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Репродукциите в броя са из творчеството на
Владимир Димитров–Майстора
и с тях сп. „Понеделник“ отбелязва
130-годишнината от рождението на великия художник

Владимир Димитров–Майстора
АВТОПОРТРЕТ, около 1920 г.
м.б., платно, 50х39 см. ОХГ – Стара Загора
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АФОРИЗМИ

О, Музо, следвай ти съдбата си послушно,
не чакай почести, обидите презри,
хвалби и клевети приемай равнодушно
и със глупака не спори.
☙ Ал. С. Пушкин ❧

Никога не спорете с глупака.
Хората може да не разберат разликата.
☙ О. Уайлд ❧

Слабостите на великите хора са утеха за глупаците.
☙ О. Уайлд ❧

Идиотите са мъдро творение на природата, което дава право
на глупаците да се мислят за хитри.
☙ О. Уайлд ❧

Няма нищо по-страшно от активната глупост.
☙ Й. В. фон Гьоте ❧
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ТЕОРИЯ

ГЛОБАЛНАТА КРИЗА: ОЗНАЧАВА ЛИ КРАЯТ
НА КАПИТАЛИЗМА КРАЙ НА СВЕТА?*
Славой Жижек

С

Славой Жижек – словенски философ и културолог, един от найпопулярните критици на съвременния капитализъм, професор
в Университета в Любляна и в Европейския институт за следдипломна квалификация. Като гостуващ професор чете лекции в
редица американски и европейски университети. Изследванията му са в областта на философията, социологията, политическата теория, психоанализата,
киното. Автор е на повече от 50
книги, много от които са преведени на над 10 езика.

идеята за хората като вид универсалността на човечеството се движи в посока към спецификата
на животинските видове: феномени като глобалното
затопляне ни карат да осъзнаем, че с цялата универсалност на нашата теоретическа и практическа дейност ние на някакво базово равнище сме само още
един вид, живеещ на планетата Земя. Нашето оцеляване зависи от определени естествени параметри, които ние автоматично приемаме като дължими. Урокът
от глобалното затопляне е, че свободата на човечеството е била възможна само на фона на стабилни естествени показатели на живота на Земята (температура, състав на въздуха, достатъчни запаси от вода и
енергия и т.н.): хората могат „да правят каквото си искат“ само докато спазват границите, т.е. не нарушават
сериозно параметрите на живота на Земята. Ограничението на нашата свобода, което вече е осезаемо във
връзка с глобалното затопляне, е парадоксално следствие от експоненциалния растеж на нашата свобода
и власт, т.е. на нашата растяща способност да трансформираме природата около нас, дестабилизирайки
базовите геологически параметри на живота на Земята. По този начин „природата“ буквално става социално-историческа категория, но не в смисъла на
младия екзалтиран Лукач (съдържанието на това, което за нас се явява „природа“, винаги е свръхдетерминирано от исторически определена социална съвкупност, структурираща трансцеденталния хоризонт на
нашето разбиране за природата). Тя става социалноисторическа категория в много по-радикален и буквален (онтически) смисъл – нещо, което не само се
*

Продължение от бр. 5/6.
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явява стабилен фон на човешката дейност, а се намира под нейно влияние в
своите най-основни компоненти. По този начин се подкопава основното различие между природата и човешката история: природата сляпо следва своето
развитие, за което е необходимо умение просто да се обясни, докато човешката история е необходимо просто да се разбере. Даже ако нейното глобално развитие е излязло изпод контрол и функционира като Съдба, движеща се против
желанието на повечето хора, тази „Съдба“ е резултат на сложно взаимодействие между множество индивидуални и колективни проекти и постъпки, основани върху определено разбиране на това, какво се явява нашият свят – в историята ние се сблъскваме с резултата от нашите собствени стремежи.
Според мен тук Чакрабарти пропуска цялата пълнота на ракурса на действително диалектическото взаимодействие между основните геологически параметри на живота на Земята и социално-икономическата динамика на човешкото развитие. Разбира се, природните параметри на заобикалящата ни среда
са „независими от капитализма или социализма“ – те са същност на заплахата
за всички нас, независимо от икономическото развитие, политическата система и т.н. Въпреки всичко обаче фактът, че стабилността им е заплашена от динамиката на глобалния капитализъм, има по-сериозни импликации, отколкото
тези, които предлага Чакрабарти: в известен смисъл ние сме длъжни да признаем, че Цялото се съдържа в неговата Част, т.е. съдбата на Цялото (живота на
Земята) е тясно свързана със ставащото в това, което формално се явява една
от неговите части (социално-икономическия начин на производство на един от
видовете на Земята). Ето защо ние трябва да приемем парадокса, че в отношенията между универсалния антагонизъм (условията за живот на Земята, които
се намират под заплаха) и частния антагонизъм (безизходицата на капитализма) решаващата борба протича в сферата на частното: може да се реши универсалният проблем (оцеляване на човешкия вид), само ако преди това се намери
решение на частния проблем – безизходицата на капиталистическия начин на
производство. С други думи, разсъжденията в духа на здравия разум, че ако искаме да оцелеем, ще се наложи всички да се оправяме с екологичната криза, независимо от нашето класово положение или от нашата политическа ориентация, са дълбоко дезориентиращи, защото ключът за решаване на екологичната
криза не е в екологията като такава.
Възможно е ограничеността на Чакрабарти да се обяснява с опростената представа за Хегеловата диалектика, т.е. действително антихегелианска ли е
идеята за „негативната световна история“? Не е ли обратното, не е ли хегелианска par excellence идеята, че мнозинството (хора) е обединено (съединено в
едно) чрез негативния външен предел (заплахата)? Или дори не е ли според Хегел всяка универсалност в крайна сметка „негативна“ именно в този смисъл, в
който тя възниква като такава, в нейното противопоставяне („негативната взаимна обвързаност“) на своето собствено определено чрез частното съдържание – спомнете си Хегеловата теория за войната? Може да ни се стори, че Хегел прославя прозаичния характер на живота в добре организирана съвременна
държава, в която героичните вълнения се преодоляват в спокойствието на частните права и в безопасността на задоволяване на потребностите: частната соб-
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ственост се гарантира, сексуалността е ограничена чрез брака, бъдещето е безопасно… В този органически порядък универсалността и частните интереси
изглеждат примирени: на „безкрайното право“ на субективната сингуларност
се отдава дължимото, индивидите вече не усещат обективния държавен порядък като чужда сила, намесваща се в зоната на техните права, те припознават в
нея същността и рамките на своята собствена свобода. Във връзка с това Жерар Лебрюн задава съдбоносния въпрос: „Може ли чувството за Универсалност
да бъде отделено от това умиротворяване?“1. Отговорът е ясен: да, и затова войната е необходима – във войната универсалността потвърждава отново своето
право да бъде над конкретно-органичното спокойствие на прозаичния социален живот. По такъв начин не се ли явява необходимостта от война крайно доказателство, че за Хегел всяко социално примирение е обречено на провал, че
нито един органичен социален порядък не може да удържи силата на абстрактно-универсалната негативност? Ето защо социалният живот също е обречен
на „лъжливата безкрайност“ на вечното колебание между стабилния граждански живот и тревогата на военното време.
С други думи, на Чакрабарти му се удава да се избави от хегелианската
универсалност, само ако можем да сведем това, което Хегел нарича „конкретна универсалност“, до телесно-органичния модел на универсалния порядък, в
рамките на който всеки отделен елемент играе своята определена роля, допринасяйки за процъфтяването на Всичкото. Обаче ако си припомним, че хегелианската „конкретна универсалност“ означава универсално, което влиза в диалектическо противоречие със своето собствено частно съдържание, че всяка универсалност може само да потвърждава (да полага) себе си „като такава“
по негативен начин, тогава идеята за природата не само в качеството на самоочевидна устойчива основа на човешката дейност, а и като единство на невидимата основа на човешкия вид и на апокалиптичната заплаха за този вид ще се
окаже дълбоко хегелианска2. Днес съществуват различни (поне три) версии на
апокалиптизъм: християнско-фундаменталистка, нюейджистка и техно-цифрова постчовешка. Макар всичките да споделят основната идея, че човечеството се приближава до нулевата точка на радикална трансмутация, техните онтологии радикално се различават: техно-цифровият апокалиптизъм (чийто основен представител е Рей Курцвайл) си остава в рамките на научния натурализъм и идентифицира на равнището на еволюцията на човешкия вид контурите
на неговата трансмутация в „пост-хора“; апокалиптизмът на Ню Ейдж придава на тази трансмутация спиритуалистичен оттенък, тълкувайки го като придвижване от единия към другия тип „космическо съзнание“ (обикновено от дуалистическо-механично състояние към състояние на пълно отдаване); и накрая християнските фундаменталисти четат апокалипсиса в строго съответствие с библейската гледна точка, т.е. те търсят (и намират) в съвременния свят
признаци, че последната битка между Христа и Антихриста е близка, че всичко се движи към критични, решаващи промени. Макар че тази последна версия
изглежда най-смехотворна, тя е и най-опасна по своето съдържание, приближавайки се към „милеранистката“ радикална освободителна логика.
Нека в началото да погледнем техно-цифровия апокалиптизъм. Ако има
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учен капиталист, който дори повече от Бил Гейтс да е идеалният образец на третия „дух на капитализма“ с неговата нейерархична и антиинституционална креативност, с хуманитарно-етическа заинтересуваност, това е Крейг Вентър с неговата идея за ДНК-контролируемо производство. Областта на Вентър е синтетичната биология: живот, който не е изкован от Дарвиновата еволюция, а е
създаден, сътворен е от човешкия интелект. Първото откритие на Вентър беше
разработката на „метода на пушката“ („shotgun experiment“ – бел. прев.) – метод
за анализ на генома на човека, който се оказа по-бърз и много по-евтин от всеки
друг метод преди това; той публикува своя собствен геном – за пръв път нечия
ДНК беше секвенирана (заедно с това у Вентър беше открито наличие на риск
да се разболее от болестта на Алцхаймер, от диабет и от наследствено очно заболяване)3 (214). След това той обяви следващия свой велик проект: да създаде изцяло синтетичен организъм, който би могъл да се използва, за да се спаси светът
от глобалното затопляне. През януари 2008 г. той конструира първия в света напълно синтетичен геном на жив организъм: използвайки получените по лабораторен път химически материали, той пресъздаде почти точно копие на генома
на генетичния материал, намерен в мъничка бактерия. Тази най-голяма сътворена от човека ДНК-структура има 582 970 двойки в дължина; съставена е от четири по-малки (но масивни) влакна ДНК с помощта на транскрибиращата сила
на дрождите и е моделирана по генома на бактерията, известна като Mycoplasma
genitalium. (Mycoplasma genitalium е обща за репродуктивния тракт на човека
бактерия; тя е избрана просто затова, че е с относително малък геном.) Лабораторно полученият геном все още не е довел до съществуването на живеещ микроб, който действа и се размножава; но Вентър каза, че е само въпрос на време,
докато измислят как „да запълнят това“, поставяйки синтетичната ДНК в обвивката на друга бактерия. Този успех открива пътя за създаване на нови типове
микроорганизми, които биха могли да се използват по най-различен начин: като
зелено гориво, заменящо нефта и въглищата, за преработване на токсични отпадъци или поглъщане на парниковите газове и т.н. Мечтата на Вентър е да създаде първите „трилионодоларови организми“ – патентовани буболечки, способни
да отделят биогориво, да произвеждат чиста енергия във вид на водород и дори
храна със зададени свойства:
Представете си, че горивните изкопаеми са свършили: ще се прекратят екологично вредоносните сондажни операции, ще настъпи дефлация на политическата и икономическата власт на неоконсервативните нефтени барони и ще
бъде достъпно транспортирането с малко отделяне на замърсяващи вещества,
а също отоплението и електричеството. Въздействието на подобна технология
е дълбоко и то няма да спре дотук. Откривайки детайлите на биохимическите
и метаболическите пътища, ние можем много по-точно да подражаваме на тяхната изтънченост и ефективност при решаването на проблеми, измъчващи индустриалната цивилизация. Може би ще можем да създадем примитивен, автономен биоробот, хранещ се със СО2 и отделящ 02. Възможно е да успеем да отделим живака от нашите водни запаси. Ограниченията не са известни, а възможностите са зашеметяващи4 (170).
Вентър признава, че съществуват и по-зловещи възможности: може да се

