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Въведение
Списание „Понеделник“ посвещава този специален брой
на Русия и на развитието на българо-руските отношения и приятелство. Такива специални броеве на списанието през изминалите години бяха направени за Китай, Виетнам и Куба. Те съдържат информация за състоянието
и за съвременното развитие на тези страни в икономиката, социалната област, културата и външната политика, както и за проблемите на сътрудничеството между тях и България.
В основата на руския брой са поставени седемте статии на Владимир Владимирович Путин, публикувани в различни московски вестници през януари и февруари 2012 г.,
преди президентските избори в Русия на 4 март т.г., и статиите на акад. Примаков и на главата на Руската православна църква Патриарх Кирил.
Както ще види читателят, седемте статии представляват предизборната платформа на Путин. Вече се знае,
че руският народ одобри тази платформа и избра още на
първия тур Владимир Владимирович Путин за президент
на Руската федерация с 63.6% от гласувалите. Българският народ и особено българският политик и държавник могат ясно да видят каква Русия ще имат на източните си
граници в следващия период.
Между нашите два братски народа съществуват вековни, изпитани във времето и закалени в историята приятелски връзки. Нашите и руските национални интереси
са солидна основа за по-нататъшното активно развитие
на българо-руските отношения. Нашата близост с Русия
не е пречка, още по-малко бреме, а предимство за България
като член на Европейския съюз.
Списание „Понеделник“ вярва в българо-руската дружба, ратува за укрепване на българо-руското приятелство
и сътрудничество и с този брой внася своята лепта за реализирането на тази съдбовна за нас кауза.
5

АФОРИЗМИ

Два чувства дивно близки нам – В них обретает сердце
пищу: Любовь к родному пепелищу, Любовь к отеческим
гробам.
☙ Пушкин А. С. ❧
Умом Россию не понять, Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать – В Россию можно только верить.
☙ Тютчев Ф. И. ❧
Но люблю тебя, родина кроткая! А за что – разгадать не
могу. Весела твоя радость короткая С громкой песней
весной на лугу.
☙ Есенин С. А. ❧
Всякая благородная личность глубоко сознает свое
кровное родство, свои кровные связи с отечеством.
☙ Белинский В. Г. ❧
Россия-Евразия – это не Европа и не Азия, и не
механическое сочетание последних.
Это самостоятельный культурноисторический
материк, органическое, национальное единство,
геополитический и сакральный центр мира.
☙ Никита Михалков ❧
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СЕДЕМ СТАТИИ, ОЧЕРТАВАЩИ СТРАТЕГИЯТА
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЪВРЕМЕННА РУСИЯ
Владимир Путин
Нашата задача за предстоящите години виждам в това да премахнем от пътя
на националното развитие всичко, което ни пречи да вървим напред. Да завършим създаването в Русия на такава политическа система, такава структура на социални гаранции и защита на
гражданите, такъв модел на икономиката, които заедно съставят единен,
жив, постоянно развиващ се и едновременно устойчив и стабилен, здрав държавен организъм.
Владимир Путин – Президент
на Руската федерация

РУСИЯ СЕ СЪСРЕДОТОЧАВА*
Предизвикателствата, на
които трябва да отговорим

С

какви рискове и задачи ще й се наложи на Русия да се сблъска? Какво място сме длъжни да заемем в глобалната политика и икономика? След развитието на събитията ли ще вървим, или ще участваме
във формирането на правилата на играта? Благодарение на какви ресурси ще успеем да засилим своите позиции, и, подчертавам, да осигурим стабилно развитие? При това такова развитие, което няма нищо общо
със застоя. Защото в съвременния свят стабилността
е достояние, което може само да се заслужи, да се заработи с упорит труд, като се проявява откритост към

* Резюме
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промените и готовност за назрели, обмислени и пресметнати реформи.
Постоянно повтарящ се в историята проблем на Русия е стремежът на част
от нейния елит към резки движения, към революция вместо към последователно развитие. Между другото не само руският опит, а и целият световен опит показва пагубността на историческите скокове: на избързването напред и на разрушението без съзидание.
На това противостои друга тенденция, противоположното предизвикателство – склонността към застой, към готованство, към неконкурентност на елитите и високо ниво на корупция. При това разрушителите, при всеки удобен случай, буквално пред очите ни, се превръщат в самодоволни господа, които се противопоставят на всякакви промени и ревностно защитават своя статус и привилегии. Може да се види и точно обратният процес – „господата“ се превръщат в
„разрушители“.

Къде се намираме и накъде вървим?
По основните параметри на икономическото и социалното си развитие
днес Русия вече излезе от дълбокия спад, който последва краха на тоталитарния модел на социализма и разпада на Съветския съюз. Независимо от кризата през 2008–2009 г., която „отписа“ цели две години от нашите усилия, ние
достигнахме и надминахме показателите на жизненото равнище от най-благополучните години на СССР. Например продължителността на живота в Русия
вече е по-висока, отколкото в Съветския съюз през периода 1990–1991 година.
И което е особено важно – в Русия през последните 10 години се формира
значителен слой хора, отнасяни на Запад към средната класа. Това са хора с доходи, позволяващи избор в достатъчно широки граници. Тези хора могат да избират работа, която им харесва, да притежават определени спестявания. И накрая, средната класа – това са хора, които могат да избират политика. По правило тяхното образователно ниво е такова, че им позволява осъзнато да се отнасят към кандидатите, а не да „гласуват със сърцето си“. Средната класа започна
реално да формулира своите изисквания в различни направления.
Главната надежда на Русия е високото ниво на образование на населението
и преди всичко на нашата младеж, дори и при всички познати проблеми и упреци към качеството на образователната ни система.
Навлизаме в нова социална реалност. „Образователната революция“ кардинално променя самия облик на руското общество и на руската икономика. Даже
към настоящия момент на нашата икономика да не са й нужни толкова работници с висше образование, вече не можем да се върнем назад. Не хората трябва да
се приспособяват към съществуващите икономическа структура и пазар на труда, а икономиката трябва да стане такава, че гражданите с високо ниво на образование, с високи критерии да могат да намират своето достойно място.
Основно предизвикателство за Русия е, че сме длъжни да се научим да използваме образователната насоченост на младото поколение, да мобилизираме повишените изисквания на средната класа и нейната готовност да носи отговорност за своето благосъстояние и за осигуряването на икономическия рас-
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теж и устойчивото развитие на страната.
Повече образовани хора – това означава по-голяма продължителност на
живота, това означава по-ниско ниво на престъпност, на асоциално поведение
и по-рационален избор. Всичко това, самò по себе си, създава благоприятен
фон за нашето бъдеще. Формирането на нова икономика е необходимо за образованите и отговорни хора – професионалисти, предприемачи или потребители. Бъдещата руска икономика трябва да отговаря на обществените потребности. Тя трябва да осигури по-високи трудови доходи, по-интересна, творческа работа и да създава широки възможности за професионален растеж, да формира социални „лифтове“.
Но двигател на растежа трябва да бъде, и ще бъде, именно инициативата
на гражданите. Ние съзнателно ще загубим, ако разчитаме само на решенията
на чиновниците и на ограничен кръг големи инвеститори и държавни компании. Ние съзнателно ще изгубим, ако се опираме на пасивната позиция на населението. Така че растежът на Русия в предстоящото десетилетие означава разширяване на пространството на свобода за всекиго от нас. Благополучие от ръцете на когото и да е, благополучие без отговорност за своите решения в ХХІ
век е просто невъзможно.
Пред нас стои още едно предизвикателство. Зад общите фрази за съгласие
и полза от благотворителността се открива недостатъчно ниво на доверие един
към друг, нежелание да се занимаваме с обществените дела, с грижата за другите, неумение да се издигнем над частните интереси – и това е сериозна и хронична болест на нашето общество.
В руската култура съществува дълга историческа традиция на уважение
към държавата, към обществените интереси, към това, което е нужно на страната. Абсолютното мнозинство от руснаците искат да видят нашата страна велика и силна, уважаваща героите, отдали живота си за общото благо. Но за съжаление гордостта или обидата за държавата далеч невинаги се реализират във
всекидневния живот като участие в местното самоуправление, като готовност
да застанеш в защита на закона, като реална благотворителност. По правило
зад това ни най-малко не стоят равнодушие и егоизъм, а елементарното неверие в собствените сили или недоверието към ближния. Но и тук през последните години ситуацията започна постепенно да се променя. Гражданите все почесто не се ограничават само със справедливи искания към властта, а се заемат
сами с множество прозаични, но много нужни дела: благоустройство на дворовете, грижа за инвалидите, помощ за нуждаещите се, организиране на свободното време на децата и много други.
От 2012 г. държавата ще започне да подпомага такива начинания: на федерално ниво и в много региони са приети програми за подкрепа на социалноориентирани недържавни нетърговски организации. По-нататък ние значително ще разширим мащабите на такива програми. Но за да заработят истински, е
необходимо твърдо да се противостои на жилавото предубеждение на чиновниците към обществениците. Зад това предубеждение стои нежеланието да се
делят ресурсите, стремежът да се избегне конкуренцията, а и страхът от реално
търсене на поръчаната работа.
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Неоценима роля в социалното служене, в преодоляването на разединението на хората, във формирането на доверие и готовност за мирно разрешаване
на конфликтите, неизбежни в бързоразвиващото се общество, играят традиционните религии – православието, ислямът, юдаизмът и будизмът. В това отношение много могат и са длъжни да направят училището и средствата за масова
информация, телевизията и интернет общността.
Общество от свободни хора съвсем не значи тълпа от самотни пресметливи егоисти, безразлични към общото благо. Ние никога не сме били и няма да
бъдем такава тълпа. Личната свобода е продуктивна, ако помниш и мислиш за
другите. Свободата без нравствена основа се превръща в произвол.
Доверието между хората е възможно само тогава, когато обществото се
крепи на общи ценности, когато хората не са загубили способност за вяра, честност, чувство за справедливост. А уважението към закона възниква само тогава, когато той е един за всички, спазва се от всички и в неговата основа е справедливостта.

За новия етап в глобалното развитие
Световната криза, разразила се през 2008 г., засегна всички, подлагайки
много неща на преоценка. Вече за никого не е тайна, че икономическата буря
бе провокирана не само от циклични фактори и провали в регулациите. Коренът на проблема е в натрупаните дисбаланси. Навлезе в задънена улица моделът, построен върху необуздано нарастване на заемите, върху живота с дългове
и подяждане на бъдещето, върху виртуални, а не върху реални ценности и активи. Освен това генерираното благосъстояние се разпределяше и се разпределя крайно неравномерно между отделните страни и региони. И това също понижава глобалната устойчивост, провокира конфликти, намалява способността на световната общност да се договаря по наболелите и принципни въпроси.
Фалшиви същности се появяват не само в икономиката, а и в политиката, в социалната сфера. Тук също възникват своего рода илюзорни „деривати“.
Ние не действахме лекомислено, нашата икономическа политика бе премислена и предпазлива. В докризисния период съществено увеличихме обема на икономиката, избавихме се от дълговата зависимост, увеличихме реалните доходи на гражданите, създадохме резерви, които ни позволиха да преминем кризата с минимални загуби за жизненото ниво на населението. Нещо
повече, в разгара на кризата успяхме значително да повишим пенсиите и други социални плащания. А твърде много хора, особено от средите на опозиционерите, ни подтикваха по-скоро да изхарчим това, което ни донесоха нефтените приходи. Какво би станало с пенсиите, ако се бяхме повели по акъла на
популистите?
Следва да се признае, че по своя мащаб днешните глобални дисбаланси са
такива, че едва ли могат да бъдат отстранени в рамките на действащата система. Да, конюнктурните лъкатушения могат да бъдат преодолени. И в мнозинството страни сега е разработен набор от тактически мерки, който позволява в
една или друга степен успешно да се реагира на острите прояви на кризата.
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В по-дълбок, дългосрочен смисъл сегашните проблеми съвсем не са конюнктурни. В крайна сметка това, с което се сблъсква днес светът, е сериозна
системна криза, тектоничен процес на глобална трансформация. Това е видимо
проявление на прехода към нова културна, икономическа, технологическа, геополитическа епоха. Светът навлиза в зона на турбулентност. Безусловно този
период ще бъде продължителен и болезнен, затова не трябва да храним илюзии. Очевиден е и финалът на системата, създадена за 20 години след краха на
Съветския съюз – включително феноменът „еднополярност“. Сега предишният единствен „полюс на силата“ вече е неспособен да поддържа глобалната стабилност, а новите центрове на влияние още не са готови да го направят. Рязко
нарасналата непредсказуемост на световните стопански процеси и военнополитическата обстановка в света изискват отговорно сътрудничество на държавите и преди всичко на постоянните членки на Съвета за сигурност на ООН,
на страните от „Голямата осморка“ и „Голямата двадесетка“. Необходими са постоянни усилия за преодоляване на взаимната подозрителност, на идеологическите предубеждения и късогледия егоизъм.
Вместо да служат като локомотиви на развитието, да придават устойчивост на световната икономическа система големите икономически центрове
сега във все по-нарастваща степен пораждат проблеми и рискове. Стремително
се увеличава социалното и етнокултурното напрежение. В редица региони на
планетата „се разгръщат“ и агресивно заявяват за себе си деструктивни сили, в
крайна сметка застрашаващи сигурността на всички народи на Земята. Обективно техни съюзници често стават тези държави, които се опитват „да изнасят
демокрация“ чрез силови, военни методи.
Даже с най-добронамерени цели не бива да се оправдава потъпкването на
международното право и на държавния суверенитет. Опитът показва също, че
първоначалните цели по правило не се достигат, а разноските са по-големи от
очакванията.
В тези условия Русия може и е длъжна достойно да изиграе своята роля,
продиктувана от цивилизационния й модел, от великата й история, география,
от нейния културен геном, в който органично се съчетават фундаменталните
основи на европейската цивилизация и многовековният опит на взаимодействие с Изтока, където сега активно се развиват нови центрове на икономическа
сила и политическо влияние.
В какво състояние Русия посреща идващата ера на глобална трансформация?
През 90-те години страната преживя истински шок на разпад, деградация
и загуби, плати огромна социална цена. Тоталното отслабване на държавността
на този фон бе просто неизбежно. Ние действително се приближихме до критичната линия. Самият факт, че няколко хиляди бандити, макар и с подкрепата
на определени външни сили, решиха през 1999 г. да нападнат държава с многомилионна армия, говори за трагизма на тогавашната ситуация. На твърде много хора им се струваше, че нас могат окончателно да ни доубият.
Добре си спомням текста на прехваната по това време от ФСБ информация, която изпратил на своите съратници зад граница един от най-известните
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и кървави международни терористи, убиващ наши хора в Северен Кавказ – Хатаб. Той писа: „Русия е слаба както никога. Днес имаме уникален шанс: да отнемем Северен Кавказ от руснаците.“ Терористите сбъркаха: руската армия, при
поддръжката на чеченския и на другите народи на Кавказ, отстоя териториалната цялост на нашата страна и единството на руската държава.
Обаче това ни струва огромно напрежение на силите, мобилизация на всички ресурси, за да се измъкнем от ямата. Да съберем страната. Да върнем на Русия статута на геополитически субект. Да оправим социалната система и да повдигнем повалената икономика. Да възстановим елементарната управляемост на
властта. Трябваше да възраждаме авторитета и силата на държавата като такава. Да я възраждаме, без да притежаваме дълбоко вкоренени демократични традиции, масови политически партии и зряло гражданско общество – и при това
сблъсквайки се с регионалния сепаратизъм, със засилването на олигархията, на
корупцията, а често и с присъствието на явно криминални лица в органите на
властта. Най-близката задача в тези обстоятелства бе да се възстанови реалното
единство на страната, с други думи, да се установи върху цялата й територия суверенитетът на руския народ, а не господството на отделни лица или групи.
Сега малцина си спомнят колко трудна бе тази задача, колко усилия изискваше нейното решаване. Малцина си спомнят, че най-авторитетни експерти и
много международни лидери в края на 90-те години бяха единодушни в прогнозата си за бъдещето на Русия: банкрут и разпад. Сегашната ситуация в Русия –
ако гледаме на нея с очите на 90-те години – би изглеждала за тях просто свръхоптимистична фантастика. Но тъкмо такава една „забрава“ и днешната готовност на обществото да пробва спрямо Русия най-високите стандарти за качество на живота и демокрация са най-добрите свидетелства за нашия успех.
Именно благодарение на това, че през последните четири години всички ние,
народът на Русия, постигнахме много в решаването на първостепенните, най-неотложните задачи, страната устоя пред ударите на глобалната криза. И днес у нас
е съхранена самата възможност да се говори за перспективи и стратегии.
Периодът на възстановяване е извървян. Постсъветският етап в развитието на Русия, впрочем както и в развитието на целия свят, е завършен и изчерпан. Създадени са всички предпоставки за движение напред – на нова основа и
в ново качество. Между другото дори в трудни, съвсем некомфортни външнополитически и външноикономически условия. В същото време необратимата
глобална трансформация се явява за нас и колосален шанс.
Нашата задача за предстоящите години виждам в това да премахнем от
пътя на националното развитие всичко, което ни пречи да вървим напред. Да
завършим създаването в Русия на такава политическа система, такава структура на социални гаранции и защита на гражданите, такъв модел на икономиката, които заедно съставят единен, жив, постоянно развиващ се и едновременно
устойчив и стабилен, здрав държавен организъм.
Превод от руски език: Атанас Стойчев
Източник: в. „Известия“, 16.01.2012 г.
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Необходима ни е стратегия за национална политика, основана
на гражданския патриотизъм. Никой човек, живеещ в нашата
страна, не трябва да забравя своята вяра и етническата си принадлежност. Но той трябва да е преди всичко гражданин на Русия и да се гордее с това. Никой няма право да поставя националните и религиозните особености по-високо от законите на държавата. При това обаче самите закони на държавата трябва да
отчитат националните и религиозните особености.

НАЦИОНАЛНИЯТ ВЪПРОС В РУСИЯ*

З

а Русия – с нейното многообразие от езици, традиции, етноси и култури,
националният въпрос без всякакво преувеличение има фундаментален характер. Всеки отговорен политик и обществен деец трябва да си дава сметка, че
гражданското и междунационалното съгласие е едно от главните условия за самото съществуване на нашата страна.

Русия като „историческа държава“
Нашите национални и миграционни проблеми са пряко свързани с разрушаването на СССР, а всъщност, исторически – на голяма Русия, изградена основно още в ХVІІІ век. С неизбежно последвалата деградация на държавните,
социалните и икономическите институции. С грамадния срив в развитието на
постсъветското пространство.
Преди 20 години тогавашните депутати на РСФСР, декларирайки суверенитет, в огъня на борбата със „съюзния център“ занемариха процеса на строителството на „националните държави“, при това дори вътре в самата Руска
федерация. „Съюзният център“, на свой ред, опитвайки се да притиска опонентите, започна да води задкулисна игра с руските автономии, като им обещаваше повишаване на „национално-държавния статус“. Участниците в тези
процеси сега си прехвърлят вината един на друг. Но едно нещо е очевидно –
техните действия в еднаква степен и неизбежно водеха към разруха и сепаратизъм. И у тях не се намери нито мъжество, нито отговорност, нито политическа воля да отстояват последователно и настойчиво териториалната цялост на Родината.
Това, за което, вероятно, инициаторите на „замисъла за суверенитетите“
не си даваха сметка, много ясно и бързо бе разбрано от всички останали, включително зад границите на нашата държава. И последиците не закъсняха.
С разпадането на страната ние се оказахме на ръба (а в отделни известни региони и отвъд него) на гражданската война, при това именно на етническа почва. С огромно напрежение на силите, с големи жертви успяхме да угасим
тези огнища. Но това, разбира се, не означава, че проблемът е приключен.
* Резюме
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Дори в този момент обаче, когато държавата като институция бе критично обезсилена, Русия не изчезна. Случи се това, което Василий Ключевски е казал по отношение на първата руска Смута (гражданската война и полско-литовската интервенция през ХVІІ век – бел. ред.): „Когато се прекършиха политическите опори на обществения ред, страната бе спасена от нравствената воля на народа.“
И впрочем нашият празник 4 ноември – Денят на народното единство,
който някои повърхностно наричат „ден на победата над поляците“, всъщност
е „ден на победата над себе си“, над вътрешната вражда и разприте, когато съсловията, народностите осъзнаха себе си като единна общност – като един народ. Ние с право можем да смятаме този празник за рожден ден на нашата гражданска нация.
Историческата Русия не е етническа държава и не е американска „леярна
пещ“1, където всички така или иначе са мигранти. Русия е възникнала и се е
развивала с векове като многонационална държава. Държава, в която постоянно е протичал процес на взаимно свикване, взаимно проникване, смесване
на народи на семейно, на приятелско, на служебно равнище. Стотици етноси,
живеещи на своята земя заедно и редом с руснаците. Усвояването на огромни територии, изпълващо цялата история на Русия, е било съвместно дело на
много народи. Достатъчно е да кажем, че етнически украинци живеят в пространството от Карпатите до Камчатка. Както и етнически татари, евреи, белоруси.
Стожерът, крепящ тъканта на тази уникална цивилизация, е руският народ,
руската култура. Именно този стожер различни провокатори и наши противници с всички сили се опитват да изтръгнат от Русия – с изцяло фалшиви приказки за правата на русите на самоопределение, за „расовата чистота“, за необходимостта да бъде „завършено делото на 1991 година и окончателно да бъде разрушена империята, висяща на шията на руския народ“. За да могат в крайна сметка
да заставят хората със своите ръце да унищожат собствената си Родина.
Дълбоко съм убеден, че опитите да се проповядват идеите за създаване
на руска „национална“, моноетническа държава противоречат на цялата ни хилядолетна история. Нещо повече, това е най-краткият път за унищожаване на
руския народ и на руската държавност. Пък и на всяка дееспособна, суверенна
държавност по нашите земи.

Единен културен код
Руският опит за развитие на държавата е уникален. Ние сме многонационално общество, но ние сме единен народ. Това прави нашата страна сложна
и многомерна. Това дава колосални възможности за развитие в много области. Ако обаче многонационалното общество е поразено от бацилите на нацио1

Заглавие на пиеса на британския драматург Израил Зангуил от края на ХІХ в., използвано в
САЩ за обозначаване на модела на етническа политика за претопяване на различни народи
и култури в единна американска нация – бел. ред.
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нализма, то губи силата и якостта си. И ние трябва да разбираме какви далеко
отиващи последици може да докара подбуждането на опити за разпалване на
национална вражда и ненавист към хората от друга култура и друга вяра.
Гражданският мир и междунационалното съгласие не са веднъж създадена и застинала за векове картина. Напротив, това е постоянна динамика, диалог. Това е упорита работа на държавата и обществото, която изисква много
фини решения, премерена и мъдра политика, способна да осигури „единство
в многообразието“. Необходимо е не само да се спазват взаимните задължения, но и да се намират общите за всички ценности. Не може насила да заставиш хората да са заедно. И не може да ги накараш да живеят заедно по сметка, въз основа на претеглянето на изгодите и разходите. Такава „сметка“ работи до момента на кризата. А в момента на кризата започва да действа в обратна посока.
Увереността, че можем да осигурим хармонично развитие на поликултурната ни общност, се опира на нашата култура, история, на нашия тип
идентичност.
Руският народ е държавообразуващ – според факта на съществуването на
Русия. Великата мисия на руснаците е да обединяват, да спояват цивилизацията. Чрез езика, културата, „всемирната отзивчивост“, по определението на Фьодор Достоевски, да спояват руските арменци, руските азербайджанци, руските
немци, руските татари… Да ги спояват в такъв тип държава-цивилизация, в която няма „нацмени“, а принципът на разпознаването „свой–чужд“ се определя
от общата култура и от общите ценности.
Такава цивилизационна идентичност е основана върху съхраняването на
руската културна доминанта, носител на която са не само етническите руснаци, а и всички притежаващи такава идентичност независимо от националността си. Това е онзи културен код, който в последните години бе подложен на сериозни изпитания, който се опитваха и се опитват да разбият. И въпреки това
той безусловно се запази. Едновременно с това той трябва да бъде подхранван,
укрепван и пазен.
Необходима ни е стратегия за национална политика, основана на гражданския патриотизъм. Никой човек, живеещ в нашата страна, не трябва да забравя
своята вяра и етническата си принадлежност. Но той трябва да е преди всичко
гражданин на Русия и да се гордее с това. Никой няма право да поставя националните и религиозните особености по-високо от законите на държавата. При
това обаче самите закони на държавата трябва да отчитат националните и религиозните особености.
Смятам, че в системата на федералните органи на властта трябва да бъде
създадена специална структура, отговаряща за въпросите на националното
развитие, за междунационалното благополучие, за взаимодействието на етносите. В момента тези проблеми са подведомствени на Министерството на регионалното развитие и заради купищата текущи задачи се изтласкват на втори,
дори на трети план, и тази ситуация трябва да се поправи.
Това ведомство не трябва да бъде стандартно. По-скоро трябва да говорим за колегиален орган, който взаимодейства непосредствено с президен-
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та на страната, с ръководството на правителството и има определени властови пълномощия. Националната политика не може да се пише и да се реализира изключително в кабинетите на чиновниците. В нейното обсъждане
и формиране трябва да участват непосредствено националните, обществените обединения.
И, разбира се, ние разчитаме на активното участие в този диалог на традиционните религии в Русия. В основата на православието, на исляма, будизма,
юдаизма – при всичките им разлики и особености – лежат базови, общи морални, нравствени, духовни ценности: милосърдието, взаимопомощта, истината,
справедливостта, уважението към по-възрастните, идеалите на семейството и
труда. Невъзможно е тези ценностни ориентири да бъдат заменени с каквото и
да било и ние трябва да ги укрепваме.
Убеден съм, че държавата, обществото трябва да приветстват и да поддържат работата на традиционните религии в Русия в системата на образованието
и просветата, в социалната сфера, във Въоръжените сили. При това безусловно
трябва да бъде запазен светският характер на нашата държава.

Националната политика и ролята на силните институции
Системните проблеми на обществото много често намират изход именно
във формата на междунационално напрежение. Винаги трябва да помним, че
има пряка зависимост между нерешените социално-икономически проблеми,
пороците на правозащитната система, неефективността на властта, корупцията и конфликтите на национална основа. Ако погледнем историята на всички
неотдавнашни междунационални ексцесии, практически навсякъде ще забележим това „стартово копче“: Кондапога, Манежния площад, Сагра. Навсякъде
– изострена реакция срещу отсъствието на справедливост, срещу безотговорността и бездействието на отделни представители на държавата, липса на вяра
в равенството пред законите и в неизбежността на наказанието за престъпника, убеждение, че всичко е купено и справедливост няма.
Трябва да си даваме сметка какви рискове и опасности се съдържат в ситуациите, заплашващи да преминат в стадий на национален конфликт. И по съответен най-твърд начин, без оглед на чинове и звания, да оценяваме действията
или бездействието на правозащитните структури, на органите на властта, които са довели до междунационално напрежение.
Не са много рецептите за такива ситуации. Да не превръщаме всичко в
принцип, да не правим прибързани обобщения. Необходимо е да се изяснява подробно същността на проблема, обстоятелствата, да се регулират взаимните претенции във всеки конкретен случай, в който е замесен „националният
въпрос“. Този процес – там, където няма някакви специфични обстоятелства –
трябва да е публичен, защото отсъствието на оперативна информация поражда слухове, утежняващи ситуацията. И тук изключително важно значение имат
професионализмът и отговорността на средствата за масова информация.
Никакъв диалог обаче не може да има в ситуация на безпорядък и насилие.
У никого не трябва да възниква ни най-малката съблазън да „натисне властта“
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за някакви решения с помощта на погроми. Нашите правозащитни органи са
доказали, че се справят бързо и точно с пресичането на такива опити.

Проблемът за миграцията и нашият интеграционен проект
Гражданите днес сериозно се вълнуват, и да си го кажем направо – възмущават се, от множество изсилвания, свързани с масовата миграция – както
външна, така и вътрешноруска. Възниква и въпросът няма ли създаването на
Евразийския съюз да доведе до засилване на миграционните потоци, а значи и
до растеж на съществуващите тук проблеми. Смятам, че трябва ясно да очертаем нашата позиция.
Първо, очевидно е, че трябва да повишим качеството на миграционната
политика на държавата. Ние ще решаваме тази задача.
Никога и никъде нелегалната имиграция не може да бъде изключена напълно, но тя може и безусловно трябва да бъде минимизирана. И в този смисъл
е необходимо да бъдат засилени ясните полицейски функции и пълномощия на
миграционните служби.
Простото механично втвърдяване на миграционната политика обаче няма
да даде резултат. То води в много страни само до увеличаване на нелегалната
миграция. Критерият на миграционната политика се състои не в нейната твърдост, а в нейната ефективност.
Второ. Във вътрешната миграция са важни също рамките на цивилизованост. Това е необходимо включително за хармоничното развитие на социалната инфраструктура, на медицината, образованието, пазара на труда. В много
„миграционно привлекателни“ региони и мегаполиси тези системи и сега работят на предела на възможностите си, което създава достатъчно сложна ситуация както за коренните жители, така и за новодошлите.
Трето. Това е укрепването на съдебната система и създаването на ефективни правозащитни органи. Това е принципно важно не само за външната имиграция, но в нашия случай и за вътрешната, в частност за миграцията от регионите на Северен Кавказ. Без това никога не могат да бъдат осигурени обективен
арбитраж на интересите на различните общности (както на приемащото мнозинство, така и на мигрантите) и възприемане на миграционната ситуация като
безопасна и справедлива.
Четвърто, проблемът за цивилизованата интеграция и социализация на
мигрантите. За нас е важно мигрантите да могат да се адаптират нормално в обществото. Да, всъщност елементарно изискване към хората, желаещи да живеят
и да работят в Русия, е тяхната готовност да усвоят нашата култура и нашия език.
От следващата година за придобиване или удължаване на миграционния статус
трябва да стане задължителен изпитът по руски език, по история на Русия и по
руска литература, по основи на нашата държава и право. Нашата държава, както
другите цивилизовани страни, е готова да изработи и предостави на мигрантите съответни образователни програми. В редица случаи се изисква задължително
допълнително професионално обучение за сметка на работодателите.
И накрая, пето – това е тясната интеграция на постсъветското пространст-
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во като реална алтернатива на неконтролируемите миграционни потоци.
В националната политика няма и не може да има прости решения. Нейните елементи са пръснати във всички сфери на живота на държавата и обществото – в икономиката, в социалния живот, образованието, в политическата система и външната политика. Ние трябва да изградим такъв модел на държавата,
цивилизационна общност с такова устройство, която би била абсолютно еднакво привлекателна и хармонична за всички, които смятат Русия за своя родина.
Ние виждаме в какви направления предстои да се работи. Разбираме, че
имаме исторически опит, какъвто никой друг няма. Имаме като мощна опора
манталитет, култура, идентичност, каквито другите нямат.
Ние ще укрепваме нашата „историческа държава“, която ни е оставена от
предците. Държава-цивилизация, която е способна да решава органично задачата за интеграция на различни етноси и религии.
Ние сме живели заедно векове. Заедно победихме в най-страшната война.
И ще живеем заедно и нататък. А на онези, които искат или се опитват да ни
разделят, мога да кажа само едно – няма да го дочакате…
Превод от руски език: Велиана Христова
Източник: в. „Независимая газета“, 23 януари 2012 г.
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На нас ни е нужна нова икономика – с конкурентоспособна промишленост и инфраструктура, с развита сфера на услугите, с
ефективно селско стопанство. Икономика, работеща на съвременна технологическа база. Нужно ни е да изградим ефективен
механизъм за обновление на икономиката, да намерим и да привлечем необходимите за нея материални и кадрови ресурси.

НА РУСИЯ Е НУЖНА НОВА
ИНОВАЦИОННА ИКОНОМИКА*

Н

ие живеем в период на кардинални промени в икономическия живот на
целия свят. Технологиите никога не са се обновявали толкова бързо. Много от това, което привично ни обкръжава, изглеждаше фантастика преди 15–
20 години. Никога борбата за лидерство в глобалната конкуренция не е била
толкова остра – ние виждаме как страни, чиито позиции довчера изглеждаха
непоклатими, започват да отстъпват пред тези, към които до неотдавна се отнасяха със снизходително пренебрежение. Никога хората не са се сблъсквали
с толкова огромни рискове от технологични катастрофи, никога заплахите за
природната среда не са били толкова сериозни. Но и възможностите на човечеството никога не са били толкова големи. Печели този, който по-пълно от
другите използва новите възможности.
При подобни обстоятелства е важно да се осигуряват стабилно постъпателно развитие на нашата икономика, максимална защитеност на нашите граждани от ударите на кризите и заедно с това неотклонно и бързо обновяване
на всички аспекти на стопанския живот – от материално-техническата база до
подходите към икономическата политика на държавата.

Мястото на Русия в глобалното разделение на труда
След разпадането на съветския блок Русия трябваше да се вписва в глобалното разделение на труда, а основните центрове на сила и пропорциите се бяха
създали без нея и освен това – в противостоене със СССР. Пазарите на развитите страни са оказаха оградени с множество бариери, издигнати за защита на
собствените им интереси. Като допълнителен проблем за интеграцията в световната икономика се оказа разликата в технологическите стандарти.
Въпреки всичко и в тези условия успяхме да изградим икономика, която
стана органична част от световната. Успяхме да направим това за сметка главно на нашите природни ресурси. Повече от една четвърт от БВП на Русия е резултат от продажбите на световния пазар на газ, нефт, метали, дървен материал, други суровинни продукти или полуфабрикати.
Днес Русия зависи от световната икономика, интегрирана е в нея много
* Резюме. Заглавието е на редакцията.
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силно, по-силно от повечето други страни.
Недопустимо е Русия да има икономика, която не й гарантира нито стабилност, нито суверенитет, нито достойно благосъстояние. На нас ни е нужна
нова икономика – с конкурентоспособни промишленост и инфраструктура, с
развита сфера на услугите, с ефективно селско стопанство. Икономика, работеща на съвременна технологическа база. Нужно ни е да изградим ефективен механизъм за обновление на икономиката, да намерим и да привлечем необходимите за нея материални и кадрови ресурси.

Да преодолеем технологическото изоставане
Трябва да се търсят решения, които да ни позволят да преодолеем оформящата се едностранна технологическа зависимост.
За да си върнем технологическото лидерство, трябва старателно да изберем приоритетите си. Кандидати за това са отраслите фармацевтика, високотехнологична химия, композитни и неметални материали, авиационна промишленост, информационно-комуникационни технологии, нанотехнологии.
Разбира се, нашата атомна промишленост и космосът, където не сме загубили
технологическите си предимства, са традиционни лидери. Списъкът не е затворен – всичко зависи от конюнктурата на световния пазар и не на последно място от инициативата на предприемачите и на работниците в самите отрасли.
Ние минахме през деиндустриализацията, структурата на икономиката ни
е силно деформирана. Едрият частен капитал не отива доброволно в новите отрасли, защото не иска да поема повишени рискове.
Именно от приоритетите на промишлената политика бяха продиктувани
нашите действия за създаването на големите държавни корпорации и на вертикално интегрираните холдинги – от „Ростехнологии“ и „Росатом“ до Обединената авиостроителна корпорация и Обединената корабостроителна корпорация. Целта беше да се спре разтурянето на интелектуалните отрасли на нашата
промишленост, да се запази научният и производствен потенциал, като се консолидират ресурсите и управлението се централизира. Тази цел може да се смята за постигната.
Ние бяхме длъжни да съберем формално принадлежащите на държавата разделно управлявани активи, чиито връзки с научните и конструкторските
центрове често бяха прекъсвани.
В резултат от реализирането на стратегията на отрасловите холдинги трябва да се създадат глобално конкурентоспособни корпорации, които да са висококапитализирани, да намерят и да разширяват своето място на световния пазар. Именно корпорации, които съчетават перспективните изследвания и разработването на продукцията с производството, доставката и обслужването на
високотехнологичния продукт, владеят днес световния пазар в авиостроенето, корабостроенето, компютърните технологии, фармацевтиката, медицинската техника. Пак те дават поръчки на малките иновационни компании и купуват сполучливите стартъпи.
За всяка компания има план за реорганизация и извеждане на пазара. Част
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от компаниите ще се превърнат в публични с последваща продажба на пакети
акции. Това ще засегне „Ростехнологии“, „Росавтодор“, „Росатом“ в гражданската му част и редица други държавни корпорации. Тази работа не е за един ден,
но не можем и безкрайно да я разтягаме. Смятам за възможно до 2016 г. да намалим участието на държавата в някои суровинни компании и да завършим
процеса на излизане от капитала на големите несуровинни компании, които не
са към естествения монопол и отбранителния комплекс.
Ние разчитаме на активното участие на руския капитал в приватизацията и
в по-нататъшното развитие на високотехнологическите активи. Същевременно
трябва сред глобалните инвеститори да се търсят купувачи, които биха били готови не само да влагат в научно-производствената база, а и да ни бъдат полезни
със своите връзки, със своето място на големите международни пазари.
Конкуренцията, която лежи в основата на съвременната икономика, се базира на това, че корпорациите, които разработват и са стопани на напредничави технологии, се стремят да не допускат потребителите на тези технологии до
т.нар. технологично ядро. Това са не само опитните разработки, това е пълният цикъл на обслужване на технологиите. Ние видяхме това със собствените си
очи, когато в условията на кризата нашите руски компании се опитваха да купят редица активи в чужбина. Щом станеше дума за пълния цикъл на технологичните комплекси, дори в автомобилната промишленост, нашите западни
партньори незабавно включваха червена светлина.
Продавайки най-новите технологични разработки, фирмата доставчик като
правило се стреми да остави при себе си всички повече или по-малко сложни
елементи в обслужването на оборудването и технологичните процеси. По такъв
начин купувачът попада не само в технологическа, а и в икономическа зависимост от доставчика. Страната, която се окаже аутсайдер в челните технологични
решения, търпи постоянни икономически загуби. Дори ако на нейна територия
са разположени монтажни производства, лъвската част от печалбата отива там,
където са главните офиси, лабораториите и конструкторските бюра.
Затова развитите страни работят на принципите на технологическото коопериране. Взаимната им зависимост укрепва икономическата и политическата
им стабилност.

Иновационният цикъл на руската икономика
Осигуряването на конкуренция е главното условие за стремежа на икономиката към иновации. Само конкуренцията заставя частните предприятия
да търсят най-добрите технологични решения, да обновяват продукцията си.
Виждам всички предизвикателства за редица наши отрасли от влизането ни в
Световната търговска организация. Искам да ви уверя: ще правя всичко трудностите на преходния период да се смекчат максимално. Но всички производители на промишлени стоки трябва ясно да разберат: времето на националните
пазари отмина. Повече няма да има уютни ниши. Във високотехнологичното
производство има само един пазар – глобалния.
Има и друга страна на медала – предлагането на иновации. Руската иконо-
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мика може не само да купува, тя може и да създава иновации. Нашето място в
бъдещия свят зависи от това, ще използваме ли своите възможности.
Длъжни сме да задействаме всички фактори: високото ниво на образованието на населението, огромното наследство на фундаменталната наука, наличието на инженерни школи, съхранената в много отрасли база на опитното
производство.
Възстановяването на иновационния характер на нашата икономика трябва да започва от университетите – и като центрове на фундаменталната наука,
и като кадрова база на иновационното развитие. Международната конкурентоспособност на нашето висше училище трябва да стане наша национална задача. Към 2020 г. сме длъжни да имаме няколко университета от световна класа по
целия спектър на съвременните материални и социални технологии. Това означава, че е необходимо да осигурим устойчиво финансиране на университетските научни колективи и международен характер на тези колективи.
Руските изследователски университети трябва да получат ресурси за научни разработки в размера на 50% от финансирането по раздел „Образование“,
както е при международните им конкуренти. Имам предвид, че едновременно
ще провеждаме обмислено и съгласувано с експертната общност и с обществеността реструктуриране на целия отрасъл на професионалното образование.
За Руската академия на науките, за водещите изследователски университети
и за държавните научни центрове трябва да се утвърдят десетгодишни програми
за фундаментални и експериментални изследвания. Но такива програми трябва
да се отстояват и редовно да се отчита тяхното изпълнение. Не пред чиновниците
в Министерството на образованието и науката, а пред данъкоплатците и научната общност и с привличане на авторитетни международни специалисти. А в случаите, когато става дума за отбранителни и други разработки, от които държавата е пряко заинтересувана – пред ръководството на страната. Привилегированото развитие на изследователските университети не означава да се пренебрегва
ролята на Руската академия на науките и на държавните научни центрове, а обратното, защото устойчивото развитие на институтите на РАН е възможно само
при условие, че те могат да си подбират силно попълнение.
На няколко пъти – до 25 милиарда рубли през 2018 г. – ще се увеличи финансирането на държавните научни фондации, поддържащи инициативните
разработки на научните колективи. Размерите на грантовете трябва да бъдат
съпоставими с предоставяните на учените в страните на Запада.
Трябва да се преодолее инерцията на нашия едър капитал, който, да си го
кажем направо, е отвикнал от иновационните проекти, от изследванията и от
опитно-конструкторските дейности…
Втората страна на технологичната модернизация е максимално бързото
усвояване на импортираните технологии… За нас е важно лидерите на световния технологически пазар да преминат от първия стадий – възприемане
на Русия като интересен и обемен пазар – и втория стадий – инвестиране в
локализацията на производството – към третия стадий: да създават тук, в Русия, нови технологии и нови продукти. Но те ще дойдат само в случай че видят у нас конкурентоспособни на световния пазар технически университети
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и научни центрове.
Държавата ще поддържа големите инфраструктурни проекти. На първо
място – за изграждане на транспортните връзки в страната, за осигуряване на
надеждни връзки с регионите в Сибир и в Далечния изток. Не по-малко важно
направление е местната пътна мрежа. Ситуацията сега е наистина парадоксална. В Русия с огромната й територия участъците за строителство са дефицитни.
Причината е в неразвитостта на инфраструктурата.
Бизнесът, преди всичко малкият и средният бизнес, бързо ще реализира
новите възможности, които ще се появят с развитието на инфраструктурата,
на първо място – на пътната мрежа. Но в съвременните условия това може да
го направи само държавата, включително с участието на частния бизнес (държавно-частното партньорство). Ще ни се наложи рязко да увеличим ефективността на разходите.
Отделна тема е селското стопанство. През последните години аграрният
сектор на нашата икономика демонстрира добри темпове на растеж. Практически всички развити страни в една или друга форма поддържат и субсидират своите селскостопански производители – и в това отношение Русия не е
изключение. Причините са две. Първо, в условията на неопределеност на световния пазар и на значителни колебания на цените на хранителните продукти аграрната безопасност – способността на страната самостоятелно да се изхрани, е не по-малко важно условие за икономическата и социалната стабилност, от уравновесения бюджет или надеждната валута. Второ, и това пак е
важно не само за Русия, аграрният сектор се явява важен елемент за запазване на конкурентната среда в икономиката, за формиране на малкия и средния
бизнес – „подлеска“ (храстите и малките дървета в гората – бел. прев.) на едрия капитализъм.

Къде да намерим капитал?
Главният източник за създаване на нови производства и на нови работни
места са частните инвестиции. Тук ситуацията съвсем не е розова. Ние губим
по инвестиционна привлекателност в сравнение със страните конкуренти. Изтичането на капитал от Русия е значително.
Да, в много отношения тази ситуация е следствие от нашите действия в
края на 1990-те и началото на 2000-те години. Тогава борбата беше между тези,
които през 1990-те години присвоиха главните парични потоци (в чиято основа беше продажбата на суровини и енергоносители), и тези, които искаха да ги
върнат на държавата и да ги използват за благото на цялото общество. Смятам,
че тогава постъпихме правилно, като повишихме влиянието на държавата в суровинните отрасли.
И не само защото някои от олигарсите се опитваха да продължат направо да си купуват политика. В самото начало на моя първи президентски мандат
се сблъскахме с настойчивите опити да се продадат ключови активи в чужбина.
Ако бяхме дали стратегическите ресурси на страната в ръцете на няколко човека, в перспектива след 5–10 години контролът върху нашата икономика щеше
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да се осъществява отвън.
Не става дума за някакъв заговор специално срещу Русия. Работата е съвсем друга. Вижте как се държи международният капитал в обстановката на нестабилност, турбулентност, усещане за близка криза: за да спаси националното ядро на своя бизнес, той, без да се замисля, извлича средства от развиващите се пазари – а в своите представи те отнасяха Русия към развиващите се пазари, особено в началото на миналото десетилетие.
Устойчивостта на нашето развитие като страна се обуславя не само от макроикономическите показатели. Устойчивостта на страната ни се базира още и
на това, че основната маса хора, владеещи капитал и вземащи инвестиционни
решения, живеят в тази страна, свързват с нея бъдещето на децата си, съотнасят своите дългосрочни интереси с нейното развитие.
Какво трябва да направим за решаване на проблема с капитала?
Първо – да увеличим размера на вътрешния пазар, което ще го направи
по-привлекателен за преки инвестиции. За това ние правим всичко, което зависи от нас. За пръв път след разпадането на СССР ние преминахме от декларации, от изявления за намерения към реална интеграция. През последните години бяха създадени Митническият съюз, Единното икономическо пространство, Зоната за свободна търговия в ОНД. Извършва се хармонизиране на техническите регламенти. Русия последователно се опитва да създаде единен пазар
със своите съседи. Пазар, в който проникването на стоки и услуги да не среща
никакви препятствия, да не се сблъсква с неопределеност на условията. Разбира се, ние се съобразяваме с интересите на партньорите си, правим компромис,
дори отстъпки. Но много скоро тези отстъпки ще се откупят стократно. Ние
вярваме, че големият пазар на Единното икономическо пространство ще повиши конкурентоспособността на всяка от нашите страни.
Второ – деловият климат в страната и нейната привлекателност за дългосрочно капиталовложение все още са незадоволителни. Но засега няма забележимо раздвижване. Ние губим в конкуренцията между юрисдикциите: работещият в Русия бизнес често предпочита да регистрира собствеността и сделките
си в чужбина. Главният проблем е в недостатъчната прозрачност и в недостатъчния обществен контрол в работата на представителите на държавата – от митническите и данъчните служби до съдебната и правоохранителната система. Ако
наречем нещата със собствените им имена, става дума за системна корупция.
Да се разчисти полето за бизнеса, който е готов да побеждава в честна конкуренция, е фундаментална, системна задача. И решението не лежи в плоскостта на икономическата политика. Трябва да променим самата държава, изпълнителната и съдебната власт в Русия.
Необходимо е да се измени цялата идеология на държавния контрол върху
дейността на бизнеса, като се ограничат рязко тези функции. Новата стратегия
трябва да се базира на презумпцията за добросъвестност на бизнеса, на разбирането, че да се създават условия за добросъвестните предприемачи е по-важно
от възможните рискове, свързани с недобросъвестно поведение.
Трето – средствата на населението почти не работят на капиталовия пазар.
Това означава, че населението не получава своята част от дохода от икономи-
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ческия растеж, от увеличаването на капитализацията на икономиката. Нужни
са програми за въвличане на средствата на населението в инвестициите – чрез
пенсионните и доверителните фондове, чрез фондовете за колективно инвестиране. В страните с развита пазарна икономика това е значителна част от националния капитал.

Намаляване на дела на държавата в икономиката
Изкуството да се управлява икономиката в съвременните условия се състои преди всичко в точното определяне на необходимото съотношение между
ролята на държавата и на частната инициатива.
Световната криза добави аргументи за привържениците на държавното
управление. Но ние разбираме, че за разлика от много други страни в Русия
държавата още има доста голям дял в икономиката и по-сериозно се намесва в регулирането, като същевременно методите на това регулиране изостават
от най-добрите аналози. Нашата икономическа политика трябва да се коригира в посока на намаляване на мащабите на държавното регулиране, замяна на
регламентациите на пазарните механизми и на административния контрол със
застраховане на отговорността.
Вече говорих за нашите планове за приватизиране на редица ключови
активи. При това искам да отбележа, че приватизацията носи не фискален, а
структурен характер. Т.е. ние продаваме не само за да получим допълнителни
пари в бюджета, а преди всичко, за да повишим равнището на конкуренция в
икономиката, да разчистим полето за частната инициатива. Но да се продава на
безценица, като се игнорира конюнктурата на пазара, е просто глупаво. Никой
стопанин няма да постъпи така.

