъци,
пресъхнали от слугуване, страх
и ракия,
отвсякъде плътно обкръжиха
Посветения.
Героят погледна към тълпата –
нещо бляскаво
поникна в очите му.
Всички изреваха:
– Така му се пада на разбойника...
Заслужава бесилото!
А той се просълзи от радост –
видя ги в деня,
който единствено очакваха.
Стояха под изгрева
на идващата и неразбрана от тях
Свобода.

Подножието
Ще промия мозъка си
с мечти,
с видения
и с чаша огнена вода.
После ще се покатеря
на покрива на Японския хотел,
над казиното,
където
скучаещи мутри
разиграват
труда ми.
Ще вържа два облака
и ще ги смъкна на земята.

Внимателно ще ги изгладя
и ще си ушия дрехи
за през зимата.
Когато мозъкът ми дойде на себе си,
ще се погледна отстрани
и няма да се позная.
Елегантните облаци
ще влизат с мен
в трамвая,
в бакалницата,
в кафенето...
Ще сядат пред телевизора
и ще похъркват,
сънувайки висините.
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След някоя и друга сутрин
в подножието на квартала,
накрая на града,
петлите ще ми ръкопляскат,
дюлите ще се усмихват,
покривите ще руменеят

от притеснение,
само един наблюдателен пес
ще излае:
– Вижте го този –
целият е в дрипи небесни.

Съдбовен ден се ражда
Момиче и момче, и ябълка върху тревата влюбена...
И ти минаваш покрай тях в прегръдката на парка южен
с антрацита посивял –
четириногото до теб човече.
Момиче и момче, и ябълка върху тревата влюбена...
Не се обръщай – във предишен свят ще хлътнеш ти,
където някога си бил
безбожно дързък, до разсъмване целуван.
Момиче и момче, и ябълка върху тревата влюбена...
И Лари, четириногото творение вселенско,
повече от теб сега усеща
как на ръка от вас съдбовен ден се ражда.
Момиче и момче, и ябълка върху тревата валюбена...
Под блузката кенарена
два гълъба поникват,
които утре – в храма на кръвта – ще гукат и трептят.
Момиче и момче, и ябълка върху тревата влюбена...
2011 г.

118

бр. 9/10 – год. XIV

ПРОФИЛИ

„ВЛЕЙ СЕ В МЕНЕ, СЪВЕСТ СВЯТА...“
Димитър Танев

„В

Димитър Танев – литературен критик. Автор е на множество литературнокритически и
литературно-исторически публикации и на десет книги, между
които: „Срещи с младата проза“,
„Поглед върху антифашистката
проза“, „Попътна критика“, „Траектория на духа“ и „Отрязък от
пътя“. Главен редактор е на списание „Пламък“.

душата ми се плисва живот като заряд“ и „Животът ми /е/ от мъка и предателства пробит“.
Това са два стиха, написани и изповядани от един и
същи поет: Лъчезар Еленков. Показателни са разликата, полюсността помежду им, което следва да означава диаметрална противоположност и по отношение на времето, в което са изказани, и по отношение
на състоянието, на мисленето и вътрешните енергии,
обладавали преди и сега поета. Първият стих е роден
в зрелостта, във време на духовен и творчески подем,
на личностен възход и вяра. Вторият – обратно – е
избуял в зàлезни години, във времето на главоломната социополитическа и идейно-нравствена промяна,
когато поетът сеща душевно крушение, дълбока нараненост, загуба на идеали, на опори, на професионална солидарност.
Нататък ще се опитаме да обясним, че тези различни психоемоционални обладавания всъщност са
закономерни за този поет, че предишният оптимист
и „патетик“ и днешният „скептик“ в крайна сметка е
все в същия свой идейно-емоционален коловоз – на
пламенна родолюбивост, на борческа настроеност
и неотстъпност, на силно активирани граждански
реакции.
Някога Лъчезар Еленков – „дързък, блед и неизвестен още“ – тръгна самоуверено да изгражда
собствен образен свят, стил и местостоене в поезията ни, да експериментира и провокира в и чрез нея.
Революционната тема и достойното, величаво българско минало, интимните признания, безсъниците, автопортретните зарисовки и равносметки, поклонът пред предци, завèти, скрижали, родов корен
– всичко това го отделяше повече или по-малко от
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мнозинството поети връстници, владени от патриархално-провинциалната си
същност, възприятия, видения и внушения. Еленков, следователно, бе (и е) някак същностно свободен, размислящ и аналитичен (въпреки поменàтите чести
патетичност, одичност и пренагрети стихоредове), стремеше се към големите
житейски, идейно-философски, нравствени обеми и категории. Чрез тръпен
сърдечен излив, чрез резки преноси, чрез себеразпити поетът се трудеше да
открива и да опоетизира онези трайни „мостове“, които свързват драмите и величието на историята и людете с настоящето, завèтите на строителите и на националните герои на България – с реалиите, диктатите и посоките на днешните
(променящи ни!) дни. Затова може би той е толкова пристрастен към кратката
ударна поема, към баладата и стихопосланията – форми и обеми, благодатни за
подобни емоционални плисъци, „разтоварвания“ и обобщения.
Лъчезар Еленков е плодовит, постоянно възпроизвеждащ поет. Сега, като
се опитвам да „събера“ някак стихосбирките му в паметта си, чувствам се
като обсаден от заглавията им: „Отвесни градове“, „Забранена трева“, „Спасено пространство“, „Гранитово“ (неговата емблематична поема!), „Нулев километър“, „Среднощна болка“, „Работни пегаси“, „Р.S. С любов“, „Дневен фенер“,
„Здравей, вещице, здравей, мила“, „Русото глухарче“, „Поетът, Лунната усмивка и чудовищата“ и пр., и пр. Тази множественост означава, че този поет,
както отбелязахме – отворен, отдаден преди, а днес в специфично отчуждение – наистина живее за, със и чрез поезията си и чрез нейните послания.
Още повече това личи днес, когато заявява, че се е самозадължил с ролята на
протестно настроен съдник, на „Човека Знак“, носител на „цвете огненоезично“. В стихотворенията от „Дневен фенер“ например той (лиричният му Аз)
като своеобразен Диоген осветява „това наоколо“, търси, припомня, настоява, противопоставя общото сега сриващо (или поне разтърсващо) ни настояще на скрижалите, идеалите, истините, та и на илюзиите, крепели ни преди. И
може би донкихотовски ги охранява и воюва за тях. Като споделя разочарованието си от провалени приятелства, от измами и изненадващи личностни (у
някои) превъплъщения, от принудителни противоборства, в които се чувства
като мишена, Еленков поема нова вяра, стимули, източници за възправяне и
нататъшен вървеж. Търси нужната му светлина – пак и все там: в примера
на дедите ни, в близките си, в големите люде на перото и дълга, във вечните
национални завети и мечтания (загърбени сега!). Тъкмо затова си разрешава
да бъде все повече „екстатичен“, да раздухва истински словесни клади, като
въздушен да „влиза“ и „излиза“ във и от времената, действията, съдбите, обстоятелствата. Чрез хипертрофията в поетическите изображения, чрез поетическите си блуждения и „съновидения“ поетът стига до твърдения от типа
на това, че носи светла и пареща кàрма, че „сеща/м/ усмивката на бога в мене“.
Колкото и екстазно да кънтят такива метафори, те не бива да ни изненадват.
Корените на такива високо отскочили, свистящи изрази можем да намерим и
в по-ранни, наистина външно по-уталожени поетови стихове (да речем – из
циклите „Вековни думи“ или „Среднощен монолог“). Убеден е Еленков, че
както човек постепенно се самооткрива и се усредява в този единствен свят,
така и призваният, поетът, жадно, трудно, посветено, откривателски трябва
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да надмогва навремени себе си, да се превръща в „светораздел на чувства и
години, на победи и умора“. Още в някогашната си „Руска поема“, връщайки
се „в небесносиния костюм“ на собствената младост, той заявяваше, че „на
дълга докрай /ще/ принадлежи“, че „ще скърши вятъра, честта във знаме ще
издигне“, че „ще се сражава, ако трябва“. Да, наистина като че някакво откъсване, някакви „божествени“ тласъци движат поета, когато е във вихъра
на собствените си поетически летежи. Този поет, който бе отличаван някога
като нетрадиционен, малко нещо пòказно авангарден, днес стои „предизвикателен и остролик“, стои някак наистина воински, като жива преграда, несвòй
за мнозина от новите млади експериментатори, невярващи в знамена и наследия и свалили (най-нескрупульозните и агресивни измежду тях) поезията в ниското, в отрицанията и бездушието, в нихилистичните замахвания и
езика на улицата и подлезите. Насрещу тях и насрещу това, автобиографично
оросèната балада на Лъчезар Еленков „Русото глухарче“ например изглежда
„старомодно“ поклонна, критична и съдническа, насочена рязко срещу нихилизма, разделенията, обезпаметяването, сквернословията. Тази поема – за
кой ли път у Еленков! – категорично, нàпорно настоява на вечната житейска
истина за дълга към следовничество, съвместяване, приемственост:
Глухарчето след светлописа свой
постави многоточие –
семена, поели пътя за прераждане
към следващата тяхна съдбоносна почва.
Ако счетем, че „Русото глухарче“, а и – както подчертахме – голяма част
от стихотворенията, поемите и баладите на Л. Еленков са все препратка
към идните, са все откъртени завèтни изповеди; ако приемем, че цитираният в самото начало на този поетов портрет стих за „пробития“ му живот, за
накамàрени негативни чувства и настроения е форсирана метафора на сегашното негово (а и на мнозина събратя поети) битие и себеусещане – то можем
да опитаме и да „оспорим“ поета; да му „възразим“, че не стегнатият възел и
сгъстеният мрак на чувствата, а чувството за изкачване, за градеж, оптимизмът остават – и сега! – негова първосъщност. Като припомним чудесния му
стих от „Дневен фенер“:
Взриви душата си.
Дори стопѝ най-яростния сняг.
Ще заработят сетивата в теб,
от лед и болка спрели.
Затворената самота
и тя ще литне
в бесен впряг...
Нека приведем впрочем и още един характерен в това отношение цитат:
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Аз съм поетът
на голямото очарование,
/и/ на още по-силното
отчаяние.
Така, нанизани един подир друг, тези късчета от Лъчезар-Еленкови стихове по-добре и по-точно от всякакви критически тълкувания и евентуални
опровержения го „скулптират“, показват – както потвърдихме и в началото
– единосъщността на сàмо привидно изглеждащия друг, променен негов образ.
Еленков самият като човек и гражданин, поезията му, идеалите му са едновременно облъчени и от вяра, и от ярост. Обстрелвани сега и останали – според
представата му – някак самотни, те действително изискват нов език, нови – остри! – реакции. Изискват наистина някаква „неистовост“. И прежният ведър
поет, опиращ се на собствения си възклик „Влей се в мене, съвест свята“, ги
намира, прилага ги в преекспонираните думи, в уедрените и символни въвеждания на образите на чудовища и вещици, на „гарвани глаголни“ и „словесни
блюдолизци“. Но и на срещустоящи тям и не по-малко отличителни нежни и
чисти образи: на глухарчето, на птицата, на Лунната усмивка, на семето, носещо новорождения и бъдеще...
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ГРЕШКАТА
Георги Григоров