10

PON-12_7-8.indd 10

бр. 7/8 – год. XV

09/26/2012 15:21:40

ТЕОРИЯ
синтезират вируси като ебола или да се създават нови патогени. Но нещата са
по-дълбоки: подобно екстремално генетично инженерство ще доведе до появата на субстанционално други организми – ние ще се окажем в ново пространство, пълно с неизвестности. Проблемът е в нашето ограничено разбиране на това
как работи ДНК: дори да умеем да подреждаме последователността в синтетичната ДНК, няма да можем да предсказваме как тази последователност ще действа реално, как ще си взаимодействат нейните компоненти. Това значи, че ДНК
комуникира с клетката, подбуждайки я да създава протеини. А ние още сме далеч от разбирането на взаимоотношенията между дадената ДНК-последователност, протеините, които тя произвежда, и крайните свойства на организма.
Тези опасности се засилват също и поради отсъствието на какъвто и да е
обществен контрол върху това, което става в биоетиката – без всякакъв демократичен надзор забогатяващите промишленици магьосничат над елементарните съставящи нашия живот. Вентър се опита да разсее страховете от зараждащото се ново общество в духа на филма „Бягащият по острието на бръснача“: „В основата на този филм („Бягащият по острието на бръснача“) има предположение, с което аз нямам нищо общо: че хората искат да имат класа роби.
Доколкото си представям възможността да се конструира човешки геном, аз
размишлявам не би ли било великолепно да имаме 10 пъти повече когнитивни
способности, отколкото имаме сега? Но мен ме питат мога ли да конструирам
глупак, който би бил слуга. Получавам писма от момчета в затвора, молещи ме
да сътворя жени, които те биха могли да държат в своите килии. Не си представям как нашето общество би могло да се занимава с подобни неща.“5 Вентър
може да не си представя, но запитванията, с които го бомбардират, ясно показват, че съществува социално искане за създаване на обслужваща низша класа. Рей Курцвайл предложи друго опровержение на съществуващите страхове:
„Сценарият, в който хората ловуват киборги, е неубедителен, тъй като те не могат да бъдат отделени един от друг. Днес ние лекуваме болестта на Паркинсон
с импланти в мозъка с размера на грахово зърно. Увеличете мощността на това
устройство милион пъти и намалете неговия размер стотици хиляди пъти и ще
получите представа какво ще бъде реално след 25 години. Разбира се, няма да
бъде така: „ОК! – киборгите наляво, хората надясно.“ Едните и другите ще се
смесят.“6 И макар по принцип това да е вярно (тук може до безкрайност да се
варира с мотива на Дерида как човечеството винаги се е допълвало с изкуствени протези), проблемът е, че с намаляването й стотици хиляди пъти протезата
вече не се усеща като такава, а става невидима част от нашето непосредствено
органично самочувствие, затова тези, които технологически контролират протезата, ни контролират в самата сърцевина на нашето самочувствие.
Парадоксът е, че доколкото възпроизвеждането на изкуствен живот е постижение на съвременността, самият Хабермас, въздържащ се от изпълнение
на проекта на съвременността, т.е. предпочитащ съвременността да си остава
„незавършен проект“, поставя предел на разкриването на неговия (на изкуствения живот) потенциал. Има дори по-радикални въпроси за обсъждане, въпроси, засягащи самия предел на нашето желание (и готовност) да знаем: какво
ще направят бъдещите родители, когато узнаят, че детето им ще получи гени
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на болестта на Алцхаймер? Неотдавна възникналата модна думичка „previvor“
(човек, който няма например рак, но притежава генетична предразположеност
към развитие на това заболяване, от „pre-survivor“ – „пред-оцелял“) дава прекрасна представа за страха от такова изпреварващо знание.
Китайските учени от Пекинския геномен институт (ПГИ) завършиха работата над четвъртия геном на човека, за да го секвенират в целия свят; те планират да използват своята геномна база данни за „решаване на проблеми, свързани със специфични китайски генетични заболявания“ (?), а също за подобряване на диагностиката, прогнозирането и лечението. Подобни феномени са
само върхът на айсберга на прогреса, осъществяван в Китай, за който е малко известно в СМИ, заети с вълненията в Тибет и т.н.: става дума за експанзия на биогенетичната революция. В същото време, когато на Запад ни безпокоят с безкрайните дебати за етичните и законовите ограничения на биогенетичните експерименти и процедури (да или не на стволовите клетки?, докъде
можем да се намесваме в генома – само за да предотвратим болестта или за да
усилим желаните физически или дори психически характеристики, за да създадем новородено, отговарящо на нашите желания…), китайците просто се занимават с това без ограничения, давайки образцов пример за спокойно сътрудничество между държавните ведомства (напр. тяхната Академия на науките)
и частния капитал. Накратко, двата клона, които Кант би назовал „частно“ използване на разума (държавата и капитала), обединяват усилия при липсата на
„обществено използване на разума“ (чисто интелектуална дискусия в независимото гражданско общество върху това, което става: как се посяга на статута на индивида в качеството му на етично автономен агент и т.н., без дори да
говорим за възможните политически злоупотреби). И на двата фронта всичко
върви много бързо, не само в направлението на утопичната представа за държавата, контролираща и управляваща биогенетичната маса на своите граждани, но също и в направлението на бързото получаване на печалба: милиони долари се инвестират в лаборатории и клиники (най-голямата от които е в Шанхай) за развитие на търговски клиники, ориентирани към богати чужденци от
Запада, които поради законодателни забрани не могат да получат подобно лечение в своите страни. Проблемът, разбира се, е в това, че в подобна глобална ситуация правните забрани стават безсмислени: тяхна главна последица ще
бъде търговският и научният прогрес на китайските технологии – повтаряйки
клишето, Шанхай има всички шансове да стане утопичен мегаполис като анонимния град (Лос Анджелис) в „Бягащия по острието на бръснача“. Наближава
времето, когато ще ни се наложи да сменим стандартното оплакване, че нашите взаимоотношения с другите все повече и повече се опосредстват от цифровата апаратура, че между нас винаги съществува също и интерфейс: в перспективата на недалечното бъдеще се очаква взрив в развитието на преките връзки между самите компютри (и другите средства за връзка); те ще общуват, ще
вземат решения и т.н., представяйки ни само крайния резултат на това взаимодействие. (Например, когато теглим пари от банкомата, машината информира нашата банка, чийто компютър изпраща информация на нашия персонален
компютър чрез електронната поща…) Днес вече съществуват повече връзки
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между самите компютри, отколкото между тях и използващите ги човеци – тук
може да се приложи формулата на Маркс, като се заяви, че отношенията между компютрите вещи заменят отношенията между личностите. Какво ще стане, ако от подобно взаимодействие възникне самоорганизация, която да може
да наложи своя собствена програма, така че хората ползватели повече да не могат да контролират и управляват цифровата мрежа, а да бъдат използвани от
нея? Филмът „Орлово око“ (2008, Д. Дж. Карузо), скъп технотрилър, разказва
своята история от тази перспектива в цялата й нееднозначност – не е чудно, че
той претърпя финансов крах по любопитни идеологически причини. Ето кратко описание на сюжета. Той започва със стандартно произшествие по време на
„войната с тероризма“: армията на САЩ преследва заподозрян в тероризъм в
Близкия изток, но тъй като той е отшелник и установяването на личността му
е проблематично, компютърната система, която обработва всички военни данни, препоръчва да се прекрати мисията. Министърът на отбраната е съгласен,
но президентът заповядва да се доведе мисията докрай. Но когато всички убити се оказват цивилни, възниква обратна политическа реакция – в отговор се
провеждат бомбардировки на възмездието.
След това става запознанството на двамата герои на филма, обикновени
граждани на САЩ: Джери Шо (изключен от Станфордския университет) и Рейчъл Холоман (млада самотна майка, чийто син Сам е тръбач). Веднъж, когато
се връща вкъщи, Джери вижда, че квартирата му е пълна с най-различно оръжие, експлозиви и подправени документи. Телефонира му неизвестна жена и му
обяснява, че трябва да бяга, защото ФБР ще го залови след трийсет секунди. Той
не й повярва, той е арестуван от ФБР, но неизвестната отново се опитва по телефона да организира бягството му и неговата среща с Рейчъл, принудена от същата жена да помогне на Джери под заплаха, че в противен случай синът й ще
бъде убит. Женският глас помага на двамата да избягат от полицията в Чикаго
и от отдела на ФБР, демонстрирайки способност от разстояние да контролира
практически всякакви мрежови устройства – светофари, мобилни телефони и
дори подемни кранове. Джери и Рейчъл са отведени в електронен магазин, където жената се представя: тя е свръхсекретен суперкомпютър под название „Анонимен разузнавателно-разследващ вграден аналитик“ (Ariia), събира информация от целия свят и е способна да контролира практически всичко електронно
– тя е наблюдавала живота им и ги е довела при себе си. Въз основа на грешката, направена от президента в началото на филма, Ariia е решила, че изпълнителният клон на властта е заплаха за общественото благо и трябва да бъде унищожен. Тя планира да унищожи кабинета на президента, оставяйки министъра на отбраната, който се е съгласил с препоръката да се прекрати мисията и
да заеме мястото на президента. Тя обяснява на Джери и Рейчъл, че се опитва да помогне на народа на САЩ. На Рейчъл й надяват огърлица с експлозив и
я изпращат да слуша обръщението на президента на Съединените щати. Речта се открива с изпълнение на ученическия клас, в който учи нейният син Сам.
Пусковият механизъм за взривяване на огърлицата с експлозива трябва да се
активира, когато Сам изсвири горното фа със своята тръба, което съответства
на думата „свободен“ в последната строфа на националния химн. Накрая всич-