Макроикономическите условия на растежа
Задължително условие за формиране у нас на нормален капитализъм за
всекиго е запазването и усилването на макроикономическата стабилност. Тя е
може би най-голямото наше постижение в последните години. Ние се научихме да ценим макроикономическата стабилност и да използваме инструменти за
съхраняването й в най-сложни условия. Благодарение на навреме създадените
резервни фондове ние относително спокойно издържахме натиска на първата
вълна на световната криза.
За формирането на дълги пари е важна увереността на участниците в икономиката в макроикономическата стабилност за години напред. Конкретно
това предполага, че бизнесът разбира как държавата ще решава острите проблеми на бюджетната политика, как ще бъдат осигурени с постъпления вече
приети решения за разходи, а също и тези, които са необходими за задачите по
обновяване на икономиката.
Ние вече сме поели немалки дългосрочни бюджетни задължения. Как ще
успеем да ги осигурим?
Първо. Ефективност на разходите. Точен избор на приоритетите, отказва-
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не от всичко излишно. Твърд контрол върху стойността и качеството на строителството, върху цените на държавните покупки. А по същество – ликвидиране на отклоненията при използването на държавните пари както на федерално,
така и на регионално равнище.
Второ. Нужна е балансирана пенсионна система, което ще намали равнището на трансферите от бюджета в Пенсионния фонд.
Трето. Ще се наложи да направим определена данъчна маневра. Ние няма
да увеличаваме данъчната тежест върху несуровинните сектори – това противоречи на цялата наша политика за диверсификация на икономиката. Но у нас
има резерви за увеличение на данъчните приходи в редица направления: скъпата недвижимост, потреблението на луксозни стоки, на алкохол, на тютюн, събирането на рента в секторите, където тя сега е занижена. Преди всичко това,
което се нарича допълнителен данък върху богатството, по-точно върху престижното потребление. Основните решения трябва да се приемат още през тази
година, за да може от следващата година притежателите на скъпи къщи и коли
да плащат повишените размери на данъците. Но е важно да не се увличаме, за
да не засегнат тези мерки представителите на средната класа.
Големи резерви има при въвеждането на ред върху измъкването от данъци
чрез фирми еднодневки, чрез офшорки. От това добросъвестният бизнес само
ще спечели, тъй като няма да му се налага да се конкурира с тези, които процъфтяват чрез машинации и мамене на държавата.
Задача номер едно е да се възстанови дългосрочното съответствие между величината на държавните приходи и разходи. Връзката между тях отслабна в периода на кризата, когато значителни ресурси се отделяха за смекчаване
на външните шокове.
Освен това ние трябва много акуратно да провеждаме заемането на пари
за бюджета, постоянно помнейки няколко урока от недалечната световна и руска икономическа история.
Първо, значителният дълг винаги означава частично отказване от независимостта на страната. Той създава ситуация, при която всяко влошаване на икономическата конюнктура поставя страната в зависимост от инвеститорите, от
международните организации, от страните кредитори, които диктуват на правителството какви мерки да предприема. От тази гледна точка в сравнение с други
страни Русия днес е в изгодно положение. Например от всички страни в „двайсетката“ тя има най-ниско равнище на държавния дълг. Длъжни сме да запазим
това свое предимство като залог за макроикономическата си безопасност.
Второ, когато хората дават заем на своята държава, това винаги е удържане от финансовите ресурси, които би могло да се насочат в частните инвестиции. И ако искаме да увеличаваме нивото на тези инвестиции, не трябва да поддържаме значителен бюджетен дефицит.
* * *
Новата икономика на Русия е диверсифицирана икономика, в която освен
съвременния топливно-енергиен комплекс ще се развиват и други конкурентоспособни сектори.
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Това е ефективна икономика с висока производителност на труда и ниска енергоемкост. Длъжни сме значително да намалим изоставането от страните
лидери. Това означава да осигурим растеж на производителността в икономиката два пъти, а в ключовите сектори да стигнем производителност, съпоставима и дори по-висока от нашите конкуренти. В противен случай просто не може
да се надяваме на успех в глобалната конкуренция.
Това са високопроизводителни работни места с високо заплащане.
Това е икономика на постоянно обновяващи се технологии.
Това е икономика, където малкият бизнес предоставя не по-малко от половината работни места в икономиката.
Обновената икономика трябва да даде перспектива за реализация на всеки – и на предприемачите, и на работниците в бюджетната сфера, и на инженерите и квалифицираните работници. В това е смисълът на социалното измерение на икономиката…
Превод от руски език: Димитър Димитров
Източник: в. „Ведомости“, 20.01.2012 г.
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Всяка рубла, насочена в социалната сфера, трябва „да произвежда справедливост“. Справедливото устройство на обществото,
на икономиката е главното условие за нашето устойчиво развитие през тези години.

ИЗГРАЖДАНЕ НА СПРАВЕДЛИВОСТ.
СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА ЗА РУСИЯ*

Р

усия е социална държава. Ние имаме много по-високо равнище на социални гаранции, отколкото страните със съпоставимо ниво на производителност на труда и на доходи на човек от населението. През последните години
разходите на бюджетната система в социалната сфера са повече от половината
на общите бюджетни разходи. Само през последните четири години те се увеличиха 1.5 пъти в абсолютни числа, а като част от БВП – от 21% на 27%. Нито
една социална гаранция не беше покътната в условията на кризата през 2008–
2009 година. Нещо повече, дори през този период растяха заплатите на работниците в бюджетния сектор, увеличаваха се пенсиите и другите социални плащания. Но нашите граждани съвсем не са удовлетворени от съществуващото
положение – и недоволството им е справедливо.
Социалната политика има няколко цели, няколко измерения. Това е подкрепа за слабите, за тези, които по обективни причини не могат да печелят за
осигуряването на собствения си живот. Това е осигуряване на системите за социални лифтове, за „равен старт“ и за израстване на всеки човек в зависимост
от неговите способности и талант. Ефективността на социалната политика се
измерва с мнението на хората доколко справедливо е уредено обществото, в което живеем.
Няма да говоря за успехите, които сме постигнали. И в демографската политика, където има сериозно подобрение, и в пенсионното осигуряване, и в
ограничаването на бедността. Имаме реални постижения в образованието, в
здравеопазването, в културата.
Днес ние трябва да говорим за проблемите, които не успяхме да решим, и
за задачите, които трябва да станат дневен ред на следващия етап от развитието на Русия.
Първо. Много граждани не могат да реализират своите професионални
знания, да намерят такава работа, която би им позволила да имат достойна
заплата, да се развиват и да градят кариера. Лошо, с големи прекъсвания работят системите за социално израстване, като се почне от системата на образованието. Този проблем значително се изостри през последните години,
когато повечето млади работници, излизащи на пазара на труда, завършиха
висши училища.
Второ. Недопустимо, предизвикателно голяма е разликата между доходи-

* Публикува се без съкращения.
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те. Всеки осми гражданин на Русия все още живее под официалната черта на
бедността.
Трето. През първото десетилетие на ХХІ век принципно се промени представата за нормалните потребности и възможности на средното руско семейство.
Само преди 10–12 години ставаше дума да не се изпадне под границата на бедността, а цели социални категории, на първо място пенсионерите, бяха принудени да съществуват под тази граница. Сега основната маса от населението предявява искания от съвсем друго естество. Социалната сфера не успя да се адаптира
към тези промени. Населението, на първо място „средната класа“ – образовани и
добре печелещи хора, като цяло си остава неудовлетворено от равнището на социалните услуги. Независимо от увеличаването на бюджетното финансиране за
образованието и здравеопазването, качеството им е все още ниско, а пълзящото
принудително плащане за услугите в тези сфери не е спряно. Далеч сме от решаването на задачата за създаване на комфортна среда за живеене.
Четвърто. В условията на значително съкращаване на числеността на населението в трудоспособна възраст и увеличаване на числеността на старите
хора е неотложно кардинално да се повиши ефективността на социалните разходи. Няма друг изход, ако искаме да съхраним и дори качествено да подобрим
ситуацията.

Социалното измерение на икономиката
Хората с различни професии – предприемачи, работници, специалисти,
„бюджетници“ – трябва да имат простор за реализиране на своя потенциал,
простор за професионален и социален растеж.
Първо. Всеки професионалист – инженер, агроном, икономист, дизайнер,
трябва да получи възможност не просто да работи по специалността си, а да
гради професионална кариера. Това означава постоянно да повишава своята
квалификация, да усвоява новите приложни технологии. Квалификацията на
всекиго трябва да стане видима, различима за работодателите.
Още през 2006 г. се договорихме с обединенията на предприемачите, че те
ще се заемат със създаването на система за професионални квалификации. За съжаление резултатите са много скромни. За 5 години са утвърдени само 69 стандарта. Меко казано, това е капка в морето. Очевидно сме надценили заинтересуваността на големите корпорации към националната система за квалификации,
отворена за малкия и за средния бизнес. Следователно това трябва да се решава
като общонационална задача, да се включат всички ресурси на държавата.
Предлагам до края на 2012 г. правителството, заедно с предприемаческите
и професионалните асоциации и с водещите университети в страната, да приеме Национален план за развитие на професионалните стандарти и за създаване
на отворена база данни на членовете на професионалните асоциации.
Второ. Във всяка страна учителите и лекарите, учените и работниците в
културата са не само гръбнакът на „креативната класа“. Именно те придават устойчивост в развитието на обществото и са опората на обществения морал.
Няма съмнение, че ние ще повишаваме ефективността в работата на на-
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шите системи за образование и здравеопазване. Ще отстраняваме ситуации,
когато финансираме по инерция учреждения, които явно работят лошо. Работата в това направление започна още през 90-те години: провеждаха се организационно-икономически реформи, променяха се системите на управление, въвеждаха се механизми за външна оценка – досега обаче това не е довело до забележимо за народа подобряване на качеството на образованието и на здравеопазването. Очевидно поради това, че от обсъждането постоянно отпадаше
най-важното – мотивацията на хората, които работят в тези отрасли.
Смятам, че за каквито и да е реформи в здравеопазването и в образованието може да се говори само ако те осигуряват достойно заплащане на труда на
професионалистите в бюджетната сфера. Лекарят, учителят, професорът трябва да получават достатъчно на своето основно работно място, за да не търсят
странични доходи. Не изпълним ли това условие, всичките ни усилия за изменение на организационно-икономическите механизми и за обновление на материалната база на тези сектори ще потънат в пясъка.
Да управляваме ефективно качеството на медицинската помощ, на образователните програми и на научните изследвания ще можем само като се опираме на авторитета на професионалните среди. А преразглеждайки своите отношения с медицинската, с учителската и с научната общност, обществото е в
правото си да очаква професионалните колективи да възстановят професионалния си морал, сами да се управляват и прочистват.
Заплатите в бюджетната сфера трябва да съответстват на конкретните условия в регионалния пазар на труда. Човек сравнява своята работна заплата не
с абстрактни величини, които може да се намерят в статистическия справочник, а със заплатата на своите съседи и познати, и преценява колко би получавал самият той, преминавайки от бюджетната сфера в бизнеса.
Механичното повишаване на заплатите на всички и на всекиго не е ефективно. Необходимо е в заплатата много по-пълно да се отчитат квалификацията и професионалните постижения на работника. Това означава, че растежът
на базовото равнище на заплащането трябва се съчетава с още по-бързо увеличаване на фонда за стимулиращите надбавки и доплащания.
Ние направихме първата крачка във формирането на ефективен контракт с
учителите, а това са милиони хора. Започвайки от тази година, субектите на федерацията с подкрепата на федералния бюджет трябва да осигурят на учителите
средна заплата не по-ниска от средната заплата в икономиката на региона.
Започвайки от 1 септември тази година, ще повишим заплащането на труда на преподавателите в държавните висши училища до размера на средната
работна заплата в съответния регион. В периода 2013–2018 г. средната заплата на професорите и преподавателите във висшите училища постепенно ще се
увеличи още два пъти и ще бъде доведена до 200% от средната заплата в икономиката. При това повишената заплата трябва да се дава веднага на тези, които
имат научни резултати и се ползват с уважението на студентите и на випускниците. Всяка година ще расте числото на най-добрите професионалисти. Откроявайки достойните, конкурентоспособните преподаватели, ще осигурим необходимото обновяване на кадрите във висшите училища.
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Ресурсите за реализирането на тази задача ще осигури държавата чрез редовно увеличаване на нормативното финансиране на програмите за висше образование. А конкретната отговорност за нейното изпълнение ще носят ректорите
на висшите училища, в чиито контракти ще включим съответните показатели.
По аналогия за няколко години до ефективно равнище ще се повишат заплатите на преподавателите в колежите и в професионалните лицеи, на майсторите в производственото обучение, на другите педагози, на лекарите, на средния медицински персонал, на научните сътрудници в Руската академия на науките (РАН) и в държавните научни центрове, на работещите в учрежденията
на културата. При това целевата ориентация към 2018 г. за лекарите и научните сътрудници е същата, като за преподавателите във висшите училища – 200%
от средната заплата в региона.
За реализацията на тази задача ще са необходими значителни ресурси – по
съвкупност до процент и половина от БВП годишно. Важно е да се използват
сериозните вътрешни резерви на отраслите, включително като се реорганизират неефективните организации и програми. Такава реорганизация трябва да
осигури не по-малко от една трета от необходимите средства.
В крайна сметка работната заплата трябва да се плаща не за принадлежност към определено учреждение, а за реален принос в науката, образованието,
здравеопазването, културата, за оказани конкретни услуги на обществото и на
гражданите. За ръководителите на висшите училища, на медицинските и научните учреждения, финансирани от бюджета, трябва да се въведе, по аналогия с
по-рано приетите решения за държавните корпорации, задължението да декларират доходите си.
Трето. Не по-малко значим е проблемът за квалификацията и социалното
самочувствие на работниците – гръбнака на всяка икономика.
Отдавна мина времето, когато работниците можеха да са с ниско жизнено
равнище, с ниско ниво на образование. Днешният работник е отговорен изпълнител на сложни и променящи се технически регламенти. В условията, когато
конкурентоспособните предприятия постоянно обновяват технологиите, когато
стоките с ниско качество бързо се изтикват от пазара, квалификацията на работника, неговият кръгозор, неговата професионална гордост, способността му постоянно да се обучава са решаващ фактор за неговата конкурентоспособност.
Междувременно някои собственици и мениджъри на предприятия продължават да се държат така, като че ли навън е началото на миналия век, като
че ли на пазара може да се утвърдят чрез икономии за сметка на работниците.
От 2004 до 2010 г. в икономиката съществено, със 17%, се увеличи делът на работниците, заети в условия, неотговарящи на нормите за хигиена. Относителният дял на такива работни места се увеличи от 21% на 29%.
Съвместно с профсъюзите трябва да се проучват възможностите законодателно да се разшири участието на работниците в управлението на предприятията. В Германия например такова участие се практикува под формата на производствени съвети. При нас в компетенцията на такива съвети би могла да
влиза всекидневната организация на труда на колективите – от графиците за
работното време до съставянето на социален план в случай на затваряне на ня-
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кои производства, до повишаването на квалификацията на работниците.
Пазарът на труда на квалифицираните работници се нуждае от сериозни
промени. Трябва да се изградят механизми за социално израстване вътре в работническите професии. В Русия трябва да се възроди работническата аристокрация. Към 2020 г. тя трябва да обхване не по-малко от една трета от квалифицираните работници – около десет милиона човека (25 милиона със семействата).
Квалифицираните работници трябва да се включат в национална система
за професионални квалификации; оценката на професионалното им ниво и получаването на нови квалификации не трябва да се затварят в отделните предприятия, както фактически се прави сега. Това ще увеличи възможностите на работниците на пазара на труда, ще повиши тяхната мобилност и в крайна сметка – техните доходи.
Четвърто. Ние съвършено недостатъчно се грижим за възможностите, които пазарът на труда би трябвало да предоставя на онези наши граждани, чиито талант и желание да работят и да печелят са не по-малки, отколкото на другите, но им е сложно да се впишат в стандартните трудови отношения. Това
са преди всичко хората с ограничени възможности по здравословни причини
(придвижващите се с колички, хората със слабо зрение, с намален слух и редица други категории).
През последните години ние приехме редица решения за данъчни стимули за работодателите, използващи труда на хора с ограничени възможности по
здравословни причини. До края на 2012 г. правителството заедно със заинтересуваните обществени организации трябва да оцени доколко действени са се
оказали тези мерки и при необходимост да предприеме допълнителни стъпки
в тази област.
В близките години трябва да се създаде система, която да помага на всеки
инвалид, който е способен и желае да се учи и да работи, да намери своята образователна и професионална траектория за израстване в живота. От специализираната образователна програма до адаптираното към неговите специални
потребности на работното място.
Пето. В нашето общество предприемачите все още не се чувстват уверено.
В немалка степен това е наследство от 1990-те години. Тогава предприемачеството, от една страна, често се съчетаваше буквално с риск за живота, създаван
от безнаказани бандитски групировки, а, от друга страна, нерядко се свеждаше
до подялба на държавното имущество. Оттук и недоверието на много граждани към предприемачите и недоверието на много предприемачи към обществото и държавата.
Много наши граждани все още смятат всяка едра собственост за нечестно
придобита и възприемат едрите предприемачи по-скоро като светски персонажи, а не като творци, чиято дейност е двигател в развитието на страната. (Поводи за това дават отчасти и някои предприемачи.)
Нужна е история не просто на успеха, а на заслужения, т.е. справедливия
успех от гледна точка на околните. На успеха, постигнат с тежък труд, с умение
да се рискува, с готовност да се поема отговорност за другите.
В руския бизнес вече има масова прослойка от хора, които са настроени
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за промени, които искат да живеят поновому. Това са стопаните на малкия и на
средния бизнес, това са мениджърите, тези, които сега са във втория или третия етаж на управлението. Тези хора добре осъзнават неефективността на образувалия се модел на бизнеса.
Шансът на младия бизнес елит през настъпилото десетилетие е в управлението на частните корпорации от нов тип, които на руския фондов пазар ще съберат парите на десетки и стотици хиляди граждани като тях самите. Тези корпорации са публични, те вече нямат персонален стопанин и затова са устойчиви срещу корупцията и срещу обвързаността с чиновническите интереси.
* * *
На фона на общото повишаване на нивото на доходите твърде бавно намалява разривът между най-много и най-малко осигурените групи от населението. В нашата страна диференциацията на доходите съответства на диференциацията в САЩ и е съществено по-висока от съществуващата в Западна Европа.
Определена степен на диференциация на доходите е естествена за зрялата пазарна икономика, обаче прекалената разлика се възприема като несправедлива
и се явява източник на социално напрежение. Затова намаляването на материалното неравенство е най-важната ни задача: както чрез по-конкретна и ефективна социална политика, така и, най-вече, чрез създаване на възможности за
всекиго да печели, да осигурява достатъчно равнище на своите доходи.
Доходите от нефт и газ текат неравномерно вътре в икономиката. Повече
няма накъде да се увеличават преразпределителните мощности на държавата.
Убеден съм, че ще възприемаме нашата страна като по-справедлива само според растежа на новите сектори, според развитието на обработващата промишленост, на селското стопанство, на съвременните транспортни и интелектуални услуги, където всеки печели със своя труд и талант.
Но държавата ще подпомага конкретно тези, които не могат да печелят –
или още не работят.

Пенсиите и социалната помощ
Държавата предоставя плащания и улеснения на около 60% от семействата. Удаде ни се съществено да вдигнем нивото на пенсиите, ще ги повишаваме
и по-нататък, за да не изяжда добавките растежът на цените. Същевременно на
преден план се издига проблемът за помощта на семействата с деца.
Държавата предприема мерки в подкрепа на стремежа на семействата за
раждане на две и повече деца. Тези мерки, на първо място въвеждането на майчинския капитал2, започнаха да донасят първите резултати. Раждаемостта се
повишава и това ни радва. Но семействата с деца, особено ако са три-четири,
често изпадат в ситуация майката да няма възможност да работи, а пък е трудно на децата да се даде това, което получават връстниците им в семействата с
2

Материнский (семейный) капитал: сума, изплащана от Пенсионния фонд на семействата при
раждане на второ, трето и следващо дете – бел. ред.
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едно дете. Дори и с едно дете младото семейство изпитва сериозни материални
трудности, ако родителите още не са успели да се утвърдят както трябва в своята професия и са принудени да наемат жилище под наем.
Абсолютно е нетърпимо, когато раждането на дете довежда семейството
до границата на бедността. Пълното изключване на такава ситуация е национална задача за предстоящите 3–4 години. Сега размерите на повечето помощи
за деца се определят от регионите и в много субекти на Федерацията, откровено казано, те са срамно малки.
През 2006 г. предложих комплекс от мерки, включително и майчинския капитал, който постоянно се индексира, за стимулиране раждането на второ дете.
Практиката от прилагането на тези мерки показа тяхната резултатност. Днес смятам за възможно да направим още една крачка напред. Предлагам в субектите на
Федерацията, в които се запазват негативните демографски тенденции, да се въведат специални помощи при раждане на три и повече деца до достигането на
тригодишната им възраст в размера на жизнения минимум за дете. Конкретно
това ще означава увеличение с около 7000 рубли месечно. Федералният бюджет
ще подкрепи регионите, които въведат такива помощи: до 90% от необходимите
средства през 2013 г. с постепенно увеличаване на собствените средства на региона до 50% към 2018 година. Това е началото, нека да видим доколко полезна ще се
окаже такава програма. Ако работата тръгне добре и ако икономическите условия бъдат благоприятни, ще търсим възможности да подкрепим и другите региони. Искам да напомня – едни или други мерки в подкрепа на отделни групи региони се предприемаха и в съветско време, например за Далечния изток.
Очаквам регионите с добро бюджетно осигуряване да допринесат съществено за тази инициатива, поемайки голяма част от разходите или увеличавайки размера на помощта за семействата.
Естествено такива помощи не трябва да получават семействата с високи
доходи на родителите. Ще бъде правилно да се въведе принципът помощите да
се предоставят по заявки. Семейството ще може да получава детски надбавки,
ако доходът му на човек не е по-висок примерно от средния за региона. Надбавките ще се предоставят без дълги предварителни проверки, но данъчните служби по избор ще анализират доходите на получателите на помощи, обръщайки
особено внимание например на собствениците на скъпи недвижимости. Мисля, че с времето по подобен начин трябва да се постъпва и при другите плащания за помагане на нуждаещите се.
Ние не можем да спрем и усъвършенстването на пенсионната система.
Пенсионното осигуряване вероятно е най-голямото постижение и същевременно най-големият проблем за нашата страна. Достатъчно е да кажем, че
за пенсии харчим повече от 10 процента от брутния вътрешен продукт, а това е
една четвърт от целия бюджет на „разширеното правителство“ (бюджетите на
федералното правителство, на местните органи на властта и всички държавни
извънбюджетни фондове – бел. прев.).
Заради краха на икономиката през 90-те години практически нямахме избор: бяхме длъжни да измъкнем възрастните хора от нищетата. Ще напомня, че
през 1992 г., първата година след началото на реформите, реалният размер на
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пенсията се намали до половината от размера й през предната година. После,
след слабите опити да се вдигнат пенсиите въз основа на всевъзможните индексации и добавки, дойде кризата през 1998 година, която провокира новото им
рухване. На такава база просто не можеше да се живее.
За възстановяването на размера на пенсиите бяха нужни повече от 10 години. Докато работната заплата и общото ниво на доходите се възстановиха
към средата на първото десетилетие на 2000-те години, то пълното възстановяване на размера на пенсиите по отношение на кризисното равнище през 1990те години, руската пенсионна система успя да постигне едва през 2010 г. благодарение на валоризацията на пенсионните права и въвеждането на добавки
към минималните пенсии до равнището на жизнения минимум на пенсионера.
Дълговете трябва да се погасяват. Руското правителство изпълни своя дълг.
Често ни казват: защо правителството повиши пенсиите през 2009 г., практически веднага след изборите за президент? Ако властта беше направила това
днес, сега и изборите биха били в кърпа вързани, както се казва, тъй като пенсионерите по-често от другите отиват да гласуват. Ние направихме това когато
можехме, веднага след като се появи първата икономическа възможност. Всичко друго би било безнравствено.
Пенсиите непременно ще растат. Искам още веднъж да кажа, че както и
преди съм против повишаването на пенсионната възраст. Същевременно е необходимо да се отчитат интересите на тези, които имат намерение да продължат
да работят и след навършване на пенсионна възраст и при наличието на добра
заплата желаят да отложат пенсионирането си, за да увеличат бъдещия размер
на пенсията си. В най-близко време такава възможност трябва да се предвиди.
За средната класа е необходима съвършено нова пенсионна политика, която ще предостави на хората най-широки възможности с отговорност да избират вариантите за решаване на своите жизнени проблеми. Решение, което се
постига с помощта на държавата, в сътрудничество с държавата, но не само със
силите на държавата.
На първо място това предполага да се развие натрупващ компонент в пенсионната система. Трябва да се признае, че той все още не действа както трябва. Доходността на пенсионните натрупвания не е висока, а в резултат е тяхната ниска
привлекателност. При липсата на сериозен натрупващ компонент едва ли ще успеем да намалим неприемливия разрив между работните заплати на типичните представители на средната класа и пенсиите, които те получават след завършване на
трудовата си дейност. Държавата може и е задължена да предостави на всеки гражданин при старост средства за нормално хранене, за лекарства, дрехи и други основни нужди. Но когато, получавайки висока заплата, човек е свикнал да не се ограничава в разходите и да не пести за бъдещето, реалистично ли е да иска държавата да му запази привичното жизнено равнище и след като се пенсионира? Ако
липсва натрупващ компонент, това ще е възможно да се направи само за сметка
на плащанията на всички, които работят. А в предстоящия период съотношението
между числеността на работещите и на пенсионерите ще се понижи значително.
Същевременно е очевидно, че е невъзможно да се надяваме само на обикновените спестявания. Когато става дума за осигуряване на човека при старост,

35

РУСИЯ СЕ МОДЕРНИЗИРА
държавата е длъжна не само да гарантира запазването на пенсионните натрупвания, а и да се грижи за устойчивата им доходност, като при необходимост ги
допълва със свои средства.

Образованието и културата
Нашата система за образование и възпитание трябва да отговаря на предизвикателствата на новото време. При това няма да се отказваме от главното си постижение – достъпността на образованието. Но ние имаме сериозни
проблеми с качеството на образованието.
Виждам следните приоритетни национални задачи.
Първо. В течение на близките четири години да ликвидираме опашките за
детските градини, включително като увеличаваме местата в семейните, недържавните, корпоративните детски градини. Трябва да се преразгледат санитарните норми и правила, които сега пречат за развитието на тези форми, и да се
приближат детските предучилищни учреждения до местата, където децата живеят. Организаторите и педагозите в недържавните детски градини трябва да
се включат в системата за финансова и методическа подкрепа от муниципалните бюджети.
Второ. Да се осигури социално равенство за получаване на образование.
Ние вече свикнахме подборът на децата за престижните училища (и съответната конкуренция на техните родители) да започва от първи клас. При това в редица наши големи градове се образуваха групи от училища с устойчиво ниски
резултати в обучението. В такива училища почти няма отличници, няма участници в олимпиади, но има много деца с трудности в обучението, с различен от
руския роден език, с девиантно поведение. Училището престава да изпълнява
функцията си за социално издигане, а започва да възпроизвежда и да затвърждава социалната диференциация.
Децата не са длъжни да бъдат заложници на социалния или културния
статус на своите семейства. Ако училищата работят в трудни социални условия, то и те, а не само гимназиите и лицеите, работещи като правило с благополучни деца, трябва да получават специална подкрепа – и методическа, и кадрова, и финансова.
Трето. През последните десетилетия системата за допълнително образование на децата загуби значителна част от своите кадрови и финансови ресурси. Кръжоци и секции сега посещават само половината ученици и само една
четвърт безплатно. На силна деформация е подложена традиционно значимата
сфера на социализация – детският спорт. Броят на детските спортни школи и
секции расте, но те често са ориентирани само към перспективите за минаване
в големия спорт. Това поражда ранна селекция и отсяване на децата.
Необходимо е системата за допълнително образование да се върне в сферата на отговорност на държавата, като при необходимост на регионално равнище се оказва подкрепа от федералния бюджет. Заплатите на педагозите в допълнителното образование, чието ниво на квалификация е съпоставимо с учителското (като се включат спортните школи и школите по изкуствата), тряб-
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ва поетапно да се изравнят със заплатите на учителите в общообразователните
училища. В резултат на тези мерки ние разчитаме към 2018 г. да се увеличи
частта на учениците, включени в допълнителни програми, до 70–75%, включително не по-малко от 50% на безплатна основа.
Четвърто. Предстои сериозно обновяване на програмите и методите на работа в училище, а тук, трябва да признаем, сериозно сме изостанали. Новите
стандарти за горните класове трябва да осигуряват на всеки ученик достъп до
5–6 профила на обучение, съответстващи на наклонностите и житейските планове на подрастващите.
Трябва да се развиват нашите силни страни. У нас традиционно силни са
математическите школи в университетите и в РАН. Ние можем да си поставим
задачата за десет години да направим нашето училищно математическо образование най-доброто в света. Това ще даде на страната ни сериозни конкурентни предимства.
Пето. Време е да се въведе ред в осигуряването на стипендии. Стипендията
е за тези, на които е реално необходима, без която няма да могат да продължат
образованието си (и, разбира се, които се учат добре), тя трябва да се изравни с
жизнения минимум на студента. Днес това означава да се добавят към стипендията 5 хил. рубли месечно, поне в първите курсове на обучение, когато студентът трябва да отделя основното си време за обучение, а не да се отвлича с работа за припечелване. Всичко това трябва да се следи от самите студентски колективи – студентите знаят как живеят техните другари и е трудно да ги излъжеш
с неверни справки. При това безусловно ще продължим практиката да отделяме поименни стипендии и специални грантове за тези, които показват открояващи се резултати в учението и в научната работа.
Шесто. Ще продължаваме да усъвършенстваме системата на Единния държавен изпит. В последно време често я критикуват и в много отношения справедливо: в редица региони има претенции към прозрачността при провеждането на Единния държавен изпит и към това, доколко той отразява способностите и знанията на випускника на училището. Трябва методически и организационно да се обнови Единният държавен изпит, в контрола при провеждането
му да се привличат независими обществени наблюдатели, да се защити изпитът от злоупотреби и извращения, като се съхранят несъмнените му достойнства, рационалното му зърно – имам предвид принципа за независима оценка на
качеството на образованието на децата и на работата на училищните педагози
– и най-вече възможността децата от селата, от отдалечените територии, от семействата с различна заможност да продължат образованието си в най-добрите регионални и федерални университети.
Седмо. Не може да се съгласим с тези, които предлагат да се намали приемът
във висшите училища, за да се ограничат повечето млади хора с обучението си в
техникумите или в системата за професионално образование. Тези предложения
не отчитат нагласите на младежите, а това са конструктивни и ценни за обществото нагласи. Заедно с това не може да съхраняваме положението випускник на
висше училище съзнателно да не намира (а често и да не търси) работа по профила на подготовката си и да постъпва на друга работа, където да му се налага отно-
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во да овладява знания и навици. Причината е в несъответствието на структурата
на местата с държавна поръчка с реалните потребности на пазара на труда. Абитуриентите виждат това несъответствие и затова на „изобилието“ от места по
държавна поръчка постъпват тези, които нямат намерение да работят по специалността си, а често нямат и минимална подготовка за това. Когато повече от половината редовни студенти от трети курс започват да учат с прекъсвания, защото без връзка с бъдещата си професия работят някъде практически на пълен работен ден, ние използваме неефективно близо една четвърт от бюджетните средства за висше образование, което е повече от 100 милиарда рубли годишно.
Трябва да се възстановят престижът и високото качество на руското висше
образование. Не е приемливо, когато зачисляваме по държавна поръчка (включително в сложните инженерни висши училища) такива абитуриенти, които
поради ниското равнище на своите знания просто няма да могат да учат избраната от тях специалност. Трябва да се създаде такава система, при която на местата по държавна поръчка да постъпват главно тези, които имат отлични и добри резултати по профилните предмети или са победители на олимпиадите по
съответните предмети.
Програмите за обучение в приложната им част трябва да се формират с непосредственото участие на обединението на работодателите. Ние, заедно с другите развити страни, вече намерихме оптималната форма за подготовка на професионалисти, владеещи приложни компетенции. Това е приложното бакалавърско обучение, съвместяващо базовото фундаментално образование с получаването на търсената на пазара конкретна квалификация. Сега е необходимо
последователно да го развиваме. Към 2018 г. бакалаврите с приложна квалификация трябва да бъдат не по-малко от 30–40% от випускниците на нашите висши училища.
Осмо. Трябва да се въведе елементарен ред в системата на висшето образование. На пазара има голям брой висши училища (включително държавни), които направо нарушават правата на човека за получаване на знания с добро качество. Руският образователен надзор е неефективен в това отношение. Предлагам през 2012–2014 г. със силите на нашите водещи университети, с привличане на учени от РАН и на международни експерти да се проведе одит на
всички образователни програми на висшето професионално образование. На
първо място по икономика, юриспруденция, управление, социология.
Висшите училища, които са загубили пазара на труда за своите випускници, които не провеждат сериозни изследвания, ще бъдат присъединени към
силните университети с утвърдени колективи и традиции. Този процес вече е
започнал. Държавата ще отдели допълнителни средства за възстановяване на
научните школи и за необходимата допълнителна подготовка на студентите от
„присъединените“ висши училища.
Девето. Да се възстановят престижът и актуалността на обучението по
приложните квалификации, които да се обвържат с конкретните технологии,
представени на пазара. И обучението да се води като правило на базата на пълноценно средно образование, получавано в училището. За това ще са необходими не 3–4 години, както е сега, а не повече от година, а понякога и половин го-
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дина. Това ще бъде наистина напрегнат учебен труд, полаган на реални работни места под ръководството на най-добрите професионалисти в качеството на
наставници. И човек ще може да получава такава подготовка не веднъж в живота си, а според степента на необходимост – толкова пъти, колкото е нужно.
Такива центрове ще създаваме със съвместните усилия на държавата и работодателите. Професионалните лицеи и колежи ще станат многопрофилни центрове, където ще се провежда обучение по широк набор от такива програми.
Разбира се, това трябва да се прави внимателно, без да се разрушават съществуващи форми там, където те работят ефективно и хората са доволни от тях.
Инвестициите в образованието ще станат наш ключов бюджетен приоритет. Защото това е не само подготовка на кадри за икономиката, а и най-важният фактор за социалното развитие на обществото, за формирането на обединяващите ни ценности. В това отношение ролята на образованието се слива с ролята на културата.
Трябва да признаем, че през изминалото десетилетие вниманието към развитието на културата беше недостатъчно. Нас ни успокояваше, от една страна,
растящото платежоспособно търсене на билети за концерти и за театър, а, от
друга – широкото разпространение на интернет, в който нелошо са представени включително достойни културни блага. Разбира се, държавата от своя страна стимулираше художественото творчество и поддържаше музеите, библиотеките и други културни учреждения. Но по размери активността от този род
изоставаше от растежа на търговската съставка в сферата на свободното време.
Излишно комерсиализирани (а много хора направо казват, че са пошли) станаха и програмите на федералните телевизионни канали.
В резултат виждаме „разтварящи се ножици“ между подкрепата и потреблението на културата: в сравнение с 1990 г. числото на музеите и театрите се
увеличи, а броят на посещенията намаля.
Би било неправилно с административни методи да се потиска комерчески
ориентираната активност в тази сфера. В края на краищата хората гласуват със
своите пари. Обаче мисията на културата, на изкуството съвсем не се ограничава в тези рамки и държавата е призвана да създава заедно с меценатите необходимите условия за реализирането на тази мисия.
Първо. Необходимо е да се осигури широк, без каквито и да е ограничения
достъп на всеки гражданин до националните и световните културни ценности.
Държавата ще подкрепи създаването на публични електронни библиотеки, на
музейни и театрални интернет ресурси, ще придобива права за безплатно поместване в интернет на забележителни филми и спектакли.
Второ. Културните практики трябва да си възвърнат ключовото място в
организирането на свободното време на хората. Ще развиваме системата на самодейното художествено творчество: започвайки от училището, където е необходимо да се предвиди позицията на организатора на детското творчество (той
във всеки конкретен случай може да бъде режисьор, художник, хореограф или
музикант) и да се заделят необходимите ресурси. Важно е още в училище децата да се приобщават към националната култура на народите на Русия.
В големите и в средните градове ще се развива практиката музеите да ра-
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ботят до късно. „Нощи на музеите“ се провеждат успешно в Москва и в други
наши градове.
Държавата ще отделя особено внимание на работата на музеите, театрите,
библиотеките и творческите клубове в малките градове. Там сега е най-големият
дефицит на културни развлечения. Министерството на културата заедно с ръководителите на регионите трябва да създаде и широко да обсъди с интелигенцията проект на държавна програма за развитие на културата в малките градове.
Тъй като значителна част от музейните ценности е в хранилищата, а не в
изложбените зали, трябва да се създаде подвижен фонд на нашите музеи, за да
се напълнят галериите на малките и средните градове в Русия и да се даде възможност на много хора да се докоснат до високата култура.
Трето. Ще се увеличава финансирането на системата от грантове, предоставяни на конкурсна основа на дейци на изкуството и на художествени колективи, включително младежки. Трябва да се възприеме практиката да се канят
млади дейци на изкуството от различни страни, като им се предоставят стипендии и условия за творчество и общуване помежду им. Такива международни центрове има в много градове в Европа и те допринасят много не само за качеството на културната среда, а и за разпространението на националната култура в света. От своя страна ние ще разширяваме програмите със стипендии и
за младите руски дейци на изкуството, създавайки им възможност да поработят в нови за тях градове и региони.
Четвърто. Чрез цифровата телевизия може да се създадат общонационални специализирани канали. Трябва да имаме канали, посветени на класическата музика, на театъра, на изобразителното изкуство и архитектурата, „литературен“ и „исторически“ канал. И, разбира се – няколко канала с „детска класика“ за всяка възраст.

Съхраняването на човека
През 2011 г. беше създадена принципно нова правна база за развитие на
руското здравеопазване. С нейна помощ по-точно и по-справедливо ще се разпределят средствата за финансиране на медицината, а пациентите ще получат
широки възможности за избор на лекар и на лечебно заведение. Ще са нужни няколко години за пълна реализация на възможностите, които тази правна
база създава. През това време е необходимо да се решат още много проблеми в
здравеопазването.
Първо. Пациентите не са доволни от качеството на медицинските услуги. На
първо място това е свързано с квалификацията на лекарите и на медицинските
сестри. Едновременно с осигуряването на конкурентоспособна работна заплата
на медиците е необходимо в течение на близките 4 години да се направи оценка
на равнището на професионалната квалификация на лекарите в съчетание с обновяването на програмите за повишаване на квалификацията. Професионалните асоциации на медиците трябва да играят решаваща роля в тази оценка.
Второ. Немалки резерви за повишаване качеството на медицинското обслужване има в подобряването на неговата организация. В повечето случаи ам-
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булаторното лечение е по-комфортно за пациента и по-евтино за държавата.
Ненапразно в медицинската помощ в икономически развитите страни то заема
много по-голямо място, отколкото у нас.
Но подобрявайки и развивайки амбулаторното лечение, трябва да отчитаме, че неговата ефективност зависи от прилаганите медикаменти. Необходима е обмислена пътна карта за развитие на лекарственото осигуряване. Иначе
просто ще се изхарчим за подарък на чуждестранната фармацевтична индустрия. Вече приехме програма за развитие на нашата фармацевтична промишленост, за производство на медицинска техника, отделяйки за тези цели големи
средства – повече от 120 млрд. рубли. Сега трябва да се приемат мерки за организиране на пазара на такава продукция и на система за информиране на потребителите. С информирането на потребителите трябва да се занимават лекарите и професионалната им общност, а не самите производители на лекарства
и на оборудване.
Трето. Необходимо е да се повиши отговорността на всеки човек за състоянието на собственото му здраве. Иначе никакви пари няма да са достатъчни.
Сега у нас 80% от хората не се занимават с физическа култура или спорт, 65%
редовно употребяват силни спиртни напитки или пушат, 60% минават през медицинско изследване само ако се разболеят. При това повечето от запитаните
са убедени, че следят своето здраве!
Четвърто. Опазването на здравето е преди всичко предотвратяване на заболяванията и в това отношение ключова роля има формирането на здравословен начин на живот. Ще създаваме условия за безплатни занимания с физическа култура в местата за живеене и в работата, настойчиво и твърдо ще се борим
с разпространението на наркотиците, ще приемаме мерки за намаляване употребата на алкохол и на тютюн.

Жилището
Осигуряването на жилища за гражданите на Русия в сравнение със съветско време се увеличи с 40% – до 22 кв. м. на човек. Частта на комуналките намаля
четири пъти. Но това, което имаме, изглежда много скромно в сравнение с европейските страни и със САЩ. Прекомерно, непропорционално нарасна стойността на жилището. Сега само една четвърт от гражданите у нас имат възможност да построят или да се сдобият с ново жилище. По изчисление на експертите, ако се заделя цялата заплата за апартамент от 52 кв. м, през 1989 г. можеше да се съберат пари в течение на 2.5 години, а сега – за 4.5 години. (Това е при
положение, че относителната стойност на повечето стоки рязко пада и те стават по-достъпни.) Именно намаляването на достъпността на жилището се възприема от много наши граждани като понижаване на качеството на живота в
сравнение със СССР. Липсата на перспективи в тази област изкривява жизнените приоритети на хората.
Днес ние помагаме да получат жилище ветераните, офицерите от армията,
младите семейства. Преместваме хората от старите жилища, където няма човешки условия за живеене. Ние пресметнахме своите възможности и до края

41

РУСИЯ СЕ МОДЕРНИЗИРА
на 2012 г. ще заделим допълнително още 30 милиарда рубли за жилища на ветераните. Искам да кажа – ще продължаваме и ще разширяваме тази практика на
първо място за младите семейства с деца.
Това обаче е недостатъчно. Средната класа трябва да има възможност да се
сдобие с ново жилище, използвайки ипотечните механизми. Засега ипотеката е
недостъпна за повече от половината средна класа, особено в най-големите градове, където стойността на жилището е завишена.
Какво предлагаме да се направи?
Първо. Да се намалява стойността на строителството, но не за сметка на
работната заплата и охраната на труда на работниците, а като се понижават цените на строителните материали и се прекрати надуването на цените поради
корупционното натоварване на строителния бизнес. Сега той буквално се задавя от митарства за съгласуване. Вероятно две трети от усилията и разходите на
специалистите в строителните фирми отиват за преодоляване на разнообразно
изградени бюрократични бариери, а не за организиране на производството.
Ще въведем конкурентни процедури при експертизата на строителните проекти. Сега много строителни проекти стоят в продължение на години. Строителите ще могат да потърсят не само държавна, а и частна експертиза. Излишните
процедури по съгласуване и строителен надзор ще приведем в категорията уведомителни, което ще позволи на строителите да спестят големи ресурси.
На регионално равнище трябва да се осигури отстраняването на изкуствения монополизъм както на строителите, така и на доставчиците на базови
строителни материали. В редица региони например има монопол даже върху
кариерите за пясък и баластра. И кой знае защо тези кариери принадлежат на
родственици и познати на хора, които навремето са ръководили тези региони.
Като цяло може да намалим цените на съвременното комфортно жилище
не по-малко от 20%, а в отделни региони и до 30 процента.
Второ. Въвеждане в икономически оборот на голямо количество поземлени участъци – както чрез разширяването на „агломерационния радиус“ на големите градове и строителството на местната пътна и инфраструктурна мрежа (за това писах в „икономическата“ статия), така и в резултат на изземването
им от онези държавни учреждения и ведомства, където лежат като мъртъв товар. Тук не може да има никакви „свещени крави“. При това земята трябва да се
предоставя на тези, които строят социални, икономични жилища и социални
обекти – безплатно (в замяна на ограничаване на продажната цена на жилищата). Правителството ще представи съответната програма не по-късно от есента на тази година.
Трето. Цената на ипотеката трябва да се понижи заедно с понижаването
на инфлацията. Трябва да се развият спестовно натрупващи механизми от типа
на немските строителни спестовни каси. Ние започнахме редица регионални
пилотни проекти в тази област и ще ги разширяваме. Накрая ще разширяваме програмата за субсидиране на лихвения процент по ипотеката за млади семейства, както и за работниците в бюджетния сектор. За това ще бъдат заделени средства, които ще се освободят след завършване на олимпийските строежи
в Сочи, на обектите на Азиатско-Тихоокеанското икономическо сътрудничес-
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тво в Далечния изток, както и след завършване на програмата за осигуряване
на жилища за офицерите от Въоръжените сили.
Четвърто. Наред с разширяване на възможностите за купуване на апартамент трябва да се създаде цивилизован пазар на жилищата под наем. В повечето страни на Европа например от една трета до половината семейства наемат
жилища през целия си живот и не се чувстват ощетени. Затова е необходимо да
се стимулира създаването на специализирани компании както от самите предприемачи, така и независими. Да се създадат типови контракти, гарантиращи
правата на дългосрочните наематели, а сега у нас този, който наема квартира,
психологически „живее върху куфарите си“.
Смятам това за важно още и защото достъпното жилище под наем е условие за нарастване на териториалната мобилност на нашите граждани и за икономическата конкуренция между градовете и регионите.
За хората с невисоки доходи ще създаваме програми за развитие на некомерческо арендуване на жилище.
В съвкупност представените мерки ще дадат възможност към 2020 г. да решим проблема с достъпността на новите жилища не за една четвърт, както е сега,
а за 60% от руските семейства, а към 2030 г. напълно да снемем този проблем.

Жизнената среда
Особен, голям проблем за нашата страна е състоянието на жилищно-комуналната инфраструктура. Плащанията за комунални услуги са забележима
и, трябва да признаем, нарастваща част от разходите на семействата. Днес хората плащат повече от 90% от т.нар. икономически обоснована тарифа, а не се
вижда краят на исканията на обслужващите служби. При това качеството на
много услуги – от почистването на жилищните сгради и прилежащите територии до ремонта на жилищния фонд – съвършено не съответства на тяхната стойност.
Данните от много региони свидетелстват: проблемът е в локалния монополизъм и в безконтролността на доставчиците на комунални услуги, в неумението или нежеланието на местните власти да създадат конкурентни условия на
този пазар. Неподготвените хора (а най-много страдат възрастните хора с невисоки доходи) често са оставени сами срещу фирмата монополист.
Регионалните и местните органи на властта трябва да организират за хората качествени комунални услуги и да носят реална отговорност за изпълнението на тази работа. Това може да се прави, като се дотира от бюджета една предпочитана фирма. А може и като се положат усилия пазарът на жилищно-комуналното стопанство в града да привлече повече фирми конкуренти.
С общи усилия трябва да въведем ред в жилищно-комуналното стопанство.
Първо. Необходимо е широко обучение на гражданите за основите на законодателството и на икономиката на жилищно-комуналното стопанство.
Трябва да се подкрепи създаването на мрежа от обществени организации, помагащи на жителите да се организират, да защитават правата си, да контролират как предприятията на жилищно-комуналното стопанство изпълняват сво-
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ите задължения.
Второ. Ще преминем към установяване на социална норма за потребление
на комунални ресурси, което ще позволи заплащането им да бъде по-справедливо. При това е важно да се разработят компенсиращи мерки, за да не пострадат възрастните хора, останали сами в голяма квартира, ако са живели в нея
повече от 10 години.
Трето. Няма да успеем да модернизираме жилищно-комуналното стопанство само със средства от бюджета и с плащанията на гражданите за комунални услуги. Ключът за решаване на задачата за модернизиране на комуналното стопанство е създаването на благоприятни условия за привличане на частни
инвестиции в този отрасъл. Задача на частния бизнес в жилищно-комуналното стопанство е да реализира мащабни инфраструктурни проекти, а не да запушва дупки за сметка на тарифите. Затова стойността на комуналните услуги
ще се определя минимум за три години напред, а тарифите за този срок ще се
изчисляват по проста формула, разбираема както за потребителя, така и за инвеститора. Главното е, че тарифите ще зависят от качеството и надеждността на
предоставените услуги.

Опазването на Русия
На нашата територия са съсредоточени около 40 процента от световните
природни богатства. А населението ни е едва 2 процента от жителите на Земята. Смисълът на създалата се ситуация е очевиден. Ако не реализираме мащабен,
дългосрочен проект за демографско развитие, за нарастване на човешкия потенциал, за усвояване на своите територии, ние рискуваме да се превърнем в глобален смисъл в „празно пространство“, чиято съдба няма да се решава от нас.
Днес в Русия живеят 143 млн. души. По оценка на експертите при инерционен сценарий – т.е. при запазване на съществуващите и при липса на нови
мерки – към 2050 г. населението ни ще намалее до около 107 млн. души. Ако успеем да формулираме и да реализираме ефективна, комплексна стратегия за
опазване на народа – населението ни ще се увеличи до 154 млн. души. Следователно историческата цена на избора между действието и бездействието е почти
50 млн. човешки живота през близките 40 години.
Първо. Да подкрепяме многодетните семейства. По-горе вече казах за мерките за преодоляване на временната бедност, свързана с раждането на трето дете.
В допълнение към това трябва да се реализира специална програма за първоначално подобряване на жилищните условия на семействата с три и повече деца.
Ще бъдат предложени допълнителни решения за съдействие за заетостта на жените с деца. Те ще им дадат възможност успешно да съчетават майчинството и професионалната дейност: гъвкав работен график, дистанционна заетост, детски градини и ясли. Жената, завръщаща се на работа след определената със закон отпуска по майчинство, трябва да получи нови възможности за
допълнително професионално обучение, а работодателят, който я приема на
работа – съдействие от държавата.
Второ. За решаване на демографския проблем обективно ще е необходи-
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ма разумна миграционна политика, изградена върху ясни изисквания и критерии, изключваща потенциални етнокултурни и други рискове. Ще ни е нужно да осигурим миграционен приток в размер на около 300 хил. души годишно. На първо място, като привличаме за постоянно жителство в Русия наши
съотечественици, живеещи в близката и в далечната чужбина, квалифицирани
чуждестранни специалисти, перспективни младежи.
У нас вече се осъществява програма за преселване в Русия на съотечественици. Ще кажа откровено – тя заработи неефективно. На новия етап в развитието на страната ние сме длъжни отново да се върнем към този въпрос и да
разработим много по-действени и мащабни мерки за подкрепа на хората, които искат да се върнат в своята историческа Родина.
Вече писах (в статията за националната политика), че главното, ключовото условие човек да се пресели да живее и да работи в Русия трябва да бъде готовността му да приеме нашата култура, нашите ценности. Предлагам да се отстранят всички ограничения за онези чуждестранни граждани, които на общи
основания с гражданите на Русия (т.е. полагайки изпити и изучавайки руски
език) биха желали да постъпят в нашите професионални учебни заведения.
Значително да се облекчи получаването на жителство, а след това и на гражданство в Русия за випускниците на нашите висши училища, постъпили на работа по специалността си.
Ние трябва да изградим нашата социална, икономическа, миграционна, хуманитарна, културно-просветна, екологична, законодателна политика около задачата за развитие на човешкия потенциал на Русия. И не само за периода „от избори до избори“, а в дългосрочна, историческа в пълния смисъл перспектива.
* * *
Ключовият проблем на социалната политика на Русия дори не е обемът
на ресурсите, които насочваме за решаване на социалните задачи, а ефективността, целенасоченият характер на провежданите мерки. Необходимо ни е
през близките години да променим ситуацията, да ликвидираме всички губещи зони в социалния сектор – когато ресурсите се харчат напразно, насочват се
не към тези, които отчаяно се нуждаят от тях, а към хора, които могат да преживяват леко и без тях; когато поддържаме учреждения, без да обръщаме внимание на ефекта от тяхната работа за гражданите; когато поставяме интересите на тези, които работят в социалните учреждения, над интересите на тези, за
които те работят.
През настъпилото десетилетие сме длъжни да изменим ситуацията. Всяка рубла, насочена в социалната сфера, трябва „да произвежда справедливост“.
Справедливото устройство на обществото, на икономиката е главното условие
за нашето устойчиво развитие през тези години.
Превод от руски език: Димитър Димитров
Източник: в. „Комсомольская правда“, 13.02.2012 г.
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Демокрацията според мен се състои както във фундаменталното право на народа да избира властта, така и във възможността той непрекъснато да влияе на властта и на процеса на вземане на решения от нея. Следователно демокрацията трябва да
има механизми за постоянно и пряко действие, ефективни канали за диалог, за обществен контрол, за комуникации и „обратна
връзка“.