Мотивът

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

От време на време съчинявах по някой стих. В
гимназията. В армията. В строителния институт. Ей
така. За себе си. За приятели. За момичето, което обичам.
На шейсетгодишна възраст прописах разкази.
Поетът Анастас Стоянов, светла му памет, прочел мои разкази. И в едно негово критично есе ги
причисли към редкия жанр „Проза на факта“.
Поразрових се в литературата за жанровете и
открих, че за родоначалник на прозата на факта се
води американският писател Труман Капоти.
Прочетох нещо от него, но не го последвах.
Следвах съвета на Елин Пелин: за да седнеш да пишеш разказ, трябва да му знаеш края.
В тази новела обаче знам само заглавието.

Перото
Проливният дъжд спря в полунощ. Проблясна
лунният сърп в стъклото.
Станах и отворих прозореца. Озониран ветрец
ми прошепна:
– Какво чакаш? Дните летят, а нощите са такива
дълги... Не оставяй неизказани нещата в душата си.
Вземи перото!
Защо да го вземам перото?
Отиват си хора, обезлюдяват къщи, умират села,
фалират фирми, опустяват магазинчета. Все по-малко хора купуват. Моловете са като музеи. Нещо не се
получава пазарният блян.
Пропада и моят свят.
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Отдавна не съм срещал коминочистач. Не съм виждал скоро уличен фотограф. Никому не пращам и не получавам писма. Освен сметките за тока, за
парното, за водата, за данъците.
Дали да не взема перото?

Датата
Бях четиригодишен на девети септември 1944 година.
В този ден, според разказа на шурея ми Ванко, се състоял разговор между
двама съселяни в село Тополчане, Сливенско.
Единият рекъл:
– Комунистите май са взели властта в София...
Другият въздъхнал:
– ...Отидоха петдесет години!

Теорията
Според френските социалисти утописти, английските политикономисти
и немските философи след капитализма идва висшата форма на общественото
развитие – социализмът.
Като начална фаза на комунизма.
Това трябвало да се случи в най-развитите капиталистически държави.
Но се случи в слабо развитата Русия. И в още по-слабо развитата България.
Социализмът и комунизмът, читателю, не са българско изобретение.
Българско изобретение са Кирилицата, Богомилските легенди, Панритмията на Петър Дънов и май „Българските хроники“ на поета Стефан Цанев.
Това, че социалистическата революция се случила в България, било историческа грешка, според теорията.

Мястото
Световен кръстопът. Това е мястото.
В град София се пресичат железните пътища от Лондон до Калкута, от
Мурманск до Атина, от Одеса до Дубровник.
Подуянската гара разпределителна е разменният пункт между вагоните
със суровини от Изтока и вагоните със стоки, преработени от тези суровини,
от Запада.
България е единственото място на планетата, през което може по суша от
Европа да се стигне в Азия, без да се минава през Русия.
Или ако не искаш да минаваш през Русия.
И на това място се случи историческа грешка!?

Справката
На това място Царство България в продължение на тридесет и три години
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води войни. Със съседите си. И с великите сили – Англия, Франция, Русия, Съединените щати, Германия.
На това място Народна република България не води войни с никого цели
четирийсет и четири години.
Този факт се премълчава и подминава.
Не може да се подмени цената на войните, които е водило Царство България.
Смъртта на десетки хиляди млади българи, неизброимо число осакатени
физически и духовно в лазарети, в пленнически лагери, безброй черни забрадки върху главите на майките, неутешима мъка на вдовиците и сираците и на
угасналите момински надежди да се върне момъкът от фронта.
Цената на българските победи е несравнима с пораженията и униженията ни.

Хронологията
През август 1944 г. Трети украински фронт на Червената армия е принудил
да капитулира съюзника на Германия – Румъния. И застава пред границите на
България. Тогава България е съюзник на Германия, но не е водила война със
Съветския съюз като Румъния. Само е обявила война на Англия и на Съединените щати.
На 26 август правителството на Иван Багрянов обявява неутралитет, с което фактически излиза от пакта с Германия и се надява, че Червената армия,
спряла пред границите на България, няма да направи следващата крачка.
На първи септември 1944 г. правителството на Константин Муравиев сменя правителството на Иван Багрянов.
Алтернативата е една. България да обяви война на Германия и да предостави на Съветската армия пристанищата на Черно море и по Дунава, в които
има немски военни кораби, да даде достъп до военните ни летища на руската
авиация за целите й в Югославия и в Унгария.
Правителството на Муравиев протака обявяването на войната с Германия.
Тогава, на пети септември 1944 г., съветското правителство обявява война на
България.
На седми септември 1944 г. на летище Враждебна кацат първите самолети
на Шеста въздушна армия на маршал Судец*.
На осми септември пада правителството на Муравиев.
На девети септември идва правителството на Отечествения фронт, което
след това обявява война на Германия.
Оттук започва летоброенето на историческата грешка. Не петдесет години
спрямо прогнозата от село Тополчане, а само четирийсет и пет години...

Мисията
Мисията на въздушната армия на маршал Судец доскоро беше загадка.
Официалната версия, лансирана от маршала, е, че руската военна авиация
* Една въздушна армия по това време имала 243 самолета. – Б. а.
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кацнала на Софийското летище, за да може да оглежда от въздуха железопътната линия на Ориент експрес. Дали по нея няма да избягат двата вагона на
царската фамилия – единият за семейството на царя, другият за мебелите му.
Цяла въздушна армия за някакви си два вагона?

Отговорът
Отговорът на този въпрос дойде в началото на 2001 година. Тогава прочетох, че урановият окис за първата атомна бомба на руснаците е бил от рудник
Бухово до летище Враждебна.
На четвърти септември съветското разузнаване разбрало, че в Бухово са
произведени три тона уранов окис от смесеното българо-германско дружество.
Толкова количество окис е било достатъчно Хитлер да направи атомна бомба.
Два тона тръгнали към летище Враждебна, за да заминат за Германия.
Докладвали за това на Сталин.
Сталин взел решение. На другия ден, пети септември, да обяви война на
България и заповядал на маршал Судец да кацне в София и да прибере урановия окис.
На седми септември 1944 г. излетял немски транспортен самолет с един
тон уранов окис за Германия.
Вторият тон, при бягството на немците, останал на летище Враждебна. Натоварили го на транспортен самолет авиаторите на маршал Судец. За Русия.
И хукнали към Бухово да вземат и третия тон**.