13

PON-12_7-8.indd 13

09/26/2012 15:21:40

ТЕОРИЯ
ко завършва благополучно благодарение на героичната работа и саможертвата
на честните агенти на ФБР: взривяването е предотвратено, Сам е спасен, Рейчъл
и Джери се женят… но не е ли Ariia чисто и просто рационален агент? Не действа ли тя фактически в интерес на народа на САЩ? Не би ли било по-добре за
САЩ, ако нейният план успееше? Тя е готова да пожертва дузина невинни зрители на Капитолия, но така прави и президентът, когато дава съгласие за убийството на дузина арабски граждани… Нееднозначността на филма е в това, което остава неясно: е ли това умишлена ирония, или не е. На по-интуитивно равнище е невъзможна съпротива срещу приказната логика, заложена в основата
на сцените, в които Джери и Рейчъл непрекъснато се изплъзват от ФБР. Те като
че ли действат в омагьосан свят, в който не просто противостоят на враговете
на неутралния фон на действителността – самата текстура на реалността следва магическа ръка, която я управлява за тях: когато преследващите ги машини
се оказват твърде близко, кранове им преграждат пътя; когато, бягайки от полицията влизат в станцията на метрото, таблото на разписанието им казва в какво
направление да се движат… Не е ли това съвършено параноидален сън, в който
реалността не е неутрална инертна материя, равнодушна към нашите усилия, а
се явява изкуствен механизъм, ръководен от благожелателна разумна сила? Логиката, която (в нейната не най-силна версия) обикновено се обръща срещу героя (да си спомним „Враг на държавата“, в който чрез сложната спътникова система на следене врагът изглежда винаги знае къде се намира Уил Смит), тук работи за героите – с неизбежния извод, че тъй като контролиращата агенция по
определение е зло, героите по принуда трябва да бъдат безсъзнателни инструменти на голямото зло на Другия, контролиращия нашата реалност.
Тогава как цифровизацията на нашия живот влияе на херменевтичния хоризонт на нашия всекидневен опит? Според съобщение на СNN от 29 май 2008
г. маймуни с имплантирани в мозъка им сензори са се научили да управляват
ръката на робот с помощта на своите мисли, използвайки я за хранене с плодове и маршмелоу: в експеримента на Медицинската школа в университета в Питсбърг двойка макаци е снабдена с електроди, дебели колкото човешки косъм,
които предават сигнали от мозъчните области, свързани с движението. Учените, участващи в експеримента, съобщават, че това ще доведе до създаването на
контролируеми от мозъка протезни крайници за ампутантите или за пациентите с дегенеративни разстройства. Дори прословутото кутре на Стивън Хоукинг – минималната връзка между неговия ум и външната реалност, единствената част на парализираното му тяло, която той може да движи – няма да е нужно повече: с помощта на ума си ще можем направо да заставяме предметите да
се движат, т.е. самият мозък непосредствено ще служи като пулт за дистанционно управление.
Всички последни изследвания показват поразителния факт, че секретните отбранителни ведомства на САЩ са заети в широкомащабен и дългосрочен
проект за разработване на средства за контрол над човешките емоции и реакции
отвън, чрез атака на мозъка с насочени електромагнитни вълни. Тъй като вече
е възможно да се установят мозъчните вълни, представляващи материална подкрепа на определени емоционални реакции (страх, омраза, храброст…), идеята
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се състои в бомбардирането на мозъка със сходни изкуствено създадени вълни
за постигане или за възпрепятстване на необходимата емоция. Сходна процедура вече е изпробвана при лекуване на бивши военнослужещи с посттравматични ефекти: чрез установяване на материалната поддръжка на следите на травматичната памет в мозъка с последващо въздействие на определени вълни може
да се изтрият тези следи на паметта от мозъка с ограничени краткосрочни загуби на памет във вид на нежелателни странични ефекти. В същото време, тъй
като мащабите на подобни практики са неизвестни, е възможно да съществуват достатъчни основания за параноидално подозрение, че секретните агенции
предприемат значителни усилия, за да се сдобият с контрол над заличаването на
разликите между „вътре“ и „отвън“, т.е. с пряко „прокарване“ от мозъчните процеси към външно технологически манипулируеми материални процеси.
По такъв начин на хоризонта на „цифровата революция“ се вижда не нещо
друго, а шанс, перспектива хората да придобият способност, която Кант и други
немски идеалисти наричат „интелектуална интуиция“ (Intellektuelle Anschauung),
затваряща празнотата, разделяща (пасивната) интуиция и (активното) производство, т.е. става дума за интуиция, която незабавно поражда възприемания
обект – досега тази способност се приписваше само на безкрайния божествен
разум. Благодарение на неврологичните импланти ще се появи възможност да
се превключва от „обикновената“ реалност към другата, компютърната реалност без каквото и да е грубо оборудване на сегашната виртуална реалност (неудобни очила, ръкавици…), щом сигналите на виртуалната реалност ще стигат
направо до нашия мозък, заобикаляйки нашите органи на чувствата.
„Световната трансхуманистична асоциация“ (основана през 1998 г. от Ник
Бостром и Дейвид Пиърс) си поставя за задача да се ориентира в тези проблеми. Тя описва себе си като „международна организация с нестопанска цел, обявяваща се за етично използване на технологиите за разширяване на човешките способности“7. Тя допуска, че от гледна точка на еволюцията развитието на
човека съвсем не е достигнало крайната си точка: всевъзможните нови технологии – неврофармакологията, изкуственият интелект и кибернетиката, а също
нанотехнологиите – притежават потенциал за увеличаване на човешките възможности. По думите на Бостром: „Преди няколко години дискусиите обикновено се въртяха около въпроса „Това фантастика ли е? Или имаме работа с реалистични възможности в бъдещето?“. Сега дискусиите започват най-често от
позицията: да, все повече е възможно да се трансформират човешките способности. Въпросът е следва ли да го правим? А ако е така, какви са тогава етичните ограничения? За разлика от ницшеанското понятие „свръхчовек“, който
се стреми към „морална и културна трансценденция“ (немного избрани, надарени с особена сила на волята и с голяма изтънченост, да отхвърлят оковите на
традиционния морал и на условностите, за да се издигнат над останалото човечество), трансхуманистичната идея за „постчовека“ е насочена към общество, в което всеки ще получи достъп до челните технологии: „Трансхуманистите
се обявяват за по-голямо финансиране на изследванията за радикално увеличаване на продължителността на живота и съдействат за развитие на медицинските и технологичните средства за подобряване на паметта, концентрацията и
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другите способности на човека. Трансхуманистите предлагат всеки да има възможност да използва подобни средства за подобряване на различни параметри на своето когнитивно, емоционално и физическо състояние. Това не е само
естествено разширение на традиционните цели на медицината и технологиите, а е също велика хуманитарна възможност за истинско подобряване на положението на човека.“8 Във връзка с това основните етични въпроси са за достъпността, както и кой кого трансформира: „Едно е ако говорим за възрастните, за компетентните граждани, решаващи какво да правят със собствените
си тела. Ако обаче мислим за модифициране на децата или за селекция на ембриони, тогава възниква друга редица етични въпроси. Ако някои от технологиите, което е напълно възможно, се окажат много скъпи, тогава какви механизми трябва да бъдат задействани за осигуряване на добросъвестност?“. За да
предотвратим възможността за намеса на държавни или частни институции в
нашата съдба, изборът за използване на подобни възможности за подобрение
трябва да принадлежи на индивида, но дали е достатъчна тази защита? По думите на Франсис Фукуяма трансхуманизмът се стреми „не към нещо друго, а
към освобождаването на човешката раса от нейните биологически ограничители“ и проблемът е, че защитата на равните юридически и политически права
е несъвместима с приемането на идеята за усъвършенстване на човека: „В основата на идеята за равенството на правата е вярата, че всички ние притежаваме човешка същност, която е над различията в цвета на кожата, в красотата и
дори в ума. Тази същност и тази представа, които индивидите имат като неотнимаема ценност, е в центъра на политическия либерализъм. Но в изменението на тази същност е и смисълът на трансхуманистичния проект.“ Лесно е да се
проблематизира понятието за уникална и универсална „човешка същност“, но
не е така лесно да се избавим от линията на аргументацията на Фукуяма, тъй
като той е прав в един важен момент: „човечеството“ (това, което ние спонтанно разбираме под думите „да бъдеш човек“) фактически се опира на понятието „човешка природа“ като на нещо, което просто сме наследили даром, необяснимо за нас самите измерение, в което сме се оказали захвърлени… Когато
с появата на перспективите за биогенетична намеса, открити благодарение на
получаването на достъп до генома, видовете могат свободно да преправят себе
си, това изменение практически освобождава човечеството от ограниченията
на смъртните видове, от робството пред „егоистичните гени“. Обаче това освобождение има своята цена:
С намесата в генетичното наследство на човека господството над природата преминава в акт на приемане-контрола-над-самия-себе-си, което променя нашето етично общородово самосъзнание и е способно да наруши необходимите условия за автономен начин на живот и универсалисткото разбиране
на морала9.
Неочакваният алианс между Фукуяма, един от най-крупните неоконсервативни либерали, и Хабермас, централна фигура на лявото Просвещение, трябва да ни застави да се замислим – не бягат ли и двамата от ключовия проблем?
Ние губим нашата свобода и достойнство не толкова с идването на биогенетиката. По-скоро ние усещаме, че те никога не са били при нас на първо място. Проб-
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лемът е в следното: самият факт, че биогенетичните манипулации са възможни, не променя ли ретроактивно нашето разбиране за нас като „природни“ същества, в смисъл че сега усещаме самите наши „природни“ предразположености като нещо „опосредствано, условно“, а не просто непосредствено дадено, като
нещо, което по принцип може да се управлява (и което по такъв начин е просто
случайно?). Ключовият момент тук е, че няма връщане към предишната наивна непосредственост: щом ние знаем, че нашите природни предразположености зависят от сляпата генетична случайност, всеки упорито вкопчил се в тях е
също така фалшив, както и вкопчилият се в старите „органични“ нрави в съвременния свят. Така че Фукуяма и Хабермас казват следващото: макар и да знаем, че нашите предразположености зависят от безсмислената генетична случайност, хайде да се престорим и да действаме като че ли това не е така, за да можем
да поддържаме нашето чувство за достойнство и независимост. Парадоксът е, че
независимостта може да се поддържа само по пътя на забраната на достъпа до
сляпата природна случайност, която ни определя, т.е. в крайна сметка по пътя
на ограничаването на нашата независимост и на свободата на научната намеса.