ДЕМОКРАЦИЯТА И
КАЧЕСТВОТО НА ДЪРЖАВАТА*

У

стойчивото развитие на обществото е невъзможно без дееспособна държава. А истинската демокрация е непременно условие за изграждане на държава, предназначена да служи на интересите на обществото.
Истинската демокрация не се създава моментално, не се копира по външни образци. Обществото трябва да е готово да използва демократичните механизми. Хората да се почувстват граждани, да са готови редовно да отделят внимание, време и усилия за участие в процеса на управлението. С други думи, демокрацията работи там, където хората са готови да влагат нещо в нея.
В началото на 90-те години нашето общество беше въодушевено от извършващото се пред очите на всички разпадане на съветската еднопартийна, командно-административна система. От прехода към близкото, както ни се струваше, народовластие. Обаче въвеждането на демократичните форми на държавата донесе практически незабавно спиране на необходимите икономически реформи, а малко след това тези форми се оказаха окупирани от местните и
централните олигархични елити, безсрамно използващи държавата за своите
интереси, поделящи си общонародното богатство.
В резултат през 90-те години под флага за възцаряване на демокрацията
ние получихме не съвременна държава, а задкулисна борба на кланове и множество полуфеодални храненици. Не ново качество на живота, а огромни социални разходи. Не справедливо и свободно общество, а произвола на самоназначилите се „елити“, откровено пренебрегващи интересите на обикновените хора.
Всичко това отрови прехода на Русия към демокрация и пазарна икономика с
устойчивото недоверие на голямата част от населението към тези понятия, с нежеланието за участие в обществения живот.
През 90-те години ние се сблъскахме и с анархията, и с олигархията. Този
период беше буквално пронизан от кризата на отговорното държавническо
мислене. Би било наивно да свързваме причините за тази криза само с користните действия на олигарсите и на недобросъвестните чиновници. Към началото на 90-те години нашето общество се състоеше от хора, освободили се от командното общество на комунизма, но още ненаучили се да бъдат стопани на

* Резюме
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собствената си съдба, свикнали да чакат милостини от държавата, често отдаващи се на илюзии и неумеещи да противостоят на манипулациите. Затова и в
икономическия, и в политическия живот за известно време действаше порочният принцип „който сварва, той сграбва“ („кто смел, тот съел“).
Но обществото извървя трудния процес на възмъжаването. И това ни позволи всички ние заедно да измъкнем страната от тресавището. Да реанимираме държавата. Да възстановим народния суверенитет – основата на истинската демокрация.
Искам да подчертая: ние извършихме това с демократични, конституционни методи. Политиката, която се провеждаше след 2000-та година, последователно въплъщаваше волята на народа. Това всеки път се потвърждаваше от изборите. А и между изборите – от социологическите допитвания.
Да погледнем как нашето население е преценявало и преценява приоритетните за него права: на първите места с огромна дистанция се оказват правото на
труд (възможността да се печели с работа), правото на безплатно лечение, правото на образование за децата. Възвръщането, гарантирането на тези насъщни
права беше задача, която решаваше руската държава, решавахме я ние с Дмитрий
Медведев, работейки последователно на поста президент на страната.
Днес нашето общество е съвсем друго в сравнение с началото на 2000-те
години. Много хора стават по-заможни, по-образовани и по-взискателни. Променени изисквания към властта, излизане на средната класа от тесния кръгозор на изграждането на собственото благополучие – това е резултат от нашите
усилия. Ние работехме за това.
Политическата конкуренция е нервът на демокрацията, нейната движеща
сила. Ако такава конкуренция отразява реалните интереси на социалните групи, тя многократно усилва мощта на държавата. В осигуряването на развитие
на икономиката. В мобилизирането на ресурси за социалните проекти. В осигуряването на защита и справедливост за гражданите.
Днес качеството на нашата държава изостава от готовността на гражданското общество да участва в нея. Нашето гражданско общество стана несравнимо по-зряло, активно и отговорно. Необходимо ни е да обновим механизмите на
нашата демокрация. Те трябва да поберат порасналата обществена активност.

За развитието на демокрацията
В Държавната дума е внесен пакет от предложения за развитие на нашата
политическа и партийна система. Става дума за опростяване на реда за регистрация на партиите; за отменяне на необходимостта да се събират подписи за
участие в изборите за Държавна дума и за регионални законодателни органи;
за съкращаване на количеството подписи на избиратели, необходими за регистрация в качеството на кандидат в изборите за президент на страната.
Условията за регистрация, редът за дейността на партиите, технологията на
изборните процедури – всичко това е безусловно важно. Политическият и инвестиционният климат трябва постоянно да се усъвършенстват. Но наред с това
трябва да обърнем първостепенно внимание на това как в политическия механи-

47

РУСИЯ СЕ МОДЕРНИЗИРА
зъм е организирано отчитането на интересите на социалните групи.
Убеден съм, че не са ни нужни панаир и съревнование в раздаването на
неосигурени обещания. На нас не ни е нужна демокрация, сведена до рекламно табло, където за „народовластие“ се представя еднократното развлекателно
политическо шоу с кастинг на кандидатите, когато съдържателният смисъл се
подменя с епатажни заявления и взаимни обвинения. А истинската политика
се прави в сянката на задкулисните сделки и решения, които по принцип не се
обсъждат с никакви избиратели. Ние трябва да се предпазим от такава именно задънена улица, от съблазънта да се опрости политиката, да се създаде фиктивна демокрация „при нужда“. В политиката политическата технология е неизбежна в някаква степен. Но имиджмейкърите, „майсторите на билбордовете“ не трябва да управляват политиците. Убеден съм, и народът вече няма да
им вярва.
Механизмите на политическата система трябва да се настроят така, че тя
своевременно да улавя и да отразява интересите на големите социални групи и
да осигурява публично съгласуване на тези интереси. Да може да осигурява не
само легитимност на властта, а и увереност на хората в нейната справедливост
(включително в случаите, когато се оказват малцинство).
За нас е важно да създадем политическа система, при която на хората да
може и да е необходимо да им се казва истината. Този, който предлага решения
и програми, носи отговорност за тяхното реализиране. Тези, които избират вземащите решения, да разбират кого и какво избират. Това ще осигури доверие,
конструктивен диалог и взаимно уважение между обществото и властта.

Нови механизми за участие
Трябва да проявяваме способност да реагираме на потребностите на обществото, които все повече се усложняват, а в условията на информационния
век придобиват качествено нови черти.
Затова съвременната демокрация като власт на народа не може да се свежда само до „похода към урните“ и с него да завършва. Демокрацията според мен
се състои както във фундаменталното право на народа да избира властта, така
и във възможността той непрекъснато да влияе на властта и на процеса на вземане на решения от нея. Следователно демокрацията трябва да има механизми
за постоянно и пряко действие, ефективни канали за диалог, за обществен контрол, за комуникации и „обратна връзка“.
Необходимо е да се разбира, че усложняването на обществото е една от
главните тенденции в съвременния свят. Специализират се потребностите на
различните професионални и социални групи. На това предизвикателство държавата е длъжна да отговори, да съответства на сложносъставната социална
реалност. Едно от важните решения в тази област е развитието на саморегулиращи се организации, чиито компетенции и възможности трябва да се разширяват. От друга страна, самите саморегулиращи се организации (СРО) са длъжни по-активно да използват притежаваните от тях пълномощия. Конкретно,
правото да разработват и да внасят за утвърждаване технически регламенти и
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национални стандарти в съответните отрасли и видове дейности.
Нужно е да предвидим и „активното право“ – да се даде възможност на самите граждани да формират законодателния дневен ред, да издигат свои проекти и да формулират приоритетите.
Във връзка с това предлагам да се въведе правилото задължително да се
разглеждат в парламента онези обществени инициативи, които съберат сто хиляди и повече подписа в интернет. Подобна практика има например във Великобритания. Разбира се, за тази цел анонимният интернет не става, макар че в
други случаи помага да се откриват обществените настроения. Ще е нужно да
се разработи ред за официална регистрация на тези, които искат да станат участници в такава система.
Интернет демокрацията трябва да бъде вградена в общия поток на развитието на институциите на пряката референдумна демокрация. Особено широко приложение тя трябва да получи на муниципално и на регионално равнище.
Във всеки муниципалитет трябва да се провеждат преки избори не само на ръководителите и на депутатите в муниципалните събрания. Оценката на народа трябва да получават и другите чиновници, заемащи ключови длъжности. Например, като се вземат предвид резултатите през първата година от работата
на началника на районния отдел на полицията, на гражданите на района трябва да се предложи да се изкажат желаят ли този човек и по-нататък да се труди
в техния район.
Няколко думи за перспективите за развитие на проекта „електронно
правителство“. Сега нашите граждани имат достъп до всякаква информация
за политическите дебати в парламента, за състоянието на световните пазари,
за женитбите и разводите на холивудските звезди. Но те най-често изобщо не
могат да получат информация за своите плащания за услугите на ЖКС, или
да видят болничната си карта онлайн, или да узнаят нещо за районния полицай в интернет.
Официалният сайт с информацията за държавните покупки вече стана
мощен антикорупционен механизъм, много държавни услуги вече са приведени в електронен формат. Това е добре. Но на повечето хора им е нужна насъщна информация за техния дом, за околната територия, за съседния парк, за училището, за техния муниципалитет. Трябва да се обърне особено внимание на
фундамента на електронната власт – сайтовете на муниципалитетите и на субектите на Федерацията.
Предлагам тази година Обществената палата и Съветът за гражданското
общество и правата на човека при президента на Русия да разработят, да проведат публично обсъждане и да внесат проекти на списъците на задължителната за разполагане на сайтовете на образователните и на медицинските учреждения информация за клиентите.
Проектът „електронно правителство“ трябва по-точно да се насочи към
нуждите и потребностите на гражданите. Максимално пълно да се разкрие
информацията за дейността на органите на държавната и на муниципалната
власт. Чрез електронните технологии държавният механизъм да се направи понятен и достъпен за обществото.
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Местното самоуправление – школа за демокрация
Александър Солженицин писа за ролята на местното самоуправление:
„Само в такъв обем хората безпогрешно ще могат да определят избраници, добре известни и с делови способности, и с душевни качества. Тук няма да се задържат лъжливите репутации, тук няма да помогнат измамното красноречие
или партийните препоръки… Без правилно поставено местно самоуправление
не може да има добър здрав живот, а и самото понятие „гражданска свобода“
губи смисъл.“
В тези думи е заложена много точна мисъл: демокрацията на голямата
държава се образува от „демокрацията на малките пространства“. Местното
самоуправление е школа за отговорността на гражданите. Същевременно това
е „професионално-политическо училище“, което формира ключовите концепции на начинаещия политик: способността да се договаря с разните социални и
професионални групи, разбираемо за хората да поднася своите идеи, да защитава правата и интересите на своите избиратели. Смятам, че „професионална
закалка“ политиците и държавните администратори трябва да получават именно в системата на местното самоуправление.
Що се отнася до конкретните направления за повишаване на действеността на местното самоуправление, то, първо, трябва да е власт „на една ръка разстояние“ – т.е. муниципалитетите не трябва необмислено да се уедряват. И второ
– муниципалитетите трябва да станат изцяло финансово състоятелни и автономни. Да имат достатъчно източници за изпълнение на своите пълномощия,
за решаване на всекидневните проблеми на хората. Трябва да се преодолее зависимостта им от „подаянията отгоре“, които потискат самостоятелността и
отговорността, пораждат готованство. А всъщност лишават от смисъл самото
съществуване на муниципалното равнище на властта.
Във връзка с това предлагам да се предадат на равнището на муниципалитетите всички данъци от малкия бизнес, който сега работи в условията на
специални данъчни режими. Разбира се, ще бъде необходимо да се балансират
пълномощията между субектите на Федерацията и на муниципалитетите. Ако
у последните се появят повече ресурси, обемът на техните задължения пред
гражданите може да се увеличи.
Увеличаването на икономическата самостоятелност е особено необходимо за големите и средните градове. Главно там са съсредоточени икономическият потенциал и най-активните граждани на страната. Градовете са източник
на икономическия растеж и огнища на гражданските инициативи. Предавайки
сега много пълномощия и финансови ресурси от Федералния център в ръцете
на регионалните власти, е важно да се погрижим това да не доведе до беззащитност на градовете пред ръководителите на регионите.
Отделен, и болен, проблем е съдбата на малките градове, в които живее
значителна част от нашите граждани. Често те нямат нормални доходни източници, принудени са да живеят с трансферите от регионалните бюджети. В същото време малкият град в редица случаи е най-добрата площадка за муници-
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палната демокрация. Тук хората се познават добре, работата на всички служби не е анонимна, а е пред очите на всички. Смятам, че трябва да се осигури
дългосрочен, устойчив характер на доходите на такива муниципалитети (което
предполага стабилен, известен отрано размер на регионалния трансфер). Да се
изключи онази ситуация, когато дейността на кмета се свежда към повече или
по-малко успешно сдобиване с пари отгоре, а оценката му зависи от началството, а не от гражданите. Тогава ще можем да разчитаме там да се появи ново поколение политици и ефективни социални мениджъри.

За руския федерализъм
Една от най-важните ни задачи в началото на 2000-те години беше да преодолеем както открития, така и латентния, „пълзящия“ сепаратизъм, срастването на регионалната власт с престъпността, с националистическите групировки. Този проблем в основни линии е решен.
Сега, на новия етап на развитието, ние се връщаме към преките избори на
губернаторите. При президента на страната обаче ще се запазят инструменти
за контрол и реагиране, включително правото да отстранява губернаторите от
длъжност. Това ще осигури баланс при съчетаването на децентрализацията и
централизацията.
Центърът трябва да умее да дава и да преразпределя пълномощията. И не
само пълномощията, а и източниците за финансиране на местните и на регионалните бюджети. При това обаче не бива да се губи управляемостта на страната. Не бива да се разпилява държавната сила. Недопустимо е механично да се
разбъркват ресурсите и пълномощията между равнищата на властта. Не трябва да се фетишизира нито централизацията, нито децентрализацията.
Разпределението на държавните пълномощия между различните равнища
на властта трябва да се осъществява по ясния критерий – функцията трябва да
се изпълнява на това равнище на властта, където ще се постига най-голяма полза за гражданите на Русия, за тяхната предприемаческа активност, за развитието на страната като цяло.
Трябва да се отчита и фактът, че териториите на Руската федерация са на
различно равнище на социално-икономическо развитие. Както и в различни социокултурни плоскости, които не може да се измерват по скàлата „добро–лошо“. Начинът на живота на хората се определя от различни традиции,
обичаи, модели на поведение. Затова за нас огромна ценност са интеграторите, мощните кохезионни фактори – руският език, руската култура. Руската православна църква и другите традиционни за Русия религии. И, разбира се, многовековният опит от съвместното историческо творчество на различните народи в една единна държава Русия. Съвсем очевидно е, този опит свидетелства, че
на страната й е необходим силен, дееспособен, ползващ се с уважение федерален Център – ключовият политически стабилизатор на баланса в междурегионалните, междуетническите и междурелигиозните отношения. Наша историческа задача е изцяло да разкрием потенциала на руския федерализъм, да създадем стимули за дейно, активно развитие на всички региони на страната.
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Трябва да победим корупцията
Разговорите за корупцията в Русия са банални. Има историческа съблазън да се победи корупцията по пътя на репресиите – борбата с корупцията безусловно предполага прилагане на репресивни мерки. Проблемът обаче
е принципно по-дълбоко. Това е проблемът за прозрачността на държавните
институции за контрола на обществото върху тях и проблемът за мотивацията на чиновниците – хората на държавна служба. Тук според нас съществуват огромни трудности.
Известни са социологическите данни: юношите, мечтаещи през „безумните – 90-те години“ („лихие 90-е“) за кариера на олигарх, сега масово избират кариерата на държавния чиновник. Мнозина си я представят като източник за
бързо и леко забогатяване. При такава доминираща мотивация всички „чистки“ са безполезни – когато държавната служба се разглежда не като служене, а
като кърмене, на мястото на едни, разобличени крадци, ще дойдат други.
За победата над системната корупция е нужно да се разделят не само властта и собствеността, а и изпълнителната власт и контролът над нея. Политическата отговорност за борба с корупцията трябва съвместно да носят и властта,
и опозицията.
Правилно би било законодателно да се закрепи новият ред за издигане на
кандидатурите за председател и за одитори на Сметната палата, за формиране
на списъка на назначаваната част на Обществената палата. Кандидатите трябва
да се предлагат не от президента, както е сега, а от Съвета на Държавната дума
на базата на съгласие с кандидатурите на всички фракции.
Смятам, че парламентаристите трябва да помислят за напълване с реално
съдържание на заложената в закона процедура за парламентарни разследвания.
Борбата с корупцията трябва да стане действително общонационално
дело, а не предмет на политически спекулации, поле за популизъм, за политическа експлоатация, кампанийност и примитивни решения – например призиви за масови репресии. Тези, които най-силно крещят, че корупцията е засилена, и искат репресии, не разбират, че в условията на корупция репресиите също
могат да станат предмет на корупция. И то каква. Всеки ще иска повече.
Ние предлагаме реални, системни решения. Те ще ни позволят с много
по-голям ефект да проведем необходимото саниране на държавните институции. Да внедрим нови принципи в кадровата политика – в системата за подбор
на чиновниците, за тяхната ротация и възнаграждаване. Резултатът трябва да
бъде – рисковете за репутацията, финансовите, материалните и другите рискове да направят корупцията неизгодна.
Ние се справихме с олигархията, ще се справим и с корупцията.

За развитието на съдебната система
Главният въпрос е в ярко изразения обвинителен, наказателен уклон в нашата съдебна система.
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Ние трябва да решим този проблем и предлагаме конкретните крачки за
това.
Първо. Ще направим правосъдието достъпно за гражданите. Включително ще въведем практиката на административно съдопроизводство не само за
бизнеса, а и за специално разглеждане на спорове между граждани и чиновници. Духът и смисълът на административното съдопроизводство произлизат от
презумпцията, че гражданинът е по-уязвим от чиновника, с когото спори. Че
бремето за доказване се възлага на административния орган, а не на човека. И
затова практиката на административното съдопроизводство изначално е ориентирана към защита на правата на гражданите.
Второ. Обществените обединения ще получат правото да подават съдебен
иск в защита на интересите на своите участници. Това ще даде възможност на
гражданина да отстоява своите права, например да спори с губернатора не лично, а от името на голяма обществена организация. Ние ще разширим сферата за
прилагане на колективен иск, който гражданите ще могат да предявяват.
Трето. В системата на арбитражните съдилища е създадена единна, отворена, достъпна база на всички съдебни решения. Ние трябва да създадем такава база и в системата на съдилищата по обща юрисдикция. Трябва да се помисли за възможността за интернет транслация на съдебните заседания и за
публикуване на стенографски отчети за тях. Веднага ще се види кой как работи. Какви решения се приемат по аналогични дела, но с различен състав участници. Къде мотивировката на съдията е продиктувана от не съвсем понятна и
прозрачна логика. Освен това своеобразният елемент на „прецедентното право“ ще послужи като фактор за непрекъснато усъвършенстване на съда.
Четвърто. Необходимо е да се възроди „съдебната“ журналистика, което
ще позволи по-широко и по-дълбоко да се обсъждат правните проблеми на обществото, да се повишава нивото на правното съзнание на гражданите.
Превод от руски език: Димитър Димитров
Източник: в. „Коммерсант“, 06.02.2012 г.
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Русия я възприемат с уважение, съобразяват се с нея само тогава, когато е силна и стои здраво на краката си. Русия практически винаги се е ползвала с привилегията да провежда независима външна политика. Така ще бъде и занапред. Нещо повече, убеден съм, че безопасността в света може да се осигури само заедно
с Русия, а не като се опитват да я „залостят“, да отслабят геополитическите й позиции, да нанесат щети на нейната отбранителна способност.

РУСИЯ И ПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ СВЯТ*

В

своите статии вече засягах ключовите външни предизвикателства, с които
се сблъсква Русия сега. Същевременно тази тема заслужава по-подробен
разговор – и то не само защото външната политика е неделима част от всяка
държавна стратегия. Външните предизвикателства, променящият се свят около нас ни заставят да приемаме решения в областта на икономиката, културата, бюджета и инвестициите.
Русия е част от големия свят – и от гледна точка на икономиката, и от
гледна точка на разпространението на информацията, и от позициите на културата. Ние не можем и не искаме да се изолираме. Ние разчитаме, че нашата отвореност ще донесе на гражданите на Русия растеж на благосъстоянието и на културата и ще укрепи доверието, което все повече става дефицитен
ресурс.
Но ние последователно ще се ръководим от собствените си интереси и
цели, а не от продиктувани от някого решения. Русия я възприемат с уважение,
съобразяват се с нея само тогава, когато е силна и стои здраво на краката си.
Русия практически винаги се е ползвала с привилегията да провежда независима външна политика. Така ще бъде и занапред. Нещо повече, убеден съм, че безопасността в света може да се осигури само заедно с Русия, а не като се опитват
да я „изтласкат“, да отслабят геополитическите й позиции, да нанесат щети на
нейната отбранителна способност.
Целите на нашата външна политика са стратегически, а не конюнктурни
по характер и отразяват уникалното място на Русия на световната политическа
карта, нейната роля в историята, в развитието на цивилизацията.
Ние без съмнение ще продължим активния и съзидателен курс за укрепване на всеобщата сигурност, за отказване от конфронтацията, за ефективно
противодействие на такива предизвикателства като разпространението на ядреното оръжие, регионалните конфликти и кризи, тероризма и наркотичната
заплаха. Ще направим всичко, за да осигурим на Русия възможност да получава последните постижения на научно-техническия прогрес, а на нашите предприемачи – достойно място на глобалния пазар.
Ще се стремим формирането на новата система на световното устройст-

* Публикува се без съкращения.
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во, основаващо се на съвременните геополитически реалности, да се извършва
плавно, без ненужни сътресения.

Кой подкопава доверието
Както и преди смятам, че към най-важните постулати се отнасят неделимият характер на сигурността за всички държави, недопустимостта на хипертрофирано прилагане на сила и безусловното спазване на основополагащите
принципи на международното право. Пренебрегването на всичко това води
към дестабилизиране на международните отношения.
Именно през такава призма ние възприемаме някои аспекти в поведението на САЩ и на НАТО, които не се вписват в логиката на съвременното развитие, опират се на стереотипите на блоковото мислене. Всички разбират какво имам предвид. Това са разширението на НАТО, включващо разполагането на
нови обекти на военната инфраструктура, и плановете на Алианса (с американско авторство) за създаване на системата ПРО в Европа. Не бих засягал тази тема,
ако такива игри не се провеждаха непосредствено до руските граници, ако те не
вредеха на нашата сигурност, ако не работеха против стабилността в света.
Нашата аргументация е добре известна, няма отново да я предъвквам, но
за съжаление нашите западни партньори не я възприемат, игнорират я.
Безпокои ни това, че макар контурите на нашите „нови“ взаимоотношения с НАТО още да не са окончателно очертани, Алиансът вече създава реалности, които съвсем не допринасят за формирането на доверие. От своя страна тези действия рикошират по задачи от глобален мащаб, пречат да се закрепи позитивният дневен ред в международните отношения, задържат конструктивното им преустрояване.
Поредицата от военни конфликти, оправдавани с хуманитарни цели, подкопава установения от векове принцип на държавния суверенитет. В международните отношения се образува още един вакуум – морално-правният.
Често казват: правата на човека са първични по отношение на държавния
суверенитет. Няма съмнение, това е така: престъпленията против човечеството трябва да се наказват от международния съд. Но когато при използването
на това положение с лекота се нарушава държавният суверенитет, когато правата на човека се защитават отвън и избирателно и в процеса на „защитата“ се
потъпкват същите права на маса хора, включително най-базовото и свято право – правото на живот, тогава става дума не за благородно дело, а за елементарна демагогия.
Важно е ООН и нейният Съвет за сигурност да могат ефективно да противостоят на диктата от страна на редица страни и на произвола на международната арена. Никой няма право да си присвоява прерогативите и пълномощията на ООН, особено когато се отнася до прилагане на сила по отношение на суверенни държави. Става дума преди всичко за НАТО, опитваща се да си присвои несвойствени за „отбранителния алианс“ функции. Всичко това е повече от
сериозно. Ние помним как напразно призоваваха към правните норми и елементарната човешка порядъчност държавите, станали жертва на „хуманитар-
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ни“ операции и на експорта на „ракетно-бомбената демокрация“. Тях не ги чуваха и не искаха да ги чуват.
Изглежда натовци, и преди всичко САЩ, са си създали своеобразно разбиране за сигурността, фундаментално различаващо се от нашето. Американците са обсебени от идеята да осигурят за себе си абсолютна неуязвимост, което, ще отбележа, е утопично и нереализуемо както в технологически, така и в
геополитически план. В това именно е същността на проблема.
Абсолютната неуязвимост за един би означавала абсолютна уязвимост за
всички останали. С такава перспектива е невъзможно да се съгласим. Друг е
въпросът, че много страни – по силата на известни причини – предпочитат да
не говорят за това направо. Русия обаче винаги нарича нещата със собствените им имена и ще прави това открито. Отново ще подчертая, че нарушаването
на принципа на единството и неделимостта на сигурността, при това въпреки
многократните декларации за привързаност към този принцип, е заредено със
сериозни заплахи. В крайна сметка, и за тези държави, които по различни причини инициират такива нарушения.

„Арабската пролет“: поуки и изводи
Преди година светът се сблъска с нов феномен – почти синхронните демонстрации в много арабски държави против авторитарните режими. „Арабската пролет“ в началото се възприемаше с надежди за позитивни промени.
Симпатиите на руснаците бяха на страната на тези, които се стремяха към демократични реформи.
Но скоро стана ясно, че в много страни събитията се развиват не по цивилизован сценарий. Вместо утвърждаване на демокрацията, вместо защита на правата на малцинствата – изтласкване на противника, преврат, след което доминирането на едната сила се заменя с още по-агресивно доминиране на другата.
Негативна окраска на развитието на ситуацията придаде намесата отвън
в подкрепа на едната от страните във вътрешните конфликти – и самият силов
характер на тази намеса. Стигна се дотам, че редица държави под прикритието на хуманитарни лозунги с помощта на авиацията се разправиха с либийския
режим. И като апотеоз – отвратителната сцена дори не на средновековна, а на
някаква първобитна разправа с М. Кадафи.
Не трябва да се допуска някой да се опита да реализира „либийски сценарий“ в Сирия. Усилията на международната общност трябва да се насочат преди
всичко към постигане на вътрешносирийско помирение. Важно е най-бързо да
се постигне прекратяване на насилието, откъдето и да идва то, и най-сетне да започне общонационалният диалог – без предварителни условия, без чуждестранна намеса и с уважение към суверенитета на страната. Това ще създаде предпоставки обявените от сирийското ръководство мерки за демократизация реално да
се изпълнят. Главното е да не се допусне възникването на пълномащабна гражданска война. В тази насока работи и ще работи руската дипломация.
Поучени от горчивия опит, ние сме против приемането на такива резолюции на СС на ООН, които биха се изтълкували като сигнал за военна намеса
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във вътрешносирийските процеси. Ръководейки се именно от този принципен
подход, в началото на февруари Русия заедно с Китай не допусна да се приеме
резолюция, която би се тълкувала различно, а на практика би стимулирала насилствените действия на едната от страните във вътрешния конфликт.
Във връзка с това, отчитайки крайно рязката, граничеща с истерия реакция към руско-китайското вето, бих искал да предпазя нашите западни колеги
от съблазънта да прибягнат към вече използваната примитивна схема: има ли
одобрение от СС на ООН на една или друга акция – добре, а ако няма, ще създадем коалиция на заинтересуваните държави. И ще ударим.
Самата логика на такова поведение е контрапродуктивна и твърде опасна. Тя не води до нищо добро. Във всеки случай – не способства за регулиране
на ситуацията в преживяващата конфликт страна. Но още по-лошо е, че предизвиква по-нататъшно разбалансиране на цялата система на международната
сигурност, подкопава авторитета и централната роля на ООН. Ще напомня, че
правото на вето не е каприз, а неделима част от устройството на света, залегнало е в Устава на ООН, впрочем по настояване на САЩ. Смисълът на това право е, че решения, против които възразява макар и един постоянен член на СС
на ООН, не могат да бъдат състоятелни и ефективни.
Много разчитам, че САЩ и другите страни ще отчетат печалния опит и
няма да се опитат без санкция на СС на ООН да задействат силов сценарий в
Сирия. Изобщо не мога да разбера откъде е този войнствен нагон. Защо няма
търпение да се изработи изпитан и балансиран колективен подход, още повече че в случая със споменатия проект на „сирийската резолюция“ той вече
практически се очертаваше. Оставаше само да се поиска от въоръжената опозиция същото, което се иска и от правителството – да изведе бойните си подразделения и отряди от градовете. Отказът да се направи това е цинизъм. Ако
искаме да обезопасим мирните граждани – а това за Русия е първостепенна
цел, необходимо е да се вразумят всички участници във въоръженото противостоене.
И още един аспект. Получава се така, че в страните, непосредствено преминали през „арабската пролет“, както по-рано в Ирак, руските компании губят придобити от десетилетия позиции на местните пазари, лишават се от
доста крупни търговски контракти. А освободените ниши се заемат от икономически оператори на същите държави, които участваха в смяната на управляващите режими.
Може да възникне мисълта, че самите трагични събития в определена степен са били стимулирани не от грижата за правата на човека, а от нечия заинтересуваност от преразпределяне на пазарите. Както и да е, но ние, разбира се, не
трябва с олимпийско спокойствие да наблюдаваме всичко това. И сме с намерение активно да работим с новите власти в арабските страни, за да възстановим
оперативно нашите икономически позиции.
Като цяло ставащото в арабския свят е твърде поучително. Събитията показват, че стремежът да се внедри демокрация с помощта на силови методи
може да доведе – и често води до абсолютно противоположен резултат. От дъното се надигат сили, включително религиозни екстремисти, които се опитват
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да променят самото направление в развитието на страните, светския характер
на тяхното управление.
Ние в Русия винаги сме имали добри контакти с умерените представители на исляма, чийто светоглед е близък до традициите на руските мюсюлмани.
И сме готови да развиваме тези контакти при сегашните условия. Заинтересувани сме да се активизират политическите и търговско-икономическите връзки с всички арабски страни, включително, ще повторя, с непосредствено преживелите период на вътрешни сътресения. Нещо повече, виждам реални предпоставки Русия напълно да запази своите водещи позиции на близкоизточната
арена, където винаги сме имали много приятели.
Що се отнася до арабско-израелския конфликт – досега не е измислена „вълшебна рецепта“, с помощта на която би могло най-сетне да се раздвижи ситуацията. В никакъв случай не трябва да стоим със скръстени ръце. Отчитайки конкретно нашите близки отношения с ръководството на Израел и с палестинските
лидери, руската дипломация ще продължи на двустранна основа и във формàта
на близкоизточния „квартет“ активно да съдейства за възобновяване на мирния
процес, координирайки своите стъпки с Лигата на арабските държави.
„Арабската пролет“ също ярко демонстрира, че световното обществено мнение в днешно време се формира по пътя на най-активно използване
на напредналите информационни и комуникационни технологии. Може да се
каже, че интернет, социалните мрежи, мобилните телефони и т.н. се превърнаха, наред с телевизията, в ефективен инструмент както на вътрешната, така
и на международната политика. Това е нов фактор, който трябва да се осмисли, за да може, като се придвижва по-нататък уникалната свобода на общуване в интернет, да се намали рискът от неговото използване от терористите и
престъпниците.
В ход все по-често е и понятието „мека сила“ – комплекс от инструменти
и методи за постигане на външнополитически цели чрез информационните и
други лостове за въздействие, без да се прилага оръжие. За съжаление нерядко тези методи се използват за пораждане и провокиране на екстремизъм, сепаратизъм, национализъм, за манипулиране на общественото съзнание, за пряка
намеса във вътрешната политика на суверенни държави.
Трябва ясно да се различава – къде е свободата на словото и нормалната
политическа активност и къде са задействани противоправните инструменти на
„меката сила“. Може само да се приветства цивилизованата работа на хуманитарните и благотворителните неправителствени организации. Включително изявяващите се като активни критици на действащите власти. Обаче активността на
„псевдо-НПО“ и на други структури, поставящи си за цел с подкрепа отвън да
дестабилизират обстановката в едни или други държави, е недопустима.
Имам предвид случаите, когато активността на неправителствена организация не се поражда от интересите (и ресурсите) на местни социални групи, а се
финансира и опекунства от външни сили. Днес в света има много „агенти за влияние“ на крупни държави, блокове, корпорации. Когато действат открито – това
просто е една от формите на цивилизован лобизъм. Русия също има такива институции – Россотрудничество, фондацията „Русский мир“, нашите водещи уни-
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верситети, разширяващи издирването на талантливи абитуриенти в чужбина.
Но Русия не използва НПО на други страни, не финансира такива НПО
и чуждестранни политически организации с цел да прокарва своите интереси. Не постъпват така нито Китай, нито Индия, нито Бразилия. Ние смятаме,
че влиянието върху вътрешната политика и върху общественото настроение в
други страни трябва да се провежда съвършено открито – тогава играчите ще
се отнасят максимално отговорно към своите действия.

Новите предизвикателства и заплахи
Сега във фокуса на всеобщото внимание е Иран. Без съмнение Русия я
тревожи нарастващата заплаха от военен удар по тази страна. Ако това се случи, последиците ще бъдат наистина катастрофални. Невъзможно е да си представим реалния им мащаб.
Убеден съм, проблемът трябва да се решава само по мирен път. Ние предлагаме да се признае правото на Иран да развива гражданска ядрена програма,
включително правото да обогатява уран. Но в замяна цялата иранска ядрена
дейност да се постави под надеждния и всестранен контрол на МАГАТЕ. И ако
това стане, да се отменят всички действащи против Иран санкции, включително едностранните. Западът твърде се увлече в „наказването“ на отделни страни. Стане ли нещо, хваща санкционната, а дори и военната тояга. Ще напомня,
че не сме в ХІХ и дори не в ХХ век.
Не по-малко сложна е ситуацията около корейския ядрен проблем. Пхенян, нарушавайки режима за неразпространение, открито заявява своите претенции за правото да притежава „военния атом“ и вече два пъти е провел изпитания на ядрени заряди. Ядреният статут на КНДР за нас е неприемлив. Ние неизменно се обявяваме за денуклеаризация на Корейския полуостров, при това
изключително с политико-дипломатически средства, и призоваваме за по-скорошно възобновяване на шестстранните преговори.
Съдейки по всичко обаче, не всички наши партньори споделят такъв подход. Убеден съм, че сега е нужно да се проявява особена акуратност. Недопустими са опитите да се изпробва издръжливостта на новия лидер на КНДР, те
всъщност биха провокирали недопустими контрамерки.
Ще напомня, че КНДР и Русия имат обща граница, а съседите, както е известно, не се избират. Ще продължаваме активния диалог с ръководството на
тази страна, ще развиваме добросъседските връзки, същевременно извеждайки Пхенян към решаване на ядрения проблем. Очевидно е, че това ще се постигне по-леко, ако на полуострова се укрепи атмосферата на взаимно доверие и
се възобнови междукорейският диалог.
На фона на страстите около ядрените програми на Иран и на Северна Корея неволно започваш да се замисляш как възникват рисковете за разпространяване на ядреното оръжие и кой ги усилва. Усещането е, че зачестилите случаи
на груба и дори силова намеса отвън във вътрешните работи на страните могат
да стимулират едни или други авторитарни режими (а и не само тях) да се сдобиват с ядрено оръжие. Имам, казва, атомна бомба в джоба си и никой няма да
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ме пипне, тъй като собственият живот му е по-скъп. А който няма бомба – нека
да чака „хуманитарна“ интервенция.
Харесва ли ни, или не, но външната намеса подтиква към такива мисли.
Затова и тъй наречените прагови страни, които са на една ръка разстояние от
технологиите на „военния атом“, стават не по-малко, а повече. При тези условия нараства значението на създаваните в различни части на света зони без
оръжия за масово унищожение. По инициатива на Русия започна работата по
обсъждане параметрите на такава зона в Близкия изток.
Необходимо е да се направи всичко възможно съблазънта за сдобиване с
ядрено оръжие да не се мержелее пред никого. Затова и самите борци за неразпространение на ядреното оръжие трябва да се преустроят, особено тези, които
са свикнали да наказват другите страни с помощта на военна сила, без да позволяват на дипломацията да поработи. Така беше например в Ирак, чиито проблеми след почти десетилетна окупация само се усложниха.
Ако най-после ни се удаде да изкореним стимулите, подтикващи държавите към притежаване на ядрено оръжие, ще можем върху основата на действащите договори да направим международния режим за неразпространение наистина универсален и траен. Такъв режим би дал възможност на всички заинтересувани страни да се ползват от всички блага на „мирния атом“ под контрола на МАГАТЕ.
За Русия това би било крайно изгодно, тъй като активно работим на международните пазари, строим нови АЕЦ на базата на съвременни, безопасни
технологии, участваме в създаването на многостранни центрове за обогатяване на уран и на банки с ядрено гориво.
Тревожи ни бъдещето на Афганистан. Ние, както е известно, подкрепихме военната операция за оказване на международна помощ на тази страна. Но
международният военен контингент под егидата на НАТО не реши поставените задачи. Терористичната и наркотичната заплаха, произлизаща от Афганистан, не намалява. Обявявайки изтеглянето си от тази страна през 2014 г., американците се занимават със създаването там и в съседните държави на военни
бази без ясни мандат, цели и срок на функциониране. Разбираемо е, че нас това
не ни устройва.
Русия има очевидни интереси в Афганистан. И тези интереси са съвършено разбираеми. Афганистан е наш близък съсед и ние сме заинтересувани тази
страна да се развива стабилно и мирно. И преди всичко – да престане да бъде
главен източник на наркотична заплаха. Незаконната търговия с наркотици се
превърна в една от най-острите заплахи, подкопава генофонда на цели нации,
създава хранителна среда за корупция и престъпления, води към дестабилизиране на обстановката в самия Афганистан. Ще отбележа, че производството на
афгански наркотици не само не намалява, но през миналата година се увеличи
с почти 40%. Русия се сблъсква с истинска хероинова агресия, нанасяща огромни щети на здравето на нашите граждани.
Като отчитаме мащабите на афганската наркотична заплаха, тя може да
бъде преодоляна само от целия свят с подкрепата на ООН и на регионалните организации – Организацията на договора за колективна сигурност, ШОС и
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ОНД. Ние сме готови да разгледаме сериозно разширяване на участието на Русия в осигуряването на операциите в помощ на афганския народ. Но при условие, че международният контингент в Афганистан ще действа по-енергично и
за нашите интереси, ще се заеме с физическото унищожаване на посевите с наркотици и на нелегалните лаборатории.
Активизирането на антинаркотичните мероприятия в Афганистан трябва да се съпровожда с надеждно премахване на маршрутите за транспортиране
на опиати на външните пазари, с пресичане на финансовите потоци, осигуряващи оборота с наркотици, с блокиране на доставките на химически вещества,
използвани за производството на хероин. Целта е в региона да се изгради комплексна система за антинаркотична сигурност. Русия реално ще съдейства за
ефективно обединяване на усилията на международната общност, за да се постигне коренен прелом в борбата с глобалната наркотична заплаха.
Трудно е да се прогнозира как ще се развива обстановката в Афганистан.
Историческият опит учи, че чуждото военно присъствие не го е успокоявало.
Само афганците могат да решат собствените си проблеми. Виждам ролята на
Русия в това – с активното участие на съседните страни да помогне на афганския народ да си създаде устойчива икономика, да повиши способността на националните си въоръжени сили да противостоят на заплахите от тероризъм и
наркопрестъпност. Ние не сме против към процеса на национално помирение
да се присъединят участниците във въоръжената опозиция, включително талибаните, при условие че те се откажат от насилието, признаят конституцията на
страната, прекъснат връзките си с „Алкайда“ и с другите терористични групировки. По принцип смятам, че изграждането на мирна, стабилна, независима и
неутрална афганистанска държава е напълно постижимо.
Замразената от години и десетилетия нестабилност създава хранителна среда за международния тероризъм. Всички признават, че това е едно от най-опасните предизвикателства за световната общност. Искам да обърна внимание, че
кризисните зони, пораждащи терористични заплахи, са близо до руските граници, много по-близо, отколкото до нашите европейски или американски партньори. В ООН е приета Глобална контратерористична стратегия, но се създава впечатление, че борбата с това зло все още се води не по единен универсален план, не
последователно, а в режим на реагиране при острите и най-варварски прояви на
терор, когато общественото възмущение от наглите акции на терористите стане
непоносимо. Цивилизованият свят не трябва да чака трагедии от мащаба на нюйоркската атака на терористите през септември 2001 г. или нов Беслан и едва след
това, стряскайки се, да действа колективно и решително.
Далеч съм от мисълта да отричам постигнатите резултати в борбата с международния тероризъм. Такива има. През последните години забележимо укрепна сътрудничеството между спецслужбите и правоохранителните органи
на различни страни. Но има още резерви за антитерористично взаимодействие.
Макар че защо ли си говорим за това, когато и сега се прилагат двойни стандарти, терористите в различните страни се възприемат различно: като „лоши“
и „немного лоши“. Някои са готови да използват последните в политическата
игра, например за разклащане на неугодни управляващи режими.
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Ще кажа и това, че в профилактиката срещу тероризма навсякъде трябва
да се включат наличните обществени институции – СМИ, религиозните обединения, НПО, системата на образованието, науката и бизнесът. Нужен е междуконфесионален и в по-широк план междуцивилизационен диалог. Русия е поликонфесионална държава, при нас никога не е имало религиозни войни. Ние
бихме могли да дадем своя принос в международната дискусия по тази тема.

Повишаване ролята на Азиатско-Тихоокеанския регион
Нашата страна е в съседство с най-важния център на глобалната икономика – Китай. Стана модно да се разсъждава за бъдещата му роля в глобалната
икономика и в международните дела. Миналата година китайците излязоха на
второ място в света по обем на БВП и в най-близка перспектива, според международните оценки, включително и на американските експерти, ще надминат
САЩ по този показател. Расте и съвкупната мощ на КНР, включвайки възможността за проекция на сила в различни региони.
Как да се държим при отчитане на динамично укрепващия китайски
фактор?
Първо, убеден съм, че растежът на китайската икономика съвсем не е заплаха, а предизвикателство, съдържащо колосален потенциал за делово сътрудничество, шанс да се улови „китайският вятър“ в „платната“ на нашата икономика. Ние сме длъжни по-активно да изграждаме нови кооперативни връзки,
съвместявайки технологичните и производствените възможности на нашите
страни, задействайки, разбира се, умно, китайския потенциал за стопанския
подем на Сибир и на Далечния изток.
Второ, със своето поведение на световната арена Китай не дава повод да се
говори, че има претенции за доминиране. Китайският глас действително звучи
в света все по-уверено и ние приветстваме това, тъй като Пекин споделя нашето виждане за формиращия се равноправен световен ред. Ще продължаваме да
си оказваме подкрепа един на друг на международната арена, задружно да решаваме острите регионални и глобални проблеми, да увеличаваме взаимодействието си в СС на ООН, в БРИКС, в ШОС, в „двайсетката“ и в други многостранни механизми.
И трето, затворили сме всички големи политически въпроси в отношенията ни с Китай, включително главния – крайграничния. Изграден е солиден,
оформен с юридически задължаващи документи механизъм на двустранните
връзки. Между ръководствата на двете страни е постигнато безпрецедентно
високо равнище на доверие. Това позволява и на нас, и на китайците да действаме в духа на истинското партньорство въз основа на прагматизма и с отчитане на взаимните интереси. Създаденият модел на руско-китайските отношения е твърде перспективен.
Разбира се, казаното не означава, че между нас с Китай всичко е безпроблемно. Все още има едни или други грапавини. Нашите търговски интереси в
трети страни далеч невинаги съвпадат, не съвсем ни устройват и създаващата се структура на стокообмена и ниското равнище на взаимните инвестиции.
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Внимателно ще наблюдаваме миграционните потоци от Китай.
Основната ми мисъл е, че на Русия й е нужен процъфтяващ и стабилен Китай, както на Китай, убеден съм, му е нужна силна и успешна Русия.
Много бързо расте и другият азиатски гигант – Индия. С нея Русия я свързват традиционно дружески отношения, чието съдържание се определя от ръководствата на двете страни като особено привилегировано стратегическо партньорство. От неговото укрепване ще спечелят не само нашите страни, а и цялата формираща се система на полицентричност в света.
Пред очите ни се извършва не само растежът на Китай и на Индия, а и
се повишава тежестта на целия Азиатско-Тихоокеански регион. Във връзка с
това се откриват нови хоризонти за плодотворна работа в рамките на руското председателство на АТИС. През септември тази година ще се проведе среща на върха на тази организация във Владивосток, активно се готвим, създаваме съвременна инфраструктура, което самò по себе си ще способства за понататъшното развитие на Сибир и на Далечния изток, ще позволи на нашата
страна в още по-голяма степен да се включи в динамичните интеграционни
процеси в „нова Азия“.
Ние придаваме и ще придаваме приоритетно значение на взаимодействието с партньорите ни от БРИКС. Тази уникална структура, създадена през 2006
г., по-нагледно от всичко символизира прехода от еднополярност към по-справедливо устройство на света. Тя обединява пет страни с население от почти 3
млрд. души, с най-крупните развиващи се икономики, с колосални трудови и
природни ресурси, с огромни вътрешни пазари. С присъединяването на Южна
Африка БРИКС придоби в пълния смисъл на думата глобален формат и сега
разполага с повече от 25% от световния БВП.
Ние все още свикваме да работим в такъв състав, още се приспособяваме
един към друг. Предстои ни да организираме по-тясна координация във външната политика, по-тясно да си сътрудничим в ООН. Но когато „петорката“ на
БРИКС се разгърне истински, влиянието й в международната икономика и политика ще придобие значителна тежест.
През последните години руската дипломация и нашите делови среди започнаха да отделят по-голямо внимание на развитието на сътрудничеството
със страните от Азия, Латинска Америка и Африка. В тези региони както и преди са силни искрените симпатии към Русия. Виждам като една от ключовите задачи за предстоящия период увеличаването на търговско-икономическото взаимодействие с тях, реализирането на съвместни проекти в областта на енергетиката, инфраструктурата, инвестициите, науката и техниката, банковия бизнес и туризма.
Нарастващата роля на споменатите континенти във формиращата се демократична система за управление на глобалните икономика и финанси отразява дейността на „Групата на двайсетте“. Смятам, че това обединение скоро ще
се превърне в стратегически важен инструмент не само за кризисно реагиране,
а и за дългосрочно реформиране на световната финансово-икономическа архитектура. Русия ще председателства в „Групата на двайсетте“ през 2013 година.
Без съмнение трябва да използваме председателските функции и за засилване
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на обвързаността на работата на „двайсетката“ с другите многостранни структури, преди всичко с „голямата осморка“ и, разбира се, с ООН.