Съдбата
Мисията на маршал Судец предопредели съдбата на социалистическа България. Тя, без да е искала това, стана член на Клуба на ядрените държави.
А стана, когато победителите във Втората световна война наследиха в България акциите на победените Германия, Япония и Италия. Руснаците – немските акции, Съединените щати – акциите на Япония, а акциите на Италия наследи
Англия.
Изградена беше една от големите европейски мощности на атомна централа в Козлодуй.
Отработеното гориво в ядрените реактори се нарича плутоний. Той има
нулева стойност като суровина, щото е отпадък от реакторите.
Този отпадък се използва обаче за правене на друг вид атомно оръжие.
Щото бомбата на американците над Хирошима е била с уран, а втората бомба
над Нагазаки е била с плутоний.
Именно отпадъкът е онова, което кара другите държави да се съобразяват
с България. Всички държави... Защото... Защото в наши ръце е суровината за
атомните бомби.
** Авторът е виждал, пипал и близвал жълтия прах уранов окис. Той не е радиоактивен. Става
радиоактивен, когато мине през инсталация, в която е индициран атомният разпад.
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Шансът
По време на историческата грешка, освен член на Клуба на ядрените държави, България, този път сама поискала това, стана член на Клуба на космическите държави. И ето го шанса да сме до самия връх на техническия прогрес в
продължение на много години***.
Трима подготвени космонавти.
Георги Иванов – летял заедно с Николай Рукавишников около Земята в
драматичен полет.
Дубльорът на Георги Иванов – Александър Александров, партньор на руски космонавти и американски астронавти в Международната космическа станция „Мир“.
Дубльорът на Александър Александров – Красимир Стоянов.
Малцина знаят, че на българска територия – в планината Плана над София, има земна космическа станция, която е неотменима част от космическата
навигация на нашия свят.
И на първата, и на втората Международна космическа станция приборите
за измерване на радиация са произведени в Българската академия на науките.
Три страни в света са лидери в производството на космически храни: Русия, Съединените щати и... България.
Интелектуална собственост на наука, на първокласна хранително-вкусова
промишленост, на селекция, на кулинарни способности е създадена в завършен
вид в годините на историческата грешка, за да служи на човечеството.
Оказва се, че нашият проект за оранжерия в космическата станция за полет до Марс печели предимство по всички показатели...
Като научи това, синът ми каза:
– Ние за Марс сме готови, тате, но за Земята още не сме готови...
Наскоро българското правителство върна чинията на Бузлуджа на Българската социалистическа партия. Върна я, без да осъзнава, че тя е чиния за
най-успешната връзка на България с Космоса. За това пиша тази новела.

Силата
Членството в Клуба на ядрените държави и в Клуба на космическите държави – било по желание, било по принуда, е само част от силата на уж сгрешения строй в България.
Но през този строй България стана и член на Клуба на държавите със своя
база на шестия континент – Антарктида.
*** Доказателство за това стана изявлението на бразилския министър Фернанду Пиментел,
придружаващ президента на Бразилия Дилма Русеф, дошла при българския си корен след
посещение в Брюксел, че Бразилия особено се интересува от българските специалисти в
космическата област и че е готова да покани български кадри в тази сфера (В. „24 часа“ от
6.10.2011 г.).
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Стана и член на Организацията на обединените нации – ООН.
Има още един клуб, който показва най-пряко възможностите на една нация. Клубът „Група „А“ на „Група „А“. Машиностроенето, което произвежда
средства за производство на средства за производство. Или по-просто казано
– тежкото инвестиционно машиностроене.
Две десетилетия този отрасъл беше оплюван от антикомунисти, от прокурори и политици. Но той остана. И оцеля.
Тия дни беше сложена тапа в устата на оплювателите.
Фирмата, наследила Завода за тежко машиностроене в Радомир, получи
поръчка от американски инвеститор да произведе две нисконапорни турбини
за производство на електрическа енергия от широки реки. С диаметър на раковината 24 метра.
Турбини, които могат да произвеждат четири държави в света. И ние – петата.
Защо?
Защото този завод е един от най-модерните съвременни заводи. Стоманолеярен цех с оборудване от „Форд“. Ковашки преси от „Круп“. Щанцови преси
от „Мицубиши“.
Цехове за комплектация на металургични валци, на оборудване за ядрени
реактори, на турбини и на оръдейни цеви до 152 мм.
Тия работи ги могат Германия, Франция, Англия, Полша, Съединените
щати, Япония, Русия, Швеция, Бразилия и ...България.
Как да се развие такова машиностроене без развито леко и средно машиностроене, без специалисти за металообработващите машини, за прецизна
електроника и автоматика, без дългогодишна подготовка и практика на поколения кадри?
Това именно беше сторено в годините на историческата грешка.

Практиката
Баща ми си намери работа в 1947 година. Със заплата 93 лева. Майка ми
си намери работа в 1953 година. Със заплата 67 лева. Брат ми, като се уволни
след четиригодишна служба във Въздушни войски, си намери работа в 1955
година.
На първи октомври 1958 г. ме взеха в казармата. След три месеца получих
писмо от родителите си. Бях войник в бойно поделение на Варшавския договор
със заплата 1 лев и 80 стотинки.
В писмото родителите ми искаха моето съгласие да купим със спестените
от тях пари и с подкрепата на брат ми, който вече беше женен, място в Симеоново. По 1 лев и 73 стотинки квадратния метър. Та върху него да си построим
къща. Щото бяхме загубили надежда държавата да ни даде жилище.
Като изляхме първата плоча, напуснахме квартирата под наем. И живяхме
две години в мазето. Като изкарахме втората плоча, четири години живяхме на
първия етаж. Когато изляхме третата плоча, се ожених и аз. Бях с диплома за
строителен инженер.
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Колко е сгрешен този обществен строй, читателю, в който семейство с нашите доходи си построи собствен дом без заеми и даде образование на децата си.

Грешки в грешката
Колосални средства и усилия бяха хвърлени срещу реалния социализъм.
Но не те доведоха до разпадането на новия обществен строй в Източна
Европа.
Причините за този разпад бяха преди всичко отвътре, в нашето общество.
Не беше грешка електрификацията и индустриализацията на страната. Те
осигуриха работа за стотици хиляди хора, образование за десетки хиляди специалисти.
Но гигантоманията за промишлени обекти, приоритетът на енергоемките
производства, насаждането на икономиката на разходите, а не на печалбата – бяха
грешка. Строяха се никому ненужни обекти, за което авторът е жив свидетел.
Не беше грешка създаването на високопродуктивно земеделие и животновъдство. България наистина произвеждаше продукти, с които можеше да изхрани три пъти по-голямо население.
Но насилственото отчуждаване от собствеността на земята доведе до нейното занемаряване, което беше грешка.
Не беше грешка ограмотяването, всеобщото средно и професионално образование.
Но беше грешка подценяването на ролята, престижа и заплащането на
учителите, които получаваха два пъти по-ниски заплати от милиционерите.

Упадъкът
Нещо не беше в ред.
Растяха привилегиите за отделни групи хора. Това деформираше ценностите. Да се стараеш, за да получиш привилегии.
Активните борци против фашизма и капитализма остаряваха, отиваха си,
но броят им растеше.
Псевдоценностите обладаха обществото. Да учиш, за да не работиш.
Отчуждаването от колективната собственост се съпровождаше от бюрократизъм в чудовищни размери.

Опитите
Плахо си пробиваха път опитите да се измъкнем от това тресавище.
Започна да се въвежда конкурсното начало – поне да имаш избор, макар и
само за един от двама кандидати.
Човешката природа ни напомняше, че промяната на кадрите е естествено
нещо.
Настъпило беше времето да се решават местните проблеми. Какъв социализъм изграждахме, щом няма питейна вода в градовете?
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Хората вече бяха образовани от социализма. Това не може да не се признае.
Но информационната епоха като цунами заливаше бреговете на обществото и
помиташе желязната завеса.
Опитите за промяна в икономиката и в духовния живот бяха вече закъснели.
Мислехме, че сме вечни.
Че за нас не се отнася законът на Хегел за отрицание на отрицанието.
Но той не ни подмина.
Отрицанието беше заложено в знанията, получени от всеобщото образование, осъществено в периода на историческата грешка...

Резултатът
Бях председател на асоциация „Строителство и строителна индустрия“.
Имах агреман на българското правителство, че в чужбина моята длъжност е
министър на строежите.
Започваше работа поредният конгрес на управляващата партия.
От международния отдел на Централния комитет ми се обадиха, че ръководителят на делегацията на КПСС, Николай Рижков, е помолил да му дадем
справка какво се е оправдало в едропанелното строителство на България.
Събрах специалистите. Помолих ги всеки поотделно да напише отговора
на въпроса на Рижков.
Сумирахме отговорите.
В едропанелното строителство се оправда промишлената заготовка на панелите в заводски условия, устойчивостта на земетръс на монтираните панели,
отсъствието на мокри процеси на строителната площадка, най-ниската цена на
квадратния метър застроена площ.
Не се оправдаха сивотата на фасадите, качеството на вградените дограми,
инсталационните решения.
Трябваше да подпиша справката. Десет минути държах химикалката.
Нещо ме накара да напиша пред подписа си: „Едропанелното строителство
по части се оправда, но като цяло не се оправда.“
Искал съм може би да кажа, че социализмът, който строяхме, по части се
оправда, а като цяло не се оправда в българския вариант. А може и да не съм
искал.