И отново логиката на Фукуяма и Хабермас е такава: тъй като резултатите на науката поставят под заплаха нашата независимост и свобода, следва да се ограничи науката. Цената, която плащаме за това решение, е фетишистки разкол между науката и етиката („Аз отлично знам какво твърди науката, но въпреки това,
за да съхраня видимост на моята независимост, аз предпочитам да я игнорирам
и да постъпвам така, като че ли не знам това.“). Така ще избегнем истинския въпрос: как тези нови условия ни заставят да изменим и отново да открием самите понятия свобода, независимост и етична отговорност?
Обаче трансхуманистите очевидно правят „огледална“ грешка: с всичките
си предупреждения, че сме на прага на постчовешката епоха, те фактически си
остават твърде хуманистични. Т.е. когато описват възможността за намеса в нашите биогенетични основи и за изменение на самата наша „природа“, те въпреки това предполагат, че автономният субект, свободно избиращ своите постъпки, все още ще се съхрани, решавайки как следва да измени своята „природа“.
По такъв начин те довеждат разрива между „субекта на формулиране“ (subject of
enunciation) и „обекта на формулиране“ (subject of the enunciated) до краен предел:
от една страна, като обект на моята намеса аз съм биологичен механизъм, чиито свойства, включително менталните, може да се управляват; от друга страна,
аз (постъпвайки като че ли съм аз) все пак съм бил свободен от подобно управление като независим индивид, който от определена дистанция умее да прави
правилен избор. Но ако веригата се е затворила и самата сила на моето автономно решение вече се е „объркала“ поради биологичната манипулация? Ето защо
всъщност има нещо повърхностно, дори скучно във всички трансхуманистични размишления – те игнорират проблема и също като своите критици избягват
същността на въпроса, който като че ли през цялото време решават: как биогенетичните и другите намеси ще повлияят на самото определение на човечеството? Бостром подчертава, че изборът в полза на възможността за подобно усъвършенстване трябва да бъде на индивида – но ще има ли изобщо индивид? И
трансхуманистите, и техните критици по такъв начин продължават да са вер-
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ни на стандартното понятие за свободния независим индивид – разликата е, че
трансхуманистите просто признават, че то ще запази своята сила след прехода
в постчовешката епоха, докато техните критици виждат в постчовечеството заплаха и затова се стремят да предотвратят неговото възникване.
Доведен до тази крайност, техно-цифровият апокалиптизъм приема формата на тъй наречения „тех-гнозис“ и преминава в апокалиптизма на Ню Ейдж.
Едно от любимите двулики понятия, използвани от спиритуалистите на Ню
Ейдж, е понятието синхронност от квантовата физика (връзката между две събития или елементи, която е мигновена, т.е. по-бърза е от времето, необходимо на светлината за преминаване между тях):` точното квантово понятие за
синхронност (две разделени частици са взаимно свързани така, че въртенето
на едната от двете въздейства на въртенето на другата по-бързо от светлинната
им връзка) се разчита като материална проява/вписване на „духовното“ измерение, свързващо събития зад пределите на мрежата на материалната причинност: „Синхронностите са всъщност джокери в тестето карти на природата, тъй
като отказват да играят по правилата и дават да се разбере, че в нашето търсене
на достоверност в света ние сме пренебрегнали някои най-важни идеи.“10
В когнитивната картография на Ню Ейдж „лявото“ отговаря за безсъзнателно неизвестността, а „дясното“ – за осъзнатостта и бодърстването; трагедията на политическите леви през последните две столетия е, че те се ограничиха със социалната справедливост и с икономическото равенство, забравяйки
за необходимостта от „по-дълбок“ напредък от ментално-рационалната осъзнатост към признаване на скритото измерение, достъпно само на интуицията: „Левите се бореха за „правата“ на човека, игнорирайки при това „лявото“ у
мъжа и жената.“11 В радикалната версия на спиритуализма на Ню Ейдж бъдещата материална криза (екологичната катастрофа) се свежда до простия „материален израз на психо-спиритуалистическия процес, форсиращ нашия преход
към ново и по-интензивно състояние на осъзнатост“12.
Това ни връща към трите „духа на капитализма“, фактически образуващи
подобие на хегелианската триада „отрицание на отрицанието“: индивидуалистичната субективност на предприемача, основана на протестантската етика, се
преодолява от корпоративния „функционер“ и се връща отново във вида на
безкрайно гъвкавия „креативен“ капиталист. Важно е да се отбележи, че двете
размествания не са на едно и също равнище: първото разместване засяга нормативното съдържание на една и съща символична форма (Его-Идеала и идеалното Его), докато второто оставя самата форма на символичния Закон, заменяйки го с неясната забрана на суперегото. – Има ли четвърти „дух“ на капитализма, който би повторил движението от индивидуалното към колективното, от протестантската етика към „функционера“ на равнището на „третия дух“,
т.е. който би направил на „третия дух“ същото, което „вторият дух“ е направил
на първия? Може да се твърди, че този „четвърти дух“, казано точно, вече не е
дух на капитализма, а едно от названията на комунизма. Ето спиритуалисткото описание на Ню Ейдж на новия обществен порядък, който трябва да се появи като вторичен ефект на по-съществения духовен напредък:
Ако се развиваме от националната държава към ноосферична държава,
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може да се окаже, че работим над създаването на нейерархична социална организация – на „синхронния порядък“, основан върху доверието и телепатията –
която Хопи и други туземни групи са използвали хилядолетия. Ако глобалната цивилизация може да се самоорганизира от нашия сегашен хаос, тя ще бъде
основана по-скоро върху сътрудничеството, отколкото върху съревнованието
в стила на „победителят задига всичко“, върху достатъчността вместо върху излишеството, върху общинната солидарност вместо индивидуалния елитизъм,
върху утвърждаването на свещения характер на всичко земно13.
Не е ли това описание, ако отстраним спиритуалистката му обвивка, своего рода комунизъм? Как да се освободим от тази обвивка? Най-добрата противоотрова на това спиритуалистко изкушение ще е да помним основния урок
на дарвинизма: абсолютната непредсказуемост на природата. Защо например
масово гинат пчелите, особено в САЩ, където според някои източници броят
им е намалял с 80%? Тази катастрофа би могла да има опустошително въздействие върху нашите хранителни запаси: около една трета от храната на човека
се появява благодарение на растенията, опрашвани от насекоми, а медоносната
пчела отговаря за 80% от подобно опрашване… Ето как следва да се представя
възможната глобална катастрофа: никакви взривове, просто забавяне на ниско
равнище, спънка с глобални опустошителни последствия. Ние даже не можем
да бъдем сигурни, че е достатъчно просто да се върнем към естествения баланс
– към какъв баланс? А ако пчелите в САЩ и в Европа вече са били адаптирани
към определена степен и определен тип промишлено замърсяване?
В масовата гибел на пчелите има нещо тайнствено: макар същото да става едновременно в целия (развит) свят. Местните изследвания сочат различни
причини: отровния ефект на пестицидите върху пчелите, загубата на чувството
за пространствена ориентация при тях заради електронните вълни на нашите средства за връзка. Това многообразие на причините прави връзката между
причини и следствия неопределена – и, както знаем от историята, когато се установява разрив между причината и следствието, възниква изкушението да се
намери по-дълбокия Смисъл: ами ако освен тези естествени причини съществува и по-дълбока духовна причина? Как иначе можем да си обясним тайнствената синхронност на феномена, който от гледна точка на естествознанието става по различни причини? Тук идва редът на т.нар. духовна екология: не са ли
кошерите своеобразни колонии на роби, концентрационни лагери, където безжалостно експлоатират пчелите? Ами ако майката земя ни отмъщава за това,
че я експлоатираме?
Най-добрата противоотрова за подобно спиритуалистко изкушение ще
бъде да помним урока от ръмсфелдовската теория на познанието – този термин, разбира се, ни отпраща към добре известната катастрофа през март 2003
г., когато Доналд Ръмсфелд се увлече по любителско философстване върху темата взаимна обвързаност между известното и неизвестното. Вероятно, позовавайки се на Дейвид Торо („Да се знае, че ние знаем това, което знаем, и че не
знаем това, което не знаем – това е истинското знание“), Ръмсвелд заяви: „Има
известно известно. Това е, което ние знаем, че знаем. Има известно неизвестно.
Т.е. съществува това, което, както знаем, ние не знаем. Но също така съществу-
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ва и неизвестно неизвестно. Това е, което ние още не знаем като неизвестно.“14
Онова, което Ръмсфелд е забравил да добави, е ключовият четвърти термин:
„неизвестното известно“ – неща, които ние не знаем, че знаем, всички безсъзнателни вярвания и суеверия, определящи как възприемаме реалността и се намесваме в нея. Ръмсфелд мислеше, че основната опасност в сблъсъка с Ирак се
състои в „неизвестното неизвестно“, в заплахите от Садам, за наличието на които ние дори не подозирахме. И както сега ясно разбираме, основната опасност
напротив, се явява „неизвестното известно“, непризнатите предразсъдъци, които заставиха армията на САЩ да направи всички свои грешки.
В случая със загиващите пчели също има неща, които знаем, че знаем (тяхната чувствителност към пестицидите), и неща, които, както знаем, не са ни известни (да речем, как пчелите реагират на изкуственото излъчване). И освен
това съществува също неизвестно неизвестно и неизвестно известно. Има например такива аспекти на взаимодействието между пчелите и тяхната среда на
обитаване, за които не само нямаме знания, но за които дори не се досещаме. И
има множество „неизвестно известно“ в нашето възприятие за пчелите: всички антропоцентрични предразсъдъци, които самопроизволно влияят на нашето изследване на пчелите.
Най-тревожният аспект на подобни феномени е нарушаването на още един
тип знание, който Жак Лакан назова „знание в реалното“: „инстинктивното“
знание, регулиращо животинската и растителната активност. Това неопределено знание може да излезе изпод контрол. Когато е твърде горещо през зимата,
растенията и животните неадекватно оценяват февруарските горещини като
сигнал, че пролетта вече е дошла, и започват да се държат по съответен начин,
не само ставайки уязвими към по-късните студове, а нарушавайки също целия
ритъм на естественото си възпроизводство. По всяка вероятност нещо подобно става и с пчелите. Теорията на комплексните системи показва, че подобни
системи проявяват две противоположни свойства: крайно устойчив характер и
крайна уязвимост. Те могат да се приспособят към сериозни нарушения, да ги
асимилират и да намерят нов баланс и стабилност – включително до определен
праг („преломен момент“), зад който незначително разстройство може да доведе до пълна катастрофа и до установяване на съвършено друг порядък. Много столетия на човечеството не му се е налагало да се безпокои за въздействието на своята промишлена дейност върху околната среда – природата можеше
да се приспособява към изсичането на горите, към използването на въглищата и нефта и т.н. Обаче днес съвсем точно не е възможно да бъдем сигурни, че