Европейският фактор
Русия е неделима, органична част от Голяма Европа, от широката европейска цивилизация. Нашите граждани се чувстват европейци. На нас далеч не
ни е безразлично ставащото в Обединена Европа.
Ето защо Русия предлага да вървим към създаването от Атлантика до Тихия океан на единно икономическо и човешко пространство – общност, наричана от руските експерти „Съюз на Европа“, който ще укрепи възможностите и
позициите на Русия в икономическото й обръщане към „нова Азия“.
На фона на подема на Китай, на Индия и на други нови икономики остро
се възприемат финансово-икономическите сътресения в Европа – предишния
оазис на стабилност и ред. Поразилата Еврозоната криза не може да не засяга
интересите на Русия, – като се има предвид, че ЕС е нашият най-голям външноикономически, търговски партньор. Очевидно е и това, че от ставащото при
европейците в значителна степен зависят перспективите за развитие на цялата
глобална икономическа конструкция.
Русия активно се включва към международните мерки в подкрепа на пострадалите европейски икономики, последователно участва в изработването на
колективни решения по линия на МВФ. Не изключваме по принцип и възможността за оказване в редица случаи на пряка финансова помощ.
Същевременно смятам, че външните финансови вливания са способни
да решат проблема само частично. За пълноценно справяне със ситуацията са
нужни енергични мерки от системен характер. Пред европейските ръководители стои задачата да провеждат мащабни преобразувания, принципно променящи много финансово-икономически механизми, осигуряващи истинска бюджетна дисциплина. Ние сме заинтересувани да има силен Европейски съюз,
какъвто го виждат например Германия и Франция, заинтересувани сме да се
реализира мощният потенциал на партньорството между Русия и ЕС.
Сегашното равнище на взаимодействие между Русия и Евросъюза не съответства на глобалните предизвикателства, преди всичко в плоскостта на повишаване на конкурентоспособността на нашия общ континент. Отново предлагам да се поработи за създаването на хармонична общност на икономиките от Лисабон до Владивосток. А в бъдеще да се отиде към формиране на зона
за свободна търговия и дори към по-напреднали механизми на икономическа
интеграция. Тогава ще се сдобием с общоконтинентален пазар със стойност от
трилиони евро. Има ли съмняващи се, че това би било чудесно и би отговаряло
на интересите на руснаците и на европейците?
Трябва да се помисли и за по-дълбоко коопериране в сферата на енергетиката – включително за създаването на единен енергокомплекс на Европа. Важна крачка в тази посока е строителството на газопроводите „Северен поток“
по дъното на Балтика и „Южен поток“ в Черно море. Тези проекти се поддържат от правителствата на много страни, в тях участват най-големите европейс-
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ки енергийни компании. След пълното им въвеждане в експлоатация Европа
ще получи надеждна и гъвкава, независеща от нечии политически капризи система за снабдяване с газ, което ще позволи не формално, а реално да се укрепи
енергийната безопасност на континента. Това е особено актуално в светлината
на решението на някои европейски държави да намалят или изобщо да се откажат от използването на ядрената енергия.
Ще кажа открито, че подкрепеният от Еврокомисията „Трети енергопакет“,
насочен към изтласкването на руските интегрирани компании, не укрепва нашите отношения. Но при нарасналата нестабилност на алтернативните на Русия доставчици на енергийни ресурси той, освен това, изостря системните рискове за самата европейска енергетика, отблъсква потенциалните инвеститори в
новите инфраструктурни проекти. В беседите с мен много европейски политици понаругават „пакета“. Трябва да се прояви мъжество и това препятствие да
се отстрани от пътя на взаимноизгодното сътрудничество.
Смятам, че истинското партньорство между Русия и Евросъюза е невъзможно, докато се съхраняват бариерите, препятстващи човешките и икономическите контакти, на първо място – визовият режим. Отмяната на визите би
станала мощен импулс за реална интеграция на Русия и ЕС, би помогнала да
се разширят културните и деловите връзки, особено между средния и малкия
бизнес. Заплахите за европейците от страна на т.нар. икономически мигранти
от Русия в по-голямата си част са измислени. Нашите хора има къде да приложат своите сили и умения в Русия и тези възможности ще се увеличават.
През декември 2011 г. ние съгласувахме с ЕС „съвместни крачки“ към безвизовия режим. Те може да се осъществят и не трябва да се бавят. Имам предвид да продължим най-активно да се занимаваме с този въпрос.

Руско-американските отношения
През последните години е направено немалко за развитието на руско-американските отношения. Но все още не ни се е удало да решим въпроса за фундаменталната промяна на матрицата на тези отношения, които както и преди
са подложени на приливи и отливи. Тази неустойчивост на партньорството ни
с Америка отчасти е следствие от устойчивостта на известните стереотипи и
фобии. Нагледен е примерът как възприемат Русия на Капитолийския хълм.
Главният проблем обаче е, че двустранният политически диалог и сътрудничеството не се опират на здрав икономически фундамент. Обемът на търговията далеч не отговаря на потенциала на икономиките на нашите страни. Същото е и с взаимните инвестиции. Следователно все още не е създадена предпазната мрежа, която би защитила нашите отношения от конюнктурни пропадания. Върху това трябва да се работи.
Не допринасят за укрепването на взаимното разбиране и редовните опити
на САЩ да се занимават с „политическо инженерство“, включително в традиционно важни за нас региони, а и в хода на предизборните кампании в Русия.
Ще повторя, че американският замисъл за създаване на система ПРО в Европа поражда у нас основателни опасения. Защо тази система безпокои повече
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нас, отколкото други? Защото тя засяга наличните само в Русия сили за стратегическо ядрено сдържане на този театър и нарушава проверения през десетилетията военнополитически баланс.
Неделимата взаимна обвързаност между ПРО и стратегическите настъпателни въоръжения е отразена в подписания през 2010 г. нов Договор за стратегическите настъпателни въоръжения. Договорът встъпи в сила и работи нелошо. Това е голямо външнополитическо постижение. Ние сме готови да разглеждаме различни варианти на всичко онова, което може да състави нашия
съвместен с американците дневен ред в областта на контрола над въоръженията през предстоящия период. Непоклатимо правило при това трябва да бъде балансът на интересите, отказването от опитите чрез преговори да получи за себе
си едностранни предимства.
Ще напомня, че още на президента Джордж Буш на срещата в Кенебънкпорт през 2007 г. предлагах решение на проблема за ПРО, което, ако беше прието, би изменило характера на руско-американските отношения и би извело ситуацията в позитивно русло. Нещо повече, ако тогава бе ни се удало да постигнем пробив по ПРО, в буквален смисъл щяха да се открият шлюзове за изграждане на качествено нов, близък до съюзнически модел на сътрудничеството и в
много други чувствителни области.
Не стана. Навярно би било полезно да се види отново записът на преговорите в Кенебънкпорт. През последните години руското ръководство излезе и с други предложения как би могло да се договорим за ПРО. Те всичките са в сила.
Във всеки случай не бих искал да поставям кръст на възможността да се
търсят компромисни варианти за решаване на проблема за ПРО. Не ми се иска
да се стигне до разполагане на американската система в такива мащаби, че да се
наложи да реализираме обявените от нас контрамерки.
Неотдавна имах беседа с Х. Кисинджър. Ние с него се срещаме редовно. Аз
напълно споделям тезата на този голям професионалист, че в периоди на международна турбулентност тясното и доверително взаимодействие между Москва и Вашингтон е особено потребно.
Изобщо в отношенията със САЩ ние бихме били готови да отидем действително далеч, да извършим качествен пробив, при условие обаче, че американците на дело ще се ръководят от принципите на равноправното и взаимноуважително партньорство.

Икономическата дипломация
През декември миналата година най-после завърши многогодишният маратон за присъединяване на Русия към СТО. Не мога да не отбележа, че на финалната отсечка администрацията на Барак Обама и ръководителите на редица водещи европейски държави активно съдействаха за постигането на окончателните договорености.
Ще кажа откровено, на този дълъг и трънлив път понякога ни се искаше
да „затръшнем вратата“, изобщо да захвърлим преговорите. Но ние не се поддадохме на емоциите. В резултат е постигнат напълно благоприятен за наша-
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та страна компромис – удаде ни се да гарантираме интересите на руските промишлени и селскостопански производители, като се отчита предстоящото нарастване на конкуренцията отвън. Нашите икономически оператори получават съществени допълнителни възможности за излизане на световните пазари
и за цивилизована защита на своите права там. Именно в това, а не в символиката на присъединяването на Русия към световния търговски клуб виждам
главния резултат.
Русия ще спазва нормите на СТО, както и всичките си международни задължения. Разчитам, че също така честно, по правилата ще играят и нашите
партньори. Пътем ще отбележа, че вече пренесохме принципите на СТО в нормативноправната база на Единното икономическо пространство на Русия, Белорусия и Казахстан.
Ако се опитаме да анализираме как придвижваме руските икономически
интереси на международната арена, става ясно, че ние все още само се учим как
да правим това системно и последователно. Още не ни достига умението, характерно за много западни партньори, грамотно да лобираме на външноикономическите площадки за изгодни за нашия бизнес решения.
Задачите в това направление, като се отчитат приоритетите на иновационното развитие на страна ни, са повече от сериозни – да осигурим на Русия равноправни позиции в съвременната система на световните стопански връзки,
да сведем до минимум рисковете, възникващи при интеграцията в световната
икономика, включително в контекста на споменатото влизане в СТО и на предстоящото присъединяване към ОИСР.
Като въздух ни е необходимо по-широко, недискриминационно излизане
на световните пазари. Все още с руските икономически оператори зад граница
не се церемонят особено. Против тях приемат ограничителни търговско-политически мерки, издигат технически бариери, поставящи ги в по-неизгодно положение в отношенията с конкурентите.
Аналогична е картината и с инвестициите. Ние се стараем да привлечем в
руската икономика чуждестранни капитали, отваряме за тях най-привлекателните отрасли, допускаме ги до действително „апетитните парчета“, конкретно в
топлинно-енергийния комплекс. Нашите инвеститори зад граница обаче не ги
приемат особено радушно, дори често демонстративно ги отстраняват.
За примери не е нужно да се ходи далеч. Да вземем историята с германския
„Опел“, който руските инвеститори така и не можаха да придобият, въпреки че
сделката я одобри правителството на ФРГ и немските профсъюзи я възприеха
позитивно. Или въпиющите ситуации, когато на руския бизнес, вложил солидни
средства в чуждестранни активи, просто не му позволяват да встъпи в правата на
инвеститор. Това става особено често в Централна и в Източна Европа.
Всичко това навежда на мисълта, че е необходимо действията на руските предприемачи на външните пазари да се съпровождат по-активно политически и дипломатически, да се оказва по-силна подкрепа на големите, на знаковите делови проекти. Да не забравяме и това, че Русия може да прилага и огледални ответни мерки по отношение на тези, които прибягват към прийомите на
недобросъвестната конкуренция.
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Правителството и предприемаческите обединения би следвало по-отчетливо да координират своите усилия във външноикономическото направление,
по-настойчиво да придвижват интересите на руския бизнес, да му помагат да
усвоява нови пазари.
Искам да обърна внимание и на един съществен фактор, който в голяма
степен определя ролята и мястото на Русия в сегашните и в бъдещите международни политически и икономически комбинации – това е огромната територия на нашата страна. Макар че сега не заема една шеста част от земната суша,
Руската федерация е най-голямата държава с най-богатата ресурсна база, която няма равна в света. Имам предвид не само нефта и газа, а също и горите, селскостопанските земи, запасите от чиста прясна вода.
Територията на Русия е източник на нейната потенциална сила. По-рано
огромните пространства служеха на нашата страна предимно като буфер срещу
външна агресия. Сега, при правилна икономическа стратегия, те могат да станат най-важната основа за повишаване на нейната конкурентна способност.
Ще посоча конкретно бързо нарастващия дефицит на прясна вода в света.
Може да се предскаже: още в недалечно бъдеще ще се разгърне геополитическа
конкуренция за водните ресурси, за възможността да се произвеждат водоемки
стоки. В нашите ръце се оказва силен коз. Нашата страна разбира, че с това богатство трябва да се разпорежда грижливо и стратегически грамотно.

Подкрепата на съотечествениците и
хуманитарното измерение
Уважението към собствената страна се определя още и от това доколко тя
е способна да защити правата на своите граждани и съотечественици зад граница. Важно е никога да не се забравят интересите на милионите съотечественици, живеещи в страни извън нашите граници, и на нашите граждани, намиращи се в чужбина за почивка или в командировка. Ще подчертая: МВнР
и всички дипломатически и консулски представителства са длъжни в денонощен режим да оказват реална помощ и подкрепа на нашите съотечественици.
Реакцията на дипломатите при възникващи колизии между наши съграждани
и местните власти, при инциденти и произшествия, транспортни аварии и т.н.
трябва да бъде незабавна, преди СМИ да започнат да бият камбаните.
Ние най-решително ще изискваме властите в Латвия и Естония да изпълняват многобройните препоръки на авторитетни международни организации
относно спазването на общопризнатите права на националните малцинства.
Не можем да се примиряваме със съществуващия позорен статут „неграждани“. А и как е възможно да се примиряваме с това, че всеки шести латвийски
жител и всеки тринадесети жител на Естония като „негражданин“ е лишен от
основополагащи политически, избирателни и социално-икономически права,
от възможността свободно да използва руския език.
Да вземем състоялия се преди няколко дни в Латвия референдум за статута на руския език, който отново нагледно демонстрира пред международната
общност остротата на проблема. До участие в референдума отново не допусна-
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ха повече от 300 хиляди „неграждани“. В никакви норми не се побира отказът
на латвийската ЦИК да предостави на делегацията на Обществената палата на
Русия статута на наблюдатели на референдума. А международните организации, отговорни за спазването на общоприетите демократични стандарти, като
че ли са си глътнали езика.
Изобщо начинът, по който проблематиката за правата на човека се използва в международен контекст, едва ли може да ни задоволи. Първо, САЩ и другите западни страни се стремят да узурпират правозащитното досие, изцяло да
го политизират и да го използват като инструмент за натиск. Критика по свой
адрес те не търпят, възприемат я свръхболезнено. Второ, обектите за правозащитен мониторинг се подбират избирателно, съвсем не по универсални критерии, а по усмотрение на „приватизиралите“ това досие страни.
Русия усеща върху себе си необективността, преднамереността и агресивността на задействаното против нея критикарство, което понякога преминава всички мислими граници. Когато ни посочват недостатъци в работата, може
само да благодарим и да си правим необходимите изводи. Но когато ни критикуват безразборно, вълна след вълна, планомерно опитвайки се да повлияят на
отношението на нашите граждани към нас, както и пряко на вътрешнополитическата ситуация в Русия, тогава става ясно, че зад всичко това съвсем не стоят
високи морални и демократични принципи.
Сферата на правата на човека не трябва да се дава никому на откуп. Русия
е млада демокрация. Ние често проявяваме излишна скромност, щадим самолюбието на нашите опитни партньори. А ние имаме какво да кажем – от гледна точка на спазването на правата на човека и на уважението към основните
свободи никой не е съвършен. И в старите демокрации се срещат сериозни нарушения, пред тях не бива да си затваряме очите. Разбира се, такава работа не
трябва да се води по принципа „и ти си дурак“ – от конструктивното обсъждане на проблемите в областта на правата на човека печелят всички страни.
В края на годината руското МВнР публикува първия си доклад „За ситуацията с правата на човека в редица държави в света“. Смятам, че тук активността
трябва да нараства. Включително и за да се съдейства за по-широко и равноправно сътрудничество по целия спектър хуманитарни проблеми, за придвижване на
основополагащите принципи на демокрацията и правата на човека.
Между другото, казаното е само част от информационно-пропагандната
подкрепа на нашата външнополитическа и дипломатическа дейност за формиране на правдив образ на Русия зад граница. Трябва да признаем, че тук успехите ни не са много. На информационното поле нас често ни надиграват. Това е
отделен многопластов въпрос, с който предстои да се заемем сериозно.
Русия е наследница на велика култура, призната и на Запад, и на Изток.
Но ние все още слабо инвестираме в културните индустрии, в придвижването
им на глобалния пазар. Възраждането на световния интерес към сферата на
идеите, на културата, проявяващо се чрез включването на обществата и икономиките в глобалната информационна мрежа, дава на Русия с нейните доказани таланти в сферата на производството на културни ценности допълнителни шансове.
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За Русия съществува възможност не само да съхрани своята култура, а и
да я използва като мощен фактор за напредване на глобалните пазари. Рускоезичното пространство практически обхваща всички страни на бившия СССР
и значителна част от Източна Европа. Не империята, а културното придвижване, не оръдията, не импортът на политически режими, а експортът на образование и култура ще ни помогнат да създадем благоприятни условия за руските
стоки, услуги и идеи.
Ние сме длъжни няколко пъти да усилим образователното и културното
си присъствие в света и осезателно да го увеличим в страните, където част от
населението говори на руски или разбира руски език.
Трябва сериозно да се обсъди как с най-голям принос за обективното възприемане на Русия да се използва провеждането у нас на големи международни мероприятия – срещата на високо равнище на АТИС през 2012 г., самита на
„двайсетката“ и на „осморката“ през 2013 и 2014 г., Универсиадата в Казан през
2013 г., зимните Олимпийски игри през 2014 г., световните шампионати по хокей и по футбол през 2016 и 2018 година.
* * *
Русия има намерение и занапред да работи за своята сигурност и за националните си интереси по пътя на най-активно и конструктивно участие в
световната политика, в решаването на глобалните и регионалните проблеми.
Ние сме готови за делово, взаимноизгодно сътрудничество, за открит диалог
с всички чуждестранни партньори. Ние се стремим да разберем и да отчитаме интересите на нашите партньори – но искаме да бъдат уважавани и нашите интереси.
Превод от руски език: Д. Димитров
Източник: в.“Московские новости“, 27.02.2012 г.
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Ние не трябва никого да въвеждаме в изкушение със своята слабост.

ДА БЪДЕМ СИЛНИ: ТОВА Е ГАРАНЦИЯТА ЗА
НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА РУСИЯ*

С

ветът се променя. Протичащите в него процеси на глобална трансформация крият в себе си рискове от най-различен, често непредсказуем характер. В условията на световни икономически и прочее сътресения винаги има
съблазън да се решават проблеми за чужда сметка, със силов натиск. Неслучайно днес прозвучават гласове, че скоро „обективно“ щял да възникне въпросът
националният суверенитет да не се разпростира върху ресурсите от глобално
значение.
Ето такива, дори хипотетични възможности по отношение на Русия не
бива да има. Това означава, че ние не трябва никого да въвеждаме в изкушение
със своята слабост.
Именно затова при никакви условия няма да се откажем от потенциала за
стратегическо сдържане и ще го укрепваме. Именно той ни помогна да съхраним държавния си суверенитет в най-сложния период през 90-те години, когато други тежки материални аргументи ние, нека бъдем откровени, нямахме.
Очевидно е, ние няма да можем да укрепваме своите международни позиции, да развиваме икономиката си, демократичните си институции, ако не сме
в състояние да защитим Русия. Ако не пресметнем рисковете от възможни конфликти, ако не осигурим военнотехнологическата си независимост и не се подготвим за достоен, адекватен военен отговор като крайна мярка за реагиране
при едни или други предизвикателства.
Ние приехме и реализираме безпрецедентни програми за развитие на Въоръжените сили и за модернизация на Отбранително-промишления комплекс
(ОПК) на Русия. Общо взето през предстоящото десетилетие за тези цели се заделят около 23 трилиона рубли.

„Умна“ отбрана срещу новите заплахи
Необходими са ни механизми за реагиране не само на вече съществуващите опасности. Трябва да се научим да гледаме отвъд хоризонта, да оценяваме характера на заплахите с 30–50 години напред. Това е сериозна задача, изискваща мобилизиране на възможностите на гражданската и военната наука, на алгоритмите за достоверна, дългосрочна прогноза.
Какви въоръжения ще бъдат необходими на руската Армия? Какви технологични изисквания ще се предявяват към нашия отбранителнопромишлен
комплекс? Всъщност е необходимо да създадем качествено нова, „умна“ систе* Резюме
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ма за военен анализ и за стратегическо планиране, за разработване на готови
„рецепти“ и за оперативното им реализиране в структурите на нашите силови
ведомства.
Какво ни готви задаващият се век?
Вероятността за глобална война на ядрените държави една срещу друга не
е висока, тя би означавала край на цивилизацията. Докато е сух „барутът“ на
стратегическите ядрени сили, създадени с огромен труд от нашите бащи и деди,
никой няма да посмее да разпали против нас широкомащабна агресия.
Трябва обаче да отчитаме, че научно-техническият прогрес в най-различни области, като се започне с появата на нови образци въоръжения и военна
техника и се завърши с информационно-комуникационните технологии, доведе до качествени изменения в характера на въоръжената борба. Така например
с масовото въвеждане във въоръжение на високоточните неядрени средства с
голям радиус на действие все по-отчетливо ще се проявява тенденция те да се
утвърждават като оръжия за решителната победа над противника, включително и в глобален конфликт.
Голямо, ако не и решаващо, значение в определяне характера на въоръжената борба ще имат военните възможности на страните в космическото пространство, в сферата на информационното противоборство, на първо
място – в киберпространството. А в по-далечна перспектива – създаването
на оръжия върху нови физически принципи (лъчево, геофизическо, вълново, генно, психо-физическо и др.). Всичко това ще позволи наред с ядреното
оръжие да се получат качествено нови инструменти за постигане на политически и стратегически цели. Подобни системи на въоръжение ще са съпоставими по резултатите от прилагането им с ядреното оръжие, но ще бъдат по“приемливи“ в политически и военен план. По такъв начин ролята на стратегическия баланс на ядрените сили в сдържането на агресията и хаоса постепенно ще намалява.
Пред очите ни избухват нови и нови регионални и локални войни. Възникват зони на нестабилност и на изкуствено подгряван, управляем хаос. При
това са проследени целенасочени опити да се провокират такива конфликти в
непосредствена близост до границите на Русия и на нашите съюзници.
Ние виждаме как се девалвираха и се разрушаваха базовите принципи на
международното право. Особено в сферата на международната сигурност.
При тези условия Русия не може да се осланя само на дипломатическите
и икономическите методи за премахване на противоречията и за решаване на
конфликтите. Пред нашата страна стои задачата да развие военния си потенциал в рамките на стратегията за сдържане и на равнището на отбранителната
достатъчност. А Въоръжените сили, спецслужбите и другите силови структури
трябва да бъдат подготвени за бързо и ефективно реагиране на новите предизвикателства. Това е необходимо условие, за да се чувства Русия в безопасност,
а аргументите на нашата страна да се възприемат от партньорите в различните
международни формати.
Съвместно с нашите съюзници ние сме длъжни също да укрепваме възможностите на Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС). Вклю-
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чително Колективните сили за оперативно реагиране. ОДКС е готова да изпълни
своята мисия като гарант на стабилността в евразийското пространство.
Най-важен приоритет на държавната политика на Русия и в перспектива ще
бъдат въпросите за осигуряване на динамичното развитие на Въоръжените сили,
на атомната и космическата промишленост, на ОПК, на военното образование,
фундаменталната военна наука и приложните изследователски програми.

Армията запази Русия
Разпадането на единната страна, икономическите и социалните сътресения през 90-те години удариха по всички държавни институции. През найтежки изпитания мина и нашата армия. Бойната подготовка беше практически съкратена. Частите на „първия стратегически ешелон“ от Източна Европа набързо се извеждаха на „чисто поле“. И тъй като нямаше средства за обзавеждане, за строителство на военни градчета, полигони и жилища, именно
тези – най-боеспособните, максимално комплектуваните съединения, отиваха „под ножа“.
Офицерите с месеци не получаваха пари. Защо да крием, нерядко възникваха проблеми дори с изхранването на личния състав. Уволнявани бяха десетки хиляди военнослужещи. Броят на генералите, полковниците, подполковниците и майорите надвишаваше броя на капитаните и лейтенантите. Отбранителните предприятия бездействаха, затъваха в дългове и губеха най-ценните,
уникалните специалисти.
По Въоръжените сили беше нанесен разрушителен информационен удар.
Някои „деятели“ просто един ден не можеха да живеят, без още по-болезнено
да „ритнат“ и да унизят Армията, да оскърбят всичко, свързано с понятия като
клетва, дълг, служба на Отечеството, патриотизъм, с военната история на нашата страна. Смятах и смятам, че това е същинско морално престъпление и
предателство.
Длъжни сме винаги да помним какво дължи страната ни на войниците и
офицерите, които в най-тежките, 90-те години, въпреки всичко, запазиха Армията и в критичните моменти осигуриха бойната готовност на военните части. Когато трябваше, воюваха. Губеха свои другари и побеждаваха. Така беше
в Северен Кавказ, в Таджикистан и в други „горещи точки“. Тези хора опазиха духа и честта на Армията. Целостта и суверенитета на Русия. Защитиха сигурността на нашите граждани. Не позволиха страната ни да бъде унижена и
заличена.
Обаче за грешките, допуснати при многобройните и непоследователни реформи, които не бяха нищо друго, освен механични съкращения, се наложи да
платим много висока цена.
Когато през 1999 г. бандите международни терористи разпалиха пряка агресия против Русия, ние се сблъскахме с трагична ситуация. 66-хилядна групировка трябваше буквално да я събираме по „части“ – от сборни батальони и отделни отряди. Щатната численост на Въоръжените сили превишаваше 1 милион и 360 хиляди души. А комплектувани части, способни без
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допълнителна подготовка да пристъпят към изпълнение на задачите, практически нямаше.
Но Армията изпълни своята задача. Изпълниха своя дълг нашите офицери, сержанти, войници – граждани, за които клетвата пред Родината означаваше повече от живота, от собственото здраве и благополучие. И главното е, че в
държавата и в обществото се върна разбирането на простата истина – Въоръжените сили трябва да се ценят. Те трябва да се укрепват, иначе ще се наложи
„да храним чужда армия“ или да се окажем под робството на бандити и международни терористи.
Ние започнахме с най-неотложните неща. Възстановявахме системата за
елементарни социални гаранции на военнослужещите, ликвидирахме срамното забавяне на паричните възнаграждения. От година на година увеличавахме
разходите за развитие на Армията и на Флота, а бяха времена, когато парите не
стигаха дори за най-неотложните нужди.
Спомням си 2002 година, когато началникът на Генералния щаб, търсейки
изход, предложи да се ликвидира мястото за базиране на стратегическите подводни лодки на Камчатка. Така бихме се лишили и от присъствието на нашите
морски ядрени сили в Тихия океан. Аз не приех това решение. Поради липсата
на необходимите средства в бюджета тогава се наложи да се обърнем за помощ
към частните компании. Искам да ги спомена с добра дума. И „Сургутнефтегаз“, и ТНК (една от най-големите руски нефтени компании – бел.прев.) без колебание ни предоставиха необходимите ресурси да започнем възстановяването на базата. След това се включиха и пари от бюджета. И сега имаме съвременна база във Вилючинск, където скоро ще пристигнат за бойно дежурство подводни лодки ново поколение от типа „Борей“.
По всички стратегически направления се формираха части с постоянна
готовност, комплектувани със служещи по договор. Създаваха се самодостатъчни групировки. Именно такава групировка през август 2008 г. проведе операцията за принуждаване на Грузия към мир, защити народите на Южна Осетия и на Абхазия.
Но опитът от миналите години доказа, че потенциалът за развитие на предишната военна структура, която наследихме от СССР, е изчерпан напълно.
Всъщност какво представляваше тази структура? Хиляди бази за съхраняване, арсенали, складове, многобройни щабове и „кадрирани“ части. С една дума,
всичко, което беше необходимо за разгръщане на „мобилизационната“, многомилионна армия на миналия век.
Имаше само един изход – да изграждаме нова армия от съвременен тип:
мобилна, в състояние на постоянна бойна готовност. Това е много труден процес, засягащ десетки хиляди хора.

Какво вече е направено
Няма вече части с намален състав в нашата Армия. В Сухопътните войски са разгърнати повече от 100 общовойскови и специални бригади. Това са
пълноценни бойни съединения, комплектувани с кадри и техника. Нормата за
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вдигането им по тревога е един час. Изнасянето им на потенциалния театър на
бойните действия – едно денонощие.
Преди за подготовката за изпълнение на бойна задача съединенията се
нуждаеха от около пет денонощия. А разгръщането и обзавеждането на всички Въоръжени сили „по военновременен щат“ отнемаше практически цяла година. И това в днешните условия, когато времето на повечето въоръжени конфликти продължава от няколко часа до няколко дни.
Руската армия се освобождава от всички несвойствени, спомагателни функции – стопански, битови и прочее. Откъсването от бойното обучение е сведено до минимум.
В ход е сериозна реформа на военното образование. Формират се 10 големи научно-учебни центъра. Всички тези учреждения са изградени строго вертикално и в зависимост от преминаването на службата дават на офицерите възможност постоянно да повишават своето професионално ниво. Тук ние се опираме както на собствените си традиции, така и на световната практика.
Без сериозно развитие на военните изследвания не може да има ефективна нито военна, нито военнотехническа доктрина, не могат ефективно да работят структурите на Генералния щаб. Длъжни сме да възстановим загубените компетенции на военните институти, да ги интегрираме в развиващата се
система на военното образование, както и в гражданския сектор на икономиката. Военната наука трябва да оказва решаващо влияние върху формирането на задачите на ОПК. А квалифицираните структури за покупки, подразделенията на Министерството на отбраната, отговарящи за военните поръчки
– да осигуряват ефективно формиране на техническите задания за разработване, производство, планиране на характеристиките на въоръженията и на
военната техника.
Без съмнение, нормалното развитие на военните изследвания е невъзможно без партньорство с гражданската наука, без използване на потенциала на нашите водещи университети и на държавните научни центрове. Учените трябва
да имат достатъчна информация за състоянието и перспективите за развитието на Армията и на системите на въоръженията, за да могат да ориентират своите перспективни изследвания, имайки предвид включително и възможността
за приложението им в отбраната.
Ще отбележа също, че органите за управление във Въоръжените сили са
намалени два пъти. Формирани са четири окрупнени военни окръга: Западен,
Южен, Централен и Източен. Под тяхно управление са придадени силите на
ВВС, ПВО и Флота. Всъщност става дума за оперативно-стратегически командвания. От 1 декември 2011 г. на бойно дежурство в Русия постъпи нов род войски – Войските на въздушно-космическата отбрана.
Във Военновъздушните сили са създадени 7 големи авиационни бази с
мощна инфраструктура. Модернизира се летищната мрежа. През последните 4
години – за първи път от 20 години – капитално са ремонтирани 28 летища. В
текущата година се планират работи на още 12 военни летища.
Сериозно увеличихме възможностите на системата за предупреждение
за ракетно нападение. Вече са въведени в строя станциите за проследяване
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в Ленинградска и Калининградска област, в Армавир, започнаха изпитанията на аналогичен обект в Иркутск. Всички бригади за въздушно-космическа
отбрана са оборудвани със съвременния комплекс от средства за автоматизация „Универсал-1С“. Разгърната е пълната космическа групировка на системата „ГЛОНАСС“.
Осигурена е надеждна устойчивост и достатъчност на наземната, морската и въздушната съставка на Стратегическите ядрени сили на Русия. Делът на съвременните ракетни комплекси с наземно базиране през последните четири години вече нарасна от 13 на 25 процента. Ще продължи обзавеждането на още 10 ракетни полка със стратегическите комплекси „Тополь-М“ и
„Ярс“. В Далекобойната авиация напълно е запазен паркът на стратегическите ракетни носители Ту-160 и Ту-95мс, продължава тяхната модернизация. За
въоръжение на нашите „стратези“ е приета новата крилата ракета с въздушно базиране с голям обсег. От 2007 г. в постоянно дежурство са възобновени
полетите на стратегическата авиация в районите за бойно патрулиране. Започва разработването на перспективен авиационен комплекс за Далекобойната авиация.
На дежурство постъпват подводните стратегически ракетоносители от новия проект „Борей“. Лодките от този клас –“Юрий Долгоруки“ и „Александър
Невски“ – вече минават през държавни изпитания.
Нашият флот възобнови своето присъствие в стратегическите райони на
Световния океан, включително в Средиземно море. Такава демонстрация на
„руския флаг“ сега ще бъде постоянна.

Задачи за предстоящото десетилетие
Ние пристъпихме към мащабно, комплексно превъоръжаване на Армията
и Флота, на другите силови структури, осигуряващи сигурността на държавата. Приоритетите тук са: ядрените сили, въздушно-космическата отбрана, системите за връзка, разузнаване и управление, за радиоелектронна борба, „безпилотниците“ и роботизираните ударни комплекси, съвременната транспортна авиация, системите за индивидуална защита на боеца на бойното поле, високоточното оръжие и средствата за борба с него.
Системата за подготовка на органите на управлението и на войските трябва да стане по-качествена, интензивна и всеобхватна. Основните усилия ще се
концентрират върху „изковаването“ на ефективни междувидови групировки
войски и сили, върху повишаването на готовността на воинските части за изпълнение на бойни задачи.
На нашите специалисти им предстои да определят перспективната идеология за развитие на видовете и родовете войски, ясно да обозначат техните
цели и задачи в съответстващи концептуални документи. Но още сега е очевидно, че в структурата на Въоръжените сили ще се запазят ролята и значението
на силите за ядрено сдържане. Във всеки случай докато у нас не се появят други видове оръжия, ударни комплекси от ново поколение. Включително високоточно оръжие, което, както вече отбелязах по-горе, е способно да решава зада-
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чи, съпоставими с тези, които днес стоят пред силите за ядрено сдържане. Освен това през най-близките години значително ще нарасне значението на ВМФ,
ВВС и въздушно-космическата отбрана.
Времето изисква решителни крачки за укрепване на единната система на
въздушно-космическата отбрана на страната ни. Към тези действия ни подтиква политиката на САЩ и на НАТО чрез въпроса за разполагане на ПРО.
Военнотехническият отговор на Русия на глобалната американска ПРО и
на нейния сегмент в Европа ще бъде ефективен и асиметричен. И напълно ще
съответства на действията на САЩ в сферата на ПРО.
Нашата задача е да възродим в пълен смисъл океанския военноморски
флот, преди всичко на Север и в Далечния изток. Активността, която започнаха да проявяват водещите в света военни държави около Арктика, поставя пред
Русия задачата за осигуряване на нашите интереси в този регион.
Следователно задачата е през предстоящото десетилетие новата структура
на Въоръжените сили да може да се опре на принципно нова техника. На техника, която вижда по-далеч, стреля по-точно, реагира по-бързо, отколкото аналогичните системи на всеки потенциален противник.

Социалното лице на Армията
Съвременната армия – това са преди всичко грамотни, подготвени хора,
способни да прилагат най-напредналите системи на въоръженията; специалисти с дълбоки знания и високо ниво на общо образование и култура. Днес индивидуалните изисквания към всеки офицер и войник съществено нарастват.
На свой ред военнослужещите трябва да имат пълен пакет социални гаранции, адекватни на огромната им отговорност. Това са услугите на здравеопазването, системата за санитарно-курортно лечение, застраховането, достойната пенсия и възможността за трудово устройване след уволняване. И,
разбира се, парично възнаграждение равно и дори по-високо от заплатата на
квалифицираните специалисти и управляващите във водещите отрасли на
икономиката.
През 2007 г. решихме да реформираме и съществено да повишим паричните възнаграждения и военните пенсии. На първия етап, през 2009 г. – започна мащабен експеримент за повишаване заплащането на труда на тези, на чиито плещи лежи особена отговорност за осигуряване отбранителната способност на страната ни.
А на 1 януари 2012 г. направихме следващата крачка: паричните възнаграждения на военнослужещите нараснаха практически три пъти. Като работодател Въоръжените сили стават повече от конкурентоспособни. Това качествено променя ситуацията и създава допълнителна мотивация за военна служба.
Ще добавя, че от 1 януари 2012 г. са повишени паричните възнаграждения
в системата на МВР. А от 1 януари 2013 г. съществено ще се увеличат заплатите
и във всички останали силови, правоохранителни структури и спецслужби.
Пенсиите на всички военни пенсионери, независимо от ведомствената им
принадлежност, от 1 януари т.г. са повишени наведнъж 1.6 пъти. Впоследствие
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военните пенсии ежегодно ще се повишават, при това с не по-малко от два процента над нивото на инфлацията.
Освен това ще се въведе специален образователен сертификат, който ще
позволи на военнослужещите след уволнението да получат образование или да
преминат преподготовка във всяко учебно заведение в страната.
Отделно ще се спра на жилищния проблем, който дълги години практически не се решаваше.
През 2012–2013 г. е необходимо напълно да осигурим на военнослужещите
постоянни жилища. Освен това към 2014 г. ще завършим формирането на съвременен фонд служебни жилища. По такъв начин вечният квартирен въпрос
на военнослужещите ще бъде решен.
Сериозни изменения предстоят в системата за комплектуване на Въоръжените сили. Сега в армията по договор служат 220 хил. офицери и 186 хил.
войници и сержанти.
Планира се към 2017 г. във Въоръжените сили от общо един милион човека по щат 700 хил. да бъдат „професионалите“: офицерите, курсантите във военните вузове, сержантите и войниците с договор. А към 2020 г. броят на войниците по набор ще се намали до 145 хиляди.
Логиката на преобразованията очевидно свидетелства, че нашата цел е да
изградим напълно професионална армия. Същевременно, и това трябва ясно
да се разбира: професионалната армия е скъпа армия. Запазването на смесената система на комплектуване в обозрима перспектива е компромис между поставените задачи и текущите възможности на страната.
В перспектива трябва да се помисли и по понятието служба в „обучения
резерв“.
Смятам за важно да подчертая: разбира се, Армията трябва да се превръща в професионална и нейна основа трябва да станат служещите по договор.
Но идеята за почетно войнско задължение за мъжете ние не можем да отменяме и те трябва да бъдат готови в момент на опасност да се вдигнат в защита на
Родината.
Трябва на качествено ново ниво да се организира работата за военно-патриотичното възпитание на учениците, за развитието на военноприложните видове спорт и на физическата култура като цяло. Наборната служба продължава
една година и войникът трябва изцяло да се съсредоточи върху бойното обучение. Това означава, че трябва да дойде в Армията физически развит, закален и
още по-добре – владеещ основните навици за работа с транспортна техника, с
компютърни и информационни технологии.

За новите изисквания към руския
отбранителнопромишлен комплекс
Отбранителнопромишленият комплекс е нашата гордост, в него е съсредоточен най-мощен интелектуален и научно-технически потенциал. Но ние сме
длъжни да говорим откровено и за натрупаните проблеми. През последните 30
години нашите центрове и предприятия по отбраната фактически пропуснаха
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няколко цикъла на модернизация.
През предстоящото десетилетие трябва изцяло да преодолеем изоставането и да си върнем технологическото лидерство по целия спектър на основните
военни технологии. Още веднъж ще подчертая: за превъоръжаването на Армията ще залагаме именно на руския ОПК и на нашата научна база.
Предстои ни да решим наведнъж няколко взаимносвързани задачи: в пъти
да увеличим доставките на съвременно и ново поколение техника; да формираме изпреварващ научно-технологически резерв, да разработим и да усвоим
критични технологии за развитие на производството на конкурентоспособна
продукция с военно предназначение. И накрая – създаване на предприятия за
производство върху нова технологическа основа на перспективни образци въоръжения и военна техника. Строителство, реконструкция и техническо превъоръжаване на научноексперименталната и стендовата база.
Днес Русия е здраво вградена в световната икономика и е отворена за диалог с всички партньори, включително по въпроси на отбраната и в сферата на
военнотехническото сътрудничество.
Но изучаването на опита и тенденциите в чуждите страни съвсем не означава, че Русия ще мине на заимствани модели и ще се откаже от опората на собствените си сили. Обратно, за устойчивото социално-икономическо развитие
и за осигуряването на сигурността на държавата ни е необходимо, приемайки
всичко най-добро, да увеличаваме и да поддържаме военнотехнологическата и
научната независимост на Русия. Във връзка с това – за толкова „чувствителната тема“ за купуването на военна техника в чужбина. Както показва световната практика, всички ключови доставчици на въоръжения на глобалния пазар,
най-развитите в технологичен и индустриален план страни същевременно са и
купувачи на отделни системи, образци, материали и технологии. Това позволява бързо да се решават неотложните задачи в сферата на отбраната, и ще кажа
направо, стимулира националния производител.
Освен това има принципна разлика: да купуваш, за да имаш свое, или да
купуваш, за да се откажеш от своето. Убеден съм, никакво „точково“ купуване
на военна техника и оборудване не може да ни замени производството на собствени видове въоръжения, а може да ни служи само като основа за получаване на технологии и знания. Всъщност така вече е било в историята. Ще напомня, цялото семейство наши танкове от 30-те години на ХХ век се произвеждаше
на базата на американски и английски машини. А след това, използвайки натрупания опит, нашите специалисти създадоха Т-34 – най-добрия танк във Втората световна война.
За да повишим действително отбранителната способност на страната, ни е
нужна най-съвременната, най-добрата в света техника, а не „усвояване“ на милиарди и трилиони. Недопустимо е Армията да стане пазар за пласиране на морално остарели образци на въоръжения, технологии и Научноизследователски,
опитно-конструкторски и технологически разработки (НИОКР), при това заплащани за държавна сметка.
Ето защо поставяме твърди изисквания пред нашите отбранителни предприятия и конструкторски бюра, поощряваме развитието на конкуренцията,
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влагаме сериозни средства в модернизирането на самия ОПК и в технологическите резерви, в подготовката на специалисти.
Дейността на предприятията на ОПК трябва да се концентрира именно
в серийното производство на наше качествено оръжие с най-добри тактикотехнически характеристики, съответстващи на днешните и перспективните
отбранителни задачи. Освен това само най-новите видове оръжия и военна
техника ще позволят на Русия да укрепи и да развива позиции на световните
пазари за въоръжения, където побеждава този, който предлага най-напредналите разработки.
Да се реагира на заплахите и предизвикателствата само на днешния ден
означава да се обречем вечно да бъдем изоставащи. Длъжни сме с всички сили
да осигурим техническо, технологическо и организационно превъзходство над
всеки потенциален противник. Такова твърдо изискване трябва да стане ключов критерий при постановката на задачите пред ОПК.
Отбранителнопромишленият комплекс няма възможност спокойно да догонва когото и да било, ние сме длъжни да извършим пробив, да станем водещи изобретатели и производители.
Постигането на световно технологическо лидерство в областта на производството на въоръжения предполага да се възстанови пълният индустриален цикъл от моделирането и проектирането до масовото изготвяне на серийни изделия, да се осигури експлоатацията им във войските и следващата
им утилизация.
Държавата трябва настойчиво да търси пробивни разработки, да открива научните колективи, способни да реализират собствени резерви по търсения профил, да стимулира здравословна конкуренция на етапа на научноизследователските и опитно-конструкторските разработки, включително като се
привличат нестандартни идеи, които се раждат в колективите на младите ентусиасти.
Във всички страни с развита отбранителна промишленост изследванията
в областта на отбраната винаги са един от най-мощните двигатели на иновационния растеж. Именно изследванията и опитните разработки за отбраната, получаващи мощно и устойчиво държавно финансиране, позволяват да се стигне до реализация на много пробивни технологии, които в гражданския сектор
просто не биха преминали прага на рентабилността. След това – вече в готов
вид – те се усвояват и приспособяват от гражданския сектор.
Нужни са ни съвременни структури, работещи в качеството на своеобразни брокери между военните, промишлените, научните и политическите среди. Способни да намират и да поддържат най-доброто в националното иновационно поле, заобикаляйки бюрократизираните процеси на многобройните съгласувания. Оптималните модели на подобни структури сега се разработват и
в най-близко време ще се реализират на практика.
Превод от руски език: Димитър Димитров
Източник: в. „Российская газета“, 20.02. 2012 г.
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2011 ГОДИНА: ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО*
Евгений Примаков

2011

година беше наситена със знакови събития и със заявления на ръководните ни
дейци, набелязващи пътя на Русия в бъдещето.
Може би най-голямо е значението на провъзгласения от президента Дмитрий Медведев курс към
модернизация. Нито той, нито председателят на правителството Владимир Путин се съмняват, че модернизацията трябва да обхваща всички сфери в живота на обществото. Но това съвсем не намалява особената роля, която трябва да изиграе модернизацията в
областта на икономиката.
Евгений Примаков – академик,
член на Президиума на РАН. През
различни периоди е бил директор
на Института по изтокознание и
на Института за световна икономика и международни отношения (ИМЭМО); председател на
Съвета на Съюза във Върховния
съвет на СССР; ръководител на
Службата за външно разузнаване; министър на външните работи на РФ; министър-председател
на РФ; президент на руската Търговско-промишлена палата. Повечето от книгите му са издадени на китайски, английски, български, италиански, турски, персийски, арабски, немски, японски,
гръцки, сръбски, румънски, македонски и френски език.

Постиндустриализация или
реиндустриализация?
През 2011 година курсът към модернизация на
икономиката на Русия все още беше неопределен. Мнозина си представят икономическата модернизация като
процес, който ще позволи на нашата страна да изкопира сегашната ситуация на Запад. Ако става дума за достигане на западните стандарти в жизненото равнище,
в технико-технологическите иновации, съгласен съм:
нужно е и ние да бъдем на това равнище.
Но при такова правилно разбиране редица експерти смятат, че пред Русия стои задачата да попадне
в постиндустриалния свят, в който вече се намират
развитите западни страни. При това постиндустриалният свят се разглежда едва ли не като универсален
преход към ново глобално разделение на труда: в развитите страни се концентрират своеобразна „фабрика на мислите“ – на знанията, на науката, на създава* Статията се публикува със съкращения.
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нето на челни технологии, както и сферата на услугите, а производството все
повече се установява в развиващите се страни на Азия и Латинска Америка. За
прехода на Русия в такъв „постиндустриален рай“ уж е достатъчно тя да развие, от една страна, редица пробивни технологии, например със западна помощ
в специално изгражданото за целта „Сколково“, а от друга – демократични институции. Но какво да се прави, при положение че днешна Русия има слаба, неконкурентна промишленост, особено машиностроенето? Пътят, който изминахме от момента на разпадането на Съветския съюз, доведе до огромни загуби за промишлеността.
Мисля, че думите на Владимир Путин за неизбежност на реиндустриализацията на нашата страна може да се смятат за алтернатива на „скока“ на Русия в постиндустриалния свят. Важно е обаче идеята за реиндустриализация да
се развие в премислена промишлена политика, в „пътна карта“ на движението
към нова промишлена база на Русия върху основата на висшите световни технико-технологически постижения. Международното разделение на труда е напълно реален процес, но нашата страна не трябва, не може да бъде абсолютно
зависима от импорта на продукцията на съвременната промишленост.
Например, за да се съхрани в качеството си на космическа държава, Русия не трябва да бъде зависима не само от мащабен, а и от единичен импорт.
Заместник-ръководителят на Роскосмос Анатолий Шилов разказа защо някои
от първите апарати ГЛОНАСС-М, по думите му, „започнаха да се разсипват“.
Възникнала остра необходимост да се смени един детайл, който преди са произвеждали само две предприятия в света – едно в Русия и друго в САЩ. Руското предприятие престанало да го произвежда и същевременно се изяснило, че
нямаме възможност да купим необходимите електронни компоненти от чужбина. Както каза Анатолий Шилов, „провървя ни, че можахме да намерим специалисти, които да възстановят оборудването и производството“. А ако не ни
беше провървяло? Ръководителят на Роскосмос Владимир Поповкин характеризира положението в целия отрасъл като криза, която се изразява в липсата
на модернизация и на достатъчно специалисти. И това се отнася за космическия отрасъл, с който се гордеем и на който отделяме голямо внимание. А какво
да кажем за другите отрасли?
Един от нашите видни икономисти, Владислав Иноземцев, който донеотдавна беше привърженик на превъзходството на постиндустриалния свят, в бр.
6 за 2011 г. на списание „Россия в глобальной политике“ пише: „Разбира се, светът се измени – но, както показват събитията от последните години, не дотолкова, че да се отпишат като негодни утвърдилите се стопански закономерности.
Светът през ХХІ век ще бъде свят на обновен, но индустриален строй.“
Естествено, от този верен извод съвсем не следва, че при новата индустриализация на Русия не е така важно да се изучава опитът на развитите страни, постигнали големи успехи в научно-техническия прогрес. При това обаче
не трябва да се абстрахираме от нашите собствени постижения през съветския
период. Едва ли ще ни донесе успех например заимстването на американския
опит и превръщането на университетите в централно звено за развитие на науката. В Русия съществува (което у много американски и други чуждестранни
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учени предизвикваше и предизвиква, не се боя от тази дума, завист) уникална
по своите възможности Академия на науките с многобройни научни центрове
и институти. Ето какво трябва да се развива на първо място.
За да се проведе нова индустриализация на такава огромна страна, по територия най-голямата в света, е нужен нов икономически модел. Проблемът е
не само да се преодолее суровинният характер на икономиката и да се развиват
на иновационна основа промишлеността и селското стопанство. Трябва решително да се изкореняват онези отживелици от 1990-те години, които прораснаха и в днешна Русия.

Наследството на деветдесетте?
Несъмнен интерес представлява сам по себе си „Процесът на годината“ –
така бих нарекъл лондонския процес, който разгледа иска на Березовски към
Абрамович. Мен, а убеден съм, и повечето от съотечествениците ни, ме потресе
размяната на признания по време на заседанията на лондонския съд. Абрамович заяви, че поетапно е изплатил на Березовски 2.5 млрд. долара, за да му осигурява „чадър“. За равнището на този „чадър“ говорят показанията на Абрамович, че може да нарече свой приятел бившия началник на президентската администрация Александър Волошин. Тези думи се потвърждават от появата на Волошин в съда и изказването му в полза на Абрамович.
Березовски от своя страна твърди, че е измислил как да „пробие“ схемата на нефтената компания „Сибнефть“, която, както е известно, е създадена с
указ на президента Б. Н. Елцин на базата на един от най-съвременните съветски нефтопреработващи заводи в Омск и на най-богатото находище „Ноябрьскнефтегаз“. Всичко това, по думите на Березовски, е било купено от Абрамович за малко над 100 милиона долара, получени като кредит. Впоследствие той
продал компанията на държавата за 13 милиарда долара. Березовски подава
иск, претендирайки за част от тази сума, тъй като, по думите му, бил акционер
в „Сибнефть“. Абрамович отрича това и веднага изплува още един своеобразен
„детайл“: собствениците на най-големите компании не се смятат за акционери.
Оттук и прекият въпрос: те изобщо плащали ли са данъци на държавата?
Спрях се на лондонския процес не само заради правилното прочитане на
нашата близка история. Главното не е да се издигат вълни от ретроспективни
разобличения, а да концентрираме вниманието си върху необходимостта да се
избавяме от негативните прояви на 90-те години, които все още съществуват в
нашата страна, и то в немалки мащаби.