И все пак...
Грешка ли беше извършването на социалистическата революция в България?
Утопиите затова са утопии, щото не се сбъдват.
Но българският социализъм не беше утопия. Той се сбъдна в половинвековна реалност.
В тази реалност живях аз, живяха, трудиха се, творяха, бориха се с трудностите милиони хора.
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Да отречеш техния живот е скудоумие, да го зачеркнеш е безумие, да го
обезсмислиш е подлост.
Дори да беше грешка, какво от това?
Ето какво.
Участвах някога в един литературен разговор.
Талантливият поет Кирил Кадийски горещо твърдеше, че българските
думи трябва правилно да се изговарят.
Професор Ефрем Каранфилов му отвърна:
– Правилно говорят само варварите, са казвали древните гърци. И добавяли:
„В грешката е очарованието!“.
25 септември 2011 г.

ПОСЛЕСЛОВ
Няма грешка
Пред очите ни настъпва нова революция, различна от Октомврийската социалистическа революция в Русия, в която онеправданите искаха мир, хляб,
земя. Тя се състоя в Петроград, но не можа да се състои в Берлин.
Сега по улиците крачи нова октомврийска социална революция. В Лондон,
в Ню Йорк. В Чикаго, във Вашингтон. В Рим. В Берлин. В Мадрид. В Париж. В
Атина. В която едно ново поколение пита защо са му отнели бъдещето с практиката на всесилния пазар.
Хиляди хора са пред Уолстрийт в Ню Йорк.
Социалната революция започна в най-развитите капиталистически
държави! Което вече не е грешка.
17 октомври 2011 г.
София
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ЕСЕТА
Румен Попов

МИРАЖ ЛИ Е?

Т

ова не е философски трактат, нито историческо
изследване.
Това са размисли за неосъществимата свобода.

Румен Попов – контраадмирал
о.р. Завършил е Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
и Военноморската академия в Ленинград (Санкт-Петербург), бил е
командир на подводница, офицер
от Щаба на Военноморския флот
и от Генералния щаб на БНА, началник на Висшето военноморско
училище „Н. Й. Вапцаров“.
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* * *
Когато човек се зачете в исторически четива,
най-често срещаната дума, очертаваща мотив и цел
за войни, революции, политически движения, е свобода. Те със студена безпристрастност разказват за
безкрайно продължаващата борба за освобождаване
от робство, борба, която никога не се украсява с лавровия венец на победата, разказват как всяка завоювана свобода веднага поражда ново угнетение, нова
несвобода.
Защо става така? Ако потърсим отговор в енциклопедичните поредици, първото, което ще срещнем,
е многословното обяснение на свободата и необходимостта като философски категории от философите
Платон и Аристотел, Хегел, Маркс и Ленин. Но обикновеният човек не е философ. Той се интересува не
толкова от категориите, колкото от историческата
практика. Него го плаши това непоколебимо и неизменно пораждане на робство от всяка завоювана
свобода.
Сигурно човечеството се е впуснало в безкрайната си борба за свобода още от деня, когато се е обединило в общност и тази общност си е избрала вожд
или пък някой със сила и воля е заел мястото на вожда. Той, вождът, неизбежно е започвал да употребява
придобитата власт за своя угода, като е ограничавал
правата и пренебрегвал нуждите на част от племето
бр. 9/10 – год. XIV
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или на всички.
Много хилядолетия по-късно Есхил разкрива пътя на заробването на хората от властта:
Щом сяда на престола бащин, почва той
да разпределя почетните длъжности
сред боговете, да раздава властите.
За бедния човешки род ни думица
не казва. Щял да го изтреби целия,
за да изникне ново поколение.
(Есхил. Трагедии. Прикованият Прометей, с. 219)
Навярно по това време вождът е съградил първата ограда и е обявил: „Мое
е!“. Знаел ли е той, че тази ограда ще се превърне в проклятие за човечеството, че от нея ще започнат безкрайните хилядолетия на безнадеждно робство и
на също толкова безкрайна борба на хората за свобода, в които оттук нататък
то, човечеството, ще живее? Защото тази ограда поражда у едни непреодолимо
желание свободно и справедливо да заграбят натрупаното зад нея, у други – да
разширят ограденото и да затворят колкото може повече в него. Няма кой да
каже и затова можем само да гадаем. Но няколко десетки, а може би стотици,
хиляди години по-късно хората се научили да записват събитията и ние вече
можем да прочетем за тях.
В един древноегипетски папирус от около 15 века преди новата ера египтянинът Ипуер описва резултатите от една неназована революция: „...Няма орачи
в полето и всеки казва: „Не знаем ние какво се случи в страната“... Ожесточиха
се сърцата, а бедствието се разля по страната, кръв е навсякъде и смърт...
Състоятелните скърбят, а пък бедняците ликуват... Нищета е по цялата
страна... Грабителят стана богат, богатият се превърна в грабител... Детето на жената на господаря стана равно със сина на неговата робиня... Загинало
е съществуващото до вчера, а страната се намира в запуснатост... Навсякъде в страната говорят за правда, но всичко, което се извършва от нейно име,
е грях и лъжа... На невежите всичко, което става, им се струва прекрасно...
Гледайте, стана това, което не се е случвало досега – царят е заловен от бедняците... Цялата страна участва в грабежите... Бедният стана владелец на
богатства, а владелецът на богатства – бедняк. Царските житници станаха
общо достояние... дворецът се лиши от своите доходи.“ (Повесть Петеисе ІІІ,
Речения Ипуера, с. 226. Преводът от руски е на автора.)
Вижда се: някои са извоювали свобода, като са лишили други от нея. Би ли
могло да стане по друг начин, би ли могло да са свободни всички?
Библията разказва за друго събитие, случило се няколко века по-късно от
историята на Ипуер: за изхода на евреите от робството в Египет към обещаната
им от бога Обетована земя. Четиридесет години трае този поход под ръководството на Мойсей. Красива приказка за извечния неутолим стремеж на човеците към свобода. И Мойсей с желязна ръка и владетелски жезъл води своето
племе, въпреки воплите на слабите и недоволните. Диктатурата на Мойсей все
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пак е вътрешноплеменна работа. Но пътят към Обетованата земя минава през
земите на други народи и те трябва да бъдат поробени. И евреите ги покоряват, за да осъществят своята мечтана свобода. Така на сцената на историята се
появява заробването на други народи. То става винаги след като владетелят е
покорил своя народ. Тази практика, разбира се, е съществувала много преди
Мойсей, но я отбелязваме като начало дотолкова, доколкото за мнозина Библията е начало на всички начала.
Дългият ход на историята ни дава неограничено богатство от начини за
заробване: откровено робство, без украса, феодална зависимост, робска зависимост на пролетария, покоряване на едни народи от други чрез военна или
икономическа принуда и още много други. Но същата тази история е и своеобразен синонимен речник заради измененията в наименованието на понятието
заробване.
Испанците нарекоха завоюването на Новия свят с думата Конкиста, сиреч
Завоюване, с която прикриха прозаичното поголовно изтребление на местното
население и безогледното ограбване на всичките му богатства.
Колко красота и мечти крият в себе си словата от знамето на Великата
френска революция: Свобода, Братство, Равенство. Свободата беше извоювана, братството шестваше по улиците на Париж, равенството пред закона беше
записано черно на бяло. После Конвентът видя, че: „Републиката е в опасност!“.
Това стана име на с нищо неограничената диктатура. Със защитата на републиката се зае Робеспиер. Гилотината заработи без почивен ден и мечтите за някаква друга свобода се изтърколиха в кошницата под ешафода заедно с главите
на пожелалите я.
Когато вътрешно републиката беше спасена от монархистите, Наполеон
Бонапарт зае освободеното място и започна да подарява свобода на народите
на Европа, а не да ги покорява, както мислеха те.
Британската империя изпращаше с цивилизаторска мисия войски из цял
свят. Слънцето над империята никога не залязваше, както не помръкваше свободата над освободеното от дивачество и невежество население на американските, африканските и азиатските колонии. Самите народи на Америка, Индия
и Африка по остарялата логика се чувстваха съвсем несвободни, но за кралицата и парламента на Британия това беше откровена неблагодарност.
Междупрочем в тази цивилизаторска мисия са се включвали в разни времена почти всички страни, които са набирали достатъчно икономическа и военна мощ: като се започне от Римската и Византийската империя и се стигне до
Испания и Португалия, Франция, Холандия и Германия, Русия и Япония. Всички те не заробваха народите, а ги „освобождаваха от гнета на невежеството, от
дивачеството, от лошите верски заблуждения“ и така нататък.
Историята е изпълнена с този парадокс и е безсмислено да се опитваме да
обозрем необозримото.
По-горе казахме, че Наполеон замени поробването на чуждите народи с
подаряване на свобода. Очевидно тази практика се оказа много приемлива,
защото в най-новите времена тя има много апологети. Но Наполеон раздаваше своите подаръци без идейно-теоретична обосновка. Новите политици
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и държавници от ХХ век се погрижиха за изграждането на такава идеологическа база.
В най-новите времена неограниченият експорт на подаръци с етикета
„Свобода“ носи марката „Произведено в САЩ“. Нужно ли е да се изброяват
страните и народите, които са ги получили? И навсякъде, както твърди Кисинджър в своя обемист труд „Дипломацията“, това става, защото „…ценностите
на Америка й налагат задължението да ги разпространява с кръстоносни походи по света“ (с. 10). Малко по-нататък той разширява този ангажимент с разбирането на Теодор Рузвелт, че: „…Съединените щати са сила както всяка друга,
а не уникално въплъщение на добродетели. Ако техните интереси се сблъскат
с интересите на други страни, те са задължени да използват силата си, за да
се наложат“ (с. 29). От което следва, че приемането на подаръците на Америка е
задължително. Много често народите трудно разбират това желание и не искат
да приемат даровете, но Америка има достатъчно военна мощ, за да ги поднесе
по подходящ начин.
Интересно е, че желанието да даряват и да защитават свободата на народите расте в неразривна връзка със защитата на националните интереси на
Щатите. Но няма да е справедливо твърдението, че това винаги става чрез поробването на тези, които имат щастието да попаднат в зоната на защитата на
националните интереси на тази толкова себераздаваща се държава.
Трудно е да се отгатне как ще се развият нещата по-нататък, защото по
земното кълбо не остана зона, в която Америка да няма жизнени интереси за
защита. Това като че ли ще изисква всеобща свобода по американски или всеобщо робство, по тълкуванието на думата от другите хора.
Поради това, че в света бавно растат и други претенденти със свои жизнени интереси, горната перспектива сигурно няма как да се осъществи, но е
тъжно и разочароващо, че хилядите години човешка история в крайна сметка
водят до такъв абсурд.
Защо непреодолимият стремеж на човека към свобода винаги се изражда в
робство? Сякаш свободата е някакъв мираж, който човечеството с очарование
вижда и никога не може истински да докосне.
Случва се на мореплавателите преди обед, когато плават недалече, на 20–30
мили от бреговете, на сиво-синьото лятно небе на запад да започнат да се появяват контурите на някакъв остров, или малко по-надясно или наляво, където
на картата е отбелязано малко селище, да се издигат цели небостъргачи. Няколко минути картината се изяснява сякаш нещата се виждат в огледало и после
започва да трепти, да се размива, докато напълно изчезне. И бездруго скучното
море става още по-пусто и чуждо. Моряците са свикнали с това явление и не се
впечатляват кой знае колко, защото хората и приборите си водят добросъвестно навигацията и не бързат към призрачните брегове.
Пътниците в пустините също познават миражите. Те разказват за приказни оазиси, зелени палми, езера, неземни красоти, които мамят, карат хората да
ускоряват хода си, да тичат, и то когато трябва да пестят последните сили на
изсушените си от пустинята тела и на уморените животни. Често през вековете
тази небесна измама е водила мнозина към гибел. Ако пък пътниците имат къс-
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мета да извървят пътя до така желания оазис, той най-често се оказва място с
две-три обрулени от пустинните ветрове палми с безпомощно провиснали листа, с оплюта и осеяна от камилски фъшкии пожълтяла трева, с кладенец, около
който в омесената от камилски стъпки кал са събрани зеленясали води.
За там ли се бяхме запътили?
Всичко това изглежда тъжно и безнадеждно. Учените биолози и генетици
твърдят, че самата природа е заложила в гените на човека стремеж към доминиране, към лично облагодетелстване, като част от инстинктите за оцеляване и
за продължение на рода. Очевидно тази биология намира своето въплъщение в
организацията на обществото и в стремежите на човешките структури от първобитните групи до съвременните свръхдържави. Смущаващо е, че милионите
години еволюция не са могли да ни направят по-малко зависими от биологичните закони за сметка на закони, създадени от еволюцията на човешкия разум.
По такъв начин ние оставаме по-близко до зверовете и никак не сме се приближили към разумния човек.
Векове наред разумните люде, които човешкият род е раждал, са търсили
начин да разкъсат този порочен и позорен кръговрат на свободата и робството. Томас Мор, Кампанела, Маркс имат различни решения, но в едно всички
са единомишленици: свобода без робство може да бъде постигната само ако
човечеството успее да премахне онази ограда, която прави единия господар,
а другите роби. Днес това изглежда толкова просто и достижимо, като знаем,
че съвременните технологии позволяват на човечеството да произведе достатъчно блага за задоволяване и на най-високите изисквания. Трябва само
да престанем да произвеждаме оръжието, с което „защитаваме свободата“ и
поробваме. Дали това е пътят, не може с увереност да се каже, но поне има
някаква надежда в него.
* * *