не се приближаваме към повратния пункт – тъй като е очевидно, че на подобни
моменти се обръща внимание, когато вече е твърде късно. В подобна ситуация
разговорите за предугаждане, за предпазване и контрол на риска обикновено
стават безсмислени, тъй като имаме работа с „неизвестно неизвестно“.
Тази ситуация отново ни отвежда в безизходицата на съвременното „общество на избора“. Ние се гордеем, че живеем в общество, в което свободно решаваме важни въпроси. Обаче през цялото време се оказваме в ситуация, когато
сме длъжни да решаваме въпроси, които фундаментално ще повлияят на нашия
живот, но те се решават без надлежната опора на знанието. Подобни ситуации
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са съвсем разочароващи: макар да знаем, че всичко зависи от нас, ние не можем
дори да предскажем последствията от своите действия – ние не сме безсилни, а
тъкмо обратното, всемогъщи сме, при това обаче сме неспособни да установим
мащаба на нашите сили. Макар да не можем да се сдобием с пълен контрол над
биосферата, имаме власт да я унищожим, да нарушим нейното равновесие, което ще доведе до пълна загуба на контрола, а пътьом ще ни помете всички.
Или да вземем примера с неотдавна откритото огромно торфено блато в
западен Сибир (с размерите на Франция и Германия, взети заедно): то започна
да се топи, което може да освободи в атмосферата милиони тонове метан – парников газ, който е двайсет пъти по-силен от двуокисния въглероден газ… Тази
хипотеза следва да се разглежда заедно с отчета от май 2007 г.15, според който
изследователите в медицинския колеж „Алберт Айнщайн“ са доказали, че някои видове плесени притежават способността да използват радиоактивността като източник на енергия за добиване на храна и за стимулиране на растежа. Интересът им бил обусловен от това, че преди пет години изпратеният във
все още високорадиоактивния реактор на Чернобил робот се върнал с образци черна плесен, богата на меланин, растящ по стените на разрушения реактор.
След това изследователите направили редица изпитания, използвайки различни образци плесен. Два типа – единият от тях изкуствено произвеждал меланин, а другият натурален меланиносъдържащ – били подложени на различни
равнища на въздействие на йонизиращо облъчване, примерно 500 пъти превишаващо фоновото равнище; двата меланиносъдържащи вида израснали значително по-бързо в сравнение с подложените на стандартно фоново облъчване.
Провеждайки по-нататъшни изследвания, учените измерили сигнала на електронно-спиновия резонанс, след като меланинът бил подложен на йонизиращо
облъчване, откривайки, че радиацията при взаимодействие с меланина променя неговата електронна структура – важна крачка за овладяване на радиацията
и за превръщането й в друга форма на енергия за създаване на храна. Вече има
идеи относно плесента, овършана от радиацията, влизаща в менюто на бъдещите космически мисии: тъй като йонизиращото излъчване преобладава в космическото пространство, космонавтите биха могли да използват плесен като
неизчерпаем източник на храна в хода на продължителни мисии за колонизиране на други планети… Вместо да се поддаваме на страха от подобна перспектива, в такива случаи е нужно да бъдем отворени за нови възможности, помнейки, че „природата“ е непредсказуем, многостранен механизъм, в който катастрофите могат да доведат до неочаквани позитивни резултати, както например във филма на Алтман „Къси истории“, в който автокатастрофа доведе до
неочаквана дружба.
Да се поддържа състояние на подобна отвореност към радикална непредсказуемост е крайно сложно – дори такъв рационалист като Хабермас не се оказа способен на това. Последният му интерес – към религията, се прекъсва от
традиционното либерално безпокойство по повод хуманистичното, духовното и т.н. съдържание, скрито в религиозната форма; него го интересува самата форма на религията: действително фундаментално вярващите хора, готови да пожертват живота си за вярата, са пример за грубата енергия на вярата
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и съпътстващата я безусловна задължителност, отсъстваща в анемично-скептичната либерална позиция – като че ли вливането на подобна безусловна преданост на делото може да съживи нашите постполитически увехнали демокрации. Хабермас в случая реагира на същия проблем като Шантал Муф в нейния
„агонистичен плурализъм“: как отново да се добави страст в политиката? Обаче не участва ли по този начин той в нещо като идеологически вампиризъм, изсмукващ енергия от наивните вярващи, сам бидейки неспособен да се раздели със своята секуларно-либерална позиция, затова и религиозната вяра като
цяло си остава очароваща и тайнствена Другост? Както още Хегел показа по отношение на диалектиката на Просвещението и вярата в своята „Феноменология на духа“, такава опозиция на формалното Просвещение и на фундаментално-субстанционалната вяра е фалшива, несъстоятелна е като идеологическа екзистенциална позиция. Онова, което трябва да се направи, е напълно да се приеме идентичността на двата противоположни момента, което може да направи
именно апокалиптичният „християнски материализъм“, обединяващ отказването от божествената Другост и безусловната преданост на делото.
Как да съчетаем подобна радикална отвореност с апокалиптичната увереност, че наближава краят на времената? Апокалипсисът се характеризира с особено течение на времето, несъмнено противостоящо на двата други доминиращи типа – традиционното циклично време (време, установено и регулирано от
космическите принципи, отразяващи естествения природен порядък, и рая –
време-форма, в която микрокосмосът и макрокосмосът резонират един с друг
в хармония) и съвременното линейно време на постепенен прогрес или развитие: апокалиптичното време – „време на края на времената“, време критично,
време на „извънредното положение“, когато краят наближава и ние се готвим
за него. Именно тук трябва да си спомним за диалектическата инверсия на случайността и необходимостта, т.е. за ретроактивната природа на необходимостта от настъпващата катастрофа. В подобно стечение на обстоятелствата стандартната вероятностна логика вече не се прилага; ще ни потрябва друга логика
– на времевия характер, описана от Жан-Пиер Дюпюи:
Катастрофалното събитие е вписано в бъдещето безспорно като съдба, но
също и като случайност: то би могло и да не бъде, дори ако в предшестващото бъдеще изглежда като необходимо. (…) Ако става необикновено събитие, например катастрофа, то не е могло да не се случи; въпреки това, докато не е станало, то не е неизбежно. По такъв начин актуализацията на събитието – фактът, че то има място – ретроспективно създава неговата необходимост16.
Дюпюи привежда пример с президентските избори във Франция през май
1995 година. Ето януарската прогноза на водещ институт за общественото мнение: „Ако на 8 май идущата година господин Баладюр бъде избран, може да се
каже, че избирането на президента е било дело, решено още преди да е станало.“ Ако – случайно – събитието се случва, то създава предшестващо звено,
благодарение на което всичко изглежда като неизбежност: в това, а не в общите думи за това как съществуващата необходимост намира своя израз в случайната игра на видимостта, се състои фактически Хегеловата диалектика на случайността и необходимостта. В този смисъл, макар да сме определени от съдба-
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та, ние въпреки това сме свободни да избираме своята собствена съдба. Ето как
според Дюпюи следва да се отнасяме към екологичната криза: не „реалистично“
да оценяваме възможна ли е катастрофата, а да я приемем като Съдба в точния
хегелиански смисъл – ако катастрофата се случи, ще може да кажем като в случая с избирането на Баладюр, че това е било предварително предрешено. Съдбата и свободното действие по такъв начин вървят ръка за ръка: свободата в
своята най-радикална проява е свободата да се промени нечия Съдба.
Затова, ако ни се наложи да се сблъскаме с истинска заплаха от (космическа или екологична) катастрофа, ще ни се наложи да въведем нова представа за
времето. Дюпюи нарича това време „време на проекта“, на „затворената верига
между минало и бъдеще“: бъдещето е причинно обусловено от нашите постъпки в миналото, докато това как ние постъпваме се определя от нашето предугаждане на бъдещето и от нашата реакция на това предугаждане. Дюпюи предлага да посрещаме катастрофата по следния начин: в началото трябва да я възприемаме като своя неизбежна съдба, а след това, проектирайки себе си в нея и
приемайки нейната гледна точка, следва ретроактивно да поместим в нейното
минало (минало на бъдещето) контрафактическите възможности („Ако бяхме
направили това и това, катастрофата не би се случила!“), въз основа на които
действаме днес. В това се състои парадоксалната формула на Дюпюи: трябва да
приемем, че на равнище възможности нашето бъдеще е обречено, катастрофата ще стане, това е нашата съдба – и след това, въз основа на това приемане сме
длъжни да се мобилизираме, за да предприемем определено действие, което ще
промени самата съдба и по този начин ще добави нова възможност в миналото. За Бадю времето на верността на едно или друго събитие е бъдеще предшестващо: насочвайки се към бъдещето, героят действа така, като че ли бъдещето,
което иска да осъществи, вече е тук. Подобна циркулярна стратегия на бъдеще
в миналото се явява единствено ефективна в тези случаи, когато се сблъскваме с перспективата на катастрофа (да кажем, екологично бедствие): вместо да
говорим, че „бъдещето е отворено и все още имаме време за действие и предотвратяване на всичко лошо“, ние следва да приемем катастрофата като неизбежна, а след това да действаме така, че ретроактивно да отменим това, което
вече е „предсказано от звездите“ като наша съдба.
Ето какво следва да се каже за екологичната катастрофа: ако тя се случи,
това ще бъде необходимо… И не е ли преминаването от класическия исторически материализъм към позициите на „диалектиката на Просвещението“ на
Адорно и Хоркхаймер най-добрият пример за обръщане на позитивната съдба
в негативна? Във времето, когато традиционният марксизъм ни подбуждаше да
действаме, за да се осъществи необходимостта (комунизмът), Адорно и Хоркхаймер се устремиха към крайния катастрофичен резултат, възприеман от тях
като нещо неотменимо („пришествие на „администрируемото общество“ на тоталната манипулация и край на субективността“), за да ни склонят към действие против този резултат в нашето настояще. По ироничен начин нима не е
приложима същата тази логика към поражението на комунизма през 1990 година? Днес е лесно да се осмиват „песимистите“, от десните до левите, от Солженицин до Касториадис – тези, които оплакваха слепотата и компромисите на
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демократичния Запад, недостигащата му етико-политическа сила и смелост в
борбата с комунистическата заплаха и които предсказваха, че Студената война
е вече загубена от Запада, че комунистическият блок вече я е спечелил, и предупреждаваха, че крахът на Запада е неминуем. Но именно тяхната позиция
повече от всичко оказа влияние за разпадането на комунизма. От гледна точка
на Дюпюи самото „песимистично“ предсказание на равнище възможности, линейна историческа еволюция, ги мобилизира за противодействие.
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Наталия Богоева