Основното зло
То и днес се проявява в срастването на държавните служители, включително от висшите етажи, с бизнеса. Това отваря широк простор за корупцията, която
разяжда цялата страна. Същевременно такова срастване създава почва за неверие във властите от страна на нарастващо число руски граждани. За борба с това
зло се предприемат мерки: сега държавните служители декларират своите доходи
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и напускат съветите на директорите на компаниите. Но много по-голям ефект би
имало задължителното деклариране на големите разходи на държавните служители и на мениджърите на държавните компании. За това неведнъж се е говорило от високи трибуни, но не се поставя акцент върху най-главното направление
за решаване на този толкова актуален проблем – върху необходимостта да се ратифицира без каквито и да е уговорки Конвенцията на ООН против корупцията.
Става дума за нератифицирания член 20 на Конвенцията. В този член се определя понятието „незаконно обогатяване“, което трябва да се разглежда именно като
разлика между декларираните доходи и разходите. Ратифицирането на член 20 от
Конвенцията на ООН ще позволи да се постави сериозна преграда пред вакханалията на корупцията сред лицата, заемащи длъжности във всички държавни
сфери – федерални, регионални и общински.
Като цяло далеч не с пълна сила се използват инструментите за контрол,
с които разполагаме. Слаб е парламентарният контрол върху изпълнителната
власт. Отсъстват твърди механизми за прилагане на санкциите, произтичащи
от изводите на Сметната палата. Няма задължително разследване по изнесените в СМИ факти за срастване на държавни служители с бизнеса – лично или
чрез роднини и близки.
На 19 декември миналата година Владимир Путин показа „в цялата му красота“ положението, създадено след три години реформа на РАО ЕЭС (Российское акционерное общество „Единная энергетическая система России“). Ръководствата на много компании монополно контролират енергетиката на цял регион, създавайки чрез родственици фирми на доставчици и на предприемачи,
компании по пласмента. Често те се регистрират от подставени лица, а принадлежат на този, който влиза в съвета на директорите на генериращата компания.
В редица региони електроенергетиката изцяло е под контрола на един от местните ръководители. Осъществяват се подозрителни операции с използване на
офшорни зони. Трябва да се каже, че корупционни схеми действат широко не
само в енергетиката.
Припрените оставки на лица, пряко отговорни за широкото проникване
на корупцията в икономиката, са обосновани. Обосновано е и завеждането на
редица углавни дела. Главното обаче е да се изкоренят самите корупционни схеми, а в това отношение сериозен напредък още няма.
Владимир Путин направи немалко продължението на реформите от 90-те
години да не доведе олигарсите на власт. Сега предстои не по-малко важна работа против монополите в икономиката, навсякъде внедрявани от едрите предприемачески структури. Владимир Путин нарече приоритетна за предстоящия
период и задачата „да се изведе националната икономика от офшорната сянка“.
Без решаването на тези две задачи е трудно да си представим не само модернизацията на руската икономика, а и бъдещето на страната.

Отново за ролята на държавата
Трябва да се каже, че напоследък по адрес на държавните компании звучи
много справедлива критика. Те всички без изключение се нуждаят от мащабна
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антикорупционна проверка. Но такава критика не трябва да се обобщава като
в извода на либералите, че е необходимо извеждане на държавата от икономическия живот на страната.
При това реиндустриализацията е невъзможна, ако победи линията за изтласкване на държавата от икономиката.
Ние вече преживяхме 20 години от момента, когато се отказахме от директивното планиране. Връщане към миналото няма и не може да има. Верен е и
изводът, че Русия не строи държавен капитализъм. Но всичко това не е идентично с твърдението, че държавата няма място в икономиката – нито като неин
регулатор наред с пазара, нито в качеството й на собственик на част от средствата за производство. А именно с такива искания нашите либерали продължаваха да излизат през 2011 година. Да допуснем чисто хипотетично, че позицията им възтържествува. Ще можем ли в такъв случай радикално да изменим
структурата на руската икономика? Двайсетгодишният опит показва, че пазарът сам не решава тази задача. Ще можем ли да пренасочим към пазара осъществяването на новата индустриализация на страната? Мисля, че твърде малко експерти са готови да отговорят положително на този въпрос.
Разбира се, не трябва да се изключва приватизацията на държавна собственост. Но критерий за необходимостта от нея трябва да бъде ефективността на производството при един или друг собственик. Очевидно е, че приватизацията следва да отчита, особено сега, интересите не само на сигурността, а и
на реиндустриализацията на Русия. Много са случаите, когато в преследване на
незабавна изгода приватизираните предприятия променят профила си, оставяйки вакуум в производството на необходима за страната ни продукция. Известно е и как приватизацията, съпровождана от неоправдано раздробяване,
болезнено удря по интересите на руските потребители.
Запазването на ролята на държавата в икономиката е напълно съвместимо
с „облекчаването“ на държавните пълномощия. Съществуват две направления
за такова „облекчаване“. Първо, излишните държавни функции да се прехвърлят на обществено равнище. Би следвало да се възроди в пълен обем административната реформа, която тихо се спомина доста преди 2011 година. Съкращаването на отделни излишни държавни функции от случай на случай не решава този проблем.
Второто направление – редица държавни пълномощия да се предадат
по хоризонтала от федерално на регионално и от регионално на общин ско
равнище. Това е възможно само когато делегирането на пълномощията става едновременно с осигуряването на необходимите източници на доход за
тези, които ги получават. Без каквото и да е преувеличение може да се стигне до извода, че по такъв начин федералната система на Русия ще се изпълни
с ново съдържание. Този процес, който новоизбраният президент и новият
ръководител на правителството следва да осъществят, в никакъв случай не
трябва да повтаря ситуацията от 1990-те години, когато към административните образувания в Руската федерация се обърнаха с лозунга „Вземайте
толкова суверенитет, колкото можете!“. В резултат на последвалите напрегнати преговори ръководителите на националните републики премахваха от
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своето законодателство всичко, което противоречеше на общоруските Конституция и закони. Добре, че тогава победи разумът. Днес сериозна опасност представлява провъзгласената готовност така необходимата икономическа децентрализация да се съпроводи от диференциация дори на правните режими на общоруско равнище.
Бих искал да подчертая, че разностранното участие на държавата в икономическия живот не противоречи, във всеки случай не трябва да противоречи, на интересите на частното предприемачество. Нещо повече, държавата, като използва политиката в областта на данъците, митата, целевите кредити, строителството на инфраструктурата и други лостове, е длъжна да осигури по-добри условия за развитието на частния сектор. Особено значение има
подкрепата за малките и средните предприемачи. Акцентът върху развитието на такива структури е необходим и за растежа на заетостта на населението, и за неутрализирането на стремежа на едрия бизнес да насажда монопол, и
за създаването на силна средна класа – именно силна, благополучна, патриотична средна класа, чието мнозинство няма да подкрепи разрушителна „цветна революция“.
Ролята на държавата в икономическия живот е важна и за да се смекчи
рязкото разграничаване на населението според доходите. Разривът между 10%
най-богати и 10% най-бедни части от населението на Русия 2-3 пъти надвишава показателите в развитите западни страни. Разстоянието между тези два полюса не се съкрати през 2011 година. В това е заложена заплаха за социалната
стабилност в страната.
Преразпределителната функция на държавата трябва да се изразява и в
диференциацията на данъците в зависимост от доходите. И досега не мога да
разбера защо ние сме от онези немного страни, които нямат прогресивно данъчно облагане. Приказките, че отказването от плоския данък ще предизвика
отиване на голямо число едри предприемачи в сенчестия сектор, са несъстоятелни. Не е задължително и прогресивното данъчно облагане да се затяга до такава степен, че да пострадат квалифицираните специалисти. Да, естествено, едрите предприемачи не бива да се превръщат в парии. Аз категорично съм против в категорията на олигарсите да се зачисляват бизнесмени само затова, че
са крупни. Но това съвсем не премахва острата необходимост да се измислят и
осъществят мерки за социална консолидация на обществото. (…)

От избори до избори
Главното вътрешнополитическо събитие през миналата година в Русия
бяха изборите за Държавна дума. Основният извод от съвършено различните прояви на общественото мнение е, че позициите на управляващата партия
„Единна Русия“ са отслабнали. Тя загуби 15% от избирателите си и конституционното мнозинство в парламента. Същевременно се увеличи броят на мандатите на Комунистическата партия на Руската федерация и на „Справедлива Русия“ не само в Думата, а и в законодателните органи на регионите и на муниципалитетите, особено в големите градове.
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Спадането на престижа на „Единна Русия“ изглежда още по-контрастно
на фона на предимствата, които тя имаше в сравнение с другите партии. Нейната изборна листа се възглавяваше от президента Дмитрий Медведев, а лидер на партията, което многократно се подчертаваше от ръководството й по
време на предизборната кампания, е Владимир Путин. От „Единна Русия“ зависят губернаторите: според съществуващата в момента на изборите практика, за губернаторските длъжности можеха да претендират само тези, които
издигаше партията на властта, а заемането на този пост тясно се обвързваше
с успехите на „Единна Русия“ на изборите в региона. Трудно е да се нарекат
атрибут на демокрацията заплахите, а след това и редица „организационни
изводи“ по отношение на онези местни ръководители, които не са осигурили потребните проценти гласове за „Единна Русия“. Не спасява положението
и обяснението, че са загубили доверието на избирателите, тъй като са издигнати на своя пост по предложение на партията на властта. Сякаш количеството гласове, подадени не за „Единна Русия“, е критерий за липсата на доверие на населението.
Много може да се говори за успеха на управляващата партия, която запази
мнозинство в парламента, но мисля, че това не е най-добрият начин за реална
оценка на създалото се положение. И работата не е само в грешките на самата
„Единна Русия“ – и идеологически, и политически, а и морални в някои случаи.
Въпросът не е толкова и в пропуските в предизборната надпревара. Очевидно
е, че не следва да се преувеличават и протестните гласове, дадени за други партии, тъй като протестът се изрази главно с неучастие в изборите. А резултатите от изборите като цяло бележат засилване на тенденцията към укрепване на
лявоцентристките сили в страната. Тенденцията към лявоцентризъм в Русия е
много силна – и традиционно исторически, и защото нашата икономика съзнателно се ориентира към решаване на социалните задачи на населението. Ще напомня, че „Единна Русия“ беше създадена като дясноцентристка, консервативна партия. Наистина ръководството направи няколко крачки вляво, но това не
променя коренно ситуацията. „Единна Русия“ продължава да се колебае между
позициите на „етатистите“ и на либералите.
Неспирен е потокът твърдения от страна на нашите политолози, че трябва да се запълни дясното крило за политически баланс на силите в Русия. Никой не оспорва, че това би било полезно. Но ми се струва, че е по-важно да
имаме истинска не лява, а лявоцентристка част на политическия баланс. Вляво от центъра са две партии, подкрепяни от значителна част от населението
– на първо място КПРФ, а сега и „Справедлива Русия“. Сближаването им би
могло да издигне на политическата арена сила, конкурираща се с „Единна Русия“ за конституционно идване на власт. Очевидно нито КПРФ, нито СР ще
постигнат това самостоятелно.
Позициите на тези партии са сходни по много въпроси. Разделя ги оценката за ролята на Сталин като личност. Според мен днес въпросът би следвало да се разглежда в друга плоскост с разбиране на необходимостта да се
внедри в нашия живот положителното от съветския период, което съвсем не
е малко, както времето показва, и обратно – категорично да се отрекат край-
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но негативните, опасни и дори престъпни явления в периода на сталинското
ръководство на страната.
А сега за изборите за президент на Русия, които ще се състоят след помалко от два месеца*. Смятам, че Путин е оптималната фигура на тези избори. Не защото другите претенденти за президентския пост са недостойни. Всеки от тях има привлекателни черти – един повече, друг по-малко. Но съм дълбоко убеден, че за днешна Русия кандидатурата на Путин е за предпочитане.
Естествено преди изборите внимателно се вглеждат в предишната му дейност
на висшите държавни постове. Путин, както и всеки политически деец, има несполуки. Те са особено осезателни в кадровата политика. Но главното е, че той
се прояви еднозначно като борец против тероризма, за териториална цялост на
нашата страна, за нейното еволюционно и без всякакви разрушителни „цветни
революции“ развитие, за икономическа устойчивост в условията на световната
криза, за подобряване на живота на населението, за сигурност на Русия. Една
от неговите черти е съчетанието на последователност при отстояване на принципни позиции и отстъпчивост, когато животът налага да се променят подходи, които той сам е приел. За това говори например провъзгласената от Путин
необходимост да се върнем към избиране на губернатори.
Понякога приписват на Путин черти, които не са му присъщи. Трябва да
се каже, че на Запад това често се прави съзнателно. За пример може да се посочат многобройните публикации, в които го представят като агресивен лидер, готов едва ли не да разруши мостовете със Запада. Аз се познавам с Владимир Владимирович вече много години. Разговарял съм с него по външнополитически теми, когато бях министър на външните работи, ръководител
на правителството, и по времето, когато той стана президент и ми възлагаше
да изпълнявам редица мисии в чужбина. Мисля, че достатъчно добре познавам ценностите, които са в основата на неговото външнополитическо мислене. От една страна, и ние виждаме това, той се стреми да укрепи отбранителната способност на Русия, боеспособността на армията, на авиацията, на военноморския флот. Надявам се, че ако бъде избран, Путин ще внесе корекции
и в не от всички поддържаната реформа в армията. От друга страна, всичко
това съвсем не означава, че той ще върви към надпревара във въоръжаването
или към „студена война“. Аз съм абсолютно сигурен, че желанието му да повиши отбранителната способност на Русия изобщо не се съчетава с агресивност във външната политика.
А в нашата страна, най-вече в либералните среди, се разпространява мнението, че президентът Путин ще отдаде силите си за постигане на стабилност
заради самата стабилност. Путин уточни своето кредо – „стабилност в развитието“. В това съчетание се съдържа необходимостта от модернизация на всички страни в живота на нашето общество.
Но в случай, че бъде избран за президент, Путин е длъжен да придобие и
нови черти на лидер. Обстановката в страната осезателно се променя. Натруп* Статията на акад. Е. Примаков е писана преди президентските избори и е публикувана във в.
„Российская газета“ (федеральный выпуск) № 5679 на 16.01.2012 г.
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ва се недоволство от това, че провъзгласявани задачи често не се решават, че необходимите мерки за обновление се прилагат в живота твърде бавно и не в пълен обем. Особена тревога пораждат действията за манипулиране на изборите и дори на общественото съзнание. Появява се нов феномен в нашия живот –
разрешеният уличен протест на населението.
Трябва да се каже, че двамата сегашни ръководители вече са набелязали
за осъществяване редица мерки за демократизация на обществения живот, но
те все още са само направления, контури. Новоизбраният президент и новият
председател на правителството трябва да бъдат готови да ги изпълнят с конкретно съдържание, отчитайки настроенията в обществото. Същевременно историческият опит, а и сегашните събития в света показват, че е насъщно необходимо законът да не допуска развитието на демокрацията да доведе до свличане в бездната на взривоопасна дестабилизация.
Предизборната надпревара е в разгара си. Някои искат да превърнат нормалната й напрегнатост в антипутинска кампания. Убеден съм, че това се прави не от другите кандидати за президент, а от група лица, които се стремят да
привлекат под антидържавните знамена тези, които справедливо или несправедливо са недоволни от съществуващите порядки на отделни места или в Русия като цяло. Без да се замислят за интересите на Русия, групата организатори на антипутинската кампания са обсебени от сигналите, които идват от чужбина. (…)
Превод от руски език: Димитър Димитров
Източник: htt//www.rg.ru/2012/0116/primakov.htm
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ДА СЪХРАНИМ КУЛТУРНИЯ КОД И
БАЗИСНИТЕ ЦЕННОСТИ НА РУСКИЯ НАРОД!*
Патриарх Кирил

Б

Патриарх Кирил – Патриарх на
Москва и на цяла Русия.

лагодаря ви сърдечно, Владимир Владимирович,
за много коректното и съдържателно изказване,
което естествено намира горещ отзвук в нашите сърца. Темите, които набелязахте, се обсъждат на различни равнища – и с представители на гражданското
общество, и с представители на държавата, а днес насоките на предстоящата дейност както на държавата, така и на религиозните организации са ясно формулирани и това много ни радва. Позволете ми обаче
от малко по-друга позиция да пристъпя към същите
проблеми, за които вие говорихте (възпитанието, демографията). И за да се разбере това, което искам да
кажа, все пак е важно да се напомни през какво преминахме през 1990-те години. Те влязоха в историята под съвсем ясния, както сега се казва, бренд – „лихие годы“ („безумни години“). Какво стана през тези
„лихие годы“? На първо място, разбира се, е пълният идеен хаос, разрушаването на всякакви идеологически парадигми, което, от една страна, може и да
е било за добро, като се отчита идеологическата доминанта, която преди това присъстваше в живота на
народа, но, от друга страна, настана такова разкрепостяване, включително на инстинктивното начало
у хората, че идейният хаос започна да помита всичко. И ограбването на държавата и на обществото, и
разрушаването на икономиката, на политиката, на
страната… Аз бих искал да кажа, че това, което сполетя страната ни през 1990-те години, е съпоставимо
с най-значителните катаклизми в историята на наша-

* Изказване на Патриарх Кирил на срещата на Владимир
Путин с лидерите на традиционните религиозни общини
в Русия, 8 февруари 2012 г.
Заглавието е на редакцията.
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та страна – със Смута (гражданската война и полско-литовската интервенция
– бел. прев.) от ХVІІ век, с Наполеоновото нашествие, с хитлеристката агресия
и с Гражданската война, при всеки от които стоеше въпросът: да бъде или да
не бъде самата ни страна, да бъде или да не бъде народът ни. А ако сравняваме
разрушенията и щетите, причинени на народа и на икономиката ни в течение
на 1990-те години, трябва ясно да се подчертае, че всичко това е съпоставимо
със загубите във Великата отечествена война. Оттук и проблемът днес, на първо място сред хората, които са се родили през тези години или в края на 1980-те
години, хора на по 20–25 години. Те не са участвали съзнателно в това, през което мина страната ни, те не са видели тази катастрофа. И именно по тази причина се обръщаме към 1990-те години – за мнозина това е както за нас е обръщането например към епохата на НЕП-а или към началото на ХХ век. Много е
важно нашите съотечественици да разберат през какво сме преминали.
Разбира се, 1990-те години откриха нови възможности, включително за
свободата на съвестта, за избора на мироглед. Ние никога няма да си затворим
очите за всичко хубаво, което беше направено, но заплахите за съществуването на държавата бяха колосални.
А какво са 2000-те години? С Божие чудо при активното участие на ръководството на страната успяхме да излезем от тази страшна, системна криза,
разрушаваща самите основи на живота на народа. Други могат да кажат за случилото се в областта на икономиката, в областта на политиката. Ние знаем, че
има твърде оптимистични и по-малко оптимистични оценки, много критични,
но е съвсем очевидно, че страната излезе от тази опасна зона и започна да набира скорост.
Аз съм лош икономист, но разбирам, че общият световен контекст не беше
благоприятен за развитието на икономиката ни и все пак днес Русия е богата
страна. Фактът, че днес в Испания, някога една от процъфтяващите страни, испанците масово продават недвижими имоти, а руснаци масово ги купуват, е
много добър сигнал. Страна, която е бедна, която е в криза, не може да си позволи нещо, което не си позволяват богатите страни.
Не искам обаче да се спирам на икономиката. Много е важно да се разбере,
че излизането от тежките години беше съвсем особена страница в многовековната история на нашето Отечество.
Аз като Патриарх, който е призван да говори истината, без да обръща внимание нито на политическата конюнктура, нито на пропагандистките акценти,
съм длъжен напълно открито да кажа, че огромна роля за изправянето на тази
кривина в нашата история изиграхте лично вие, Владимир Владимирович. Бих
искал да ви благодаря. Преди време вие казахте, че се трудите като роб на галера; само с тази разлика, че в сравнение с роба при вас коефициентът на полезно действие е много висок.
Това съвсем не означава, че всички ние сме съгласни с всяко ваше действие,
с всичко, което става в страната. Ние имаме критични гледни точки и аз публично говоря за това, без да се притеснявам. И днес ще кажа нещо, което много ме
безпокои, и мисля, че безпокои и събраните около тази маса. Постиженията през
тези 2000-ни години, особено близките за нас в сферата на получаване на религи-
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озна свобода, на свобода за избор на мироглед, тези постижения, разбира се, помогнаха на хората – не на всички, но на мнозина в нашето общество – да си изградят някаква мирогледна основа. Периодът на разногласията и лутанията завърши: все повече хора ясно разбират какво означава днес този наш културен код,
за който впрочем вие говорите в една от своите статии. Това осъзнаване на наличието на културния код, предаващ от поколение на поколение непоклатимите
базисни ценности на нашия народ, става присъщо на значителна част от руските
граждани. Струва ми се, че този мирогледен напредък е много важен.
Но, от друга страна, и заплахите, които днес съществуват и за които ми се
иска много открито и откровено да говоря сега, също са много големи и опасни. На първо място – противопоставянето срещу нашата културна традиция.
Разбирам, че днес не всички възприемат както трябва думата „традиция“. Често в масовото съзнание тя се свързва с някаква архаичност. Но в действителност традицията е механизъм и начин за предаване на ценности, които не могат да изчезнат от живота на народа. Не всичко в миналото е добро, но ние изхвърляме боклука, не съхраняваме всичко от нашето минало. А има неща, които е необходимо да се съхраняват, защото ако не ги съхраняваме, се разрушава
нашата национална, културна, духовна идентичност, ние ставаме други и найчесто ставаме по-лоши.
Защо е важно да се съхранява този културен код? Защото върху неговата
основа се формира матрицата на живота на народа, тя не пада от небето, тя израства от тази традиция, във формирането на този културен код в продължение на хилядолетие са участвали всички духовни сили, чиито достойни представители са днес около тази маса.
Така че ако говорим какви са заплахите… Има различни гледни точки. Има
някаква такава теория на конспирацията, че съществувал някакъв проект против
Русия. Не се наемам да оценявам тези теории, доколко те съответстват и доколко не съответстват на действителността, нека това да го изясняват специалистите, но бих искал да кажа, че това, което се изпраща към нас, много лесно се усвоява от масовото съзнание. Защото е насочено не към съзнанието, не към идеята,
не към нравственото чувство, а към инстинкта. Днес се формира цивилизация на
инстинкта. Тя е формирана в много страни. Какво отличава тази цивилизация?
Култът към потреблението – да имаш повече и да харчиш повече. Разбира се, ние
минахме през нищетата, през скръбта на нашето битие и в съветско време, и още
повече през 1990-те години, и затова е разбираемо, че някои хора, получавайки
някакви средства, вече се отъждествиха много с тази философия на потреблението. Има някакво историческо обяснение защо стана така. Но когато се превръща в нещо като житейски идеал, като основа за определяне целите на човека, това
става опасно за живота на народа. Защото народът, особено многонационалният,
с много религии народ на Русия, разположен на такива огромни пространства, не
може да живее без идея, без обединяваща идея. И именно този наш културен код
е нашата национална идея, която възпроизвежда всяко следващо поколение хора
от гледна точка на формирането на системата им от ценности.
А какво имаме днес? Ако просто анализираме целия информационен поток: телевизия, интернет, средствата за масова информация, другите печатни
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книги, филмите, всички те – може би не 100%, но абсолютното мнозинство –
работят за формирането на инстинкта на човека, на гражданина на цивилизацията. Никакви възвишени идеали! И защо след всичко това се учудваме, че на
срещата с президента във факултета по журналистика излиза някаква девойка и с известна гордост казва, че е отличничка, но главната й цел е да отплава,
да замине. А защо да замине? Защото там е по-високо равнището на потребление, там се печелят повече пари. И ако тази мярка за живота е доминанта за човека, някаква негова аксиологична доминанта, целенасочване, то е ясно, че губим всичко, защото Русия трябва да извърви още дълъг път, за да повиши равнището на потребление до равнището на потребление в други страни и да осигури на хората също такива заплати.
Но има области, където с никакво заплащане не може да се компенсират
рисковете и жертвите! Вие казахте за Въоръжените сили. Никаква заплата не
може да компенсира загубата, смъртта или обезобразяването на човека, инвалидността. С никаква заплата няма да мотивирате войника да се вдигне в атака. Само най-висша мотивация, само чувството за дълг може да накара войниците в строя, срещу които се излива море от огън, да се вдигнат и да отидат да
защитават Родината… Чувството за дълг е нравствено понятие, същевременно
то е и идейно понятие. Но нашата цивилизация днес не създава, не формира
чувството за дълг. Всичко е насочено към формиране на инстинктивен подход:
всеки е длъжен да задоволява своите потребности, колкото повече, толкова подобре, колкото повече пари харчи за това, толкова по-добре. Ето, това е обстановката, в която ние всички съществуваме.
Вие много правилно казахте, че е необходимо да се укрепят отношенията
между църквата, религиозните организации, държавата, но всичко това ще бъдат капки в морето. Това са много правилни капки, хубави капки. Но дори да
се появят някакви религиозни предавания по федералните телеканали, не може
да се постигне равновесие. Това са абсолютно различни сили. Какво ще стане с
нашата младеж след шест години, а какво ще стане след 12 години? А ако е масов идеалът за потребление и да се заминава там, където може повече да се печели? Ние ще загубим Русия. Ето това е най-важният стратегически въпрос и
за решаването на този въпрос е необходимо според мен да се направи следното. През 1990-те години настъпи трагичен разрив между образованието и възпитанието, между училището и възпитанието. В твърде много случаи семействата се оказаха неспособни да възпитават децата си, защото информационният поток разрушаваше всичките им усилия, понякога впрочем немного умели.
Различно е равнището на родителите – и интелектуално, и нравствено, и духовно – и затова им е невъзможно да се конкурират, което много добре е показано в сериала „Школа“. Това е лицето на съвременния ученик, на младия човек.
И как нещастните родители могат да преведат този човек през някаква пролука, да му присадят някакви високи идеали? Той живее на друга планета, което
впрочем засилва разрива между поколенията.
Кое тук, според мен, е много важно? Нужно е да се върне възпитателната
функция в детската градина, в училището, в университета. Ние трябва да имаме идейна, духовна парадигма, в чиито рамки да се осъществява възпитанието

93

РУСИЯ СЕ МОДЕРНИЗИРА
на личността – та ние имаме ценности. Ние имаме ценности – нравствена отговорност, за която вие също добре пишете в своята статия, свобода, честност,
достойнство, справедливост, правдивост. Бог не е в силата, а в истината.
Ако изпълним нашето възпитателно пространство с тези идеи, ако се научим всички заедно да работим, за да формираме умонастроенията на нашата
младеж, ще успеем, може би, надявам се (100-процентна увереност няма, защото
е твърде силен този информационен поток), ще успеем да останем остров на свободата… Случайно използвам този образ – остров на свободата. Аз ще се моля и
ще правя всичко Русия да остане остров на свободата. Разбира се, много е важна културната политика, политиката на телевизията. И боевикù (екшъни) може
да се правят така, че да има в тях и добра идея, и ясен положителен герой. Всички сме гледали филми за милицията, за разузнавачите, които носеха висока идея.
Да, те възпитаваха любов към Родината, саможертва, честност, принципност, готовност за подвиг. Аз мисля, че днес кинематографията и телевизията са длъжни да поднасят това не по пътя на морализаторството, от което, с извинение, на
всички ни се повдига, а чрез мъдро и правилно включване на нашите национални ценности – които, разбира се, същевременно са и общочовешки ценности – в
нашия информационен поток и в нашите възпитателни усилия.
Днес се водят разговори за създаване на обществена телевизия. В началото ние с ентусиазъм възприехме тази идея, но след това се замислихме. Замислихме се, защото у нас най-често най-пронизващите гласове и най-големият крясък се чуват от страна на тези, които не представляват мнозинството. А
властта реагира с известна уплаха – има такава реакция. Но те не са мнозинството. Мнозинството, уверявам ви, са тези, които се съгласяват с това, което
говоря. Вие знаете, че това не е просто самонадеяно заявление: то е основано
на най-щателно изучаване на обществените настроения, които Църквата провежда със свои средства и по свои начини. Впрочем не само Църквата стига до
тези изводи… Ще приведа числата на фондация „Обществено мнение“: от 63%
до 82% (в зависимост от въпроса) приветстват участието на Руската православна църква в социалните и обществените програми. На някои въпроси като минимум отговарят 63%, на някои – 82%. Това означава, че хората имат потребност, включително и от участие на Църквата в обществено значими проекти.
Ето защо ми се струва, че обществената телевизия трябва да отразява не децибелите в тези обществени заявления, а реалния брой на хората, които са свързани с една или друга позиция, и че тя е длъжна адекватно да представя различните гледни точки, включително, без съмнение, да представя и тези хора, които
днес са загрижени за нравственото състояние на нашето общество.
И последното – разбира се, не по значение, което бих искал да кажа, е по
темата „Демография“. Благодаря ви сърдечно, че днес повдигнахте тази тема.
Има няколко възможности радикално да се измени демографската ситуация. У
нас годишно се раждат 1 млн. и 814 хил. деца. Така беше през 2011 година. А са
направени 1 млн. и 230 хил. аборта. Това е по официалната статистика. Неофициалната – сочи 3.5–4 млн. аборта.
Днес общественото мнение е склонно да приеме, че жената сама трябва да
избере да прави или да не прави аборт. Но нали, даже уважавайки такъв избор,
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държавата, която е загрижена за състоянието на демографията, трябва да помисли какво да направи, че изборът в полза на аборта рязко да се намали. Ако
намалим абортите 2 пъти, имайки предвид числото 4 млн., за 20 години само по
програмата за съкращаване на абортите ще имаме 40 млн. население. А ако към
това добавим и стимулиране на семействата, на раждаемостта? Затова ви благодаря, че казахте, че е необходимо да се създават социални центрове за подкрепа на семействата съвместно с енориите, нетърговските организации и религиозните организации.
Но аз бих казал още, че е важно по телевизията, в средствата за масова информация да се пропагандира раждането на деца, да се поддържа по всякакъв
начин, да стане приоритет в нашата работа – и на държавата, и на обществените институции, и на Църквата. Бих искал да направя и едно конкретно предложение. Може би има смисъл да се разработи програма за подкрепа на многодетните семейства в демографски депресивните региони? В някои региони у нас
раждаемостта е съвсем нормална, но в други демографията е абсолютно депресивна. И може би бихме могли да имаме такава програма, държавна програма, която да осигури адресна материална подкрепа за многодетните семейства?
Не изобщо, не на някакво макроравнище, а така, че всеки да разбере, че такава
реална подкрепа ще се осъществява, заедно, разбира се, с капитала за майчинство, който сега вече се реализира; вниманието към всяко многодетно семейство е много важно. Тук също, както за подкрепата на жените, отказващи се от
аборт, Църквата днес прави много. Знам, че и други религиозни организации
също го правят. Ние сме готови заедно с държавата да участваме в реализирането на такива програми.
Аз приветствам всичко, което казахте и по отношение на допускането на
нетърговските религиозни организации до конкурса за държавни поръчки наравно с муниципалните и държавните учреждения, и за изравняването на вузовете и училищата, защото ние действително носим голям товар. Не обичам
да се позовавам на ничий опит, но бих искал да приведа някои числа. В секуларните демократични държави, които никой никога не критикува за срастване с
Църквата или с други религиозни организации, държавата осигурява материална подкрепа на религиозните учреждения. (За съжаление разполагам с малко
остарели данни, но не мисля, че нещо радикално се е изменило.)
В САЩ на 3 хиляди религиозни организации, които работят в социалната
сфера, годишно се изплащат повече от 2 млрд. долара. В Германия половината организации, заети в социалната сфера, са конфесионални организации, а обемът
на финансирането им е 20 млрд. евро. Франция: 2 млн. френски студенти се учат
в конфесионални учебни заведения, обемът на държавната подкрепа за тези студенти е 1 млрд. евро. Такива са числата. Може би сега кризата ще внесе някакви
изменения, но данните свидетелстват, че общоприета политика е държавата да
взаимодейства с религиозните организации, включително в онези социални направления, които са архиважни за просперитета и благополучието на народа.
Още веднъж, Владимир Владимирович, благодаря. Може би говорих подълго, отколкото се полага, но днес имаме уникален шанс да ви кажем всичко,
което ни е накипяло на душата.
Превод от руски език: Димитър Димитров
Източник: „Путин 2012“/Патриархия.ru
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звестно е, че, що се отнася до отношението към
Русия и руснаците, България е уникална славянска и източноевропейска страна. Българската уникалност се дължи на историческата традиция, на геополитическата позиция и, не на последно място, на
нагласите сред населението и в по-малка степен сред
политиците. Става дума за това, че още от ХVІІІ в. в
българските земи се ражда един митологичен образ
на Русия – образът на силния и могъщ Дядо Иван (на
основата на образа на Иван Грозни), който ще дойде
на помощ на братския славянски народ и ще го освободи от чуждото в етническо, религиозно и държавно отношение османско владичество, традиционно
наричано робство. Основанията за това са войните
между Русия след управлението на Петър І и Османската империя за излаз на Русия на топло море.
През ХІХ в. Руската империя и официално става защитник на православните народи в Османската
империя – сърби, гърци, българи, а за българите тази
руска роля е особено важна. Въпреки че и другите
християнски народи на Балканите се намират в Османската империя и се надяват на Русия, в България
образът на Русия най-силно се свързва с надеждата за освобождение, може би и защото българските
земи са в центъра на Балканите и остават най-дълго
под османска власт. И наистина след тежката и кръвопролитна Руско-турска война през 1878 г. България получава свобода, и не само това – тя получава още една надежда: че възродената държава може
да прибере в своите граници целия български етнос,
утвърден в пределите на Българската екзархия. Като
надежда за създаване на истинска национална държава изглеждат българските граници от Санстефан-
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ския договор, постигнат от граф Игнатиев на 3 март 1878 г. Така руската намеса в модерната българска история реализира една надежда на българите – освобождението, докато втората – за обединението им, не се сбъдва, а и не би могла
при тогавашното съотношение на европейските сили след неуспешната за Русия Кримска война. Това, което остава от събитията отпреди над 130 години, е,
че Санстефанска България и до днес за българите е справедливият мир, провален заради намесата на другите европейски велики сили.
Историческата традиция, която очертах накратко, мотивира дълбинното
народно русофилство на българите1. Историята обаче продължава и след Освобождението, а политиците на възродена България показват и едно друго лице
– зависимостта си от баланса на силите в Европа и от интересите на великите
сили, борещи се за Балканите. Тя проличава особено ясно по време на управлението на Стефан Стамболов (1887–1894), който в търсенето на самостоятелност се преориентира към европейските държави за сметка на Русия. В резултат на политиката му се стига до скъсване на дипломатическите отношения на
България с Русия, последствията от което се оказват вредни не само за нашата страна, а и за личната съдба на самия Стамболов, отстранен от властта през
1894 г. като условие за възстановяване на българо-руските отношения2.
В досегашната история на модерна България отношенията между малката
балканска България и огромната евразийска Русия във всичките й превъплъщения (Руска империя, Съветска Русия, Съветски съюз, Руска федерация) са преминавали през различни фази: от признателност и благодарност до омраза и военно противопоставяне. И като че ли в официалната ни история периодите на
противопоставяне са равни по продължителност с периодите на сближаване. В
негативната сметка на двустранните отношения се вписват повечето военни противопоставяния, в които е участвала България: още при Съединението през 1885
г. Русия изоставя България на произвола на нейните съседи, като дори демонстративно изтегля офицерите си от младата българска армия, а причината за това
е своеволието на българите да не се съобразят с руската воля да изчакат с обединението на двете български държавици в една. Във всички войни на ХХ в.: като
се почне от Междусъюзническата (1913), премине се през Първата (1914–1918) и
се стигне до Втората световна война (1939–1945), България и Русия са в различни позиции, имат различни съюзници, а понякога (в Първата световна война) са
разделени и от линията на фронтовете. В световните войни Русия е първо в Антантата, после СССР е в Антихитлеристката коалиция, докато България първо е
сред Централните сили, а после подписва Тристранния пакт – винаги на страната
на Германия, големия противник на Русия във войните през ХХ век.
В края на краищата големият поврат, настъпил в историята на света и на Европа в резултат на Втората световна война, преподрежда цяла Източна Европа3.
Западните съюзници в Антихитлеристката коалиция (САЩ и Великобритания)
оставят, заедно с другите, и България в съветската сфера на влияние. Така историческото развитие тласка България отново на Изток. Следвоенният старт на отношенията ги променя изцяло – не само защото България вече не избира сама
съюзниците си, а и защото напълно се сменя политическият характер на управляващия екип. Със съветска помощ след войната в България на власт се утвър-
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ждава комунистическата партия, която идеологически и политически е тясно
свързана със СССР. В новите условия, а и след като преценяват вариантите за съществуване в разделения от Студената война свят, българските комунистически
лидери, като се започне с Георги Димитров и се завърши с Тодор Живков, правят
съзнателния избор в международните отношения да заемат мястото на най-близък съветски съюзник4. Идейно-политическата основа на този съюз е държавният социализъм, изграден в България по съветски (руски) модел.
Нов голям поврат в българо-руските отношения се осъществява, когато
рухва системата на държавен социализъм и започва преходът на България към
парламентарна демокрация и пазарна икономика. В продължалия повече от две
десетилетия преход се очертава геополитическата преориентация на България
в обратната посока – от Русия (Съветски съюз) на Запад. През този период официална България по-бързо или по-бавно, но непрекъснато се отдалечава от Русия, а непродължителните периоди на сближаване са последвани от по-дълги
периоди на раздалечаване. Тази кратка историческа ретроспекция на официалните взаимоотношения между България и Русия демонстрира достатъчно ясно,
че проблемите и предизвикателствата са много повече, отколкото близостта.
Затова искам да се спра именно на тях.
В годините на прехода България и Русия тръгват в различни посоки, след като
в продължение на над четири десетилетия са вървели рамо до рамо. Макар и не
безпроблемно, но през 2004 г. България влиза в НАТО, а през 2007 г. и в ЕС. Тези успехи демонстрират не само българската политическа демократизация, защото такъв процес осъществява и новата Руска федерация, те представляват нов геополитически избор, инспириран и насочван от Запада най-общо и от Съединените
щати по-конкретно. Геополитическият избор на България влиза в противоречие с
новата руска външна политика, която също преживява видими колебания в търсенето на новото си място в Европа и в света. А върху тези процеси вече много по-голямо влияние оказва смяната на политическите екипи и в двете страни.
Що се отнася до България, нещата са ясно рамкирани – десните политици
наследяват антикомунистическото начало, което неизменно и често без основание свързва всички икономически, политически и геополитически проблеми
на България с Русия5, докато левите политици наследяват русофилско/съветофилското минало на своите комунистически предшественици и също невинаги с основание виждат в съвременна Русия сила, която подкрепя техните решения. Но и левите политици в България рядко си позволяват да заемат ясно русофилска позиция, по-често предпочитат да я балансират с проевропейски и
проамерикански нагласи, които охотно декларират.
И ето ни днес – изправени пред много предизвикателства и сравнително малко възможности за тяхното разрешаване. Защото принадлежността към
различни общности води дотам, че и най-големите успехи бързо могат да се
превърнат в неуспехи – този нов модел на трансформация в отношенията беше
демонстриран от съдбата на големите енергийни проекти, подписани през януари 2008 г. от президентите на България и Русия Георги Първанов и Владимир
Путин6. Днес – при следващото правителство и следващия президент (и двамата от политическата сила ГЕРБ), те са поставени под въпрос, а проектът за пет-
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ролопровод Бургас – Александруполис направо е преустановен. Зависимостта
на отношенията между България и Руската федерация от промените в политическите екипи показва, че най-голямото днешно предизвикателство е да се утвърдят стабилността в отношенията, спазването на подписаните договорености, гарантирането на взаимните интереси.
Най-големият проблем в българо-руските отношения е, че при развитието им играчите са повече от двама – от едната страна е Русия, но от другата не е
само България, а и нейните нови съюзници. Така е, защото почти всички български правителства се чувстват не просто зависими от външните играчи, но и
стриктно се съобразяват с тях – това поведение обаче е реминисценция на сателитния синдром. Известно е, че повечето западни страни традиционно се отнасят с подозрение към Русия. Трудно е да се каже как може днес да се отговори
на това предизвикателство. Но един от пътищата за стабилизиране на българоруските отношения независимо от европейските подозрения е утвърждаването
на последователна и обоснована българска външнополитическа стратегия, която да бъде следвана от повече от едно правителство.
Второ голямо предизвикателство е запазването на взаимната позитивна представа. Доскоро това не предизвикваше особени тревоги, тъй като според проучване на Галъп интернешънъл от 2009 г. от целия Европейски съюз именно българите
изпитват най-топли чувства към Русия и руснаците7, а за руснаците България продължава да бъде не само славянска, а и много близка „братска“ страна. Но и тези
отношения, като всичко на този свят, се променят. Масираната русофобска кампания в България дава резултат – не толкова сред по-възрастното поколение, което
добре помни миналото и знае руски език, а сред младите, за които българската образователна система предлага преди всичко изучаване на английски и на други западни езици и които няма как да се запознаят от първа ръка с големите постижения на старата и новата руска култура8. С пълна сила това се отнася и до историята, която се изучава все по-малко и все по-преднамерено.
Проблемите във взаимното разбиране между България и Русия трайно
се задълбочават от медийното представяне на политическия живот в другата
страна. Този по-общ извод се отнася не толкова към разбираемо маргиналното
място, което България заема в руските медии, колкото към българските медии,
които все по-стриктно следват западната и по-специално американската интерпретация на събитията в Руската федерация. Може би българските медии дадоха най-яркия пример в това отношение при представянето на руските парламентарни избори от 4 декември 2011 и президентските от 4 март 2012 г.9
Какво впечатление създадоха българските медии от последните три месеца
и половина? Ако безпросветно сме прескочили петнадесет години, на основата на
показаното ни за Русия вероятно щяхме да решим, че сегашната ситуация повтаря
онази от президентските избори от 1996 г. – масовите манипулации и фалшификации, благодарение на които Борис Елцин беше обявен за победител и получи втори президентски мандат, изтръгвайки го от ръцете на комуниста Генадий Зюганов.
Но поведението на Владимир Путин, борещ се за трети, макар и не последователен
президентски мандат, е съвсем различно, резултатите са коренно противоположни, също както и външните, включително и българските реакции.
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Защо манипулациите и фалшификациите от 1996 г. бяха приети в България и по света безмълвно и резултатът бе приветстван, а подобните, но много по-незначителни нередности от 2011 и 2012 г. предизвикаха толкова масова
и единодушна критична реакция? Това всъщност е основният въпрос, свързан и с бъдещето на българо-руските отношения. Защото българските критики към руската политическа система в предизборния период бяха до голяма степен обосновани – такива са пълното господство на „партията на властта“, силовото изтласкване на нежелани идеи и партии от участие в състезанието, господството в официалните медии, пренебрежителното отношение към
и окарикатуряването на политическите противници, нежеланието на предизвестения победител да дискутира с останалите. Но тези злоупотреби в общи
линии са характерни за всички руски избори от 90-те години насам. В последното десетилетие на ХХ в. има не просто полицейско насилие, а и използване на оръжие срещу противниците (достатъчно е да си припомним танковете, обстрелващи Белия дом през октомври 1993 г.). Но никога руските политически „особености“ не са предизвиквали толкова враждебна не само западна, а и българска реакция10.
Западният, а и българският интерес към руските парламентарни и президентски избори беше много голям, на моменти и по-оживен от обсъждането на
арабските революции и събитията в Сирия, които по някои данни са предизвикали смъртта на над 8 хил. души. Тази силна реакция показва, че критиките са не
толкова към политическата система, колкото към Путин и най-вече се дължат на
вероятността той не само да се върне на президентския пост, а и да остане на него
до 1924 г. Вярно е, че досегашните 12 години на Путин във властта – като президент и премиер, са достатъчно много за демократична политическа система, но
те съвсем не са прецедент. Никой нито в България, нито на Запад не припомни,
че германският канцлер Хелмут Кол управлява ФРГ в продължение на 16 години, без това да доведе до каквито и да било опасения за демокрацията, въпреки че
Германия винаги е гледана с подозрение заради онези демократични избори, след
които Хитлер идва на власт през 1932–1933 година.
Вероятно няма да кажа нищо ново, но според мен българската реакция
на избирането на Путин за трети президентски мандат показва поне две неща
– първо, пълната подчиненост на българските политици и медии на западните виждания, независимо от това какви последици биха имали те за България,
и, второ, иманентно присъщите на системата на международните отношения
двойни стандарти.
Двойните стандарти се проявяват преди всичко в селективния подбор на
фактите и в различната оценка за еднотипни събития. Така безспорните нередности при изборите в Русия дават основание на българските медии да поставят под въпрос легитимността на избора на Руската дума и на новия стар президент Путин, докато доказаните злоупотреби и манипулации при последните
президентски и местни избори в България не предизвикаха такива съмнения
нито у нас, нито сред западните анализатори, че да се постави под въпрос изборът на новия български президент. Напротив, той беше сърдечно приветстван
и поздравен с победата, въпреки че спечели едва на втория тур и с малка пред-
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нина. А на близо 64-те процента на Путин, получени още при първия тур, реакцията например на в. „Ню Йорк таймс“ беше да припомни, че „тази година за
Владимир Путин са гласували със 7 милиона по-малко избиратели, отколкото
за сегашния президент Дмитрий Медведев през 2008 г., и с 4 милиона по-малко,
отколкото предпочетоха самия г-н Путин през 2004 година“. Тези и много други негативни за Русия констатации и изводи бяха не само стриктно цитирани,
а и многократно повтаряни от българските медии.
Преднамереното българско и западно отношение проличава и в еволюцията на интерпретациите от предизборния период. Протестите, предизвикани от манипулираните парламентарни избори от 4 декември 2011 г., събудиха интереса и надеждата, че до голяма степен цинично заявената от тандема Путин–Медведев рокада няма да се реализира11. Протестите бяха широко
отразени и представени като поява на нова класа, гарант за демокрацията в
Русия12. Липсата на лидери в началото бе възприета като доказателство за силата и спонтанността на протестите, по-късно такъв лидер беше провидян в
лицето на блогъра Алексей Навални. Тази кандидатура показа по-скоро непознаването на ситуацията и объркването, защото се оказа, че Навални е поскоро краен националист, отколкото убеден демократ. Но остана „надеждата“, че Путин може да не бъде избран, а единственият проблем се свеждаше до
липсата на опозиционен лидер.
С приближаването на изборите резултатите от всички руски социологически анкети, включително и от независимата „Левада“, попариха тази „надежда“ и тогава нашите коментатори лансираха тезата, че голяма победа за
демокрацията в Русия ще бъде изпращането на Путин на втори тур. Малко
по-късно се оказа, че и това едва ли ще стане, и тогава последваха сравненията с предишни избори, както и търсенето на нови интерпретации, поставящи под съмнение резултатите13. Такъв опит бяха широко представените във
всички западни и български медии заключения на недоволните интелектуалци (Лигата на гражданите), които бяха осъществили паралелно преброяване,
но само в секции в Москва, Санкт-Петербург и в някои други руски градове,
а не в цялата страна. Според тях Путин всъщност бил получил 53% (като че
ли те не му дават абсолютна победа на първия тур), а официалните резултати били фалшификация. При отразяването на пресконференцията, дадена по
този повод, ясно се виждаха на преден план българските журналистки Цветана Кръстева и Десислава Ризова, отразяващи изборите в Русия, а не ги видяхме никъде другаде. Пресконференцията беше отчаян и всъщност жалък
опит на либералната руска интелигенция да замени грубата реалност – категоричната победа на Путин, с по-меката въображаема. Той е напълно обясним
за руската интелигенция, загубила през последното десетилетие традиционно важната си роля да бъде водач на руското общество и изразител на руската душа. Но как трябва да се интерпретира стриктното следване на тази линия от българските медии и политици? Няма ли опасност тя да даде погрешни предпоставки за необходимия сериозен анализ на нова Русия и при определянето на двустранните ни отношения с тази голяма и близка в географско
отношение страна в настоящето, а и в бъдеще?
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Искам да направя и един по-обобщен извод за характера на руската политическа система и отношението ни към нея. Отвън руската демокрация изглежда като тясна задължителна униформа, облечена върху силен и в двете значения на думата авторитаризъм и централизъм. Но това не е нещо ново нито
за Русия, нито за Запада, нито за България. Отговорът на въпроса защо точно
днес българската реакция е толкова болезнена, поне според мен, трябва да се
търси не толкова в проблемите на руската политическа система, колкото в настъпващите промени в международните отношения и в нашето участие в тях.
Съвпадението на множество фактори: финансово-икономическата криза, засегнала преди всичко западния свят, част от който сме и ние, трудно предсказуемите последици от арабските революции, нарастващите проблеми в Близкия
изток – Сирия14 и Иран, президентските избори в САЩ, налага активна световна политика. Само че при опитите за провеждането й Западът среща противодействие от страна на Русия, добила самочувствие през последното десетилетие и опитваща се да води самостоятелна политика с помощта на незападни
партньори, и това ожесточава отношенията. С други думи, оформилото се усещане от последните месеци за възраждане на позабравените рефлекси от Студената война може да бъде обяснено с възстановения, макар и неоснователен
страх, че Русия отново може да се превърне в голяма опасност за Запада. А България, която вече и формално, и неформално е част от Запада, стриктно следва
западната позиция, независимо от негативните последици на подобни позиции
за българските национални интереси.
Има ли друг, различен вариант за българска позиция? Това зависи преди
всичко от новата политическа класа. Някои други страни в преход, например Чехия, показват самочувствие да не се подчиняват на всички западни тези, но по
твърде много причини нашата страна не показва каквито и да било признаци, че
може да избере по-самостоятелна позиция, която да съчетае прозападния й избор със защита на традиционните й връзки с големия източен партньор.
Ако трябва да бъдем прагматици, реално достижимата цел трябва да бъде
насочена към запазване на добрите взаимни чувства между българския и руския
народ. Но и това няма да стане от само себе си, защото има твърде голямо противодействие от страна на русофобските сили в българското общество15. Необходими са съзнателните усилия на онези, които виждат новите възможности в
трансформиращия се от еднополюсен в многополюсен свят и които търсят найдоброто бъдеще на страната ни, свързано с развитието на Европа и с нейната цивилизация. На онези, които са готови да се възползват от разположението на нашата страна на кръстопътя на три континента в съприкосновение с различни цивилизации. В това търсене руският вектор заема важно място. Според мен в реализирането на тази задача трудно може да се разчита на официалната политика
и на административните действия. Ролята на най-сигурен и траен мост за двустранните отношения са културните контакти. Произведенията на културата проникват там, където политиците не могат – в ума и в душите на хората, те въздействат директно върху чувствата. Също както и личните контакти, които в отворения свят могат да стават все повече и все по-плодотворни.
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За него говорят много стихове на най-големия български писател от епохата Иван Вазов.
Някои от най-известните са: „Русия! Колко ни плени / туй име свято, родно, мило! / То в
мрака бива нам светило, / надежда – в нашите злини“; „България сега те вика. / Часът
настана: твой завет / и твойта мисия велика / да ги изпълниш в тоя свет!“ – Вазов, Иван.
Съчинения в 4 тома. С., Български писател, 1982, с. 49, 51.
Интересът към този силов български политик в началото на прехода беше много голям
именно заради антируските му нагласи. Вж. Ст. Стамболов. Дневник. С., 1991; Е. Матеев.
Държавникът Стефан Стамболов. С., 1992; Стефан Стамболов в спомените на съвременници. С., 1992; А. Пантев. Стефан Стамболов. В часа на България. С., 1995.
Баева, И. Втората световна война и славянското единство – плюсове и минуси. – Във: Втората световна война и славянският свят. С., Славянски летописи. Т. IV, 1998, 147–160.
За българо-съветските отношения има огромна литература. Ще спомена само няколко
заглавия: България в сферата на съветските интереси (Българо-руски научни дискусии).
С., 1998; Българо-съветски военни и политически отношения 1941–1947. С., 2000; Златев,
Зл. Българо-съветски икономически отношения (1944–1958). С., 1986; България и Русия.
125 години дипломатически отношения. С., 2004; България и Русия през ХХ век. (Българоруски научни дискусии). С., 2000; България и Русия между признателността и прагматизма. С., Форум „България–Русия“, 2008.
Има много примери за възродената русофобия в България, затова ще посоча само един от
началния период на прехода. Това е конференция, в която доклади изнасят едни от найярките русофоби – Пламен Цветков, Георги Фотев и т.н. Те оповестяват основните насоки
на съвременната русофобия: че Русия е „империя на злото“, че е „промивала мозъците“
на българите, че ги „покварява“, че се стреми към „реваншизъм и диктатура“. – България
между Европа и Русия. Научна конференция 10–11 октомври 1997 г. Слова, доклади и изказвания. Съст. Марин Георгиев. Българска сбирка, 1997.
Путин, Владимир. Обречени сме да бъдем партньори. – Труд, 17 януари 2008 г., бр. 16.
Григорова, Мила. Галъп интернешънъл. Дори след газовата криза българите остават положително настроени към Русия. – Класа, 9 март 2009, бр. 451.
Независимо от тези съзнателни усилия за откъсване на младото поколение от руската
култура и Русия, народното русофилство се запазва. За това говори поредното европейско социологическо проучване – на „Трансатлантически тенденции 2011“ за 2011 г. То показва, че България отново е шампион по одобрение към Русия в ЕС – 88% от българите
имат добро отношение към Русия, а в следващата държава – Холандия, то е 61%. – Проучване: „Българите са най-големите русофили в ЕС“. – Дневник, 14 септември 2011 г.
От декември 2011 до март 2012 г. българските медии и по-специално електронните посветиха цялото си време и интерес на проявите на опозицията, като преповтаряха техните
обвинения във фалшификации и манипулации, част от които бяха обосновано доказани,
но по-голямата част бяха само подозирани: „Путин залага на силовите методи“, http://evestnik.bg/13622/putin-zalaga-na-silovite-metodi/, достъп на 13 януари 2012 г.; „Русия
– протестното движение се организира“, http://e-vestnik.bg/13689/rusiya-protestnotodvizhenie-se-organizira/, достъп на 21 януари 2012 г.; „Нов грандиозен протест на минус
20 градуса очаква Москва“, http://e-vestnik.bg/13770/nov-grandiozen-protest-na-minus-20gradusa-ochakva-moskva/, достъп на 30 януари 2012 г.
Маневрите на Путин и Медведев струват милиарди на Русия, http://e-vestnik.bg/13825/
manevrite-na-putin-i-medvedev-struvat-miliardi-na-rusiya/, достъп на 4 февруари 2012 г.
Свърши времето на Путин. С Гари Каспаров, 13-ия световен шампион по шахмат, разгова-
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ря Антони Йорданов. – Труд, 18 февруари 2012 г.
„Свобода при минус 20 градуса“, http://www.dw.de/dw/article/0,,15737938,00.html, достъп
на 14 февруари 2012 г.
Путин ходи по въже. Владимир Путин лесно ще победи на президентските избори. След
това обаче няма да му е лесно да изживее победата си. – Труд, 13 февруари 2012 г.
Към западните опасения от позицията на Русия се присъединяват и българските вестници, както показва реакцията на виждането на Киряк Цонев „Вкарват Сирия в либийски
сценарий“. – Стандарт, 6 февруари 2012 г.
Като пример ще посоча публикацията на българската редакция на Дойче веле „България:
натрапеното русофилство“, http://www.dw.de/dw/article/0,,6325577,00.html, достъп на 14
декември 2010 г.