СОЦИАЛНАТА СЕЛЕКЦИЯ
В своята автобиографична книга „Другие берега“ големият писател Владимир Набоков изследва изворите на своя талант. И по майчина, и по бащина
линия родословието на писателя има проследими корени далече във вековете.
Това са богати помешчици и държавни дейци на Русия, свързани с други благороднически родове из цяла Европа. Владимир Набоков расте във високоинтелектуална среда, разполагаща с огромна библиотека, обгрижен от гувернантки – англичанки и французойки, от частни учители и безбройна прислуга, по
негови думи – повече от петдесет души. Седемгодишен той свободно говори
френски и английски, преди да е научил руски. Обяснимо е защо в такава среда
израства голям писател и… изследовател на пеперудите. В много отношения
той самият е олицетворение на тази класа на благородниците.
В същата книга Набоков с доза снизходително презрение характеризира
другата класова група, тези, които чистят и метат, които копаят и плевят цветните лехи в огромния парк. Те са хитреци, двуличничат, при всяка възможност
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крадат от господарските килери и хамбари. Когато избухва революцията, бързо
обръщат гръб на добрия господар и предават скривалището на семейните богатства. На Владимир Набоков, на неговата наблюдателност и искреност може
да се вярва. Именно той ми подсказа идеята за социалната селекция.
Още един аргумент.
Неотдавна в научната преса на САЩ бяха публикувани резултати от социологически изследвания на коефициентите на интелигентност на хора от
различни социални групи. Доста учени подлагат на съмнение точността и истинността на въпросния коефициент, но въпреки тези резерви прави впечатление чувствителната разлика в интелигентността на децата, произхождащи от
семейства на заможни и на бедни родители, на интелектуалци и на работници.
Това, че от първите има и аутсайдери, а от вторите – преуспяващи творци и
бизнесмени, само подчертава общото правило. А то е: високият социален статус поражда „породисто“ поколение; бедността, мизерията води до интелектуална изостаналост. Тази разлика постепенно става генетична. Това е обяснимо,
като се има предвид, че векове наред семейните връзки се затварят в кръга на
собствената социална група. По такъв начин става натрупване на физическите
и ментални достойнства и недостатъци.
В нашия просветен, демократичен ХХІ век трябва да признаем, че класата
на сиятелствата, на богоизбраните я има. „Сиятелствата“ по исторически причини намаляват и ще изчезнат, но тяхното място здраво е овладяно от класата
на богатите.
Тази селекция на хора задълбочава противоречията между отделните групи на обществото, като към чисто класовите противоречия се прибавя и взаимната неприязън между хората с различни възможности за развитие. Приказките за равните възможности в така нареченото свободно общество са повече
думи от общоприетия фолклор на класовото общество, отколкото реалност.
Това, че на детето на фабричния работник или на уличния чистач никой не му
забранява да следва в Принстънския университет, не значи, че то може да постъпи в него. Средата, в която расте, в която са израснали неговите родители и
прародители, води към изоставане в неговото интелектуално развитие. С течение на времето това изоставане става непреодолима преграда за интелектуалното израстване на неимуществените слоеве на обществото. Тяхното място на
подчинено съсловие става предопределено и неизменяемо, а мястото на тези с
по-високия коефициент на интелигентност – наследствено.
Очевидното социално и интелектуално разслоение на обществото намира
отражение в художественото творчество във всичките му форми. Техни сиятелства и наши нищожества – цяла вечност е това делене между хората.
Огромна част от световната литература, драматургия, живопис с изследователска страст и бижутерска изтънченост разкрива душевните дебри, радости
и страдания, любови и изневери на онези, с благородното потекло. Другите,
когато попаднат в тези произведения, са в групата на „и прочее“ и участват като
вярна и предана прислуга или като неблагодарна и подла измет.
Преди години принцеса Даяна, бивша съпруга на престолонаследника на
британската корона принц Чарлз, загина в автомобилна катастрофа заедно с
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арабския си любовник. Принцесата не е измислила колелото или компютъра,
не е измислила лекарство срещу СПИН, не е написала някой от романите на
Джейн Остин. Беше спала в леглото на престолонаследника на Британия, беше
родила следващия престолонаследник и беше погалила по главицата неколцина
бедстващи африкански дечица. И без всякакви уговорки: беше красива. И това
беше предостатъчно световните вестникарски и електронни медии да изпаднат
в информационен делириум с всякакви криминални, интимни и автотехнически подробности за случая. Същия ден по света бяха загинали няколко хиляди
други хора, които можете да откриете само като статистически единици в хрониките. За тази крещяща несправедливост по отношение на болките и страданията на човека извън класата на „благородните“ Шекспировият герой Шейлок
пита: „…не го ли раняват същите оръжия, не страда ли от същите болести и не
оздравява ли от същите лекове… Като ни убодете, не кървим ли…“.
Тъжните последици на многовековната социална селекция би следвало да
оскърбяват обществото, но, уви, по-често тя мълчаливо се приема като нещо
в реда на нещата, а по-откровените й защитници я определят като основа на
човешкото общество.
Литератори и историци упорито насаждат „справедливостта“ на „предопределеното от самата природа“ социално разделение на обществото по признака: в природата господства и води стадото силният; в обществото – богатият,
имащият, „благородният“. Тази „природосъобразна“ теория пронизва целия
двутомен труд на руския автор Валерий Гитин „Всемирная история без комплексов и стереотипов“.
Проблемът не е в това, че в него се прави констатация за съществуващото
социално разделение в обществото. То е факт. Работата е в това, че на хората
от подчинените слоеве се казва да не се сърдят и бунтуват срещу крещящите
неправди в устройството на обществото. Защото: „...хилядолетия господства в
масовото съзнание най-страшният стереотип, същността на който се заключава в правомерността на господството на болшинството от хората над тяхното
малцинство. Този стереотип е абсолютно антиприроден, и преди всичко затова,
че животът на планетата Земя се развива по принципа на естествения подбор
на всичко най-добро, продуктивно, жизнеспособно от масата, участваща в този
конкурс“ (Т. І, с. 21).
В развитие на тази мисъл авторът казва: „Човешко съобщество, в което
най-важните решения се приемат с просто болшинство на неговите членове, не
се явява нищо друго освен предизвикателство към Природата и е обречено на
унищожение“ (Т. І, с. 49).
По-нататък в книгата многократно се търсят доказателства, че мнозинството на бедните и потиснатите априори е непригодно за управление на държавата и единственото, което иска, е да заеме мястото на досегашните господари.
А това според В. Гитин е „антиприродно“. Да са го направили когато му е било
времето, когато силният е оградил парчето земя и е заявил: „Мое е!“. Сега да си
стоят там, където „естественият подбор“ ги е поставил.
За да се опази това досадно мнозинство от „антиприродни“ помисли, авторът споделя опита на руския император Александър ІІІ:
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„…циркуляр на министъра на народното просвещение, получил одобрението на Александър III, така нареченият Циркуляр за децата на готвачките,
гласи, в частност: „…гимназиите и прогимназиите ще се освободят от постъпването в тях на деца на колари, лакеи, готвачи, перачки, дребни търговци и тем
подобни хора, които, с изключение може би на надарените с необикновени способности, не следва да се извеждат от средата, към която те принадлежат…“
Нищо в този Циркуляр, който навремето е хвърлил в изумление прогресивната общественост на Русия, не смущава автора и той хладнокръвно разсъждава: „…всичко е правилно, защото, първо, поразителният контраст между
атмосферата в гимназията и атмосферата, царяща в дома на такова дете, никак
не би способствал на неговото успешно развитие, и, второ, което може би е
най-главното: за какво да се дава на човека такова равнище на образование, което поражда претенции, далече несъответстващи на възможностите за тяхната
реализация?“ (Т. ІІ, с. 423).
Трудно е да се определи какво е това: зоологическа социология, нравствен
цинизъм или елементарно мракобесие. Но тези идеи битуват в главите на много хора. Писатели, артисти, политици, понякога прикрито, а често и открито,
насаждат мисълта за изключителността на онези със „синята кръв“, с голямото
богатство. Нещо повече: на тях със закони, бюджети, постановления се осигуряват привилегиите за големите пари.
Ако се вгледаме внимателно в политиката на днешните наши управници,
няма как да не открием белезите на политиката на император Александър ІІІ.
Не се ли изключват от висшето образование тези млади хора, които не могат
да си платят непрекъснато увеличаващите се такси? Няма ли същите последици финансовото задушаване на държавните висши училища, които са по-достъпни за младите хора от класата на бедните? Колко и кои от тях могат да си
позволят следване в престижни чуждестранни университети? Това е държавен механизъм, който осигурява селективния подбор по богатство, гарантира
образованието на богатите наследници и заветния по-висок коефициент на
интелигентност.
За всеки трезвомислещ човек е ясно, че здравната „безполитика“ ускорява измирането на тази част от българите, която се е оказала бедна. Няма
значение, че тя е такова мнозинство, че там има толкова талантливи, умни,
способни хора. И тука правителството следва логиката на социалната селекция. А тя е пределно проста: ако не си бил способен да натрупаш пари, си
обречен на по-бързо умиране или по-тежко боледуване. Ако си в групата на
определените от „естествения подбор“ на успех, т.е. на много пари – здравеопазване у нас колкото щеш.
Наскоро по екраните на многобройните български телевизии предаваха
кадри от откриването на веригата магазини LIDL из страната. Навсякъде огромни тълпи от хора, блъскащи се в стремежа да бъдат сред първите, решили
да „успеят“ на всяка цена. Не е важно за какво „ще успееш“, важното е да си в
групата на успелите, на тези, които по силата на Дарвиновия закон са в началото на веригата. Това не е нещо извънредно. То е плод на упорита „просветителска“ работа, която ни внушава, че успехът е всичко, че успелият е по-добрият в
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този живот и по тази причина на него му се полагат всички благини.
Днес под „успял“ почти еднозначно се подразбира забогатял. Понякога
може да стане дума за някоя „успяла“ певица със силиконови подплънки, но и
тя ще е наистина „успяла“ само ако има любовник с много, много пълен портфейл. Тази зоологическа селекция в нашето общество води дотам, че ние загубваме освен човещината си и националното си достойнство. Наскоро в един
сайт в интернет „Какво сме дали ние на света“ можеше да се прочете за повече
от 30 открития и постижения на българи. Всички те са успели и забогатели и
почти всички – далеч от България. В тази поредица липсва кирилицата – найвеликото дело на нашия народ. Тя вече не е ценност, защото от нея никой не
може да спечели.
Социалната селекция, която човечеството е допуснало в многовековната
си история, не е повод за гордост на селекционираните в челото на човешкия
род. Напротив: мнозинството от тях трябва да изпитват дълбоки угризения за
страданията, които техните предци и самите те са причинили на огромната част
от човеците. Но това все пак е история. Истинският нравствен и преди всичко
политически проблем е как социалната селекция да бъде изтрита от социалната
практика на обществото. Това е проблем преди всичко пред левите партии.
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СТИХОВЕ
***