П

Наталия Богоева – магистър
по „Управление на публичния сектор“ в Софийския университет
„Св. Климент Охридски“. Завършила е бакалавърска степен по
икономически науки и управление
в Университета по науки и технологии в Лил – Франция, както
и бакалавърска степен по бизнес
администрация в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
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оредният лош пример за усвояване на европейски средства е изпълнението на Приоритетна
ос 3 и 4 от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР), която е пресечна точка
на важни държавни политики в сферата на пазара на
труда, образованието и социалното включване, като
се отчитат съответните стратегии на ЕС в тези области. Стратегическата цел на Оперативната програма е
да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование
и до учене през целия живот и засилване на социалното включване. Предизвикателството пред страната ни и по-конкретно пред тази Оперативна програма е голямо, тъй като освен значителното изоставане
в доходите и производителността в сравнение с 25-те
страни – членки на ЕС, и демографския спад тя трябва да преодолее и незадоволителните параметри на
пазара на труда, като равнището на активност и на
заетост. Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ цели разрешаването на важни за икономическото развитие на страната ни проблеми чрез
дейности, съфинансирани от Европейския социален
фонд (ЕСФ) на стойност 1 млрд. и 300 млн. лв. за период от седем години. Оценката и анализът на финансовото изпълнение на програмата обаче недвусмислено показаха, че управляващите органи и структури
на ОПРЧР в България неефикасно са договаряли и
изразходвали предоставената безвъзмездна помощ
от Европейския социален фонд, както и че предварително поставените цели и индикатори за резултат не
са изпълнени, свидетелство за което е, че у нас управбр. 7/8 – год. XV
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ленските практики чрез програмата се реализират изключително трудно.
Анализът на финансовото изпълнение на оперативната програма е съсредоточен конкретно върху Приоритетна ос 3 и 4. Приоритетна ос 3 конкретно
цели повишаване пригодността за заетост на работната сила чрез качествени
услуги в образованието и обучението, ефективно работещи образователни и
обучителни институции и устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса. Необходимостта от реализацията на Приоритетна
ос 3 се обосновава от факта, че като цяло образователните институции в България не подготвят достатъчно добре квалифицирани специалисти, които да
притежават необходимите знания и умения, съответстващи на изискванията
на пазара на труда. Това се дължи на недостатъчно гъвкавите учебни програми,
изоставащата квалификация на учителите, неумението им за работа в интеркултурна среда и остарелите методики на преподаване в общото, професионалното и висшето образование. Приоритетна ос 4 е концентрирана върху подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение и развитие на
системата за учене през целия живот с цел по-успешна социална и трудова реализация на хората. При решаването на проблема с по-пълното обхващане и задържането на децата и младите хора в образователната система ОПРЧР акцентира върху три основни момента: а) включване на децата, особено от малцинствените етнически групи и децата със специални образователни потребности
(СОП), в ранните фази на образователния цикъл; б) реинтегриране на отпаднали от образователната система; в) развиване на системата за извънкласни и извънучилищни дейности.
Основният проблем, към който е насочена статията, е до каква степен е
ефективно усвояването на безвъзмездната финансова помощ, предоставена от
ЕСФ, осъществява ли в крайна сметка програмата предварително заложените цели и резултати и колко ефективно е развитието на човешкия капитал чрез
ОПРЧР. Темата е изключително актуална и важна поради факта, че целите, заложени в ОПРЧР, са от национално значение, а финансовите средства, които се
предоставят на България, за да бъдат усвоени, са достатъчни за постигане на
осезаеми резултати и напредък на страната ни.
Анализ на финансовото изпълнение на Оперативната програма
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През 2007 г. се формира само ангажиран бюджет без договорени суми. През
2008 г. се заделя малка сума на ангажирания бюджет и почти същата на договорените суми, но с изключително незначителни плащания. От 2009 до 2011 г. договорените суми започват да растат с по-бърз темп, ангажираният бюджет се
запазва, а плащанията се увеличават с незначителни стойности, като през 2012
г. реално изплатените суми са по-малки, отколкото през 2011 г., въпреки че договорените суми през 2012 г. са много по-големи, отколкото през 2011 г. Наблюдават се изключително ниски стойности на индикатора „% на усвояемост“ на
вече договорените средства – само 3% през първата година, като единствено
през втората година (2009 г.) за целия програмен период се достига максимална
стойност на реализираните плащания от едва 14,29%. От 2010 до 2012 г. индикаторът започва да понижава своите стойности, като достига 6,41%.
Средно за целия програмен период само 10,40% от вече договорените средства реално се превръщат в плащания, което е достатъчен факт, за да се обобщи, че ОПРЧР неефикасно е усвоявала предоставената безвъзмездна финансова помощ.
Горепосочените изводи са направени на база на информацията, предоставена от Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) на
структурните инструменти на ЕС в България.
След детайлно изучаване на годишните индикативни програми и на реално сключените договори по Приоритетна ос 3 и 4 за периода от 2008 до 2011 г.,
предоставени в уебсайта на Министерството на образованието, младежта и науката, се установиха редица неточности, липсваща и несъответстваща информация, както и много факти, които ще послужат за доказателство, че средствата по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ наистина са неефективно изразходвани.
Сравнителен анализ между Индикативната годишна работна програма за
предстоящите процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ и реално сключените договори през 2008 година
1
2
3
4
5
6
7

Приоритетна ос
Название на операцията
Максимален размер на безвъзмездното финансиране
Реално сключен договор на стойност
% год. ефективност на усвояемост на безвъзмездната фин. помощ
Отпаднало направление за следващата година
Продължена цел през 2009 г.

1

2

3 BG051PO001/3.1-01 „ИКТ в образованието“
BG051PO001/3.1-02 „Повишаване на
и създаване на условия за
3 квалификацията
кариерно развитие на учителите, преподавателите във ВУ и директорите“
BG051PO001/3.2-01 „Разработване на
за оценка качеството на средното
3 система
образование и рейтингова система за
висшите училища в Република България“
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3

4

5

6

19 558 300
9 779 150

Няма
Няма

0%
0%

3 911 660

Няма

0%

Да
Да (чак през 2012 г.
е включено в индикативната годишна
програма)
Да (чак през 2012 г.
има сключен договор
по това направление)
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„Подпомагане въвеж10 757 065
3 BG051PO001/3.2-02
дането на делегирани бюджети“
BG051PO001/07/3.3-02 „Подкрепа за
11 734 980
3 развитието на докторанти, постдокторанти,
специализанти и млади учени“
BG051PO001/07/3.3-01 „Разработване на
3 911 660
3 механизми за училищни и студентски
практики“
BG051PO001/4.1-02 „Образователни услуги
4 889 575
4 за ученици, изоставащи от учебния материал, и деца с изявени дарби“
BG051PO001/4.2-02 „Студентски стипендии 19 558 300
равен достъп до образование и
4 за
повишаване на мотивацията за по-добри
резултати“
„Да направим учи16 624 555
4 BG051PO001/07/4.2-01
лището привлекателно за младите хора“
BG051PO001/07/4.1-01 „Създаване на
Липсва
мултикултурна среда за
информация
4 благоприятна
практическо прилагане на интеркултурно
образование и възпитание“

Няма

0%

3 826 615,60

0,33%

Да

3 651 230,70

0,93%

Да

Няма

0%

Да

Няма

0%

Да

9 499 296

0,57%

Да

5 134 976,40

Да

Не

1) В Индикативната годишна програма за 2008 г. по Приоритетна ос 3 са
заложени шест направления с максимален процент на съфинансиране 100% и
само по две от тях има реално сключени договори (BG051PO001/07/3.3-02 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади
учени“ и BG051PO001/07/3.3-01 „Разработване на механизми за училищни и
студентски практики“). Тези две направления са продължени като цел и през
2009 година.
2) В Индикативната годишна програма за 2008 г. няма обозначени индикатори за изпълнението на проектите и не може да се оцени до каква степен реализирането на единствените две направления, по които има сключени договори, е било ефективно.
3) Четирите направления, които първоначално са заложени в Индикативната програма за 2008 г., но по които няма реално сключени договори, не са
продължени като цел в Индикативната годишна програма за 2009 г. Единствено по две от тези четири отпаднали направления има реално сключени договори, но чак през 2012 година.
4) В Индикативната годишна програма за 2008 г. по Приоритетна ос 4 са
заложени три направления, като само по едно от тях има реално сключен договор (BG051PO001/07/4.2-01 „Да направим училището привлекателно за младите хора“). Реално сключеният договор по това направление възлиза само на
0,57% от стойността на предварително планираната безвъзмездна финансова помощ.
5) По направлението BG051PO001/07/4.1-01 „Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание“ има сключен договор на стойност 5 134 976,40 лв., въпреки че това направление изобщо не е задавано в Индикативната годишна програма за 2008 година!!!
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Сравнителен анализ между Индикативната годишна работна програма за
предстоящите процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ и реално сключените договори през 2009 година
1
2
3
4
5
6
7
8

Приоритетна ос
Название на операцията
Максимален размер на безвъзмездното финансиране
Реално сключен договор на стойност
Индикатори за изпълнението на проектите
% год. ефективност на усвояемост на безвъзмездната фин. помощ
Отпаднало направление за следващата година
Продължена цел през 2011 г.

1
3

2
Наука и бизнес

3

4

5 000 000

Няма

5

0%

BG051PO001-3.3.03
Това направление 1 765 893,81 Брой ученици, успешно
„Училищни и студентски не е зададено в
завършили училищни практики: 2265; брой учители,
3 практики“ – компонент 1 индикативната
програма за
обучени за работа с модерно
2009 г.
оборудване: 184.
BG051PO001-3.3.03
Това направление 1 679 274,71 Брой ученици, успешно
завършили училищни прак„Училищни и студентски не е зададено в
тики: 1250; брой учители,
3 практики“ – компонент 2 индикативната
програма за
обучени за работа с модерно
2009 г.
оборудване: 104.
BG051PO001-3.3.04
Това направление 9 653 667,18 Брой докторанти, пост„Подкрепа за развитието не е зададено в
докторанти, специализанти,
преминали обучение: 597.
3 на докторанти, постдок- индикативната
торанти, специализанти и програма за
2009 г.
млади учени“
10 000 000
Няма
Подпомагане на обученина деца и ученици със
4 ето
специални образователни
потребности
6 000 000
Няма
Интеграция на децата и
от етническите
4 учениците
малцинства в образователната система
Студентски стипендии и
46 799 600
Няма
4 награди
Ограмотяване на
4 възрастни
BG051PO001-4.2.03 „Да
направим училището
привлекателно за млади4 те хора“

15 000 000

Няма

Това направление 20 646 985,49
не е зададено в
индикативната
програма за
2009 г.