Борис Михайлович Неменский
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АЕЦ „БЕЛЕНЕ“ ВРЕДИ НА БЪЛГАРИЯ
Проблемите на енергетиката в числа
Димитър Бучков, Младен Георгиев
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ешението на правителството на ГЕРБ и на парламента да спре проекта АЕЦ „Белене“ е съдбовно
за българската енергетика и за българската икономика изобщо, и вълнува цялото ни общество. Борбата
за отмяна на това решение, за възобновяване и завършване на строителството на втора атомна централа е борба за спасяване на българската енергетика и на перспективите за икономическо възраждане
на България и е сигурно, че се подкрепя от мнозинството български граждани.
Проблемът има и международни измерения, засяга суверенитета и сигурността на страната ни. Известно е, че под външен натиск бяха закрити първите четири реактора на АЕЦ „Козлудуй“ въпреки
заключенията на експертите от МАГАТЕ, че след направените подобрения те могат безопасно да работят
още няколко десетилетия. В случая с АЕЦ „Белене“ е
показателна различната реакция на Москва и на Вашингтон. Както и в случая с нефтопровода „БургасАлександруполис“, Москва, която е пряко ангажирана с проекта и стриктно изпълнява поетите ангажименти, реагира спокойно, зачита автономното право
на българското правителство да решава кое е изгодно за България, готова е за активно двустранно сътрудничество при взаимно зачитане на интересите и
принципите на международното право. САЩ, които нямат никакъв ангажимент към руско-българския
проект АЕЦ „Белене“, побързаха чрез посланика си в
София и чрез държавния секретар Хилари Клинтън
да поздравят българското правителство за решението да го спре и да го поощрят в намерението да отмени мораториума за проучванията за шистов газ от
американската фирма „Шеврон“. Заслужава внимабр. 3/4 – год. XV
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ние и това, че още нямаше официално обявено решение, а от Вашингтон вицепремиерът Дянков съобщи,
че още преди една година е било решено да се спре
проектът АЕЦ „Белене“.
Във връзка с това не е излишно да си припомним какво е казал и какви позиции е заемал уважаваният ни премиер през последните две години по
проблемите на атомната ни енергетика, и в частност
по строителството на АЕЦ „Белене“.
При първото си посещение на строителната
площадка на АЕЦ „Белене“, спирайки се до вече завършения котлован (професионален термин) на
Младен Георгиев – професор, централата, върху който се разполагат ядрените редоктор на техническите науки. актори, той подигравателно го определи като „гьол
От 1963 до 1987 г. работи във за шарани“. Котлованът обаче бе пълен с вода поВсесъюзния научноизследовател- ради това, че неговата основа е качествено напраски институт по строителство вена от бетон, чиято дебелина на места достига до
на тръбопроводи и във Всесъюз10 метра. И щом той е пълен с вода, която не изтиния научноизследователски институт по железопътен тран- ча, значи проектантите и строителите са си свършиспорт в Москва. Бил е зам.-ди- ли добре работата и заслужават само похвала. С таректор на Института по тежко кива разговори, напомнящи веселяшките приказки
машиностроене в Радомир. Пре- между комшии по вечерно време в селска кръчма,
подава „Механика на разрушава- трудно ще се намерят инвеститори за финансирането“ в Техническия университет не на проекта. Пример за това е отказът на немската
– София, и в Нов български универ- фирма „RWE“ да продължи участието си в изгражситет. Автор е на 5 монографии дането на АЕЦ „Белене“, независимо от приетите
и на повече от 180 публикации в по-рано ангажименти по този проект. Не по-малко
научни и периодични издания.
смущаваща беше и следващата му изява, свързана
с плановия ремонт и доставката на т.нар. тръбички за текущия ремонт на пети енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“, когато премиерът обяви, че са изчезнали над 20 млн. лв. от предишна доставка на същите
тръбички за другия блок. Оказа се, че има малка „подробност“: когато се купуват само тръбички – цената е една, а когато се купува цяло съоръжение, а
тези тръбички са само част от него, тогава тя е друга. Така на сцената се появиха „откраднатите“ 20 млн. лева. Тези безотговорни изявления внушават на
инвеститорите неоснователен сигнал за голяма корупция в енергийния сектор, което не е в интерес на България.
Но нека да проследим по дати поредицата публични изяви на премиера
през последните две години. 07.07.2010 – „Няма откъде да намерим пари за
вноска от 280 млн. евро за АЕЦ „Белене“, която трябва да платим до септември“; 16.07.2010 – „Европейски инвеститор за реализацията на АЕЦ „Белене“ може и да е с малък (миноритарен) дял“; 21.09.2010 – „В момента България има всички разрешителни и още утре може да стартира строежа на АЕЦ
„Белене“, затова за страната ни е изключително важно да намери европейски
инвеститори, които да се включат в реализацията на проекта“; 01.11.2010 –
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„Смятам за изключително важно строителството на „Белене“, защото в противен случай към 2020 г. в България ще възникнат проблеми с производството на електроенергия, докато в същото време съседна Турция ще има четири
атомни електроцентрали“, „Ако до пролетта на следващата година (2011) не
бъде взето решение за строителството на централата, ще възникне въпросът
какво да се прави с готовото вече оборудване“, „Първият бетон може да бъде
излят още през септември догодина, а първият реактор да заработи до 2016
година“; 25.02.2011 – „Ако не започнем да строим АЕЦ „Белене“ и бъдат спрени пети и шести блок на АЕЦ „Козлодуй“, при цените на електроенергията от
ветрогенераторите и соларните паркове след 15 години икономиката на България ще банкрутира“, „Ако не се построи АЕЦ „Белене“, цената на тока ще
скочи около 18 пъти“; 21.03.2011 – „България е категорична, че няма да преразгледа ядрената си политика. Инцидентът в Япония не е причина за отказа
ни от строежа на АЕЦ „Белене“, както и че не може и дума да става за затварянето на АЕЦ „Козлодуй“. Подобни действия биха предизвикали поскъпване на тока в пъти, което ще застраши икономиката на България“; 13.04.2011
– „Areva“ (френска фирма) е била един от най-големите поддръжници да не
се затварят предсрочно трети и четвърти блок на АЕЦ „Козлодуй“. Компанията е участвала в модернизацията на тези блокове и ще разчитаме на нейната помощ при вземането на решение за удължаване работата на пети и шести блок на АЕЦ „Козлодуй“, което трябва да стане след няколко години. Без
пети и шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ България ще фалира. Ще разчитаме на
„Areva“ за лобиране в Европа в защита на нашата ядрена енергетика, особено след емоционалната реакция на инцидента в Япония“; 10.05.2011 – „Растежът на икономиката няма да дойде от строителство на молове, приватизация,
енергоразпределителни предприятия (ЕРП) или от възобновяеми енергийни
източници (ВЕИ). Ако не строим нова ядрена централа, за какво развитие на
индустрията можем да говорим. За страната е важно да бъде конкурентна на
външните пазари, защото след няколко години може да се окаже, че Турция е
построила 4 ядрени блока, а ние да останем с много скъпата енергия от слънце. Защо налетяхме на инвестиции в слънце и вятър, след като имаме вода,
която също е ВЕИ и е на по-ниска цена“; 12.05.2011 – „Има голям шанс да започнем изграждането на седми блок в АЕЦ „Козлодуй“ и на АЕЦ „Белене“,
ако Европейската комисия ни даде критерии колкото се може по-бързо. Найважното е, че новото съоръжение на хранилището за сухо съхранение на отработено ядрено гориво ни прави независими от Русия, тъй като няма да го
извозваме до Русия“; 12.01.12 – „До три седмици ще стане ясно дали ще се
строи АЕЦ „Белене“. Цената, ефективността, безопасността и бъдещите перспективи ще бъдат ключовите критерии, по които българската страна ще вземе решение дали да одобри или отхвърли проекта за строежа на втората атомна централа у нас“; 16.03.12 – Борисов предлага да се строи трети блок в АЕЦ
„Козлодуй“, без АЕЦ „Белене“. Той съобщи, че още преди месец при посещението в Москва на министрите Симеон Дянков и вече подалия оставка Трайчо Трайков е поръчал „да кажат на руснаците, че няма да строим АЕЦ „Белене“. „Единият от двата реактора за АЕЦ „Белене“ вече е почти готов и част
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от средствата за него са платени на руската страна, той може да бъде закупен,
за да бъде използван по-късно на площадката на АЕЦ „Козлодуй“. „Не се знае
каква е цената, какво е бъдещето на централата след 20–30 години и най-важното – проектът не е диверсифициран“; 28.03.2012 – „Отказваме се от строителството на АЕЦ „Белене“, купуваме готовия реактор и ще го монтираме
като седми блок в АЕЦ „Козлодуй“.
Г-н премиер, ние питаме: „След като преди година убедено сте решили, че
централата в Белене няма да се строи, защо възложихте нов консултантски договор на лондонска банка? Още повече, както стана известно, след изпълнението на първия етап от този договор тя прави заключение, че проектът „Белене“
е икономически изгоден.“
Човечеството е изправено пред решаването на три принципни и жизнено важни задачи, които са свързани с енергетиката, прехраната и водата. Напоследък много сe дискутират проблемите около енергетиката, особено когато става дума за атомните електрически централи (АЕЦ). На практика това има
отношение към бъдещето на спряното през последните години строителство
на централата ни в Белене, след като българският данъкоплатец вече е вложил
в него около 600 милиона евро. За съжаление в повечето случаи обсъжданията
са на ниво общи приказки със силен политически привкус. Разговори и предложения много, но в крайна сметка всичко се свежда до това, колко лева ще плащаме ние, българските данъкоплатци, за енергията, която купуваме.
Видове източници на електроенергия. Да уточним най-напред кои са реално използваните съвременни източници на електроенергия. Те могат да бъдат разпределени в следните 6 отделни групи: ядрени електроцентрали (АЕЦ);
водноелектрически централи (ВЕЦ); топлоелектрически централи (ТЕЦ); вятърноелектрически централи (ВЯЕЦ); фотоволтаични (слънчеви) електрически централи (ФЕЦ); други видове електроцентрали. Развитието на енергетиката е свързано много силно с проблемите на екологията. Въглеродният диоксид (СО2) е един от основните причинители на промяната на климата. Той се
отделя в големи количества в процеса на производството на електроенергия
с помощта на въглища, нефт, газ, биомаса и земеделски култури. Топлоелектрическите централи имат най-голям принос за увеличаването на парниковия
ефект и на киселинните дъждове. А 22 тона уран, използван за производство
на електроенергия от АЕЦ, предотвратяват изхвърлянето в земната атмосфера
на един милион тона СО2.
Проблеми с ядреното гориво. Като суровина за получаване на необходимата енергия в АЕЦ се използва уран (U235). При сключването на договор за строителство на ядрена електроцентрала страните предварително уточняват въпроси, свързани с доставката и с транспортирането на отработеното ядрено гориво. По съществуващата досега у нас практика горивото за АЕЦ се внася от
Русия и след неговото използване се връща обратно.
Сравнителна цена на електроенергията. В таблица 1 е дадена цената на
електроенергията у нас, произведена от различните видове източници. Данните са от сайта на ДКВЕР (Държавна комисия за водно и енергийно регулиране).
Тя е сравнена с цената от АЕЦ „Козлодуй“.
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Съвършено очевидно е, че цената на нито един вид електроенергия, получена от други източници, не може да се конкурира с цената от АЕЦ. Да не говорим за цената нa електроенергията, добивана от фотоволтаични и други слънчеви източници, която е със 17.9 пъти по-скъпа и ще се запази продължително време такава.
Табл. 1
Цена на електроенергията, добивана от различни видове производители у нас

Производители на електричество
1. АЕЦ „Козлодуй“
2. Топлоелектрически централи
3. Водноелектрически централи
4. Вятърноелектрически централи
5. Фотоволтаични (слънчеви) централи
6. Централи, работещи с дървени отпадъци
7. Централи, работещи с енергийни култури
8. Централи, работещи с отпадъци от земеделски
култури
9. Централи, работещи с биомаса от растителни и
животински субстанции

Цена без ДДС в левове
1 МВтч
Отношение към цената
на АЕЦ „Козлодуй“
44
1.0
73
1.7
154
3.5
169
3.8
789
17.9
217
4.9
187
4.3
166
3.8
181

4.1

Проблемът с ядрената енергетика, освен от финансова и техническа, е
твърде сложен и от политическа гледна точка. Както е казвал генерал Дьо Гол,
„между държавите няма дружба, има интереси“. В този смисъл е и известната фраза на Джорж Оруел: „всички са равни, но някои са по-равни“. Как иначе
да си обясним затварянето на съвършено изправните ІІІ и ІV блокове на АЕЦ
„Козлодуй“.
При тази ситуация, без наличието на официална публична информация,
ето какво би могло да се каже като обобщени изводи.
Ролята на АЕЦ в съвременния свят. В таблица 2 е даден броят на енергоблоковете на АЕЦ, които сега се експлоатират в света. В 28 страни се експлоатират 432 ядрени реактора, които произвеждат над 16% от общата електроенергия в света. Към края на 2009 г. в Америка, Европа, Азия и Близкия изток се строят 15 нови АЕЦ с 55 реакторни блока (табл. 3). В близките 15 години
се предвижда да бъдат пуснати в работа над 130 нови ядрени блока. Към 2030
година техният брой ще надхвърли 500.
Развитието на ядрената енергетика ще продължава и след аварията в
АЕЦ „Фукушима“. Никоя държава със сериозни програми за развитието на
ядрената си енергетика не смята да се отказва от плановете си. Ядрените страни все по-сериозно се ангажират с изработването на общи стандарти за сигурността на централите, без различните аспекти на тази сигурност да се довеждат до абсурд.
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Табл. 2
Брой на енергоблоковете на АЕЦ, експлоатирани в светa
Държава
САЩ
Франция
Япония
Русия
Корея
Индия
Англия
Канада
Германия
Украйна

Брой
блокове
104
58
54
32
20
19
19
18
17
15

Държава
Китай
Швеция
Испания
Белгия
Чехия
Швейцария
Финландия
Унгария
Словакия
Аржентина

Брой
блокове
11
10
8
7
6
5
4
4
4
2

Държава
Бразилия
България
Мексико
Пакистан
Румъния
Южна Африка
Словения
Нидерландия

Брой
блокове
2
2
2
2
2
2
1
1

Табл. 3
Брой на АЕЦ в етап на изграждане към края на 2009 г.
Държава
Аржентина
България
Китай
Финландия
Франция
Индия
Иран
Япония

Брой
блокове
1
2
20
1
1
5
1
1

Мощност
(MВт)
692
1 906
19 920
1 600
1 600
2 708
915
1 325

Държава
Корея
Пакистан
Русия
Словакия
Тайван
Украйна
САЩ
ОБЩО

Брой
блокове
6
1
9
2
2
2
1
55

Мощност
(MВт)
6 520
300
6 996
782
2 600
1 900
1 165
50 929

1. По цената. За построяването на АЕЦ „Белене“ с два ядрени енергоблока, вместо първоначално договорената базова цена (без инфлационен коефициент, който г-н Борисов нарича ескалация), по наше искане, „Атомстройекспорт“
предложи твърда цена от 6.298 милиарда евро. Тази цена дали е малка, или е голяма би могло да се каже, ако има достатъчно сравнителни данни за цените, които предлагат другите страни – производителки на АЕЦ. Такива данни естествено не се публикуват по конкурентни съображения, но експертите са достатъчно добре информирани. Според тях съседна Турция ще строи АЕЦ с 4 блока, цената й ще бъде около 26 млрд. долара или 18.8 млрд. евро. Ако се направи
груба сметка, се получава, че ако двата ядрени блока на централата в Белене са
с твърда цена от 6.3 млрд. евро, аналогичните два ядрени блока в бъдещата турска атомна централа ще струват 9.4 милиарда евро, т.е. над 40% повече. САЩ
също започват да строят два нови реактора (освен строящия се сега), пак с 2100
мегавата, за 15 млрд. долара.
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Трябва да се отчита, че планирането, проектирането, лицензирането и
изграждането на ядрените централи обхваща много дълъг период от време.
В това отношение АЕЦ могат да бъдат отнесени към т.нар. мегаобекти, при
които до етап пускане в експлоатация са необходими 8–10 и повече години.
При тези обекти се работи с понятия „проектна“ цена и „проектни“ срокове, за които историческият опит показва, че предварително не могат твърдо да се гарантират. Това се потвърждава както от световния, така и от собствения ни опит. Например преди няколко седмици Народното събрание с
решение от 27.01.2012 г. увеличи цената и срока за строителството на Дунав
мост. Това не са апартаменти или къси автомагистрални отсечки (т.нар. лотове) със срок за изпълнение 1–2 години или лизингови стоки (автомобили
и др.), за да се настоява за твърда цена без условия. Мегаобектите са изключително чувствителни към най-различни въздействия – непредвидими политически сътресения и промени от вътрешен и глобален характер, икономически, финансови (инфлационни) и социални кризи, както и междудържавни,
корпоративни (лобистки) и други интереси. Не могат да се предвидят и чисто техническите проблеми, които възникват по време на строителството. Финансовите средства са големи и всяко забавяне на началото на строителството винаги сериозно вдига първоначалната цена на проекта.
Няма в света атомна централа фалирала или изпаднала в несъстоятелност. Всички произвеждат енергия с най-ниска себестойност и цена на пазара, тъй като експлоатационният им срок е най-голям (40–60 г.) в сравнение
с другите централи, което им позволява безпроблемно да погасяват големите и дългосрочни (от няколко десетилетия) кредити, използвани за построяването им.
2. По сеизмичната сигурност. Още при проучвателния етап на „Белене“
сигурността беше надеждно доказана. Но многознаещите „експерти“ непрекъснато повтаряха, че е съмнителна и несигурна. След събитията с „Фукушима“ заговориха дори и за приливна вълна от Дунава. Но на 6.01.2012 г. шефът
на Агенцията за ядрено регулиране Сергей Цочев още веднъж категорично ги
опроверга. Той заяви, че АЕЦ „Козлодуй“ и АЕЦ „Белене“ са напълно защитени
от риска „земетресение“, както и от приливна вълна висока 32 метра, тъй като
Белене се намира на 35 метра над нивото на реката. Това са показали стрес тестовете, проведени у нас през декември 2011 г. от експерти на ЕС и на Международната агенция по атомна енергия.
3. Сигурност и надеждност на генераторните блокове и на централата
като техническо решение. Тиражираха се мнения, че централата не е от найновото атомно поколение. Сега на пазара на атомни централи се предлагат централи от 3 и 3+ поколения. Четвърто още не се е появило. АЕЦ „Белене“ е от
последното, 3+ поколение. Този тип централи могат да работят при най-невероятни условия. Дори при пълно спиране на подаването на външна електроенергия, придружена или предизвикана от наводнения, цунами и земетресения (какъвто е случаят „Фукушима“), както и при пълно изчезване на обслужващия
персонал те могат да се саморегулират и сами да се предпазват от аварии.
4. Нашите предимства. България е една от малкото страни в света с ядре-
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на енергетика. Предимство, което се изразява най-напред в наличието на кадрови потенциал с десетилетен опит. Все още разполагаме и с капацитет в университетите за обучение на кадри за тази промишленост. Мощен е потенциалът ни и в БАН. За построяването на първите централи в неядрени страни е
необходимо да се изпълняват и предварителни програми за обучение на студенти и на друг специализиран обслужващ персонал, което отнема немалко време
и средства. Този проблем за България не съществува. Дори бихме могли да поемем ангажименти за обучение на такъв род специалисти за страни, които залагат в своите планове строителството на атомни централи, както и да предоставяме опитни специалисти за пускането и първоначалната експлоатация на централите им.
За съжаление колебливата политика на правителството оказва лошо влияние не само на сегашния, но и на бъдещия интелектуален потенциал от специалисти в ядрената ни енергетика. Миналата година от отпуснатите по държавна поръчка места за студенти 26% не са заети в специалността „Топло- и ядрена
енергетика“ на ТУ в София, а в специалността „Ядрена техника и ядрена енергетика“ на СУ – 50%. Освен това създадените вече квалифицирани български
специалисти, при тази неопределеност на ядрената ни политика, започват да се
интересуват от възможността за добре платена работа в централите, които ще
се строят в други страни, като се започне от Македония, мине се през Турция
и се стигне до далечни страни като Виетнам и Индонезия (нещо като моряците
ни на чуждестранните кораби). На миналогодишната научно-техническа конференция в София беше представен проектът на договора за строителството на
АЕЦ „Белене“. В него се предвижда 30% от средствата за изграждане на централата да се възложат на български предприятия и други институции. Така строителството на АЕЦ „Белене“ би създало много работни места, би ангажирало машиностроителните ни предприятия с изработване на немалка част от оборудването, би се запазил и развил създаденият вече научен потенциал в тази изключително важна за икономиката ни област. Ще се съхрани предимството ни в
ядрената енергетика на региона. А предприятията, придобили опит и признание за възможностите си да изработват специализирано оборудване за атомни централи, биха могли след това да участват в строителството на централи в
други страни като доставчици.
5. За финансирането. Много съмнения и общи идеи бяха изказани по този
въпрос. Трябва да се отбележи, че нито един инвеститор не би разгледал проект
за изграждане на атомна електроцентрала при колебания от страна на правителствата, а също така и когато те заемат неутрална и незаинтересувана
позиция. Това намалява интереса и възпира евентуалните инвеститори на такива проекти. Протакане във времето на вече започналото строителство на
централата в Белене само ще увеличава крайната й цена.
И все пак, коя е най-съществената причина да имаме проблеми със строителството на атомната централа у нас?
Страните и лобитата на големите корпорации, производителки на атомни централи, както и сведущите „експерти(?)“ – без да го обявяват публично –
все още разглеждат България като страна от т.нар. Ядрен клуб в света. И то не
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толкова и не само защото имаме атомна централа, висококвалифицирани специалисти, силен научен потенциал и университетско обучение на специалисти.
По-същественото за тях е, че България е една от малкото страни, които имат
не само залежи на уранови руди, но и десетилетен опит от преди 1938 г. и особено след Втората световна война по добиването и обработването на урановите руди. До 1992 г., преди решението на правителството на Филип Димитров за
ликвидиране на това производство, добивът на уран у нас достигна 645 тона годишно. След това решение много бързо бяха запечатани с дебели бетонни блокове 48 рудника и земята под тях беше рекултивирана. Ликвидирани бяха и
двете предприятия за преработване на рудата – „Елешница“ и „Бухово“.
Атомната енергетика е обект и на голямата политика (геополитиката).
През последните десетилетия сме свидетели на все повече противоречия и конфликти (от дипломатически до въоръжени) около енергийните ресурси на света. На опити за явен и неявен натиск на силните над слабите, натиск, който
се прикрива с неискрената и популистка фразеология на редица „политици“
и „държавници“. По тази причина външни сили бяха толкова настоятелни не
само да закрием четирите блока на АЕЦ „Козлодуй“, а и да прекратим уранодобива у нас.
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Борис Михайлович Неменский
ДЕВУШКА В ЧЕРНОМ ПЛАТКЕ. 1963.
Б., темпера, 52х39. Государственная Третьяковская галерея.
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ТЪРГОВСКОИКОНОМИЧЕСКИТЕ
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И
РУСИЯ В ГОДИНИТЕ НА ПРЕХОДА
Състояние, проблеми, перспективи
Желю Добрев

Б

Желю Добрев – доцент, доктор по селско стопанство. Бил е
председател на Националния аграрно-промишлен съюз (с ранг на
министър); генерален директор
на държавното стопанско обединение „Птицевъдство“; частен предприемач. Председател
е на УС на Българо-руската търговско-промишлена палата.
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ългаро-руските търговско-икономически отношения в годините на прехода не се градят вече на
емоционална основа, породена от духовната ни близост – език, православие, славянство, а изключително
на основата на материалния интерес и прагматизма.
Като имаме предвид тази констатация, в интерес на развитието на нашето народно стопанство е
редно да си дадем отговор на въпроса – защо трябва
да приемаме безусловно тезата, поне на този етап, че
Русия е стратегически търговско-икономически партньор за България?
От българска гледна точка главно по две съображения:
• Огромните суровинни и природни ресурси, с
които разполага тази страна като процент от световните:
– 17% от сушата на Земята;
– 20% от енергоносителите;
– 22% от горите;
– 25% от питейната вода;
– 9% от обработваемата земя;
– 9.8% от производството на торове;
– при 2% от населението на света.
• Големия пазар за продукция и услуги, които
тази страна може да предложи, със своите специфични природно-климатични условия и добри възможности за логистика предвид преките транспортни коридори по море.
За голямо съжаление през годините на прехода към пазарна икономика ние загубихме изключително важни позиции на този пазар, което, образно
казано, срина основните стълбове на нашия износ
– като електроника, тютюн, цигари, консерви, вино,
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пресни плодове и зеленчуци, електро- и мотокари. От положително търговско
салдо в наша полза на Русия се падат от 32 до 40% от отрицателното търговско
салдо през годините на прехода.
По наше мнение ние загубихме този пазар главно по три причини:
• Недалновидната държавна политика на всички управляващи правителства през тези години, които политизираха търговските отношения с Русия.
• Голямата илюзия на българските производители и износители, че руският гражданин ще купува българската продукция и услуги с качество от съветско време.
• Външната намеса, по режисиран сценарий.
Въпреки всичко Русия остава основен външнотърговски партньор на България и осигурява:
• до 15–16% от общия внос в нашата страна – на първо място от страните вносителки;
• 9–12% от общия ни стокообмен – на второ място след страните от Европейския съюз;
• 32–40% от отрицателното търговско салдо – на първо място.
България заема около 1% от външнотърговския стокообмен на Русия.
Стокообмен на Република България с Руската федерация (в млн. щ. д.)
Години
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Стокообмен
1688.5
1898.5
1633.3
1875.2
2041.9
1768.3
1216.1
1282.4
1699.6
1579.8
1237.7
1452.9
1943.4
3002.0
4168.5
4159.3
5983.4
3533.0
4694.3

Износ
671.8
505.1
501.5
520.7
480.1
392.6
233.9
189.6
118.7
119.5
91.5
104.1
124.8
152.6
228.4
446.3
614.4
407.5
587.7

Внос
1016.7
1393.4
1131.8
1354.5
1561.9
1375.7
982.1
1092.8
1580.9
1460.3
1146.2
1348.8
1818.6
2849.4
3940.1
3713.0
5369.0
3125.5
4106.6

Салдо
- 344.6
- 888.3
- 629.3
- 833.8
- 1081.8
- 983.1
- 748.2
- 903.2
- 1462.2
- 1340.8
- 1054.7
- 1244.7
- 1693.8
- 2696.8
- 3711.7
- 3266.7
- 4754.6
- 2718.0
- 3518.9
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Данните за 2010 г., сравнени с данните от 2009 г., показват:
Стокообменът се е увеличил с 32.9%.
Износът от България се е увеличил с 44.2%.
Вносът от Русия се е увеличил с 31.4%.
Отрицателното ни салдо е намаляло с 29.5%.
При структурен анализ за последните 5 години се забелязва, че най-голям
е износът на следните групи стоки: медикаменти, арматурни артикули, гроздови вина, части за автомобили и кари, нефтени масла, електрически акумулатори, санитарна арматура от керамика и др. Над 90% от вноса се формира
от минерални продукти и горива, а останалата част се състои от суровини, материали и изделия на машиностроенето.
Водещи стоки в българския износ за Русия и в българския внос от Русия за 2010 г.
Групи стоки
Износ
Медикаменти
Арматурни артикули
Гроздови вина
Части за автомобили
Нефтени масла
Хладилници, фризери и др.
Полиспасти, лебедки,
крикове
Части за кари
Електрически акумулатори
Санитарна арматура от
керамика

Млн.
USD
227.63
25.33
24.44
21.99
17.90
16.49

Отн.
дял
(%)
38.7
4.3
4.2
3.7
3.0
2.8

13.77

2.3

12.80

2.2

9.18
7.09

1.6
1.2

Групи стоки
Внос
Суров нефт
Природен газ
Нефтени масла
Необработен алуминий
Каменни въглища
Плоско валцувани продукти
от желязо и стомана
Рафинирана мед и медни
сплави
Мотриси и моторни
платформи
Вестникарска хартия
Апарати за обработване на
материали със загряване

Млн.
USD
2792.2
858.7
155.7
71.9
26.5
23.1

Отн.
дял
(%)
68.0
20.9
3.8
1.8
0.6
0.6

23.0

0.6

18.4

0.4

16.9
16.0

0.4
0.4

Средно за периода 2000–2010 г. се наблюдава:
• от България за Русия изнасят 640 фирми, от които 41 правят 75% от износа;
• в България от Русия внасят 844 фирми, от които 2 правят 75% от вноса
(заради енергоресурсите).
През 2010 г. се наблюдава увеличаване на взаимния стокообмен с 32.9%
при увеличение на стокообмена към всички страни с 16.2%, като износът се
е увеличил с 44.2%, а вносът – с 31.4% при увеличение на износа и вноса към
всички страни съответно с 26.9% и с 8.7%.
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Инвестиции
Обем на руските инвестиции в България в млн. евро (източник: БНБ)
Години
1996
1997
1998
1999
2000

Инвестиции
0.2
0.5
17.8
103.3
25.0

Години
2001
2002
2003
2004
2005

Инвестиции
- 4.9
5.2
27.6
- 15.9
109.0

Години
2006
2007
2008
2009
2010

Инвестиции
135.5
245.2
297.0
141.8
114.4

Общият размер на преките руски инвестиции за периода 1996–2010 г. е
1201.7 млн. евро. Русия заема 10-о място сред инвеститорите в България. През
периода 2005–2008 г. се наблюдава непрекъснат растеж на руските инвестиции.
Поради световната финансова и икономическа криза инвестициите през 2009
и 2010 г. са относително по-малки в сравнение с предишните две години (почти
два пъти). Броят на българските фирми с руско участие от 5 до 100% от капитала са 4652 (2-ро място след Турция).
Инвестициите от Русия сумарно за периода 2000 – юли 2010 г. (1082.93
млн. евро) са разпределени по сектори, както следва:
Сектор
Общо
Операции с недвижимо имущество, наемодателство и бизнес услуги
Строителство
Хотели и ресторанти
Търговия, ремонт и техническо обслужване
Некласифицирани
Финансово посредничество
Транспорт, складиране и съобщения
Преработваща промишленост
Селско, ловно и горско стопанство
Други дейности, обслужващи обществото и личността
Добивна промишленост
Хуманитарно здравеопазване и социални дейности

Млн. евро
1082.93
463.57
288.80
122.07
107.90
34.92
33.29
17.29
10.75
3.10
2.37
0.32
0.08

Най-големите фактически руски инвестиции са в търговските дружества
„Лукойл Нефтохим Бургас“ АД (производство на нефтопродукти) и „Лукойл
България“ (търговия с нефтопродукти). Решенията за тези инвестиции се вземат в централата на „Лукойл“ в Русия, но формално преводите на финансови
средства се извършват от филиали в няколко европейски страни (Холандия,
Австрия, Швейцария) и БНБ не ги калкулира към инвестициите от Русия.
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Увеличаването на инвестициите и на туристопотока от Русия биха помогнали за намаляване на дебаланса в търговията със стоки.

Сътрудничество в областта на туризма
Руски туристи, посетили България
Година
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Брой туристи
52 341
105 622
130 886
99 389
121 332
120 523
175 295
215 828
245 845
291 183
286 757
378 382

Изменение спрямо предходната година
– 1.02%
– 14.50%
– 15.99%
+ 5.38%
+ 4.74%
+ 5.47%
+ 11.53%
– 23.30%
+ 30.60%
– 30.50%
– 34.90%

Строителство в областта на енергетиката
Взаимоотношенията с Руската федерация в енергийната област се развиват в направленията, съгласувани в съвместните документи и програми на
енергийните ведомства на двете страни, както и в изпълнение на договореностите, постигнати на ежегодните междуправителствени комисии. През януари
2008 г. при посещението на президента на Руската федерация Владимир Путин
бяха подписани споразумения по три енергийни проекта:
• Споразумение между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество при създаването на газопровод за транзит на природен газ през територията на Република България
(т.нар. „Южен поток“). Газопроводът разширява възможностите за диверсификация на трасетата и доставчиците на природен газ за Европа.
• Договор за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на
блокове 1 и 2 в АЕЦ „Белене“, сключен между „НЕК“ ЕАД и ЗАО „Атомстройекспорт“. Двата блока са с обща мощност 2000 MW. Главен чуждестранен подизпълнител на руската компания е консорциум между френската група „Арева“ и
немската фирма „Сименс“.
• Споразумение на акционерите относно проекта за нефтопровод „Бургас–Александруполис“.
Както е известно, и по двата проекта – за АЕЦ „Белене“ и за нефтопрово-
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да, се водят допълнителни преговори.

Сътрудничество в областта на транспорта
• В областта на железопътния транспорт и преките връзки
Пряката фериботна железопътна връзка Варна–Кавказ.
От пускането в експлоатация на фериботната връзка на 3 март 2009 г. тя се
използва предимно за внос в цистерни от Русия и Казахстан на машинни масла и природен газ, на подвижен състав и окомплектовка за софийското метро.
Българският износ се ограничава с резервоари за производство на вино и вагони транзит от Турция с прокат. В пристанище Кавказ вече е открит митническият пункт за обработката на акцизни стоки. Проведен е конкурс, избран
и одобрен е морски оператор от българска страна. В периода 16–19.11.2010 г. е
конституиран Съветът за експлоатация на пряката международна железопътна
фериботна връзка Варна–Кавказ. Този съвет има за задача осигуряване на оперативното управление и експлоатацията на връзката. От българска страна са
направени съответни постъпки и е поръчан кораб, който в близко бъдеще ще
оперира по маршрута, а това от своя страна ще доведе до увеличаване ефективността на линията.
Тъй като към пряката фериботна връзка между България и Русия има проявен интерес от Китай и от някои страни от Близкия изток, създаването на смесено българо-руско транспортно-логистично дружество би спомогнало за популяризиране на услугата, за проучване на пазара, набиране на товари и осигуряване на транспортната логистика за техния превоз.
• В областта на комбинираните превози
В рамките на последното заседание на Междуправителствената група по
транспорт бяха обсъдени възможностите за сътрудничество при осъществяване на комбинирани превози между Русия и България, вкл. море–река, с използване на вътрешните водни пътища на Русия.
• В областта на въздушния транспорт
В областта на редовните и чартърните превози има нерешени въпроси, по
които руската страна не е дала окончателен отговор независимо от поетите ангажименти на последното заседание на администрациите за гражданско въздухоплаване на двете страни (София, 23 октомври 2008 г.). Единият от тях е отказът
на руската страна да приеме „Wizz Air Bulgaria Airlines“ за назначен превозвач от
българска страна по двустранната спогодба. Другата тема е забраната, въведена
от руското въздушно законодателство към чужди превозвачи за извършване на
чартърни превози от руска територия. Българската страна е предложила формула, по която въпросът да бъде решаван на договорна основа между превозвачите
на двете страни, но отговор по предложението ни не е получен.
• В областта на автомобилния транспорт
Нерешен остава въпросът за издаване на визи на руските шофьори, извършващи международни превози. Проблемът е бил неведнъж предмет на коментари в рамките на Междуправителствената комисия и на Междуправителствената
група по транспорт, но е от компетентност на министерствата на външните рабо-
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ти на двете страни. Руската страна при всяка възможност предлага за обсъждане този въпрос. Поради лошо планиране от нашето Министерство на транспорта
разрешителните за българските товарни автомобили не достигат.

Сътрудничество в областта на строителството
Незадоволително е участието на българските фирми на руския строителен
пазар поради силната чуждестранна конкуренция, преференциите за местни фирми, сложните бюрократични лицензионни и разрешителни процедури и други.
Българските дружества, желаещи да работят на руския строителен пазар,
са създали асоциация, която да отговаря на изискванията за участие в търгове в Русия за изграждане на строителни обекти. Добра възможност се очертава за българските строителни предприемачи, ако участват при изграждането
на обекти за предстоящите зимни Олимпийски игри в гр. Сочи през 2014 г., за
предстоящата 27-а Световна лятна универсиада в гр. Казан през 2013 г. и Световното първенство по футбол през 2018 година.
От страна на българските строители е поставен въпросът за актуализация
на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане между Република
България и Руската федерация, което следва да се договори от министерствата
на финансите на двете държави.

Сътрудничество в областта на селското стопанство
Българската страна има интерес за сътрудничество с Русия по следните
въпроси:
• Участие и партньорство в съвместни програми и проекти в областта на
аграрното професионално образование и обучение.
• Решаване на проблемите, възникващи при внос и износ на растителна
продукция, и мерки за тяхното предотвратяване.
• Сътрудничество между двете страни при провеждането на политиките
за развитие на селските райони.
• Сътрудничество и обмяна на опит по отношение на производството на
биоенергия от първична и вторична биомаса, вкл. на въпросите, свързани с отглеждането и преработката на различни растителни енергийни култури.
• Образци на зоотехнически сертификати, придружаващи животните с
цел търговия с разплодни животни.
• Обмяна на опит и информация по отношение на политиката на безопасност на храните в двете страни.

Сътрудничество в областта на социалното осигуряване
На 27.02.2009 г. е подписан Договор между Република България и Руската федерация за социална сигурност, който е в сила от 20.03.2010 г. Той е необходим на българската страна предвид големия брой български граждани, работещи в Русия, както и във връзка с предстоящото изграждане на трите голе-
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ми съвместни проекта в областта на енергетиката. Договорът е ратифициран от
България със закон, приет на 9 април 2009 г. В Русия е ратифициран през декември 2009 г. За прилагането на договора е разработено Споразумение за прилагане на Договора за социална сигурност, което е подписано на 13 ноември 2010
година.
В резултат се очаква да се ускори значително процесът на отпускане на
пенсии и обезщетения и на определяне на осигурителните задължения за хора
и фирми, работещи или у нас и в Русия, или в бившия СССР на територията
на днешна Русия – най-малко за около 35–40 000 български граждани. От договора ще се ползват и руски граждани, живеещи и работещи в двете държави.
Общо до края на 2009 г. разрешение за постоянно пребиваване в България са
получили над 21 000 руски граждани.
Споразумението конкретизира процедурата за издаване на документи –
удостоверения за определяне на осигурителните задължения на лицата, работещи в двете държави. На следващо място детайлно са развити процедурите и
са посочени необходимите документи за доказване и сумиране на осигурителен
(трудов) стаж при преценка на правата по договора, на начините и сроковете
за подаване на заявления и документи и за техния обмен между институциите на двете страни; начините и документите за доказване на факти, настъпили
в другата договаряща страна – въвеждат се уеднаквени двуезични формуляри.
В споразумението се предвиждат 11 вида двуезични формуляри за потвърждаване на осигурителен (трудов) стаж; заявления за отпускане/изчисляване/преразглеждане на обезщетения и пенсии; справки за извършени плащания и платежни ведомости; справка за медицинско освидетелстване и т.н. В самото споразумение са предвидени срокове за оформяне и изпращане на двуезичните
формуляри между институциите – между 10 и 20 работни дни от получаване на
съответното искане.

Сътрудничество в областта на здравеопазването
От българска страна е подготвен проект на споразумение за сътрудничество в областта на здравеопазването, който е изпратен на руската страна. Очаква се отговор.

Научно-техническо сътрудничество
На 14.10.2010 г. е подписано Споразумение за научно-техническо сътрудничество между Министерството на образованието, младежта и науката на Република България и Министерството на образованието и науката на Руската
федерация. Споразумението регламентира формите за сътрудничество в областта на науката и технологиите на основата на равноправието и взаимната
изгода. Предвижда се разработване и реализиране, на конкурсен принцип, на
съвместни научноизследователски проекти и програми в съответствие с договорените приоритетни научни области. Насърчава се обменът на учени и специалисти, на научна и технологическа информация и документация.
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Ще бъде поощрявано съвместното участие на научните общности от двете
страни в рамковите програми на Европейската общност за научно и технологическо сътрудничество и за демонстрационни дейности.
Предстои обявяването на съвместен конкурс за разработване на българоруски научноизследователски проекти в одобрените в споразумението приоритетни направления.
Със споразумението беше създадена Смесена работна група за научно-техническо сътрудничество. В рамките на работната група страните ще провеждат
консултации по въпроси, засягащи осъществяването на националната научнотехническа политика и правното регулиране в тази сфера, ще съгласуват основните направления за научно-техническо сътрудничество и ще си оказват съдействие в подготовката и реализацията на научни, научно-технически и иновационни програми и проекти.
Българската страна е готова да обсъди възможностите за реализиране на
съвместни научни проекти на конкурсен принцип в определени приоритетни и
за двете държави научни области, както и на други форми на сътрудничество.

Работа на Междуправителствената комисия
Активна роля в развитието на икономическите отношения между двете
страни играе Междуправителствената българо-руска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество, на чиито заседания обикновено се
обсъжда целият спектър на икономическите връзки.
В новото двустранно Споразумение за икономическо и научно-техническо сътрудничество с Русия, съответстващо на изискванията на ЕС, влязло в
сила на 21.05.2009 г., се предвижда запазването на смесената Междуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество.
Като се обобщават резултатите от двустранните търговско-икономически
отношения, се вижда положителната тенденция, особено в стокообмена и в услугите.
По наша преценка това е далеч под възможностите на България, предвид
огромното отрицателно салдо с Русия. Необходими са мерки от наша страна за
решаване на редица проблемни въпроси за разширяване на износа на стоки и
услуги.
На първо време е необходимо да се приеме от държавата заедно с бизнеса стратегия за развитието и стимулирането на търговията и услугите с трети
страни, включително и с Русия, в традиционно силните за България отрасли
– селското стопанство (особено в частта за износа на пресни плодове и зеленчуци), хранително-вкусовата промишленост, фармацията, козметиката, леката
промишленост и туризма. Задачата за 1 милиард износ на стоки и 500 000 руски
туристи в близките три години е напълно реална, като се има предвид и стимулиращата политика на Европейския съюз за търговски пробиви в трети страни. Известно е например, че за осъществен пробив в трети страни с птиче месо
дотацията е 340 €/тон, а за свинското – 540 €/тон.
Напълно осъществима е идеята да се водят междуправителствени разго-
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вори за изнасяне на български стоки за Русия по федералните и регионалните
програми.
Специални мерки да се вземат от правителството съвместно с бизнеса за
решаване на дебаланса в стокообмена с Русия, където решаваща роля трябва да
имат лидиращите традиционни български стоки и особено туризмът.
Необходимо е дългосрочно решаване от наша страна на въпроса за облекчен визов режим за туристите от третите страни. От общия брой туристи за
2010 година – 6 047 013 души са посетили нашата страна, 2 070 013 души са от
трети страни, т.е. с визов режим, което представлява 34.2% от общия брой. Те
осигуряват повече от една трета от приходите от туризма.
Напълно решими са проблемните въпроси при трите вида транспортни
дестинации, отнасящи се до чартърните полети, разрешителните за шофьорите на товарни камиони, до круизните морски кораби с туристи по фериботната линия Варна–Кавказ и до превозването на борда на корабите по линията на
товарни автомобили.
Активната работа с руските региони е огромен резерв за разширяването
на стокообмена и особено на нашия износ и за туристопотока от тях към България.
Сдружаване и обединяване на българските износители, изнасяне на производства, съвместни производства, регистриране на фирми и представителства в Русия – това са фактори от решаващо значение България да стане мост
към Европейския съюз за руските стоки, технологии и услуги и обратно – за европейските към Русия. Самият факт, че българските фирми с руско участие от 5
до 100% от капитала са 4652 броя и че има регистрирани 396 представителства
на руски компании у нас, е предпоставка за това.
В заключение искаме да подчертаем, че разширяването на българо-руските търговско-икономически отношения е важно условие за нашето успешно
развитие в рамките на Европейския съюз, нагледно доказано от водещите страни на Съюза – Германия, Франция и Италия.
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МОСКВА, МОСКВА*
Павел Писарев

К

Павел Писарев – доктор на социологическите науки. Работи
в областта на социологията и
политологията. Публикувал е
статии и книги по проблемите на европейската културна
инте грация, между които: „Еврокултурата“, „Електронната
култура“, „Амери канският културен империализъм“ и други.