***

Израснахме като треви в пустиня.
Е, да речем, почти без градинар
се извисихме под небето синьо
некастрени и диви. И макар

Които се срещнат,
не могат да не се разделят.
Ясен поглед,
неясна усмивка.
И всеки –
по своя път.
И това е краят.
А някой ден
една закачлива мушица
ще кацне
на периферията на твоята шапка
и ще попита:
“Искаш ли да летим?”.
Спомни си за мен
тогава.

това да е безрадостна картина –
да сме доволни и от този дар,
че бурята по чудо ни отмина,
не ни застигна близкият пожар.
Разбрах, че времената са такива –
градината си никой не полива,
бил той дори управник или цар.
Намирам участта ни за щастлива –
единствено на Слънцето сме нива
и жертва пред Господния олтар.

***
На бившите и настоящи
приятели от
някогашното сдружение Р.
Разпръснахме се. И какво?
Завърши приказката наша.
И всеки почна свой живот –
отломки от строшена чаша.
И оттогава все живеем,
и в сън жадуващи за Слово
и Огън, който да ни слее
и да ни претопи отново.
2004
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В един-единствен миг определен
духът ми светлина си сътворява
с резеца върху камъка студен
и с пламъка – мисловната гълчава.
А по-нататък, с всеки тъжен ден
Окото на Живота се стопява,
огньовете угасват покрай мен
и моят ангел все по-малък става.

***
На Дияна
Знам, че никой не пита,
но ценя съкровения смисъл.
И отвъд планините
се цени скъпоценният бисер.
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Там, отвъд суетите,
съкровена пътека отвежда.
Скъпоценни са дните,
ако в Слънцето има надежда.

***

***
Не мога да се отделя от Земята,
защото съм твърде привързан към нея.
Ако наистина я обичах,
нямаше да допусна стъпките ми
да й тежат.

Премъдрият Соломон беше казал,
че счита за най-щастлив оня,
който още не се е родил.

***

А най-добрата идея сигурно е онази,
която още не е въплътена в дела.