6

8
Да + реално
сключен
договор
Да

Да

Да

0%

Да

0%

Да + реално
сключен
договор

0%

Да + реално
сключен
договор
Да + реално
сключен
договор
Да + реално
сключен
договор

0%
Брой деца и ученици,
обхванати в извънкласните
и извънучилищни дейности:
95 716.
Брой училища, предлагащи
извънкласни дейности по
програмата: 337.

7

Извод за 2009 г.:
За Приоритетна ос 3 в Индикативната годишна програма за 2009 г. е зададено само направлението „Наука и бизнес“ с обща стойност на безвъзмездна
финансова помощ 5 000 000 лв. Вместо това през 2009 г. реално са сключени до-
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говори по две други направления: „Училищни и студентски практики“ и „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади
учени“ с обща стойност 13 098 835,70 лева.
За Приоритетна ос 4 в Индикативната годишна програма за 2009 г. са зададени следните направления: „Подпомагане на обучението на деца и ученици
със специални образователни потребности“, „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система“, „Студентски стипендии и награди“ и „Ограмотяване на възрастни“, с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 77 799 600 лв. По никое от тези направления не са
сключени договори през 2009 г. Вместо това е сключен един договор по Приоритетна ос 4 в направление BG051PO001-4.2.03 „Да направим училището привлекателно за младите хора“ на обща стойност 20 646 985,49 лева.
Изводът за 2009 г. е., че съществува пълно несъответствие между предварително зададени направления в Индикативната годишна програма за 2009 г.
и реално сключените договори през 2009 г.! По този начин няма зададени предварително индикатори за изпълнение и няма как да се направи сравнение дали
наистина реално сключените договори са били ефективни и дали са изпълнили целите си.
Сравнителен анализ между Индикативната годишна работна програма за
предстоящите процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ и реално сключените договори през 2010 година
1
2
3
4
5
6
7

Приоритетна ос
Название на операцията
Максимален размер на безвъзмездното финансиране
Реално сключен договор на стойност
% год. ефективност на усвояемост на безвъзмездната фин. помощ
Отпаднало направление за следващата година
Продължена цел през 2011 г.

1

3

4

5

6

3 Квалификация на учителите
Наука и бизнес
3

2

60 000 000
5 000 000

Няма
Няма

0%
0%

Да

3 Да превърнем знанията в умения
Студентски стипендии и награди
4 – 2 фаза

8 000 000
46 799 600

Няма
Няма

0%
0%

Да

Да направим училището привле4 кателно за младите хора – 3 фаза

100 000 000

Няма

0%

Развитие на дистанционни форми
обучение в системата на
4 на
висшето образование

30 000 000

Няма

0%

Създаване на система за кариориентиране в училищното
4 ерно
образование

10 000 000

Няма

0%

7
Да + реално
сключен
договор
Да + реално
сключен
договор
Да + реално
сключен
договор
Да

Да
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През 2010 г. няма нито един сключен договор и по Приоритетна ос 3, и по
Приоритетна ос 4. Затова индикаторът процент годишна ефективност на усвояемост на средствата е нула. Има три отпаднали направления и четири направления, които продължават през 2011 година.
Сравнителен анализ между Индикативната годишна работна програма за
предстоящите процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ и реално сключените договори през 2011 година
1
2
3
4
5
6
7
8

Приоритетна ос
Название на операцията
Максимален размер на безвъзмездното финансиране
Реално сключен договор на стойност
Предварително заложени индикатори за изпълнение
% год. ефективност на усвояемост на безвъзмездната фин. помощ
Отпаднало направление за следващата година
Продължена цел през 2012 г.

1

2

BG051PO001-3.1.06
„Подобряване на качеството на образованието
3 в средищните училища
чрез въвеждане на
целодневна организация
на учебния процес“

3
180 000 000

4

5

180 000 000 Не по-малко от 700 средищни училища; не по-малко от
4000 учители и служители в
средищните училища; не помалко от 136 600 участващи
ученици в целодневната
програма

и студентски
90 000 000
Няма
3 Ученически
практики
Подкрепа за развитието
8 000 000
Няма
докторанти, постдок3 на
торанти, специализанти и
млади учени
BG051PO001-3.3-05
Това направление 4 996 397, 51
не е зададено в
3 „Наука и бизнес“
индикативната
програма за 2011г.
Реинтеграция на
7 000 000
Няма
4 отпаднали ученици от
образователната система
BG051PO001-4.1.03
6 000 000
506 500 041,91
„Интеграция на децата и
4 учениците от етническите
малцинства в образователната система“
Включващо обучение
10 000 000
Няма
до образование
4 (Достъп
и обучение на групи в неравностойно положение)
100 000 000
99 444 851,82 Не по-малко от 1100 училиBG051PO001-4.2.05
ща, предлагащи извънкласнаправим училището
4 „Да
привлекателно за младини дейности
те хора“
Развитие на дистанци30 000 000
Няма
форми на обучение
4 онни
в системата на висшето
образование
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BG051PO001-4.2.04
Това направление 46 625 816,32
„Студентски стипендии и не е зададено в
награди“
индикативната
програма за
2011 г.
4

BG051PO001-4.3-01 „Огра- Това направление
мотяване на възрастни“ не е зададено в
4
индикативната
програма за
2011 г.

І. Индикатори за резултат:
1. Предоставени стипендии
– 320 000 на семестър;
2. Предоставени награди
30 000 на семестър.
ІІ. Индикатори за изпълнение:
1. Инструкция – 1 бр.;
2. Информационен семинар
– 1 бр.;
3. Публикации, съобщения
– 10 бр.;
4. Плакати – 500 бр.;
5. Брошури – 11 000 бр.

Да

15 000 000

Извод за 2011 г.:
• По Приоритетна ос 3 има три зададени направления в Индикативната
годишна програма за 2011 г. с максимален процент на съфинансирането 100%.
Само по едно от тях има реално сключен договор (BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“).
• Направлението BG051PO001-3.3-05 „Наука и бизнес“ не е предварително зададено в Индикативната годишна програма за 2011 г., но по него има реално сключен договор на стойност 4 996 397,51 лв.
• По Приоритетна ос 4 има пет зададени направления в Индикативната
годишна програма за 2011 г. и само по две от тях има реално сключени договори
(BG051PO001-4.1.03 „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система“ и BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора“).
• По направлението BG051PO001-4.1.03 „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система“ в Индикативната годишна програма за 2011 г. предварително е заложена стойност на максималния
размер безвъзмездна финансова помощ 6 000 000 лв. Въпреки това общата сума на
всички реално сключени договори по това направление възлиза на 506 500 041,91
лв., което е 84 пъти повече от предварително заложената стойност!
• По две от направленията, които не са предварително заложени в Индикативната годишна програма, има реално сключени договори през 2011 г.
(BG051PO001-4.2.04 „Студентски стипендии и награди“ и BG051PO001-4.3-01
„Ограмотяване на възрастни“).
При сравнението между предварително зададените индикативни годишни
програми за периода 2008–2011 г. и реално сключените договори, които са публикувани на уебстраницата на Министерството на образованието, младежта и
науката, стана ясно, че има редици случаи, в които по предварително зададени
направления с договорени вече суми няма реално сключени договори и обратното – има сключени договори по направления, които изобщо не са задавани в ин-
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дикативните годишни програми по Приоритетна ос 3 и 4. Също така има липсваща информация и множество неточности, факти, които потвърждават тезата, че финансовото изпълнение на ОПРЧР не е било ефикасно.