ой каквото ще да казва, но българо-руските,
българо-съветските отношения през годините
на социализма ще останат в историята на България
с добри чувства у народа и художествената интелигенция. Толкова много лични приятелства и толкова подкрепа получихме от руснаците. Сега е модно
да се говори за негативите на този период, имаше и
такива, но положителното преобладаваше и точно
тогава България се превърна в напредваща държава, която се приближи до две трети от националния
доход на човек от населението в средноевропейските държави като Чехия, ГДР, Унгария и до половината от националния доход на развити страни като
Италия и Франция, а сега по този показател сме
само до една трета средно от Европейския съюз, десет пъти по-назад от Франция и Италия, да не говорим за Германия и скандинавските страни, и два
пъти по-назад от Чехия и Унгария. И то след четвърт век. В България нямаше бедни и безработни,
никой не бъркаше в кофите за боклук, здравеопазването, почивката и образованието бяха безплатни
и общодостъпни.
Социализмът в България беше забележителен
период в нашето историческо развитие, досега вече
четвърт век неговото равнище на икономика и жизнен статус не е достигнато. Напротив, от страна в
първите три десетки на световното развитие България отиде на 70-о място. Това по статистиките на
ООН. Със съветско участие страната се електрифицира, индустриализира, изгради се съвременна хи-

* Откъс от книгата на П. Писарев „Подир изгубеното време.
Спомени“. С., Жанет 45, 2011, с. 396–416.
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мическа и лекарствена индустрия, машиностроене, производство на компютри и електрокари и мотокари, промишлената продукция достигна 50% от износа, малките ниви и оборите в личния стопански двор се превърнаха в модерни ферми, в съвременно земеделие, което годишно даваше до 10 милиона тона
зърнени храни, селяните си построиха нови къщи, обзаведени с телевизори,
вода, тоалетни. Но аз не съм работил на стопанския фронт, други могат да разкажат за стопанския живот при социализма и за резултатите от българо-съветското сътрудничество.
Като първи зам.-министър на културата аз бях заедно с Юрий Барабаш,
първи зам.-министър на културата на СССР, съпредседател на Междудържавната комисия за културно сътрудничество, подписвахме петгодишни планове за сътрудничество и годишни протоколи за работа. Съветските творци и
официални учреждения помагаха много за разпространението на българската култура. Първенците на нашия театър, кино, опера и други изкуства
завършиха в Москва. В Москва, Ленинград, в големите съветски градове годишно се въртяха по киноекраните до 10 български филма в по няколко хиляди копия и събираха повече зрители, отколкото в цяла България и по света. Наши пиеси се играеха в десетки руски театри, а един месец в годината бе
посветен на българския театър – в 700 театъра! Български книги се превеждаха и печатаха в стохилядни тиражи.
Но нищо не можеше да замени приятелското общуване с големите руски
и съветски творци. С кого не съм се срещал. В Москва един път срещнах на ул.
„Горки“, сега върнаха старото й име – „Тверская“, с Чингиз Айтматов. Бяхме
близки, той почива едно лято във Варна със съпругата си лекарка, тя ми изпрати специално лекарство гуано, направено от изпражнения на прилепи, което излекува язвата ми. После Чингиз идва специално да гледа филми на Христо Христов, искаше да му дам книги на Радичков и пиеси на Радоев и Стратиев. Смяташе, че те са представители на магическия реализъм от световно
равнище. Но в Москва при последното ни виждане се скарахме, беше много
ядосан от смяната на имената на турците, изкара си го на мене, като че ли аз
ги преименувах. Какво да му отговоря, и аз като него мислех, че това си е чисто престъпление.
Незабравими са двете ми срещи с Леонид Леонов, едната в Москва, дойде
в хотела да се види с Георги Джагаров, бяха приятели, а другата, когато се връщаше от срещата си с Ванга, ще я опиша по-подробно. Веднъж, връщайки се от
отпуска в Париж, някъде през 1965 г., на площад „Славейков“ видях Иля Еренбург, изправил се пред книжарницата, която носеше неговото име. Разхожда
се напред-назад и все се връща към нея. Спрях се, познах го по портрета му
на витрината на книжарницата, заобиколен от цветя. „Здравствуйте, Иля Григориевич“, поздравих го и той се зачуди: „Здравствуйте, кто вы?“. „Ваш читатель!“ Стана му много приятно. „Не са сменили името на книжарницата, каза
той, в Москва няма с моето име.“ Казах му, че съм чел „Буря“, „Хулио Хуренито“,
„Люди, годы, жизнь“, „Падането на Париж“, „Деветият вал“. Еренбург преди революцията е живял дълги години в Париж, бил е там и когато германците влизат в града през 1940 г. Бил е приятел с Пикасо, той е рисувал негов портрет. Ка-
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зах му, че в Париж го помнят и Арагонови го споменават често. Еренбург беше
вече много остарял, почина скоро след това, в Москва го бяха вече забравили,
времето на Хрушчов не беше неговото време.
Обядвахме заедно в ресторант „Крим“, сам поиска да идем някъде да поседим. Извиках от редакцията фотограф да го снима пред книжарницата – така,
че да личи името, заприказвахме се за стари работи и той говори много откровено. За Сталин, този необходим и полезен за Русия злодей според него, за Русия, която с тази огромна територия и десетки националности без царе като
Иван Грозни, Петър Първи, Екатерина и властелини като Сталин – с желязна
хватка, ще се разпилее на парчета. Не спорих с него, стар човек, така мисли, но
май че излезе прав, сега, половин век по-късно. Беше много огорчен, дошъл по
свои издателски работи, никакви салтанати, в посолството не му дали и един
обяд. Така минава световната слава! Не спираше да разказва за Париж, за Берлин, за Испания. Знаеше историческата истина за Кирил и Методий, знаеше
много за Ботев, Вазов, Елин Пелин, за Георги Димитров. Бил е в България след 9
септември 1944 г., Сталин го изпратил да събере информация, с която да опровергае писанията на американския журналист Етридж, който дошъл в София
и след това написал маса плювни против България. Руски евреин, истински западняк, пък какъв българофил! Такива бяха Леонид Леонов, Александър Караганов, Бондарчук, Тамара Макарова и Сергей Герасимов, Андрей Миронов, Бог
да ги прости всичките, те починаха, но творчеството им ще остане и ще напомня за тях, за нашата българо-руска общност, родство и сърдечност. Всички съм
ги водил до Пловдив, моя любим град, до Стария град, до Начо Културата, из
ателиетата на пловдивските художници.
Нямаше кинофестивал във Варна, на който да не присъства съветска делегация. Идваха Сергей Герасимов и Тамара Макарова, Александър Караганов, Сергей Бондарчук, Аркадий Ваксберг, Юрий Ханютин, асовете на съветското кино, които подкрепяха най-добрите наши филми, идва самият Каплер, любовникът на Светлана Сталина от младежките й години. Фестивалът
беше през две години, винаги идваха стотина режисьори, кинокритици, киноартисти, продуценти и шефове на кинематографии от цял свят и толкова кинаджии от София. Присъстваха и кинокритици от Запада, представители на
сп. „Кайе дьо Синема“, сп. „Варайъти“, на в. „Монд“, на „Унита“. Аз осигурявах
две чайки и два мерцедеса от УБО чрез генерал Кашев, шефа на УБО, наемахме стаи в хотел „Интернационал“ или „Шипка“ на Златни пясъци и фестивалът започваше – цяла седмица, прожекции на филми в Спортната зала за 3000
зрители, там монтирахме 15-метров екран. Варненският фестивал, това бяха
десетина дни на прожекции, дискусии, пресконференции, интервюта, срещи
с публиката, обеди, вечери, приеми, дискотеки, танци до зори. На фестивала всеки път идваха на откриването или закриването Тодор Живков, Александър Лилов, Павел Матев, а след това Людмила Живкова. Това височайше
внимание на държавата и партията към киното правеше силно впечатление
на чужденците. Те се учудваха на близките приятелски отношения между артисти, режисьори, писатели и политически първенци. Още повече че филмите бяха критични към действителността.
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Една година делегацията се водеше от Саша Караганов, секретар на Съюза на съветските кинематографисти, но гледам, че всички се събират около друг човек, като че ли е най-важният, все него слушат какво говори. Питам кой е и Караганов ни запозна, това е знаменитият Каплер, когото Сталин
не е искал за зет. Името Каплер бях чувал в някаква песничка на Висоцки –
„Сталин Каплера не любит“. Каплер, сценарист на знаменити съветски филми
– „Ленин през Октомври“, „Ленин през 1918 г.“, „Котовски“, „Тя защищаваше
Родината“, се запознава на събирания на хайобществото на Москва с дъщерята на Сталин, която е 16–17-годишна ученичка, той бил много по-възрастен
от нея. Събиранията ги организирал брат й Василий. Светлана се влюбва в
Каплер. Сталин научава и е разгневен, зашлевява шамар на Светлана, нарежда да подслушват телефона й, да й направят обиск и да изземат всички писма
и снимки на Каплер. Не ще и да чуе за Каплер, този дърт евреин, че и женен
освен това, и го праща на лагер. „Не, казва ми Каплер, не бях на лагер, така
казват всички, за да се изкарат герои, изселиха ме в един сибирски колхоз, там
бях културно-масовик на колхозния клуб, устройвах вечеринки на селяните,
свирех на баян и китара, те не бяха виждали китара.“ По кое време е станало
всичко това, не разбрах, той е бил по време на войната кореспондент, в Сталинград изглежда. „Обаждах се на Светлана чрез общи приятели, докато баща
й я омъжи за сина на Жданов и аз престанах да търча по тази писта. Върнах
се в Москва, след като умря Сталин, и ето ме пак в киното.“ В този разказ на
Каплер всичко е вярно с изключение на това, че и той не разказваше за лагера,
бил е във Воркута 5 години. Нали е подписал декларация да мълчи, спазваше
я, двадесет години след смъртта на Сталин. Или го беше срам за държавата си
и за лагерите й. Руснаците, както и германците, не обичат да говорят за тъмните страници на своята история. Каплер ми подари с автограф, на Цвети и
на мене, една книжка и разбрах от разказа му, че авантюрата му със Светлана
е най-важната според него част от биографията му. Пие по малко водка и разправя истории, все едно че пише сценарий за филм.
За някои руснаци идването в България се смяташе за постижение. Първото пътуване в чужбина на Отар Йоселиани с „Жил певчий дрозд“ и на Емил
Лаотяну с „Табор уходит в небо“ беше в България. Крупни режисьори, големи
филми. Бяха безкрайно щастливи, че са „заграницы“. Лаотяну на връщане искаше да мине с влак през Букурещ, нали е румънец, а Йоселиани пък се молеше да
го заведем във френското посолство да се моли за специализация в Париж, видях се в чудо как да ги отбия от щурите им мераци. Сакън, казваше Капка Пеева, не им уйдисвай на акъла, че ще ни арестуват всичките, тях и нас барабар, от
съветското посолство всеки ден им следят програмата, къде ходят, какво говорят, с кого се срещат. Идваха и актрисите Людмила Гурченко, Людмила Савелиева, Лидия Шукшина, тя тук в София получи тъжната вест за смъртта на съпруга си, великия писател и артист Шукшин.
Един път акад. Дмитрий Лихачов каза, че трябва да си върви, защото имал
разрешение за една седмица и не искал да прави нарушение, за да го пуснел обкомът пак. Разбрах, че те, за да могат да пътуват, даже у нас, трябва да имат
партийно решение на съответния комитет. Тамара Макарова и Сергей Гераси-
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мов пък не дойдоха за откриването на Варненския фестивал, защото, както ми
каза Караганов, изпуснали заседанието на районния комитет на партията, който трябвало да реши дали да пътуват. Препитвали ги на заседанието на райкома какви са решенията на последния пленум на ЦК и какво е казал Брежнев в
някоя си реч. В Кан, когато ги представяха на публиката, хиляди хора им ставаха на крака и ръкопляскаха. Представяше ги Ален Делон. Световният печат пишеше за тях и за техните филми.
На мен и на Христо Христов паспортите ни бяха вкъщи. А секретарят на
Московския РК на КПСС, някой си Онуфрий Онуфриевич, си позволява да
препитва Сергей Герасимов и Тамара Макарова за последната реч на Брежнев.
Това се правеше, за да знаят всички хора в СССР, че зависят от една власт и че
никой няма лични права и свободи. Е, как СССР ще спечели икономическото
и политическото съревнование със САЩ, като всички граждани – и гениите, и
талантливите, и работливите, и тъпанарите, и мързеливците, дисциплинираните и разхайтените, допринасящите за развитието на страната и спъващите нейния напредък – се третираха по един и същи начин.
Руснаците – писатели и поети, художници, артисти, режисьори, ни завиждаха или по-скоро се радваха за атмосферата и за ролята на интелигенцията ни.
Стефан Данаилов, партиен секретар на Народния театър, Любо Левчев, председател на Писателския съюз, Светлин Русев – на художниците, Александър Фол,
професор, основател на световно направление в науката – тракологията. Всичките младок до младока, а руските велможи в културата – старци и замръзнали
като от сибирски студ. Къде Сашо Райчев на 50 години, къде Тихон Хренников
на 80 и от 40 години председател на Съюза. Да, ама те със световна известност,
а нашите – котловина. Когато станах директор на телевизията, бях 36-годишен
и като се представих на 75-годишния председател на съветската телевизия Лапин, той каза на заместника си – ние трябва вече да се пенсионираме, виж вече
децата започнаха да ръководят телевизиите по света.
Бяхме с Цвети на гости на Тамара Макарова и Сергей Аполинариевич Герасимов, те искрено обичаха България, българите. Приеха ни в огромен апартамент, обзаведен със западни мебели, а картините в хола – Пикасо, Брак, Шагал, Дали, подарени им от самите творци, картини от руски художници, от Репин и Суриков. Подарихме една картина бижу от Гошо Слона и един шедьовър
от Митьо Киров, домакините ни бяха при тях в Пловдив и много ги харесаха.
Картините на Ди Киро и Гошо Слона се наредиха до Пикасо, Шагал, Дали, Репин и Суриков, където им е мястото. Сергей Аполинариевич ни каза, че баща
му, питерски работник, е бил член на Благоевата група в Петербург, която е основала руската Социалдемократическа партия, преди Плеханов, арестували ги
заедно, баща му го заточили в Сибир, а Благоев го освободили, само го изгонили от Русия, защото казал, че по произход е дворянин. Не е излъгал човекът, в
България всеки има двор.
Приятелството с московската творческа интелигенция беше сърдечно. Как
само ни приемаха. С Павел Матев гостувахме в Москва в апартамента на Расул
Гамзатов. Там бяха още Александър Караганов, Константин Симонов, председателят на Съюза на съветските кинематографисти Кулиджанов, нашият Тодор
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Динов. Започнаха тостовете и по едно време Павел Матев ме подбутна, ще се
напием. Видях, че излива водката зад гърба си в една голяма саксия. И аз като
него. Като се върнахме от Москва, се получи правителствена телеграма от Расул
Гамзатов: „Подлецы, пальма высохла.“
Но в краткия курс по история на ВКП (б) и дума нямаше за Благоевата
група, както и в учебниците им по история не пишеше и дума за Кирил и Методий, не дай си, боже, да се спомене, че първият руски патриарх Киприян е
българин, че първите богослужебни книги от латински и гръцки са преведени на славянски по времето на Борис в България. Да, сигурно и при тях са идвали направо от Византия християнството и азбуката – щом децата на българските първенци са учили в Магнаурската школа, защо там да не е имало
и руснаци. Но някои руски учени и политици и досега не могат да преглътнат факта, че и чрез България при тях идват божието слово, старославянските букви, духовният клир, че България съхранява чрез Кирило-Методиевите
ученици за всички славяни славянската азбука и книга. Писмената реч в България с буквите на славянската азбука е въведена от Борис Първи през девети век, когато българите са и покръстени. В Русия покръстването става двеста години по късно, а официално кирилицата се приема по времето на Петър
Първи. По късно, когато България е под турско робство, става обратният поток, идват книги и духовна просвета от Русия към България, възниква митът
за Дядо Иван, който ще ни освободи. Българи се учат в Русия на руски разноски и после се връщат в България, за да сеят просвета. Българите чакат свободата и се борят за нея с помощта на Русия. Което и става. Русия пролива кръв
за създаването на Третата българска държава.
Руските историци и филолози и по македонския въпрос си имат свои възгледи. Сега какво да правим, не всички могат да са на равнището на Дмитрий
Лихачов или Державин. Най-големи руски учени и писатели са подчертавали
българската роля в културата на славянството. През 1824 г. Калайдович издава
в Москва книгата си „Йоан Ексарх Болгарский“, пак тогава е отпечатана книгата
на Йозеф Дубровски „Кирил и Мефодий, славянские первоучители“, да не говорим за изследванията на Юрий Венелин, на академик Голубински, на академик
Шахматов, за „Энциклопедический словар“ на Брокхауз и Ефрон, за писанията на Ломоносов, Екатерина Втора, Карамзин, Успенски, по-късно на Толстой
и Достоевски и още десетки и десетки големи руски имена. Всички те подчертават ролята на България в съхраняването и разпространяването на славянската писменост. Димитър Райков пише подробно по този въпрос. Като началник на българската полиграфия през 60-те години отива в Москва при колегата си да иска да закупи за нашите печатници нови шрифтове. Показал на съветския началник вестник „Работническо дело“ и онзи възкликнал: „А-а, не знаех,
че и вие като сърбите ползвате нашите букви.“ Подценяването на тези исторически признати факти от руската историческа, политологична мисъл започва,
когато Русия, а след това СССР водят активна политика на влияние на Балканите, особено когато Сталин, Жданов и Суслов налагат тезата „Россия – родина слонов“.
Активни бяха личните връзки на българските и съветските творци. Сте-
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фан Данаилов и Мàрата Данаилова канеха често Андрей Миронов и жена му на
гости у тях в България. Жената на Андрей Миронов, като видя кухнята и апартамента на Марата, се разплака, тя перяла на ръка, нямала пералня, нито миялна, нито микровълнова електрическа печка. Голяма диря в творчеството на
Народния театър остави Стефан Данаилов, той е неотделим и от разцвета на
българското кино. Стефан Данаилов понесе българското кино към небесата, то
стана народно изкуство тогава, когато българите бяха завладени от таланта му,
още от сериите „На всеки километър“, където той и Гришата Вачков спечелиха
сърцата на мало и голямо. Стефан и Марата са наши с Цвети най-добри и сърдечни приятели. Не се учудвам, че в трудните години след 10 ноември той не
само остана социалист, а се включи със своята огромна енергия, ум, такт и талант, особено като депутат и министър на културата, в защита и за осъществяване на своите идеи и планове за развитие на българската култура в тези антикултурни условия. И винаги отзивчив и на разположение на приятелите си и на
колегите си от театъра.
Оценката на руските кинематографисти, театрали и културни дейци ни
предпазваше от вътрешното самоизяждане и завист, потискаше изблиците на
догматизъм и ограниченост, лансираше ни в света. Чест ни прави прозрението
на Дмитрий Лихачов, че България е била държава на духа и по време на робството е изиграла огромна роля за разпространение на християнската култура в
Русия и в славянския свят. Той, както и друг свободолюбец, проф. Георги Гачев,
от български произход, както и колосът на руската литература Леонид Леонов
поддържаха преки връзки с Людмила Живкова и с Георги Джагаров, със своите
български колеги и преди всичко с Тончо Жечев и с Петър Динеков.
Веднъж Тончо Жечев и Георги Гачев се разхождаха из гората в квартал „Изток“ около Тончови и аз присъствах на изключителен спектакъл. Тончо започна
да рецитира Лермонтовия „Утес“ на руски, стигне донякъде и Георги Гачев поема по-нататък. Великолепно.
Тончо:
Ночевала тучка золотая
на груди утеса-великана.
Утром в путь она умчалась рано,
по лазури весело играя;
Гачев:
но остался влажный след в морщине
старого утеса. Одиноко
он стоит, задумался глубоко,
и тихонько плачет он в пустыне.
И следва „Тамара“ от Лермонтов. Тончо: „В глубокой теснине Дарьяла“, Гачев: „Где роется Терек во мгле“ – и така до края. Велик рецитал. Пред мене сред
гората вдъхновено рецитираха двама чародеи, освободени от своите и от световните грижи. На единия баща му убит в сталинските лагери, той гонен и неиздаван двадесет години, през които написва вкъщи петнадесет книги, а дру-
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гият току-що уволнен като директор на институт от седесарите – рецитираха
щастливи като деца. Тях двамата ги теглеше любовта към поезията, към Русия,
единият чист българин, другият полубългарин – свързваше ги общата кръв и
вярност към бащиния дух, нас тримата ни свързваха общи чувства. Празникът
завърши с яко хапване и пийване у нас в Панчарево, заедно със сина на Георги
Гачев, Димата, Цвети и Ваня.
Леонид Леонов имаше в България добър приятел – професор Иван Цветков. Той го води един път при Ванга и помоли да ги чакаме, за да даде Леонов
интервю пред нашата телевизия. Закъсняха, но аз ги чаках заедно с екипа. Леонов дойде и беше като замаян. Ванга го питала: „Защо не ходиш на гроба на
баща си, защо не отговаряш на писмата на сестра си от Париж?“. А той споделил с Ваня Цветков, че баща му е убит и погребан като белогвардеец от армията на Колчак в Сибир, а сестра му избягала след революцията и той криел това
от широката публика. След това Ванга го заяла защо убива хубавия човек, главен герой на последния му роман, и той признал, че романът му е в чекмеджето
на Суслов, в ЦК, и не го пускат за печат, ако не промени края, в който главният
герой наистина загива. Леонов попитал Ванга защо миналия път не му казала,
че жена му ще почине, не го предупредила, а тя отвърнала: „Как да не те предупредих, какво ти дадох за подарък, нали една кафеена чаша само, не се ли сети,
защо не ти дадох две, защото нямаше да имаш нужда от втората.“ Леонов беше
добър приятел и с Георги Джагаров и те често се срещаха в София и в Москва.
Георги Джагаров беше в истинския смисъл на думата артист, поет, водеше се от
чувствата си, а те бяха дълбоки, вулканични и непостоянни. Към него се сипят
тежки обвинения за политическата му роля и за връзките му с Тодор Живков.
Знам какво се приказва и някои от приказките имат основание. Когато след 10
ноември върнаха в партията Валери Петров и Христо Ганев, в ЦК на БКП те се
качвали по стълбите да идат да си получат партийните билети, а отгоре слизал
Джагаров, който идвал да върне своя. Така говорят, може и да са писателски
приказки, но е известно, че Георги Джагаров постави въпроса за изключване от
партията на тези, които не гласуваха протест против Солженицин. Но аз не се
занимавам с политическата роля на Георги Джагаров, ако беше само тя, той нямаше да влезе в историята на българския дух. Ще мине време и прегрешенията
на много хора ще се забравят или преоценят и от тях няма да остане нищо, но
от грешници като Джагаров ще остане много, всичко от неговата ботевска поезия. Познавам го от 1954 година, когато се върна от Москва, от първите му стихосбирки „Моите песни“ и „Лирика“. На софийската градска конференция на
Комсомола той вместо изказване направи цял рецитал от свои стихове и беше
бурно акламиран. Помня неговия стих „Земя като една човешка длан, но по-голяма ти не си ми нужна“. Георги Джагаров беше широко скроен човек с вулканична душа, родèн поет, обичаше живота и хората и пишеше честно. Роден като
поет, живя като поет и умря като поет. Трагично, в изолация. Българската поезия може да се гордее с Георги Джагаров.
Големите руски творци винаги бяха приемани в ЦК на БКП от Александър Лилов. Дмитрий Лихачов с неговите изследвания върху българската литература, история и народност, с теорията му за „държавата на духа“, за ролята
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на писмеността на Кирил и Методий, за славянството заслужава да му се издигне паметник, да се кръсти на негово име бъдещият руски университет в България, защото не може у нас да има американски университет, а да няма руски.
А изследванията на професор Георги Гачев за Христо Ботев, за Йордан Радичков, за влиянието на природата върху българския национален характер ще останат като най-светли страници в световната литература, посветени на българската духовност. За българската литература, история и език Георги Гачев говори в своите лекции в университетите в Русия, в САЩ, в Полша и в други страни
на света. Георги Джагаров беше на път да уговори проф. Гачев да стане български гражданин, да дойде да живее у нас и да си издаде книгите, които в Москва не бяха допускани до печат, но той, като постоя малко в София, се отказа. „У
вас човек не може да принадлежи на себе си, да работи спокойно, всеки момент,
без да предупреди, някой може да ти дойде вкъщи, приятел или роднина, а тук
родàта е до девето коляно, и да стои, докогато му скимне, ужас, нашествие някакво“ – с тези думи той обясни отказа си. Половин българин по произход, но
цял руснак по възпитание и мироглед, и то съветски. Когато рухна съветският социализъм и всички се отказаха от него, Георги Гачев написа статия със заглавие „Аз съм съветски човек“. Професор Георги Гачев е почетен доктор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Споменавам няколко имена, но те са стотици във всички области на културата и науката. Аз самият още като дете бях закърмен с любов и уважение към
Русия, а какво да говорим за приноса на обществената ми дейност и образование към моето оформяне. Завършил съм поредица от курсове, школи в Москва, поддържах приятелски връзки с руските си колеги, имах винаги подкрепата, която ми даваше авторитетът на семейството на жена ми. Винаги, когато пътувах за Москва или канех тук в София руснаци, вземах Цвети, не само защото тя говореше великолепен руски и познаваше руската култура, но и защото
създаваше великолепна атмосфера. С руснаците, със съветските хора се работеше леко, в атмосфера на другарство и пълно разбирателство. Говоря за топлотата и сърдечността на руския човек, на руския интелектуалец. В него има нещо
тургеневско. Тежка и бездуховна е руската бюрокрация и държавно-партийната машина, тежък е битът, животът на руснаците. „Молодой человек, вам куда“,
подвикват по коридорите на хотелите, в метрото се блъскат, както и по опашките в магазините, а и като вървят по улиците, не можеше да си купиш билет, да се
качиш на влака и да заминеш от Москва нанякъде – трябва направление. Защо
бе, питам аз? И отговорите бяха смешни: „Ами ако 200 милиона поискат да дойдат в един ден в Москва, какво ще стане?“. Да, ама 200 милиона теоретично могат да поискат да пристигнат в един ден и в Париж, и в Лондон, и в Ню Йорк, и
никой не спира десетките хиляди реални пътници заради това.
Няма да забравя никога един съвет на моя тъст. Още преди да замина за
Париж, бях поканил вкъщи група съветски гости, включително и от съветското посолство. Внезапно тъщата и тъстът ми се върнаха вкъщи, минаха покрай
компанията. На другия ден бащата на Цвети ми каза: „Павле, не кани вкъщи
руснаци, които не са ти много добри лични приятели. В службата, ако приемаш
руснаци, нека винаги да има наоколо твои колеги, свидетели. Не знаеш тяхната
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практика: пишат и говорят след това каквото си искат, или по-точно – каквото
се иска от тях в момента. Аз и баща ми, а и Георги Димитров, сме им яли попарата.“ И наистина не си спомням вкъщи да са идвали руснаци на гости на Петър Коларов, въпреки че семейството му обичаше Русия. И дума да не става, те
обичаха и уважаваха Съветска Русия и руските, съветските хора. Нали там са се
спасили от затвори и преследвания, там са учили и работили, там са били в годините на първата си младост.
Но когато Тодор Живков, Митко Григоров и Борис Велчев го извикаха и
му предложиха да замине посланик в Москва, след като го освободили като министър на народното здраве, какъвто беше 15 години, той отказал с думите: „22
години съм живял в Москва, стига ми.“ Остана в България като председател на
Червения кръст. Разбира се, това са „неизбежни разходи по производството“.
Като разказвам за Москва, идва ми на ум една сцена в кабинета на моя колега Филип Ермаш, председател на Госкино. Извика той един сътрудник на международния отдел да изпълни някаква задача по нашето сътрудничество. Оня
застана на вратата на кабинета и не се приближи, докато не му беше даден знак,
застана мирно и само казваше: „дас“, „дас“. На излизане колегата се движеше
заднишком, с лице към нас и чак при вратата застана мирно, поклони се и излезе. Когато попитах Аркадий Ваксберг какво означава това „дас“, той ми отговори „да, сударь“. Като чиновниците при императора след 70 години съветска
власт и равенство.
Да, но когато в телевизията закъсахме за апаратура, помолих председателя
на Гостелерадио за един телерекординг и той свали от доставките за телевизията
в град Саратов и го изпрати в София след 10 дни. Исторически България е имала нужда от Русия – и сега, когато тези връзки са подложени на чуждо влияние и
изпитание, ние, българите, и особено нашите политици, трябва добре да преценяваме нещата. Кога България ще изпадне в зависимост – когато строи заедно с
руснаците газопроводи и атомни електростанции или когато остане без или с недостатъчно газ и електроенергия, кога ще бъде по-зависима – когато има да продава газ и електроенергия или когато няма какво да продава, а ще купува, когато
взема такси от транзитиране на енергия или когато плаща за това.
Ако България не поддържа активни културни, духовни връзки с Русия на
основата на тесни икономически и политически отношения, ако не си сътрудничи все по-тясно с руската православна църква, България ще се американизира, у нас ще бъде приета след дори по-малко от век латиницата и българите ще
бъдат покатоличени. Президентът Петър Стоянов нали награди с орден един
австриец за заслуги към България, пък тоя бил радетел да приемем латинската азбука и католицизма. Българоотстъпници в нашата история има бол, да ни
потурчат, да ни погърчат, да приемем друга вяра. Боже, дали това може да стане, изтръпвам, гоня тази мисъл от главата си. Ще позволи ли това нашата църква, която ни опази от потурчване, от погърчване. Само единението на църквата
с интелигенцията, с учителите, с творците на българското слово и песен, с българския театър и читалище могат да запазят българщината у народа. Не партиите и политиците, които са продажни и подкупни.
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Борис Михайлович Неменский
ЕЛИЗАВЕТА ЖАРОВА. Из серии «Поколение». 1977.
Оргалит, м., 100х78. Государственная Третьяковская галерея
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РУСИЯ В БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ*
Христофор Тзавелла
В СЛАВНА РУСИЯ ЩЕ ИДЕМ
ИК = 16
1.

5.

Христофор Тзавелла – поет,
журналист, етнограф, фолклорист, историк, сценарист, режисьор. Автор е на няколко стихосбирки. Събрал е и е издал хиляди песни, приказки, пословици и
поговорки от Егейска Македония.
Под негова редакция са издадени
спомените на Анастас Лозанчев,
член на главния щаб на Илинденското въстание, дневникът на
костурския войвода Лазар Киселинчев, както и биографична книга за живота на свещеноиконом
Търпо Поповски. Автор е на книгите „Глаголици“, „Кирилици“, „Образът на Русия в български народни песни от Мизия, Тракия и Македония“ и др.

10.

Стоян Калинка думаше:
– Булко Калинке, мари Калинке,
Сбирай, Калинке, рубата,
Сбирай я, чувальосвай я,
Че я в стобора изнасяй,
В стобора, под трендафила,
Че сутрина рано ще вървим,
В славна Русия, мари, ще идем,
В Русия на леснината,
В Русия на свободата!
Че там имат земи широки,
Широки още, мари, свободни,
Ще орем и ще сееме,
Свободно ще живееме!

ОТ РУСИЯ ИЗГРЯВА И ЗАЛЕЗВА СЛЪНЦЕТО
СПК = 21
1.

Мирчу Еленки думаше,
– Любе Еленке, Еленке,
Да знаеш, любе, да знаеш,
Сички кумшии ще бьагат,

* Откъс от книгата на Христофор Тзавелла „Образът на Русия в
български народни песни от Мизия, Тракия и Македония“. С.,
изд. „Български писател“ и УИ „Св. Кл. Охридски“, 2009, с. 74,
81–82, 291–296.

138

бр. 3/4 – год. XV

РУСИЯ В НАЦИОНАЛНАТА НИ ПАМЕТ
5.

10.

15.

20.

25.

Нагоре къмто Русийе;
Русийска земя широка,
От нех си слънце изгрьава,
Над нех си слънце зальазва;
Събирай, любе, събирай,
Нашето скъпо имане,
Нашите дребни дечички,
Колата да се товари,
Аз ще да, любе, отида,
Костите да ги откопам,
От гроба да ги извада,
Да пойдат живи-умрени,
У нова земе Росийска,
Де ньама турци поганци,
Вьарата да ни поганьат,
Родата да ни посрамват! –
Еленка Мирчу думаше:
– Любе Мирчо льо, Мирчо льо,
Ни ти имане събирам,
Ни ти дечинки пуснавам,
Ни ти колата товарвам,
Ни си гробове изпразвам,
Ку ходиш, Мирчо, сам ходи,
Я семе в нива н‘оставам,
Преди да нива изкласи,

30.

35.

40.

45.

50.

Преди се жътва зажъне,
Ни на Тоз свьат не отивам! –
Още си дума думаха,
Турците клети дошлили,
Тия са Мирча хванали,
Назад му ръки вързали,
Вързали люто питали:
„Мирчо льо, Мирчо чорбаджи,
Изва/ж/дай, Мирчо, доньасай,
Твоите жълти жълтици,
Къщата да не изгори,
Дечинки да не с‘опекат,
Душичка да не остани,
Кой кому помен да прави!“ –
Мирчо на турци думаше:
– Дружина турска, дружина,
пуснете Мирчу ръцете,
жълтици да си откопам,
на вази да ги подарам! –
Пуснали Мирчу ръцете,
Не вади Мирчо имане,
Извади сабьа дипльанка,
Разсече вьара поганска,
Па търгна на път с Еленка,
на път за майка Русийе!

ПОСРЕЩАНЕ НА РУСКА ВОЙСКА
ПАП = 136
1.

5.

Стани, кьерко, стани чендо,
Китка цветьа дъ накитиш,
Равни дворьа дъ изметиш,
Дъ пусрешнеш руска войска,
Руска войска – Божа войска,
В наща църква шъ си вльазе,

10.

Наще молби шъ си врьаве:
„Бог дъ речи, Бог дъ даде,
права вьара /Х/ристосо/в/а,
дъ веку/в/а, дъ раду/в/а,
дъ раду/в/а цьала дуньа!“
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РУСКИТЕ ОСВОБОДИТЕЛИ
- Вариант „А“ МНП = 137
1.

5.

10.

Задал се е, задал, мамо,
Черен темен облак:
Не е било това,
„
Черен темен облак,
Това най е било,
„
Руските юнаци,
С черните калпаци; „
В селото влязоха,
Байрак си забиха,
„
Стред село послано, /2/
С червени прегачи
„
и бели дюльбени;
Хоро си завиха,
„

15.

20.

25.

С нашите девойки,
За ръки хватени,
От сърце срадвани:
Свободно що играт,
Играт и си пеят:
„Фала тебе, Боже,
Народ що си имаш,
Руски да се казва,
Вьара да си брани,
Братя да си пази,
Как се очи пазат:
Господ да го милва,
Царя да го слуша!“

„
„
„
„
„
„

РУСКИТЕ ЮНАЦИ
- Вариант „Б“ ВСт-3 = 138
1.

5.

10.

Зададе се, мамо,
Черен темен облак.
Не е било, мамо,
Черен темен облак,
Но е било, мамо,
Момци кьелугерци,
Руските юнаци
На хоро дойдоя,
Като ги видеа,
Малките девойки,
Дюлбене свалиа,
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15.

20.

Земята покриа.
Една малка мома
Тя дюлбен не свали,
Тя земя не покри,
Тя ми са чудела:
„Боже ле, Господи,
Защо ни дойдая
Руските юнаци;
Дали вяра да делят
йот турци българи?“
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РУСКИТЕ МОМЧЕТА
- Вариант „В“ ВСт-3 = 139
1.

5.

Зададе се, мамо,
Темен, черен йоблак.
Не е било, мамо,
Темен, черен йоблак,
Ли ми й било, мамо,
Руските момчета.
На оро дойдоа,
На коне яваа.

10.

15.

Слязаа от коне,
Вързаа конето
За червен трендафил.
Малките девойки
Гато ги видяа,
Свалиа дюлбене,
Покриа земята.

ЮНАЦИТЕ НА МОСКО
- Вариант „Д“ СДД = 141
1.

5.

10.

Зададе се, мале,
Черен темен облак;
Не е било, мале,
Черен темен облак,
Най са били, мале,
Московски юнаци; /2/
На хоро дойдоха,
От седла слезнаха,
Като сиви орли;
Коне си вързаха,
За червен трендафил
И стрък бьал босилек.
Щом ги огледали,

15.

20.

25.

Наще малки моми,
Дюльбени свалиха,
Земьата покриха.
Едно малко моме,
Дюльбен не си свали,
Земьата не покри; /2/
Че хи хубост грее,
Като ясно слънце;
Ней хи Моско дума:
„Моме, малко моме,
Стани да си ходиш,
Света да не грееш,
момци да не гориш!“
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ЗДРАВСТВУЙТЕ, БРАТУШКИ!
Иван Вазов
чини му се, че е сън…
Изведнъж с туптенье, с звън
приближават кат вихрушки.
Той си шапката свали
и ги поздрави:
здравствуйте, братушки!

Иван Вазов – (1850–1921)

– Мамо, мамо, я ги виж!
– Що е? – Идат, погледни ги.
С пушки, с саби… – Що стоиш?
Скоро, чедо, поздрави ги!
Тях ги бог прати насам,
да помагат, чедо, нам. –
И детето дава крушки
на солдатите без страх
и крещи на тях:
здравствуйте, братушки!
Генералът кат орел
ескадроните повежда,
а орачът се запрел
и омаян ги изглежда:
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Шипка! Шипка! Гръм се чуй.
Гурко мина планините!
Радост, чудо беше туй!
И на Тракия момите
срещат храбрите борци
и покриват със венци
техни глави, коне, пушки…
И кат стискат им ръце,
викат от сърце:
здравствуйте, братушки!
Как са горди тез момци!
Един казак варди, гони
хиляди злодей, крадци –
цели турски легиони.
И народа с лик засмен,
като гледа вече в плен
тия полкове хайдушки,
на казаците добри
тъй благодари:
здравствуйте, братушки!
Русе, 1878
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ВЯРАТА И НАДЕЖДАТА НА
БЪЛГАРИНА КЪМ РУСИЯ
Петко Славейков
Посвещава се на руския народ
Кат Русия няма втора
тъй могъща на света;
тя е нашата подпора,
тя е нашта висота!
Руска сила, руска воля,
руска кръв и руский пот
ще избавят от неволя
наший падналий народ.
Петко Славейков – (1827–1895)

…
Род и вяра е идея
за Русия най-света;
нейний подвиг е за нея –
благородна й целта.
Със Русия днес съгласни
да застанем брат до брат
и да станем сопричастни
в този неин подвиг свят.
Долу всички спекуланти,
да сломи се техний рог;
да смирят ся интриганти,
да живее руский бог!
март 1877 г.
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НЕИЗТРИВАЕМИЯТ ОБРАЗ*
Николай Петев

В

Николай Петев – литературен критик и публицист. Автор
е на книгите „Тук, във времето“
(1982), „Поезия и позиция“ (1985),
„Фарът и неговият пазач“ (1989),
„Зад завесата на политическия
театър“ (1997) и „Фарът, пазачът и вятърът“ (2006). Председател е на Съюза на българските писатели и на Управителния съвет
на Агенция София прес. Заместник-председател на Международното съобщество на писателските съюзи.

сяка книга е един разговор. Всяка хубава книга,
защото има четива-монолози, интересни само за
автора. И, ако сме статистично точни – те са значително повече. Диалогът с читателя обаче гарантира
продължение и по-дълготрайна съдба на произведението. Добрият автор предлага мисъл, разчленява я и
най-важното – започва разговор с читателя, с неговата памет или с неговото мечтание. Тази мисъл може
да е състояние или документ, но най-важното – трябва да е покана за разговор. Нещо като „Здравей!“ или
здрависване с очи.
Народната песен е предложение на народа за
разговор. Разговор със себе си. Разговор за себе си.
Най-важният контакт. Житейски така ми се случи, че
работех по обнародването на книги. Хиляди книги. И
умни, и глупави. Дори издадох 200 страници на някакъв професор на тема „Как се прави събрание“. Пуснах безброй стихосбирки с надеждата, че сполучливата строфа няма да остане сираче… Макар и рядко,
радвах се на книги, които още в ръкопис ми нашепваха, че са събитие.
Такъв е случаят и със следващите страници.
Защо ли? Когато във времето нещо отсъства, а на
100% си убеден, че то е вечно, че то е заредено и с история, и с бъдеще, че то е общочовешко и изключително важно национално, тогава се появява от белите страници полъхът на събитието.
Днес, в това несъзидателно, в това мътно, хлъзгащо се и безбъдещно време, което на всичко отгоре

* Предговор към книгата на Христофор Тзавелла „Образът на
Русия в български народни песни от Мизия, Тракия и Македония“. С., изд. „Български писател“ и УИ „Св. Кл. Охридски“,
2009, с. 19–24.
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мирише твърде неприятно, полъхът на Русия почти отсъства. Заменят го или с
газ, или с формализъм, или с лична изгода. А този дъх съществува. И то как? В
народа съществува – в топлата му душа, която е стаена в очакване на слънчевото време. Образът на Русия може да бъде закрит с неонови реклами и грамадански билбордове, но не може да бъде изтрит. Той е там, дълбоко в сърцето, докъдето рекламните клипчета не достигат. Защото изворът е високо, идва от некомерсиализирания народен певец, за когото отговорно можем да кажем, че е
най-истинската съвест на народа. Колко прекрасно би било той да бъде Учителят на съвременните литератори.
И още нещо. Благодарността не е днес най-популярното ни качество.
Тази ценност е приглушена по много причини – да не си „спомняме“ за миналото, да не се „разсейваме“, когато върху други приоритети трябва да се съсредоточаваме. Общуването между хората, топлината между тях прави колективизъм, а това не било нужно. Сега били важни индивидуалистите и сметката. Сметката между хората, сметката между народите. Ето защо ние сме против тази глупост. Българите са благодарни на Русия за свободата и ще бъдат.
Настоящата книга е такъв малък знак – едно искрено „благодаря“ във времето на налаганото ни отчуждение.
Зад всяко дело стои човек. Искам да ви разкажа повече за Христофор
Тзавелла – личността, която направи това произведение литературен и обществен факт. Още като юноша съдбата извежда Христофор Тзавелла извън
пределите на родния край. Но вместо да се загуби някъде из света като „обрулен лист“ от бурите на времето, той съумява да получи висше образование, да
се развие и прояви като надарен поет, журналист, етнограф, фолклорист, историк, сценарист, режисьор и страстен библиофил, притежаващ богата библиотека и разнороден архив. В различни страни, между емиграцията от Македония и Беломорска Тракия, той успява да събере уникална фолклорна колекция, която се състои от 334 000 поговорки и пословици, 28 000 клетви, 26
000 народни песни, 12 000 приказки, 8000 гатанки, 14 000 ругатни, 480 молитви и много други жанрове. Именно поради това феноменално обстоятелство
акад. Дмитрий Лихачов, посещавайки на 18.ІХ.1988 г. дома на Тзавелла, с възхищение написва в неговата почетна книга: „Я совершенно поражен колоссальностью всего того, что сделал Христо Тзавелла, труда и огромной культурной ценностью.“ Събраните български народни песни за Русия предимно
са записани в Мизия, Тракия и Македония.
Душата на Тзавелла е овладяна от родовото генетично унаследявано верую, че героят умира в името на народа, а народът живее с името на героя.
Той е потомък на стар род, който заедно с войските на Георги Кастриоти
(Скендер бей), с полско-маджарския крал Владислав ІІІ Варненчик и с трансилванския войвода Ян Хунияди са водили съдбоносни битки с войските на
султан Мурад ІІ от 1444 до 1453 г. Впоследствие родът Тзавелла, чието родословно дърво се е разклонило в много страни, един войнствен клон от него се
установява в недостъпните висини на Епир, в кратера Сули и Самонива. Ламбро Тзавелла, 1740–1792 г., като глава на Федерацията на сулиотите в Епир,
решава и изпраща тричленна делегация през 1770 г. до руската императрица
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Екатерина ІІ Велика с молба за военна помощ. Лично императрицата приема
делегацията с помощта на братята Иван, Григорий, Алексей, Теодор и Владимир, синове на граф Григорий Иванович Орлов. Един от тях – граф Григорий
Григорович Орлов, играл основна роля в бунта против цар Петър ІІІ и последвалото възцаряване на Екатерина през 1762 г., има лирическа близост с Екатерина ІІ и пръв от руските държавни мъже започва да разработва стратегия за
освобождаването на балканските християни от турско иго. Екатерина ІІ Велика изпраща граф Теодор Григорович Орлов, заедно с руската флотилия на
адмирал Спиридов, която разпънала победоносни платна в Егейското, Средиземното и Йонийското море. Превземат о-в Хидра, прогонват и нанасят тежки удари на 18 турски кораба, след което още няколко острова преминават в
руски ръце. В тези сражения, особено във водите на Йонийско море, вземат
доблестно участие и моряците на сулиотите.
Ето там някъде е началото на моя приятел, българския писател Христофор
Тзавелла. А после… После идва България. Обиколки по села и махали… Трудното излизане на книгите му. Радостите при появата им. Подозренията… За какво е
дошъл в България… И то от Канада! А събраните песни, поговорки?!
Христофор никога не е работил за пари, а винаги за идеята. Спомням си
един трагикомичен случай. Годината е 1990. Годината на Лукановата раздяла на
държавата от гражданите. Тзавелла имаше 34 кв. м гарсониера в „Младост“, която не беше платил и където си държеше архива. Редяхме се двамата на едни километрични опашки, за да решим този въпрос (аз – за компания и от солидарност).
Озверели от бюрокрацията, от студа и празните магазини, изведнъж сутринта
виждам, че острите черти на Христо са изчезнали и се смее, та грее: „Да ти кажа
какво ми се случи нощеска. Звъни телефонът в 3 часа през нощта. Обажда ми
се Цильо (Васил) – мой братовчед от Канада. Не бях го чувал 25 години. И вика:
„Ристо, помниш ли как през 1956 година купихме двуетажна къща за 28 000 долара в Торонто?“. Отговарям: „Помня. И затова ли ме потърси в три часа през нощта?“. „Не, не, почакай. Ти тогава през 1964 година ми каза, че ще ходиш да правиш
филм за Илинденското въстание и да събираш народни песни в България и затова си искаш своя дял. Е, тогава аз ти дадох 14 000 долара!“. „Добре де, затова ли
ме събуди, това да ми кажеш?“ „Не бе, вчера дойде един китаец от Хонконг и ми
каза, че ми дава 4 милиона за къщата. Аз му казах и 5 да ми даваш, не я продавам.
Той ми отговори, че ми дава 6, а този пуст мой език, без да ме пита, каза: „Твоя е!“.
И така, сега имам 6 милиона, а ти сега какво имаш?“ Смяхме се от сърце единствени на опашката. После, с много нерви и заеми, след месечни разправии Христо
купи гарсониерата и архивът му имаше дом.
Тзавелла е перфекционист. Той изпипва своите текстове в детайли, многократно и многостранно ги оглежда и в това е видна неговата изключителна
отговорност. Тя го движи и в голямото, и в малкото.
Нарочно не се спирам на текстовете. Те са такива мъниста, че не бива да ги
докосваме. Можем да ги галим само с очи и чувства.
Благодаря ти, Христо, че те има.
Сигурно и Русия, и България ще ти благодарят.
Историята ще те познае.
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осред зима Вика се оказа при баба си на село
– ама не по своя воля. На шестнайсет годинки
трябваше да направи аборт. Влезе в една компания и
с компанията – накрай света беше готова да иде. Напусна училище, взе да изчезва от къщи, завъртя се, залюля се… докато се усетят да я свалят от въртележката – вече беше надула корема, нямаше отърване. След
болницата й дадоха една седмица да стъпи на крака,
а после баща й впрегна старата си „Нива“ – и, докато не се е опомнила, изселиха я при баба й да я превъзпитава. И ето, втори месец се мъчи да се превъзпитава: приятелки не търси, бабата телевизор няма
– ще изтича за хляб, ще донесе вкъщи дърва и вода и
– в леглото с книжката. През март в осем вече е тъмно, а електричеството… минаха онези времена, когато електричеството всеки миг беше под ръка. Сринаха заради него селата на Ангара, нахвърляха ги как
да е в един куп, наводниха полята и ливадите, срутиха вековния порядък – все заради електричеството, а
накрая точно тия села подминаха, прокараха жиците
далеч встрани. При някогашните порядки произвеждаха ток за местни нужди от нафта, ама сега нафтата стана златна, трябват маса пари. Сутрин ще посветят, докато излезеш за работа, а вечер – не винаги…
Наталия по бабешки си ляга рано, подир слънцето;
Вика ще поскърца-поскърца на продънения пружинен креват и също стихва.
Тя е едро момиче, налято, на вид – наистина за
женене, но умът й е детски, незрял, главата изостава.
Все още задава въпроси там, където е време да живее
с отговорите. И една такава вяла – от мързел ли, от
безразличие ли. Ако й кажеш – ще го направи, ако не
й кажеш – няма да се сети. Такова едно потайно мобр. 3/4 – год. XV
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миче, тиха вода. Широко отворените кафяви очи на едрото смугло лице гледат
дълго и без да мигат, а виждат ли нещо – не е ясно.
Тази вечер сънят не идваше. Случва се понякога: сякаш самата природа
ти изпраща някаква печал, сякаш нещо недовършено се вкопчва в тебе и не ти
дава да се отпуснеш и да заспиш. Наталия въздишаше и се въртеше; Вика тихо
пъшкаше и се обръщаше ту на едната, ту на другата страна. Ще се заиграе с котето и току ще го хвърли на земята. Зад тънките бели перденца на двата прозореца, гледащи към Ангара, под ранния месец блещукаше ранната вечер. Угасна електрическото сияние – и отново видяха небето, запротягаха се като всяка
Божа твар към слънчицето, започнаха да забелязват кога младият месец е като
скобка, кога луната е пълна.
Изминалият ден беше чудесен – слънчев и ярък. Замръзналата корица на
дебелия сняг искреше, първите ледени висулки звънтяха, топенето започна и
от това въздухът леко нагарчаше. Отвъд Ангара разлялото се след залез слънце
зарево дълго горя и дълго се бави, попивайки в небето, а после по бялото поле
дълго се стели, вече не мекото зимно, а съвсем ново покривало от нежна синева. Но още преди да падне мрак, изгря и се разгоря звездното небе с младия месец начело и се поръсиха над земята капчици росна, студена светлина.
Не, сънят не идваше, изобщо не идваше. Измъчени, бабата и внучката продължаваха да си приказват. През деня Наталия получи писмо от сина си, Викиния баща. Прочете Вика: баща й се кани да дойде на проверка. Сигурно заради
писмото и двете не можеха да мирясат.
– Ще замина – още през деня изстреля Вика и сега повтори: – Ще замина с
него. Няма да остана повече.
– Май ти омръзна с бабката?
– Абе, всичко ми омръзна…
– Още не почнала да живей и вече й омръзнало. Какви сте таквиз заспали
– не им бил интересен животът!
– Че що да не ни е интересен? – уморено, а може би с раздразнение отвърна Вика. – Интересен е…
– Интересен – като песен. Едва подраскали на портичката, дето хора живеят, и вече – омръзнало им!… Погледнали през ключалката, че другояче живеят… по друга мода. А по вашта мода… – по-добре ли е?
– Омръзна ми. Спи, бабче.
– Ох, де да можех да заспя… – взе да въздиша Наталия. – И какво? – не отстъпи тя. – Не ти ли е криво сега?
– Криво ми е. Кое да ми е криво? – изведнъж се усети Вика и седна в леглото. – Кое?
– Викаш: ще замина – отвърна Наталия, – а ние с тебе ни веднъж не си похортувахме. Не ми каза: геройство ли беше тая работа за тебе или грях? Сама
как се виждаш? Такава загуба преживя!
– Това сега не е важно, стига!… Какво все ми навираш старото време! Минахме го вече!
– Къде го минахте?
– Още в първи клас. Сега всичко е друго. Сега е важно жената да е лидер.