Дъждът вали и утолява жаждата,
която у земята съществува.
В небето гръмотевици се раждат,
когато облаците се целуват.

Но ние все пак се раждаме,
и все пак осъществяваме нашите
идеи.
И даваме живот на нещастията.

И пада на дърветата в косите
водата, от небесен лъч белязана.
Природата отпуска се, заситена
с тръпчивата напитка на екстаза.

Защото как иначе в щастия
ще ги превърнем?

***
***
Във въздуха не може да се куца.
И ако ти не можеш да летиш,
не ти остава нищо друго,
освен
да прибереш окървавеното крило,
да прибереш и другото след него
(все още бяло)
и стремглаво да се устремиш
към бездната.
С надеждата, че след това
ще можеш да се възнесеш
отново.

Обувките на славата едва ли
ще могат да ме стоплят след
смъртта.
Ще овехтяват бавно в някой ъгъл.
Ще изсъхнат.
Ще се сгърчат като стара змийска
кожа.
А аз ще крача бос по пътя светъл,
по стъпките на босоногия ми ангел
ще се отдалечавам от света
в едната Безпределност.
Но може би ще се намери някой,
който ще жертва своята златица
за непотребна пепел
(тъй както аз пожертвах моята).
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Безсмислено е да гадая днес
в какво ще се превърне пепелта.
Каквото и да се получи – всичко
на този мой Приятел завещавам.

БИТИЕ-КЪМ-СМЪРТ
(по Хайдегер и не съвсем)
Може би не съм напълно ясен,
но животът да не би да е?
Че към смърт е, съм съвсем съгласен,
но не знам дали е битие.
Просто прекосявам безразсъдно
блатото на своя сън тъй странен
и насън мечтая за отвъдното –
тайната, която е наяве.
И отдавна вече под дъжда
не събирам истини назаем.
Просто съществувам в свобода –
в неизвестност-към-какво-не-зная.
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ИЗ ЦИКЪЛ „1923 ГОДИНА“, ІІ
офорт, 47х40 см, 1973
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ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЯТ СВЯТ
КАТО ОТМИНАЛА РЕАЛНОСТ И
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО
Евгения Калинова

С

Евгения Калинова – професор,
доктор по история в Историческия факултет на СУ „Св. Климент
Охридски”, изследва съвременната българска история, историята на българската външна политика и на културата в социалистическия период. Автор е на книгите „Победителите и България,
1939–1945 г.“, „Българската култура и политическият императив, 1944–1989 г.“ и други. Нейни книги са издавани в Париж, Виена и Солун. Съвместно с Искра
Баева е автор и на книгите: „Българските преходи, 1939–2010 г.“,
„Следвоенното десетилетие на
българската външна политика,
1944–1955 г.“, „Социализмът в огледалото на прехода“.

лед рухването на държавния социализъм Източна Европа изчезна като геополитическа реалност
и се превърна в научно предизвикателство за професионалните историци. От дистанцията на двете десетилетия, които ни делят от този зрелищен крах,
безспорният специалист по темата проф. д-р Искра Баева* прави сериозен и вглъбен анализ на близкото минало на региона, за да ни подскаже отговори
на редица въпроси от неговото настояще. Тя е избрала не традиционната монографична форма, а по-раздвижената съвкупност от 35 студии и статии, които
представят както широка панорама на историята на
Източна Европа през динамичния ХХ в., така и конкретен поглед към съществени детайли от нея.
Първата част на книгата – „Източна Европа
като регион“, обхваща 19 изследвания. Те са подредени повече или по-малко по хронологичен принцип,
но в тази рецензия бих предпочела да ги представя в
няколко групи, обособени според подхода на авторката към общата тема за региона. Към първата група
могат да се отнесат статиите, в които Баева реконструира конкретна историческа ситуация: „Секретният доклад“ на Никита Хрушчов – начало на дългия
залез на съветската система“, „Балканските измерения на кризата от 60-те години на ХХ век“, „1968
година – криза в Източния блок“, „Спасените и погубените евреи през 40-те години на ХХ век“, „Американската представа за Източна Европа – попадения
и разминавания“, „Политиката на САЩ към следвоенна Източна Европа“.
* Искра Баева. Източна Европа през ХХ век. Идеи, конфликти,
митове. С., Парадигма, 2010, 530 с.
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В тези статии изследователският
поглед е съумял да открои нови и дори
в някои случаи неочаквани щрихи в
събития, смятани за добре разработени в историографията. Така „секретният доклад“ на Н. Хрушчов пред ХХ
конгрес на КПСС от 1956 г. е оценен
през призмата на събитие, отбелязало края на социализма като „духовно
предизвикателство“ (с. 154). Противоречивият характер на 60-те години е
показан чрез проследяване на отзвука
от съветско-китайския разрив, от свалянето на Хрушчов и смазването на
„Пражката пролет“ в поведението на
балканските социалистически страни
и в отношенията както помежду им,
така и с Кремъл. Темата за повратната 1968 г. отдавна занимава И. Баева и
статията в книгата разкрива особено
важния й аспект – кризата в Източния
блок, породена от различното отношение на социалистическите страни
към реформите в Чехословакия и към
прекъсването им чрез интервенцията на войските на Варшавския договор. В
статията за евреите И. Баева анализира спасяването на част от еврейското население в Полша, България и Унгария, осъществено след унищожаването на
друга част от него, за да подчертае, че става дума не за „някакъв траен филосемитизъм“ (в полския и в унгарския случай са налице широки обществени
антисемитски нагласи), а за „акция, предизвикана от рефлекс с хуманен заряд“
(с. 88). Не са пропуснати и погубените евреи в Източна Европа, но не в резултат от Холокоста на нацистите, а поради масовите антисемитски настроения в
Полша и в Словакия. В двете взаимно допълващи се статии за представата на
Съединените щати за Източна Европа и за политиката им към региона авторката разкрива „външния“ поглед към основния обект на своите изследвания и
в синтезиран вид проследява мястото и геополитическата му стойност в годините на Студената война.
В друга група статии Искра Баева извежда отделен изследователски проблем в съвременната история на Източна Европа и го представя през призмата
на общото и специфичното в проявлението му в отделните страни в региона.
Тези проблеми са донякъде разнородни и като тематична насоченост, и като
хронологически обхват, но едва ли има по-добър начин да се покажат превратностите в историческата съдба на източноевропейските общества. В „Смяна на
елита и кадрите (1944–1948)“ авторката посочва приликата при създаването
на коалициите, поели властта в Източна Европа веднага след края на Втората
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световна война – съществуването на единна стратегия (продиктувана от Москва) за оформяне на левоцентристки групировки с демократични програми.
Анализът й обаче е посветен на въпроса за различията в обхвата на новите управляващи елити, дължащи се на историческата традиция и на народопсихологията в отделните страни. Съпоставянето на действията на тези елити, насочени към наказване на бившите управляващи чрез извънредни съдилища и
към прочистване на административния апарат и попълването му с верни на
комунистическите партии кадри, дава основание на Баева да заключи, че независимо от външнополитическата детерминираност на прехода от „народна
демокрация“ към „чист сталинизъм“, ролята на вътрешния фактор съвсем не е
маловажна, тя придава специфична окраска на този преход в отделните източноевропейски страни.
Сравнителният анализ е в основата и на студията „Монархия–република в
Източна Европа“. В първите две части са проследени последиците от рухването
на империите в Източна Европа в края на Първата световна война и причините
за „монархичния ренесанс“ (с. 101) в междувоенния период – възстановяването
на монархията в Унгария, Албания и Гърция и засилването на правомощията
на монарсите в другите страни в региона. Третата част на студията анализира
относително леката раздяла с монархията в държавите, оставени в съветската
сфера на влияние, а в заключение Баева не пропуска да напомни предупреждението на Макиавели, че е важна не толкова формата на управление, колкото как
се управлява (с. 111).
Професионалното задълбочаване в проблемите на Източна Европа позволява на авторката да изведе като съществени изследователски предизвикателства темите за мястото на жените в страните от региона през ХХ век (И.
Баева уточнява, че разглежда случаите само на онези жени, които „се чувстват
и действат по-малко като жени и повече като човешки индивиди, съобразявайки се с ограниченията на своето време“ (с. 50), а статията съдържа твърде показателни данни и примери за ролята на жените в изкуството, науката и
политиката); за аграрните реформи в Чехословакия, Полша и България след
Първата световна война; за славянските малцинства в Централна Европа; за
възникването на дисидентските движения в Чехословакия, Полша и Унгария,
но с акцент върху намиращата се все още в начална фаза на изследване тема за
съдбата на дисидентите интелектуалци, които упражняват реалната власт след
краха на комунистическите режими; за спецификите на източноевропейската
интеграция и нейните резултати; за ролята на етническите малцинства за
началото на прехода в Източна Европа – проблем, чиято актуалност и днес
трудно може да бъде оспорена, а изводът на Баева е, че в повратната 1989 г.,
както и при предходните кризи в Източния блок „етническите конфликти са
използвани като ускорител на промените, което означава, че те за пореден път
са употребени с политически цели“ (с. 247).
Третата по ред, но съвсем не и по стойност, група статии в първата част на
книгата са безспорно доказателство за професионализма на И. Баева, тъй като
в тях тя издига изследванията на по-високо, осмислящо равнище, придава им
теоретична дълбочина и така напомня за истинската роля на историческата на-
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ука. На първо място бих посочила статията, която самата авторка е поставила
в началото на книгата – „Източна Европа през ХХ век – геополитически регион
или преходна зона?“. В нея се проследяват историческата еволюция и основните
характеристики на геополитическото понятие „Източна Европа“ от раждането
му след Първата световна война до изчезването му „пред очите ни“ в края на
ХХ и началото на ХХI в. Анализирани са полската и френската стратегия от
междувоенния период, насочени към изграждане на единна Източна Европа и
завършили с неуспех; „краткотрайният, но драстичен опит за пълно насилствено обединение на Европа“ (с. 19) от страна на Третия райх в годините на Втората световна война, както и мястото на региона в плановете на Антихитлеристката коалиция. С основание акцентът е поставен върху Студената война, когато
се променя изцяло геополитическото положение и стойност на Източна Европа
– тя е принудена да се обедини по волята на Съветския съюз, в чиято сфера е
оставена, и вместо предвоенната роля на преходна зона („санитарен кордон“)
в продължение на четири десетилетия има свое присъствие като обособена
общност в международните отношения (с. 23). След края на Студената война
и рухването на държавния социализъм тази общност се разпада и терминът
„Източна Европа“ променя своя обхват и значение, като според И. Баева вече
се стеснява само до „нецялото европейско пространство на бившия Съветски
съюз и се възприема по-скоро като проблемно и кризисно пространство със
съмнителна европейска принадлежност“ (с. 26).
Статията е органически свързана и допълваща се със следващата я – „Ролята на медиите за разделянето на „Източна Европа“. В синтезиран вид е
обяснена идеята за „разделяне“ на Европа на Източна и Западна, появила се в
късната античност, утвърдила се в епохата на Средновековието, но кристализирала в геополитическото понятие „Източна Европа“ едва след Втората световна война. Същността обаче е в разкриването на ролята на медиите при разпадането на това единно понятие на подрегиони и най-вече в обособяването (с
усилията на унгарски, полски, чехословашки интелектуалци) към края на 80-те
години на ново геополитическо понятие – „Централна Европа“, наложено със
средствата на западната международна журналистика (загатнати са и другите
понятия – Европейски югоизток/Балкани, Балтийски район, „Нова Европа“).
За осмислянето на спецификата на Централна Европа допринася и анализът,
който Баева прави в друго свое изследване – „Крахът на либерализма в междувоенна Централна Европа“, който крах се оказва с дълготрайни последици и
регионът ще трябва да „изчака“ края на ХХ в., за да направи следващия си опит
за развитие според каноните на либерализма (с. 81).
Непременно бих искала да откроя заради нейната актуалност статията
„Криза на националната идентичност в Източна Европа през 60-те години“.
Авторката разкрива еволюцията към националните (или националистически)
традиции, настъпила в политическите елити в региона след годините на сталинизма, когато те „търсят легитимност не само в подкрепата на Москва, но
и в собствените си позиции на „национални“ комунисти“ (с. 181). Примерите
са основно от балканските социалистически страни, но към цялата източноевропейска общност е отнесен изводът, че през 60-те години „политическата