149

КУЛТУРА
– Каква да е? – Наталия от учудване се примъкна към възглавницата и се
облакъти на нея, за да вижда и чува Вика по-добре.
– Не знаеш какво е лидер? Ох, бабке, трябва да започнеш живота отначало.
Лидер – това е, когато тя не зависи от никого, а всички зависят от нея. Всички
тичат подире й, не могат да се оправят без нея.
– А тя с мъжа си ли живее, или не? – тъй и тъй нищо не можеше да разбере, но поне това Наталия трябваше да си изясни.
Вика заекна объркана:
– Ъ-ъ, зависи… Не е задължително.
– Значи пълна слободия. Като при кучетата. Господи! – просто, сякаш през
стената, се обади Наталия, без да напряга глас. – Ох-ох-ох, виж ги ти. Направо, ох-ох-ох…
Вика изпищя: котето й одраска пръста и като куршум се изстреля през
пръчките на таблата върху сандъка, залепи се там и се спотаи. Чуваше се как
Вика, примлясквайки, смуче кръвта.
– А защо казват: целомъдрие? – изведнъж попита тя. – Какво „мъдрие“?
Бабо, чуваш ли?
– Чувам. Това не е за вас.
– Нищо де, кажи.
– Ами „мъдрие“ – сърдито започна Наталия. – Който има акъл в главата,
не си сваля гащите. – Тя млъкна: да продължава или не? Толкова близко беше
онова, което искаше да каже, нямаше нужда да го търси. Пък нека да чуе девойчето – кой друг ще й го каже. – Нали трябва да се съединиш с него, с най-близкия мъж, за тебе отредения – подчерта „най-близкия“ и „отредения“, постави
ги на подобаващо място. – Да се съединиш трябва, да поплачеш със сладки сълзи. Че как иначе: всичко трябва да е честно, законно, с разбирателство. А не с
помирисване. Ей ме, цялата съм тук, като Божия съдина: пий, мъжленцето ми,
за тебе съм налята. За тебе пораснах, цялата капка по капка, зрънце по зрънце
за тебе се замомих. Докосни ме: каква съм ласкава и чиста, и звънка, без нито
една пукнатинка, каква съм бяла и хубава, и сладка! Божа сладост, благословена. Своят наистина си е свой. И миризмата му своя, и гласът, и ласката не е груба, а точно като за тебе. Всичко у него за теб е приготвено, за да се прелее от единия в другия, да се подслади, да се закваси за цял живот.
– Ти какво почна да ги редиш?! Как си го научила! – прекъсна я Вика.
– Да ги редя ли? Не знам… душата ми го изпя.
– Сякаш по-рано е нямало такива… дето не им е за първи път.
– Имаше, как да нямаше. И в полите си бебета донасяха.
– Как така?
– Ами още като моми ги раждаха. Неомъжени. Преди да им е дошло времето. Имаше, имаше, Вихтория, горкото ми внуче – развълнувана, шумно въздъхна Наталия. – Имаше такива скорострелни. После се омъжваха. А понякога и
на мъж случваха. Но ти от съпружеската постеля като искрица, като звездичка
си изгряла, ходиш и навсякъде осветяваш, не се криеш. Ти си стопанка там, ти
си царица. На тебе се молят, а не се молиш ти, за Бога. А тя – скръбна върви, със
страх. Само нещо да стане, не както трябва – ще й припомни, ще й натяква, че
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нахапана я е взел. Ако ще да е най-добрата жена – счупено има в нея, тръне…
– Търкане?
– И търкане, и тръне. Трябва още като се сговаряте, да не се криеш: такава
съм, съгреших. Има и добри мъже…
– О, че кой ти гледа сега това – с раздразнение рече Вика и креватът заскърца.
– Е, като не гледате – ваша работа. Сега всичкото е ваша работа, за нас работа не остана. Ти по-добре знаеш.
И – замълчаха, всяка със своята правда. А каква е на девойчето правдата?
Инати се и това е. Киселото е в повече – като в недозрял плод.
Зад прозореца с оглушителен рев профуча мотоциклет, някой викна насреща му. И отново тихо. Наталия изпълзя на една страна към таблата на кревата – и отмахна с ръка перденцето. Още по-светло стана в спалнята – с отцедена, слюдеста светлина.
– Защо? Пусни пердето! – разтревожено трепна Вика.
Тънък, от звездна нишка наченат, висеше месецът. И дебнеше за някоя заблудена звездичка. Налива се всяка нощ, налива се, докато не се превърне в кръгла, сита луна. Къщите от другата страна на улицата стояха притиснати и омагьосани – ни дим, ни светлинка, ни звук. Снежните шапки на покривите, започнали да се топят през деня, стояха на една страна и ледено проблясваха под
могъщото дихание на небето. Такова безлюдие цареше там, такова безмълвие
и студ, така искреше небето над вцепенената земя и такава бедна, осиротяла й
се стори земята, че на Наталия й прималя. Тя пусна перденцето, вмъкна се под
одеялото и прошепна:
– Господи, помилуй…
– Какво има, бабо? – не разбра Вика.
– Навсякъде има, внучке, Господи, помилуй…
– Ти нищо друго ли не си виждала?
– Не. Спи.
Не веднага, след известно мълчание, след някоя и друга въздишка, съвсем
по женски:
– А как беше при вас с дядо?
Наталия се беше отнесла, не разбра веднага:
– С дядо ти ли? Какво е станало?
– Ами как се събрахте за първи път? Забравила ли си?
Наталия така въздъхна, че сякаш се надигна от кревата. Трябваше е-ей откъде да се върне и да си събере мислите. И каза без радост, без никакво чувство:
– Ние легнахме невенчани. Хубавото беше малко. По него време нямаше
къде да се венчаем, църквите ги бяха съборили. Взех си под крилото осемнайсетте годинки, преправих една стара рокля на нова – и невестата готова. Гладна
година беше. На село се женеха и по на шестнайсет години, като тебе… Женеха
се, прибираха се, в мъжки ръце доузряваха… – Наталия се запъна и млъкна.
– И какво стана с дядо? – настояваше Вика.
– Какво да стане с дядо ти… Живяхме си до самата война. Не беше прието да си говорим нежности. Достатъчен беше един поглед, едно докосване. Аз
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го познавах като себе си.
– Вие не сте и знаели как…
– Какво как? – слабо се учуди Наталия. – Ти, Вихтория, не си раждала…
Като дойде детенцето, и вълчицата знае как да му помогне. Без дохтури, без
книжки. Старите баби и дядовци всичко ще ти кажат. Хората трябва да имат
пожелаване един към друг, отгатване. Ами че тя взаимността ги учи как да се
обичат. Самото привличане. При жената открай време: откриеш една тайна, а
под нея още двайсет и пет. Пък тя самата и хабер си няма, че са там.
– Това е вярно – потвърди Вика. А кое е вярното, сам трябваше да се сетиш.
– Жената сега е по-силна. Изобщо тя излиза на преден план.
– Ама не трябва да е по-силна. Трябва да е по-обичлива. От всички пообичлива.
– Бабо, пак изоставаш, със стари понятия живееш. Сега се цени жената…
онази жена, която е целе-устремена.
– Къде устрелена?
– Не устрелена. Целе-устремена. Разбираш ли?
– Отвориш уста – кимаше Наталия, – и веднага стрелят, право в целта.
Нали това ти обяснявам цяла нощ. Пълно е с таквиз точни стрелци!
Вика от яд замахна с крак по таблата на кревата и се удари, скри крака под
одеялото.
– Ама ти съвсем неграмотна ли си? – възмущаваше се тя. – Защо не разбираш? Целе-устремена – значи върви към някаква цел. Поставя си цел и я постига. А за да я постигнеш, трябва характер да имаш… силен.
Наталия замълча, намести се удобно, размърда гласовитите пружини на
кревата.
– Че какво – рече след малко тя. – И такива ги има. Пренещастни женуря.
Има такова ловно куче, хрътка му викат. Жилава, мускулите опънати, муцуната остра. Дадат й да помирише това, целта де, и тя като хукне! Преследва я, преследва я, бял ден не вижда, все бяга, бяга. Докато сама от себе си не изскочи. И
гледаш: опашката на една страна, носът – на друга, и нищичко заедно.
– Ама и ти си една артистка, бабче! Какво общо има тук хрътката? И къде
пък си виждала хрътка? Тук при вас няма такива.
– По тиливизора съм виждала – смирено отвърна Наталия. – Като ида вечер на чай у Надя, съседката, тя има тиливизор. Всичко, всичко казва. Такъв
дърдорко, направо ужас.
– И там ли си виждала хрътки?
– И хрътки, и такива, дето ти казваш, целеустремени… Досущ хрътка, на
задните лапи седнала. Ни врат, ни сурат. Ще си изкара душата в тая гонитба –
и на кого му е притрябвала такава? Не, Вихтория, не завиждай. Жената трябва да си е от своя, от женска порода. Тялото ти е хубаво, пухкаво. Доброто сърце обича такова тяло.
– Ти си знаеш своето, но не е там работата – замислено отвърна Вика. –
Сега всичко е друго.
Котето скочи от нейното легло, извило гръб, с вдигната опашка, спря по
средата на стаята, присви глава и се вторачи в прозореца, където над перденце-
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то блещукаше яркото нощно небе. Светлият звезден прах застели цялата стая,
леко приглушен в ъглите, и в него добре се виждаше как котето обръща муцунка ту към единия прозорец, ту към другия, виждаше се наежената му пепелява
козинка и как отстъпва назад и безшумно се шмугва в кухнята.
– Не е там работата – съгласи се с внучката си Наталия.
„Искаш – не искаш, трябва да признаеш: сега всичко е друго. Изритаха човека като куче на студа, на вятъра, и го подгони някаква сила, гони го, не му
дава да спре. Самият живот е ловна порода. А той вече свикнал, не ще друго.
Струва му се, че само на бегом може да се живее. И като спре, става страшно.
Вижда как всичко наоколо е изкривено и преплетено…“
– За едно те пита човек, ти – за друго – обидено рече Вика, без да изпуска момента: нещо я жегна в този разговор, искаше по някакъв начин да се успокои.
– За дядо ти ли? – спомни си Наталия. – Амчи какво за него. Твоят дядо не
беше онзи, с когото живях преди войната…
– Как не беше? – Вика бе поразена.
– Амчи как да е, като оня във войната го убиха, а баща ти е роден след войната? И единият, и другият отдавна ги няма, но отначало беше единият, а чак
после другият. Отначало беше Николай, тая къщичка с него я вдигнахме – за
едно лято, като се събрахме и се отделихме от старите. Тук се родиха чичовците ти, Степан и Василий, Николаевичи. Оттук той, първият, замина на война. А
втория дядо, твоя, пак онзи, Николай, ми го изпрати.
– Как така ти го е изпратил? Какви ги говориш, бабо? – Вика опъна кревата като хармоника и седна, облегната на таблата, подпъхвайки под себе си възглавницата. – Разкажи ми.
Какво да прави: заговори – трябваше да разкаже. Наталия подозираше, че
по-малките й внуци не знаят почти нищо за нея. Единия изобщо не го бяха водили на село, а Вика беше тук преди пет години и не се знае кога щеше да дойде пак, ако не беше тази история. Знаят само: селската баба; втората баба беше
градска. Подозират, че на селската баба й се полага селски дядо, но толкова отдавна го нямаше, че не го и споменаваха. По-лесно беше да си припомня онзи,
първия, за него поне славата остана: загинал на фронта.
– Как може да ти го е изпратил, като е загинал? – и гласът на Вика стана позвънък, издавайки нетърпението й, и креватът под нея не преставаше да скърца. – Изобщо как може да ти го изпрати?
– Ами тъй – потвърди Наталия и закима. – Какво ли не се случва в живота. Идва при мен на чай Дуся… познаваш ли Дуся?
– И какво?
– Тя след войната на родната си сестра мъжа отне. По-голямата й сестра
вече имаше две деца, но нищо не я спря, отне го. Кротък мъж беше, ама подлудя, поддаде се. Онази беше свястна жена, а на Дуся всичко й пада от ръцете,
всичкото й наопаки. Ни деца роди, ни къща завъртя… безсрамница, само към
чашката гледа… Като че ли нарочно, всичкото накуп. Търпеше човекът, сам
готвеше, сам доеше кравата. Сега вече и него го няма, и сестра й си отиде, а Дуся
ходи в града, при ония деца, дето ги остави без баща, роднина им била, помощ
от тях иска. Идва онзи ден при мене: „Наталия, бях в града, покръстих се. Сега
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вече ще се спася.“ – „Ти има дъ-ълго да се спасяваш – викам й. – Не си ангел.“
– Бабо! – извика Вика. – Къде пак се отплесна? Не ми е интересно за твоята Дуся, за себе си, за себе си разкажи. За втория дядо.
– Въртя се и се мая – съгласи се Наталия с въздишка. – Станах една – накъдето ме понесе, натам отивам. Е, слушай. С Николай преживяхме шест години.
Добре живяхме. Той беше корав мъж. Твърд, но не инат… когато бях права, разбираше ме. Леко се живееше с него. Знаех, че и на масата ще има, и на двора, и
настрани за децата. Ако говорим по старому, той ме обичаше. Ще спре понякога поглед и ще ме загледа, ама тъй хубаво ме гледа… А аз ще забележа и веднага
ще му се докарам – като бях млада, имаше с какво да се похваля.
– И с какво се хвалеше?
– Със своето. Винаги със своето. С какво друго? По онова време не бях още
утрепана от работа, спретната, усмихната. Слънцето обичаше да ме огрява отвътре, аз си го знаех и събирах повечко слънчице. А после зале-е-е-зе! – проточи тя, сякаш прокарвайки граница. – После – край. Веднага затъмнение. Наревах се след телеграмата от фронта, огледах се, с какво съм останала… Две деца,
едното на пет годинки, другото – на три. А малкият при това слабичък, душа
под наем носи, ръчичките и крачетата му като пръчици…
– А татко, значи, още го е нямало? – опита се Вика да върне в руслото бабиния разказ.
– Баща ти го нямаше. Той е от друго тесто. Телеграмата за Николай донесоха през зимата, скоро войната свърши, а през есента, като прибрахме реколтата, връщам се една вечер вкъщи, някакъв мъж седи на дървата под прозорците.
Във военно шинелче, с ботуши. Видя ме – стана. „Аз – казва – заедно с мъжа ви
воювах и бях при него, когато от смъртоносна рана почина. Аз – вика – ви писах, как стана всичко… получихте ли писмото ми?“
Имаше такова писмо, и досега го пазя. Влязохме ние в къщата, аз веднага
слагам чая. И все го оглеждам, все си мисля: защо е дошъл? И не идва отблизо,
чак от самия Урал – тъй се вика планината, дето е напреко на земята. Като съблече шинелчето – слаб, дълъг, главата като на колче стои, ръцете и краката като
на моето момченце, на Васка, се клатят. Явно настрадало се войничето. Веднъж
бил ранен, друг път – контузен. Контузията беше по-лоша от раната, до края не
можа да се оправи от нея.
– И какво? – не издържа Вика. – Пихте чай и той каза, че първият дядо го
е изпратил на свое място?
– Не бързай толкоз де – сряза я Наталия. – То при вас тъй става – раз и готово. Първия ден той само каза, че е дал дума на Николай да ни навести. Заведох го да нощува при старите. По уличката, дето отиваш за вода… третата къща
отдясно, на ъгъла, много стара, с дъсчен покрив… това беше нашият дом, там
живееха баща ми и майка ми. И аз там живеех, преди с Николай да се устроим
тук. Заведох го там, взех децата… те, рожбите, докато съм на работа, стояха при
старците. Той даде подаръци на децата, по едно голямо парче захар. Забелязах,
като си тръгвах: заради гостенина баща ми извади една бутилка от запасите, но
той не рачи да пие. Контузията, вика, не ми позволява.
Събирайки сили, Наталия позадържа разказа. Беше толкова тихо, че ся-
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каш звездите слабо пукаха и от небето се долавяше тънко сухо пращене. Спусната от леглото, клатещата се ръка на Вика изглеждаше несъразмерно голяма и
неестествено бяла, вкочанена. И вече не от левия, а от десния прозорец гледаше
към Вика прекатуреният сърп на месеца.
– На другия ден той дойде сутринта – без подканване продължи Наталия.
– Аз, вика, вчера не ви казах всичко. Семьон се казваше, баща ти е Семьонович. Моля, казва, да ме изслушате докрая и да не се учудвате, а да изкажете волята си. Аз сякаш се вкамених, нещо ме удари в главата: жив е, мисля си, Николай, но силно осакатен и се страхува да се покаже. А той вика… направо се изумих от това, дето ми го каза. Видиш ли, Николай го помолил да дойде при мен
и да предаде желанието му. Той, казва, силно ме обичал и преди смъртта си ми
дал освобождение. Какво освобождение? Ами да се омъжа за друг. Стои с шинела, дори не го поканих да се съблече, главата му се тресе… това му беше от
контузията… като се притесни, главата му ей тъй се тресе… не че много силно,
но се забелязва. И говори… На мен, вика, Николай ми каза, че никъде по белия
свят няма да намеря по-хубава и по-добра жена от тебе. А завещанието му за
тебе е, че с мен ще ти бъде добре. Това, вика, е предсмъртната му воля. Аз направо седнах…
– Ама нали ти беше приятно, че ти прави предложение? – Вика неумело се
опита да се пошегува.
Наталия не отговори.
– И ти заради това би толкоз път? – питам го. – „За това дойдох.“ – „Баща,
майка имаш ли?“ – „Майка ми умря, баща имам.“ – „Що за наредба си получил, че да оставиш баща, братя и сестри комай, да тръгнеш незнайно накъде
и да забравиш близките си?“ Мълчи. „Що за наредба, толкоз строга?“ „Че какво строго има – вика. – Ти си обичала Николай, а аз му вярвах. Аз не те познавах, ти не ме познаваше, а той познаваше и теб, и мен. Той напразно не би ни
събрал.“ – „Не-е, ти – викам – си сложи главата на мястото и помисли: защо
ти е да вземаш чужда жена с опашки, когато сега младите момичета чет нямат? Защо? В мене сега и капка мерак за любов не е останала, изобщо не съм
за тебе. Даже съм по-стара.“ Попитах го за годините – така излезе: с три години бях по-голяма. „Ти явно – казвам – си добър човек. Николай лош не би изпратил, но не мога да приема милостта ти. Върви си, заминавай.“ Той постоя,
постоя и си тръгна.
– Тръгна си?! – Вика беше поразена. – Как така си тръгна? Откъде се взе
после пак?
– Тръгна си, замина – потвърди Наталия с равен глас и си пое дъх. – А след
три седмици или там някъде, снегът вече се беше стопил, с торбата – обратно.
Беше си донесъл дрехи за зимата. Не дойде при мен, нанесе се при моите старци. Направо като роднина. Започна да ходи в колхоза на работа. Аз не го поглеждам, сякаш го няма, и той не ме поглежда, сякаш не се беше върнал заради мене.
Вика пак не се стърпя:
– Ама, бабо, много смешни сте били някога! А ти вече го беше обикнала, а?
– Каква ти любов?!
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– Че при вас и любов ли втори път е нямало?
– Слушай – с досада отвърна Наталия, недоволна, че я прекъсват, както й
се струваше, за глупости. – Имаше любов, как да нямаше, но друга, някогашна,
не събираше подаяния като просякиня. Аз си мислех така: той не ми е равен.
Защо трябва себе си да тормозя, него да баламосвам, защо да ставаме за смях
пред хората, като не сме никаква двойка? Не исках да го вземам да живее при
мене временно, аз така не мога, а за съвместен живот ти трябва равен.
Наталия замълча. Все пак изпусна тя разказа, загуби нишката, която изтегляше, и сега сякаш я напипваше, прехвърляйки стърчащите пръчки на чекръка.
– Та, заживя си той – въздъхна Наталия и продължи нататък. – Децата там,
при старците, и той там. Започнаха да свикват с него. Те вече и вкъщи не се връщат. Самият той ми ги води, уговаря ги, че само до утре се разделят, а с мен –
ей тъй, няколко думи. Борба захванахме – кой кого ще надвие. Аз съм упорита, ама и той във войната калèн. Виждам, моята сила срещу мене самата изправя, дечицата ми мрат за него, а и старците взеха неговата страна. Особено майка ми. Поде се върху мен натиск отвсякъде. Жените в селото ме корят: глупачка
с глупачка! А той, сякаш няма нищо общо, дори не се приближава.
Вика се разсмя:
– А на тебе ти е обидно, че не се приближава. Ти вече ревнуваш…
– Аз не ревнувам, ама ме заобиколиха от всички страни. Това добре, това
бих го издържала, аз съм жена крепостна…
– Как ще си крепостна? Крепостни е имало при царя. Крепка ли искаш да
кажеш?
– Аз всякакъв пристъп бих издържала, за мене е нищо работа – повтори Наталия, не без самочувствие. – Но казвам ти: той беше контузен, болен. А
контузията му такава: ляга и целият свят му опротивява. Не чува и не вижда
нищо, очите – изцъклени от страх… Успее някак да се отлепи от кревата, стане, а не може да върви. После пак, все едно, че нищо му няма. Такива ми ти работи. Гледах аз, гледах и разбрах, че всъщност аз съм му нужна, че без мене той
дълго няма да изкара.
– И заради това го обикна?
– Абе какво повтаряш: обикна, че обикна… – без раздразнение, спокойно
отвърна Наталия. – Да не е като при вас – любите се, докато сърцето е горещо.
А аз след няколко месеца, вече пролетните води се бяха разлели, се смирих и го
повиках. Без всякакви любови. Което трябва да стане, става. Дойде той и замести стопанина. Седем години преживяхме с него в пълно разбирателство, дай
Бог всекиму. И после за една година угасна. Знаех си, че няма да изкара дълго.
Но на мене и седем години ми стигаха за живота нататък.
– Той по-добър ли беше от първия дядо? – попита Вика, вече изгубила интерес, смъквайки се в леглото: историята беше свършила.
– Да те напердаши човек за тия приказки – слабо се възмути Наталия. –
Чуй какво ще ти река, внучке. Аз съм стара-прастара, толкоз години преживях,
че за два гроба стигат. Целият ми живот изтече. И оттук, от високия баир, тъй
ми се чини: не двама мъже съм имала, ами един. Сляха се някак. На война за-
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мина единият, а се върна другият. Ама какво искаш от войната? Войната си е
война. Ти думаш… младичка си, не мислиш какво говориш… Когато той ме докосваше… струна след струна галеше, листенце по листенце. Чуждият тъй не
би могъл.
– Смешна си ти, бабче – неопределено каза Вика и силно, с удоволствие се
прозя.
– Поживей колкото мене и да ти даде Бог такава нощ, да си поговориш
с внучката. И тя да ти каже: смешна бабка си ти. Не отричай: и ти ще бъдеш
смешна. Къде ще се денеш? Ох, Вихтория, животът е – спаси и помилуй… Опора си намери. Без опора така ще те млати, че сама няма да се познаеш.
Гърбът й изтръпна от неудобното лежане и Наталия с пъшкане се обърна
на една страна. Вика вече спеше, чуваше се как диша. Лицето й, голямо и бяло,
лежеше на възглавницата, оградено от бледия венец на нощната светлина, леко
клюмнало на една страна, върху подложената ръка. Наталия се вгледа: неспокойно спеше момичето – раменете потрепваха, лявата ръка, търсейки гнездо,
поглаждаше корема, дишането ту се учестяваше, ту преминаваше в плавни, нечути вдишвания.
…С тих звън се удряше в стъклото звездният полилей, с тих плисък се разливаше и студено замираше светлината. Беше дълбока нощ, никакъв звук не
идеше от селото. И само небето, разтваряйки се, блещукаше с мириади ярки
светлини, сякаш изписваше и предвещаваше с огнените си писмена утрешната неотвратимост.
1995
Превод от руски език: Росица Бърдарска
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ранната вечер, след вечеря, нашата постоянна
компания се настани на палубата. Любезен стюард донесе леки одеяла за лейди Маргарет и за мен.
Лейди Маргарет гледаше към морето. То се чуваше
като постоянно присъствие, като шум със свой говор.
Отвъд борда беше черен мрак, една подвижна бездна
със свой тайнствен живот, риби, водорасли, пясъчни и
скални образувания. Нощно време морето плашеше.
– Всеки текст е едно гнездо от асоциации и оттенъци – говореше Пьотър Яковлевич. – Той съдържа
интензивност от цветове, игра от светлини. Всичко,
което човек получава от детството, неуловимо просмукано, помага да се разчете литературният текст.
То е по-скоро една вълшебна неясност, липсва конкретност, но неясност, наситена с чиста емоция. Ето
защо, за да се предадат в превод, на друг език, влажността на сълзите на Офелия или ударите на сърцето на Хамлет, трябва нов Шекспир. Но и той, руският
Шекспир например, ще носи в главата си асоциации
от своя руски свят. Офелия в неговия превод ще хлипа като Татяна на Пушкин.
– Не познавам творчеството на вашия Пушкин
– каза Ричард.
– И той е къдрав като вас – с усмивка каза князът. – С удоволствие ще ви запозная с нашия поет,
ако е в Санкт-Петербург. Но след декемврийските събития нашият поет е наказан. Изпратен е в отшелничество в имението му в Михайловское. Но кой друг,
ако не Пьотър Яковлевич, пръв ще узнае за съдбата

* Откъс от книгата на Бригита Йосифова „Беглецът в Сибир“.
Пловдив, Летера, 2010, с. 295–299.
Заглавието е на редакцията.
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на Пушкин? Той е негов приятел, наставник.
– Ще бъда безкрайно благодарен – каза Ричард и погледна към Пьотър
Яковлевич.
– Пушкин е като брилянт с много сечения – Пьотър Яковлевич каза това,
без да отговори направо на въпросите къде е Пушкин. – Това, което казах за
Шекспир, е приложимо и за Пушкин. Да се преведат стиховете на Пушкин е
все едно да се рисува с акварелни бои розата. Може би най-нежната четчица от
норкови косми и големият талант на акварелист ще предадат изисканата й форма и атлазената гладкост на листата й. А как и с какво художникът ще ни предаде аромата й?
– Спасението е да се знае до съвършенство чуждият език – каза Ричард. –
Опознаването на чуждата култура дава асоциации за сходност със своята култура. Вашият пример с розата е забавен, но неточен. И на английски, и на руски
език „Една роза под каквото и да е име, ще ухае все така сладко…“ Вие, Пьотър
Яковлевич, се пошегувахте с нас. Живописта няма мирис.
– Живописта е стара магьосница. Тя умее да се шегува с нашите измерения, лъже погледа ни. Не сте ли попадали в мрежата на нейното вълшебство,
наречено „зрителна измама“? Това изкуство може да ни послужи за пример при
превода. И преводачът може да ни даде илюзия за „докосване“ до предмета,
както при живописта. И читателят си въобразява, че се докосва до сълзите на
Офелия. Но руският читател получава плача на една Татяна, плач на девойка от
руските земи и простори.
– Плачът и скръбта са разбираеми от всички. Татяна или Офелия, каква
е разликата? Преводачът предава страданието на една девойка. – Ричард каза
това със светнали очи, сякаш беше победител в спора.
Пьотър Яковлевич продължаваше да седи прав и неподвижен. Той каза:
– Един мой умен познат не обича поезията. Името му е Михаил Лунин. Той
нарича стиховете „шарлатани“, иронизира строгите поетични правила на ритъма, а римите нарича „мошеници“.
Всички се разсмяха. Князът и Пьотър Яковлевич се спогледаха.
– С удоволствие ще се запозная с господин Лунин! – възкликна Ричард. –
Ще спорим до прегракване
Веднага помислих, че Михаил Лунин не съществува, че е измислено лице.
Пьотър Яковлевич съчини човек, който не обича поезия.
– Това е невъзможно – обяви Пьотър Яковлевич. Лицето му беше много
спокойно, като застинала маска. Аз чаках признанието му, че такъв човек не
съществува.
– В един наш разговор – продължи Пьотър Яковлевич – Лунин каза, че поезията е парад, но колкото и блестящо да е проведен, не може да се сравни с никаква война. Той твърдеше, че когато Наполеон е побеждавал, той е писал проза. „Ние, за наше нещастие, обичаме стиховете. Нашата императорска гвардия
– говореше Лунин – е великолепно издадена поема, много скъпо издание, скъпо и безполезно.“
– Кой е Лунин? Отшелник? Свещеник? Философ? – Ричард сипеше въпроси, но Пьотър Яковлевич не бързаше с пряк отговор.
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– По време на престоя си в Париж Лунин преподавал френски език на
французи – каза княз Батенков. – Той е водил дълги беседи със Сен-Симон.
– Преподавал френски език на французи! – възкликна Ричард.
– На 26 август 1812 г., в сражението при Бородино, Лунин е безразсъдно
храбър. Той се сражава отначало при редута на генерал Багратион, а след това
при знаменитата батарея на генерал Раевски. Конят му пада мъртъв. Той скача и продължава да се сражава като лъв. Със специална заповед го награждават
със златна шпага за изключителна храброст.
– Вие трябва да ме запознаете с Лунин – замоли се Ричард. – Той е личност.
– Това е невъзможно – отново повтори Пьотър Яковлевич. – Доскоро този
блестящ човек, с когото Русия трябва да се гордее, беше адютант на княз Константин, брата на императора. А сега Лунин носи вериги и е изпратен на каторга в Сибир – каза князът.
Настъпи тишина. Аз пребледнях от вълнение. Сърцето ми лудо заби. В Сибир страда Лунин, там е приятелката на Пьотър Яковлевич, княгиня Екатерина
Трубецкая. За Сибир е тръгнала на път Маргарет Кларк… Но лейди Маргарет ме
покани да я придружа до Сибир! Аз бях готова за този път. Готова съм да отида в
непознатия край, земя, определена за наказание на умните и достойните приятели на княза и на Пьотър Яковлевич. Дали ще имаме възможност, ако ми се случи
да стигна Сибир, да срещнем някои от наказаните? Ще мога ли да им кажа, че чух
за тях на кораба „Сиднам“? Че един млад английски учен, Ричард, мечтае да се запознае с Лунин? Дали ще мога да видя Лунин? Или някого от неговите приятели,
онези революционери, които са искали да прекроят съдбата на Русия?
Бях се дълбоко замислила и пропуснах част от разговора. Лейди Маргарет
си почиваше, почти не задаваше въпроси. Но чух гласа й, тя говореше за поезия.
Постепенно до мен стигна смисълът на думите й. Тя говореше за загадката,
че сонетите на Шекспир са адресирани до мъж. Най-нежната любов, най-красивата и най-трепетната поезия, излязла под перото на Шекспир, е любовна лирика към мъж! Не знаех това. Не бях чела сонетите на нашия най-голям поет и
драматург. Колко съм неука! Много е необходимо, за да догоня образоваността
на моите спътници. Сега разбрах, че липсата на образование е инвалидност.
Разговорът се докосваше до литература и живопис, споменаваха имена на
живи хора, на свои познати, но и имена на герои от книги. Бях поразена, че говореха за литературни герои като за живи хора, от плът и кръв. Възможно ли е?
И защо? Коя е загадката, та едно книжно име, лице от роман, да може да задиша? Нали е име само от букви, име на измислен човек? Защо, питам се аз, хората се вълнуват от страданията на Хамлет, страдат за сълзите на неговата Офелия? (Аз не знаех кой е Хамлет, едва на кораба „Сиднам“ научих, че преди 300
години Шекспир е описал печалната съдба на датския принц.)
Четиримата говореха отново за Лунин, но и за нещо съвършено ново и
странно за мен: за Гения и Злото. Ричард понякога наричаше Злото още пострашно: „Злодейство“. Князът и Пьотър Яковлевич разказваха за Лунин, но
обясняваха живота му като двубой между два антипода. Но кой е злодеят? Кой
– героят? Кой е геният?
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СТИХОТВОРЕНИЯ
Евгений Евтушенко
СНЕГОВЕ ПАДАТ БЕЛИ
Снегове падат бели
от небесния храм.
Векове да живееш
невъзможно е, знам.

Евгений Евтушенко – поет със
световна известност, прозаик,
публицист, кинорежисьор. Удостоен е с редица престижни руски и чуждестранни отличия, сред
които са Държавната награда на
СССР, американската литературна награда „Уолт Уитман“, Международната награда „Чита ди
Маринео“, наградата „Тефи“, Националната Ботевска награда.
Книгите му са преведени и издадени на повече от 70 езика.

И безследно душите
като сняг в свода чист
се разтварят, отлитат
към небесната вис.
Снегове падат… Утре
ще изчезна и аз.
Не очаквам безсмъртие,
всичко има свой час.
Не очаквам и чудо.
Ни звезда съм, ни сняг.
Просто няма да бъда
тука никога пак.
И си мисля виновно:
на земята какво
ти обичаше повече
от самия живот?
А обичах Русия
с лудостта си, с кръвта,
със реките ù – сини
и сковани в студа,
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В трудни дни ли живеех,
дълго аз не мълчах,
все си мислех за нея –
за Русия живях.

И ако някой тихо е живял,
незабелязано е плакал или пял,
сред хората – неразличим и мил –
с това и интересен той е бил.
Че всеки има своя тайнствен свят,
щастливи мигове, с които е богат,
и в този свят – най-труден,
страшен час,
но неизвестен, неразбран от нас.

Чувам пълен с тревоги
насърчителен глас:
на Русия помогнах
поне малко и аз.

Умира ли човек зад своя праг,
умира с него първият му сняг;
целувка първа или първи бой –
със себе си отнася всичко той.

Нека, нека забрави
своя син някой ден,
само тя да остане
и след мен, и след мен.

Остават книгите с вълшебен дар,
картините, мостовете; макар
да помним дълго множество неща –
отишло си е нещо от света!

… Снегове падат бели.
Векове тъй валят:
и при Пушкин, при Стенка,
и след моята смърт.
Снегове безгранични –
над нощта, над света.
И покрива следите
белота, белота.

Безмилостен закон – от векове.
Не хора мрат, а цели светове.
И незабравили и радости, и грях,
какво ли всъщност знаехме за тях?

с дъх на къщици селски,
с дъх на бор и звезди,
и със Пушкин, със Стенка,
и с далечни деди.

Вечността непосилна е,
но си мисля – щастлив:
щом е жива Русия,
то и аз ще съм жив.

Какво ли знаем в земните си дни
за брата, за любимите жени?
Узнали всичко, колко ли неща
не знаем и за родния баща.
Умират хора… Няма път назад.
Невъзвратим е онзи техен свят.
И ми се ще, дори при мисълта,
че няма път обратен, да крещя…

* * *
На С. Преображенски

* * *

Безлични хора няма на света.
Като планети те са във нощта.
Сред другите планети и звезди
със нещо свое всяка там блести.

Заскриптят ли боровите клони,
детелината ли зашуми,
вслушвам се примрял и
си припомням,
че и мен смъртта ще вразуми.
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Ще се спре момче до водоскока
и за миг ще разбера, че тук
да умираш е така жестоко
и към себе си, и главното – към друг.
Чувството велико за живота
свързано е с чувството за смърт,
но онези, дето тук ще дойдат,
няма мъртвите да заменят.
Нещо проумях в живота: с право
биха ме нечестно или с чест.
Всичко, дето често съм забравял,
аз си спомням ясно и до днес.
В детството разбрах: снегът
е рохкав,
по-зелен е хълмът през април.
И човек е с толкова живота,
колкото е пъти влюбен бил.
Проумях, че тайно съм причастен
с други времена и векове
и че в този свят ще е нещастен
щастието търси ли човек.
Щастието гледа отвисоко,
пустота в очите му личи.
Мъката проглежда по-дълбоко –
тя върви с наведени очи.
И без украшения земята
вижда със очите на дете.
Щастието често е предател,
мъката не ще ни предаде.
Бях и аз щастлив – непредпазливо.
Слава богу – пием и платим.
И добре, че всичко си отива
с невъзможността да победим.
Аз обичам хората, човека,

и стремежа им за щастие простих.
Зная, че щастлив ще съм навеки,
щастие до днес че не открих.
Само да опазя, детелино,
сладостта на твоя стрък зелен
и да вярвам, че ще си замина,
но че няма да умра съвсем.

ПОЛУЕМИГРАНТСКО
Чужд съм си във чуждата чужбина,
всмукан в чужда нощ като насън,
сякаш ме убиха в теб, Родино,
после ме изхвърлиха навън.
И все още живото ми тяло,
без надежда никаква в гръдта,
ту ли към небе е полетяло,
ту ли се затътри във пръстта.
Мигар вече друг съм, сбърчил вежди,
полуемигрирал вчера от
отвращение от теб, надеждо,
хвърлил и пометнатия плод.
Крия си очите – синьо-бледи,
гарванът дано не долети.
Армия, разбита от победи,
мое поколение, си ти.
Ех, вълна, вълна ти пета, морска,
накъде ни носиш днес не знам –
полуемиграция от горест,
разочарования и срам?
Малко от Родината остана.
А желаят в механите тук
да е като гейша православна,
стисната във царския юмрук.
В цирковете, откъдето мина,
вият руски мечки, волен лес.
От Родината изтичаш ти, Родино,
ако те напуснем всички днес!
Но Толстоевската – Ясната поляна,
е в Русия, и за чужди край
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аз не ще я изоставя, рано
плюл на съблазнителния рай.
Че в Русия всеки корен плоден,
от земята ù неотлепен,
ми е скъп като човека роден,
всяка пъпка – мила е за мен.
Толкова надежди кал зарина,
но не я предадохме все пак.
Станахме си вече и Родина.
Как от себе си да се изтръгнем, как?

ПОСЛЕДНА МОЛБА

НАШАТА СВОБОДА

Към заблудените, към вас
изричам болката душевна:
нима ще се стопя и аз –
лъч рàнен – в светлината дневна.

Тя недоносче е – изцяло.
В позорния и кървав трус
поне да беше се опряла
на селската ти мъдрост, Рус!
На свободата враг, загнила
и необичаща се – знак
за раждането подранило,
тя всичко плаща с кърви пак.
И недоука, бабаитка,
в братоубийствения бой
завистница е и сърдитко,
и просякиня с бомбен вой.
Тя е нещастница и даже
ту лъже, ту лежи в прахта,
а няма ли какво да каже –
се самообвинява тя.
Когато оплете конците,
с амбиции на зоокът,
наместо образ чист, открито
показва своя задник. Трът.
Да, свобода, а не изгода –
за мен, за всички, за народа,
за да не бъде всяка ода
за нея пак с трагичен вик.
Та свобода ли си, свободо,
ако си с нечовешки лик?

Молба към всички имам аз,
дано молбата ми се сбъдне.
Не ни е нужен вожд на нас,
вожд имаме, но е разпънат.
И предизвикал нечий смях,
ще помълча като над бездна:
какъв ли в този свят не бях –
не искам само да изчезна.

Страха простете, че в пръстта
ще трябва някой ден да слезна.
Сред нас витае пустота –
не искам само да изчезна.
Впил нокти в свежата трева,
мълвя човешкото ви име,
не бих аз преживял това,
че утре няма да ме има.
Оставям славата за вас
и всички ордени железни.
Молба едничка имам аз:
не трябва само да изчезна.
Как ме опиват с аромат
и свежест утринна цветята,
а ще загубя този свят
със ужаса и красотата.
Грях смъртен смъртния ви глас
е да забравя, хора звездни.
Не бих живял ни миг без вас,
не искам утре да изчезна.
Превод от руски език: Андрей Андреев
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СТИХОТВОРЕНИЯ
Юрий Хренов
КЪМ КЛЕВЕТНИЦИТЕ
„Затвор! Затвор за всички хора!“ –
наричат моята страна.
Все пак нелошо във затвора
живяха всички племена.
И те – не чужди, равни бяха
и пред съдбата, и по глас.
И ако гарвани кръжаха,
бедата обща бе за нас.
Юрий Хренов – поет, белетрист, сценарист, главен редактор на сп. „Российская федерация
сегодня“. Носител е на Орден за заслуги пред Отечеството – II степен, на Орден на Светия благоверен княз Даниил Московски – III
степен, на Почетна грамота на
Съвета на федерацията и други.

За гарваните все едно е
латиш ли си, или узбек.
Един до друг вървяхме в боя
и общ бе нашият успех.
Кажи, грузинецо, тогава
кога и кой, с какъв закон
французите да разгромява
бе принудил Багратион?
Мой брате, всичко ли отмина,
но, украинецо, кажи
във вчерашната ни родина
кой твоя дом унищожи?
Голодомор ли? Страшна болка!
Ех, Юшченко, мълчи! В степта –
дали край Днепър или Волга –
една и съща бе смъртта.
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Но от неволите сплотени
в едно семейство – в изпитнù
вървяхме целеустремени
към свойте по-щастливи дни.

Прииждат други племена:
ще ни сменят и ще изчезнем,
в легенди чужди, в песни звездни
ще търсят наште имена.

И устояли в битки, в кърви,
в стремежа си неудържим
успяхме със Гагарин първи
и в космоса да полетим.

Топим се днес. По милион
умират за година, капят,
откакто ни помага Запад
по свой модел, по свой фасон.

Във всичко заедно вървели –
във дневни грижи, в ратен бой,
тук всеки свойта чест спечели,
сред всички всеки беше свой.

И без холера, без войни,
в добри години, плодовити,
по-малко раждат днес жените
по снежните ни равнини.

„Затвор?!“ А тъмничарят в ада?
Народът руски ли? Нима
беди по-малко той изстрада
от вас по нашата земя?

Да, имало е времена
къде по-лоши, но звучеше:
„Вставай, огромная страна!“ –
и тя изправена вървеше.

Не той ли пръв /а кой?/ в бедите
на помощ идваше при вас?
Защо тогава днес скверните
билото вчера между нас?

И с вяра в новия човек,
с надежда и със мъка свята
градеше своя ден и век
по-силна отпреди войната.

Днес разделени сме. Законно.
Но питам – и за кой ли път,
защо отново милиони
пак към „затвора“ се стремят?

Но нещо в края на века
в човека руски се прекърши,
векът отмина, то не свърши,
и продължава и сега.

РУСКИЯТ КРЪСТ
Топим се ние. Те – безброй,
прииждат – множество – в страната,
в която чезнем чужд и свой
по случай и според съдбата.
Тя безпощадна е, той – сляп.
За нещо Господ ни наказва.
Като че в руския ни свят
най-святото за нас залязва.
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И без холера, без войни
нагарча родната ни песен.
За много днес светът е тесен
и гледат в нашите земи.
Топим се. Те – безброй. Борба.
Те идват. Кръста ще поемем.
Незвани, но ще ги приемем.
Това е нашата съдба!
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РУСИЯ И РУСИТЕ
Без руси няма и Русия.
И ненапразно и преди
са молели – като месия –
Москва Кавказ да защити.
Народите му горделиви
по планини и долини
делили пасбища и ниви
с грабежи или със войни.
За слабите била е нужна
защита в съдбоносен час,
та племената дръзки, южни
свободни да са на Кавказ.
Русия щит за всички стана.
И всеки вражески войник
усети руската стомана,
изпита руския ни щик.
Съчувствие, а не грабливост
бе походът ни на Кавказ.
Ценяхме всяка справедливост
и затова ценяха нас.
Така по цялата държава
от край до край и век след век
народите до днес сплотява
най-вече руският човек.

За своите беди, несгоди,
за бедността – надигат глас
живеещите тук народи
и търсят сметка пак от нас.
Ще разберат ли чукчи, ненци,
абориген, авар, чуваш
и ингушети, и чеченци,
че пò е тежък кръстът наш.
Сплотихме всички тях и бяхме
с едни надежди и мечти.
И мисля, че добре живяхме,
но… дума лоша кой спести?
В оратори витиевати,
на чужди ценности певци,
но цербери на свободата,
повярвахме… като глупци.
Сега, мечтите развенчали,
със болка гледаме назад.
В нас вярата е намаляла
и братът ни не ни е брат.
Без руси няма и Русия.
Ще отстоим ли свойта чест,
щом губим прежната си сила
и прежната си правда днес?
Превод от руски език: Андрей Андреев

Стопим ли се – ще почне спора.
И кой към всички племена
ще изрече: „Спокойно, хора,
държавата ни е една.“
Но нещо стана и повлече
и нас пороят, затова
не търсят справедливост вече
покрайнините от Москва.
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БЪЛГАРИЯ
Максим Замшев

Максим Замшев – поет, член на
Съюза на писателите на Русия,
носител на пет общоруски литературни премии. Член-кореспондент на Петровската академия
на науките и изкуството (СанктПетербург). Зам. главен редактор
е на в. „Московский литератор“.
Негови книги са издавани на френски, сръбски и български език.

Ту в бълнуване, ту в унес изгарям,
дните изтичат – пролетни дъждове.
Аз разбрах твойта правда, Българийо,
и хорото на твоите синове.
Със сърцето си дългата ти история
едва ли ще стопля през трудните дни.
Чух ветровете ти и високите борове,
леко се гледа от планини.
Ако годините до самата ми старост
се наложи да нося самотен, знам
ти не ще ме изоставиш, Българийо,
в дим непрогледен да скитам сам.
Време дошло е, в последната битка
целите може би ще изгорим.
Но остави ми поне свойте молитви
и светлика на огъня неотразим.
Ту в бълнуване, ту в унес изгарям,
ще сме славяни и в небесния рай.
Аз разбрах твойта правда, Българийо,
и тя ще остане моя докрай.
Превод от руски език: Андрей Андреев
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