149

РЕЦЕНЗИИ
либерализация в Източния блок предизвиква като страничен резултат възраждане на сепаратисткия национализъм със съответните вътрешни последици и
ерозия в отношенията между всички съседни държави“ (с. 189).
Първата част на своята книга проф. Баева логично завършва с „опит за
периодизация и систематизиране“ на отношенията между Русия и Източна Европа, като откроява четири фази. Първата е времето на доктрината „Брежнев“,
втората е свързана с перестройката на Михаил Горбачов, третата обхваща първите 10–15 години на прехода като време на рязко (и неизбежно) разграничаване между бившите членове на разпадналия се съюз и на приемане на повечето
източноевропейски страни в НАТО и Европейския съюз, а четвъртата започва
от 2007 г., когато Източна Европа е вече част от Европейския съюз и според
авторката се очертават два подхода в отношенията между Русия и Източна Европа – „емоционално-исторически и либерално-прагматичен“ (с. 278), а кой от
двата ще надделее, остава да се види в бъдеще.
След като е представила пред читателите широка панорама на региона
като цяло, във втората част на книгата си Искра Баева включва три проблемни кръга, в които акцентира върху отделни аспекти от историческия път
на три източноевропейски държави – Чехословакия, Полша и България. Наймного статии – седем, са посветени на Чехословакия, която не само географски
е „в центъра на Европа“, но според авторката олицетворява и самата идея за
централноевропейска идентичност, макар през 1993 г. да изчезва от политическата сцена като единна държава. Разбираемо в центъра на изследователския
интерес са проблемите около най-значимите събития в Чехословакия. Първото
безспорно е „Пражката пролет '68“ с митовете около нея, с „героите и антигероите“ й и с мястото й в международните отношения. Второто е „нежната
революция“ от края на 80-те години, която И. Баева представя в сравнителен
план с процесите в България, за да даде оценката на историка (в противовес на
политическите внушения) за спецификите в пътя на двете страни в годините
на прехода, започнал почти едновременно. Познавателен и много увлекателен
е разказът в двете статии, посветени на политическите портрети на първия
президент на Чехословашката република Томаш Гарик Масарик – „идеалистът
сред реалностите на историческите поврати“, и на друг политик със „сложна
и нееднозначна съдба“ (с. 291) – Лудвик Свобода – „военният, превърнал се в
политик“, заел същия пост – президент на Чехословакия, през март 1968 г. и
отново през 1973 година.
Българският читател несъмнено ще бъде провокиран да прочете и анализа
на специалист като проф. Баева по някои проблеми от съвременната история
на „Бунтовна Полша“. Две обширни статии в книгата са посветени на относително по-малко известното събитие от ключовата 1968 г. – Полския март като
вътрешен и международен проблем, и на създаването през лятото на 1980 г. на
Независимия профсъюз „Солидарност“, който ще даде съдбовен тласък за промяна на системата на държавния социализъм в Полша, а и в целия Източен
блок. Двете статии са богато подплатени с архивни документи и не пропускат
българската реакция на събитията. В този дух е и статията, представяща анализ на „моделите на политическа култура в следвоенна Полша и България“. За-
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дълбоченото познаване на историята на двете страни позволява на авторката
убедително да аргументира и обясни техните твърде различни модели на поведение и така да придаде научна стойност на иначе широко употребяваните
определения за България като най-верен съветски сателит и за Полша – като
„ужасното дете“ на социализма, разтърсвано от периодични политически кризи (с. 380).
Няма да бъдат разочаровани и онези, които търсят повече анализи, посветени на „България като част от Източна Европа“. На пръв поглед разнородни, шестте статии изцяло се вписват в проблематиката на книгата, тъй като
акцентират върху външнополитически въпроси, а позицията на нашата страна
по отношение на САЩ, Австрия, Куба се определя в рамките на диктуваната
от Москва обща източноевропейска линия, но има и свои специфики. Точно
българските външнополитически специфики до момента са оставали по-скоро
встрани от вниманието на историографията, затова анализите на Баева запълват тези празноти. Дългогодишното изследване на процесите през 60-те години, включително на основата на многобройни документи от Архива на Министерството на външните работи и от Централния държавен архив, е позволило
на авторката да оцени ролята на Пражката пролет '68 за еманципацията на
българското общество, а резултатите от разширяването на научните й търсения към 80-те години са отразени в студията за създаването на най-значимата
дисидентска организация в България – Клуба за подкрепа на гласността и преустройството. Темата е продължена и в статията за мястото на 10 ноември
1989 г. в източноевропейските процеси, с която логично завършва книгата (ако
не броим показалеца на имената, който улеснява твърде много ориентацията на
читателите в обемистия том).
Завидната широта на познанията на Искра Баева, обхващаща не само различни исторически периоди, а и различни научни области, умението й да проблематизира и да извежда резултатите от анализа на достъпен и ясен език ще
позволят на специалистите, но и на много широк кръг любознателни читатели
да погледнат с други очи на Източна Европа и да осмислят нейното минало.
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Източноевропейският свят
като отминала реалност
и изследователско
предизвикателство

Николай Петев
Лъчезар Еленков
Контраадмирал Румен Попов
Димитър Танев
Доц. Димитър Генчев
Д-р Павел Писарев
Георги Григоров
Димо Тодоров

Есета
Стихове
Есета
„Влей се в мене, съвест свята...“
Помня... (Бележки по белите
полета на една книга)
Post Festum
Грешката
Политическа дейност и
периодичен печат на българската
емиграция в Аржентина – 1908–
1949 година

ПОКОЛЕНИЕ – ХХІ
Бойко Златев

Стихове