Оценка на ефективността на предварително
заложени индикатори за изпълнение и
резултат на Приоритетна ос 3 и 4
От уебстраницата на Министерството на образованието, младежта и науката се запознах в детайли с всички публикувани сключени договори по ОПРЧР,
Приоритетна ос 3 и 4. От тях реших да изследвам данните, засягащи „Индикатори за изпълнението на проектите“, за да мога да обобщя доколко получените резултати от сключените договори отговарят на предварително зададените
цели на програмата. По-долу са показани всички публикувани индикатори за
изпълнение на някои от проектите за 2009 и 2011 година.
Сключени договори по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ
2009 г.
1) BG051PO001-3.3.04 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“:
• 21 водещи организации.
• Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 9 653 667,18 лева.
• Индикатори за изпълнението на проекта „Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, преминали обучение“ – 597.
За сравнение, индикаторите за изпълнение и резултат, заложени първоначално в ОПРЧР, са, както следва:
• „Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени,
включени в програми за развитие на научния потенциал“ като индикатор за
изпълнение има целева стойност за 2013 г. равна на 25% от общия брой докторанти през текущата учебна година (25% от 3850=962) и като индикатор
за резултат – 20% от общия брой (20% от 3850=770). Тоест, броят на докторантите и на младите учени (597), преминали обучение по сключения договор
BG051PO001-3.3.04 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“ през 2009 г., представлява едва 15% от общия брой докторанти през 2009/2010 г. (3850 по последни данни на НСИ). Тези
15% са далеч от предварително зададените 20% и не достигат желания индикатор за резултат!
2) BG051PO001-4.2.03 „Да направим училището привлекателно за младите хора“:
• 147 водещи организации.
• Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 20 646 985,49 лева.
• Индикатори за изпълнението на проекта:
– Брой училища, предлагащи извънкласни дейности по програмата: 337.
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– Брой деца и ученици, обхванати в извънкласните и извънучилищни
дейности: 95 716.
За сравнение, индикаторите за изпълнение и резултат, заложени първоначално в ОПРЧР, са, както следва:
• Индикатор за изпълнение за „Брой училища, предлагащи извънкласни
дейности“ – 80% от общия брой (приблизително 1697 – 80% от 2121). В действителност броят училища, предлагащи извънкласни дейности, се оказва 337,
което е 16% от общия брой училища и не достига предварително зададения индикатор за изпълнение.
• Индикатор за резултат за „Брой ученици, участващи в извънкласни
дейности“ – 50% от общия брой (приблизително 624 141). Децата и учениците,
обхванати в извънкласни дейности по програмата, са 95 716 през 2009 г., което
е 15% от общия брой, тоест програмата отново не достига предварително заложения индикатор за резултат!
По Приоритетна ос 3 индикаторът „Реално изплатени суми/договорени
средства“ има стойност 12,43%, като разпределението по видове подприоритети е следното:
• Подприоритет „Подобряване на качеството на услугите в образованието и обучението“ – само 8 сключени договора; по три от процедурите няма
нито договорени средства, нито реално сключени договори.
• Подприоритет „Модернизация на системата за образование и обучение“ – 6 сключени договора; по две от процедурите няма реално изплатени
суми, макар да има вече договорени суми на обща стойност 6 000 000.
• Подприоритет „Укрепване на връзките между институциите за образование и обучение“ – среден процент на изпълнение 11,66% и липса на реално
изплатени суми, въпреки вече договорените суми на стойност общо 90 000 000
по процедура „Ученически и студентски практики“.
По Приоритетна ос 4 индикаторът „Реално изплатени суми/договорени
средства“ има стойност 29,44%, като разпределението по видове подприоритети е следното:
• Подприоритет „Достъп до образование и обучение за групи в неравностойно положение“ – процент на изпълнение 15,72%. По две от процедурите
няма договорени средства („Образователна интеграция на децата и учениците
от етническите малцинства в образователната система“ и „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система“). По процедура „Включващо обучение“ са договорени средства на обща стойност 10 000 000 лв., от които европейска част са 8 500 000 лв. – по тях няма нито един сключен договор и реално
изплатени средства!
• Подприоритет „Децата и младежта в образованието и обществото“
– процент на изпълнение 38,97%. Почти всички договори са сключени по еднаединствена процедура: „Да направим училището привлекателно за младите
хора“ – това говори за прекалено стеснен фокус на приоритетната ос и пренебрегване на останалите заложени в нея цели, които не са по-маловажни. По
процедура „Студентски стипендии и награди“ няма нито договорени средства,
нито реално сключени договори.
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• Подприоритет „Развитие на системата за учене през целия живот“ –
процент на изпълнение 0,51%. От една страна, това се дължи на факта, че по две
от направленията няма нито договорени средства, нито реално сключени договори. От друга страна, по процедурата „Система за кариерно ориентиране в
училищното образование“ са договорени 10 млн. лв., а няма нито един реално
сключен договор. По процедурата „Ограмотяване за възрастни“ са договорени 15
млн. лв., като само 321 442 лв. са реално изплатените суми.
Причини за неефективното усвояване на финансови средства по ОПРЧР,
значими проблеми при нейното реализиране и препоръки.
Основните проблеми, които са установени, са следните:
• Бенефициентите не получават ясни и точни инструкции и насоки от
междинните звена.
• Няма достатъчно добро ниво на комуникация.
• Високият процент на текучество и трудностите, когато е нужно заменяне на служителите, води до объркване и забавяне в процедурите.
• Дългият период на оценка на предложенията.
• Забавянето на верификацията на направените разходи и плащанията.
• Честата смяна на нормативната уредба, което води до непознаване от
страна на бенефициентите на актуалната правна рамка.
• Нарушенията на нормативните изисквания и неспазването на правните
разпоредби на европейското и националното законодателство от страна на бенефициентите.
• Неизпълнението на дейностите по проектите поради промени в икономическата обстановка.
• Неспазването на договорените условия между бенефициентите и договарящия орган.
• Липсата на оборотни финансови средства поради това, че голяма част
от бенефициентите нямат възможност да генерират собствени приходи.
• Липсата на мотивация от страна на бенефициентите да изпълняват
проекти по програмата.
• Утежнената административна процедура при изпълнението и отчитането на дейностите и разходите, извършени от бенефициентите на програмата.
• Недостатъчното познаване от страна на бенефициентите за възможностите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, поради липса на
ясни и точни критерии за кандидатстване.
Препоръки
Направените препоръки имат за цел да отстранят недостатъците, като се
приемат за ключов елемент за ефективното прилагане на ОПРЧР, съфинансирана от Европейския социален фонд:
• Оптимизиране на организацията на звената по отношение на броя служители и капацитета.
• Разработване на стратегически план за обучение на персонала на всички звена, включени в рамките на управляващия орган и междинните звена.
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• Опростяване на административните процедури за отчетност и насърчаване на използването на електронни средства за тези процедури.
• Удължаване на крайните срокове за подготвителни дейности преди началото на проекта и получаване от съответните звена на информация и консултации, необходими за постигане на оптимални резултати.
• Програмиране на схеми с по-дълъг период на изпълнение и без прекъсване с цел избягване на риска от загуба на устойчивост.
• По отношение на вътрешната оценка и одитирането, трябва да се доразработи ролята на управляващия орган, както и периодичността, обхватът и
процедурите, които ще бъдат следвани.
• Да се осигурят ясно дефинирани роли за всички участващи органи и
тясно сътрудничество между различните изпълнителни органи. Препоръчително е да се изградят силни механизми за координация и сътрудничество между междинните звена с цел те да се подкрепят взаимно, да елиминират слабостите на някои от тях и да обменят своя опит и практиките си по отношение на
процедурите за изпълнение.
• Специално внимание да бъде обърнато на обучението и изграждането
на капацитета на изпълнителните кадри, участващи на всички етапи на управление, за да се избягнат забавяния и грешки.
• Да бъдат изградени широки и активни партньорства между органите
и участниците в ОПРЧР на всички етапи от процеса на програмиране и изпълнение.
• Процедурите да бъдат опростени в максимална степен, прозрачни и с
възможност да бъдат свеждани до знанието на всички чрез използване на единна информационна система за формулярите за кандидатстване, за критериите
за подбор на проекти, за процедурите за подбор и т.н. Да се признае необходимостта от създаване на помощни структури, като например консултативни органи, с цел за кандидатите да се осигури достъп до консултации.
• На последно място, трябва да се осигури подходящо оползотворяване
на резултатите от оценката, които да бъдат насока за бъдещи развития на всички етапи.
Стратегическите препоръки за следващия програмен период са в контекста на Стратегията „Европа 2020“ и са свързани преди всичко с концентрацията на ресурси в три приоритетни области – образование, заетост и социално включване. Това означава намаляване броя на приоритетните оси, например
на 3, както следва:
• Ос, насочена към адаптивността на заетите лица, фирмите, предприемачите и към насърчаването на предприемаческия дух.
• Ос, насочена към повишаването и подобряването на заетостта и към
социалното включване на уязвимите групи.
• Ос, насочена към подобряването на човешкия капитал чрез достъп до
образование и обучение за всички.
Оценителният екип смята, че е добре да се вземат и друг вид паралелни
мерки, които ще подкрепят изпълнението на целите на посочените приоритетни оси, а именно:
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• Дейности за социална ангажираност и разпространение, свързани с
осигуряване на равни възможности и избягване на дискриминация.
• Осигуряване на възможности и поощряване на иновациите, особено в
МСП.
• Информационно общество – масово използване на възможностите на
информационните и комуникационните технологии.
• Насърчаване на създаването на нови работни места, свързани с дейности по опазване на околната среда.
Прегледът на наличните източници на информация за състоянието на
младежите в страната, както и резултатите от проведеното изследване относно
проектната насоченост на мерките по ОПРЧР позволяват да се направят няколко препоръки в следните направления:
• Образование:
– Разширяване на обхвата на изпълнение на проекти по оперативната
програма за намаляване на отпадането чрез включване на ученици в средното
образование.
– Акцентиране върху неутрализирането на образователните и етнокултурните причини за отпадане и осъществяване на мерки за превенция на отпадането.
– Приоритизиране на мерките за насърчаване на родителите да участват
в образователния процес.
– Увеличаване на средствата за практическо обучение в реална работна
среда чрез съвместни усилия на образователните институции и работодателите.
– Създаване на образователни програми, които да имат практическа насоченост.
– Доразвиване на мерките за стажуване чрез сключване на междуинституционални споразумения на образователните организации с работодателите с
цел подпомагане на обучението на младежите и евентуалното им последващо
наемане на работа – по този начин работодателите ще подготвят такива кадри,
каквито са им нужни на пазара на труда.
• Наука:
– Разширяване на обхвата на научните области и увеличаване на възможността студенти от други специалности да кандидатстват за студентски награди.
– Доразвиване на мерките за извършване на научноизследователска дейност от младежите, заети в частния сектор.
• Заетост:
– Засилване на мерките за включване на младежи в професионални обучения, организирани от работодателите.
– Увеличаване на помощта за стажантските програми и на възможностите учениците/студентите да бъдат наемани на работа непосредствено след завършване на образованието си.
– Изграждане на по-опростени критерии и правила за насърчаване на самостоятелната заетост чрез обучения, консултации, посреднически услуги.
– Доразвиване на мерки за модернизиране на публичните служби по заетостта с цел повишаване на способността им да откриват и изграждат работни-
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ци с подходящ профил за задоволяване на търсенето на трудовия пазар.
• Професионално развитие:
– Допълване на мерките за обучение на безработни младежи с мерки, насочени към подобряване и изграждане на комуникативни и технически умения
и умения за самоуправление.
– Доразвиване на приоритетите и целите на схемите, засягащи образователната система, за кариерно ориентиране чрез включване на професионално
консултиране и информиране в училищата – по този начин се осигурява ролята на образованието и на ученето в рамките на развитието през целия живот.
Въз основа на направените констатации и изводи относно изпълнението
на целите и приоритетите на ОПРЧР се определиха основните области за подобряване на условията за включване и реализация на младежите.
Критерии за определяне на бъдещите области на интервенция могат да
бъдат:
• В бъдещия програмен период до 2020 г. да се изведе самостоятелна Оперативна програма за наука и образование, като ресурсите се планират много
по-мащабно и целите се конкретизират.
• Следващият период е от стратегическо значение за развитието на българското стопанство към усвояване на знанията като пряка производителна
сила в браншовете на високите технологии, което изисква изключително високи инвестиции в науката и образованието на нацията.
• Главният критерий за инвестиране и планиране на инвестициите да бъдат реално усвоените и доказани резултати след ефективната реализация на
проектите в науката и образованието.
• Съществен критерий са връзката и практическите приложения на проектите, създадени от университети и научни звена, в индустрията, селското
стопанство и други важни отрасли на икономиката.
• Подобряване на формулировката на целите на операцията с оглед те
да бъдат конкретни, измерими, съгласувани, реалистични и определени във
времето.
• Идентифициране на възможности за постигане на по-добри резултати.
• Прилагане на процедура или методика при планиране на целевите стойности на база актуални изследвания и проучвания.
• Разработване на измерими показатели за постигнатите резултати въз
основа на конкретна методология.
• Разработване на измерими показатели за наблюдение и оценка на съотношението между цели и резултати.
Изследователската част от анализа, базиран на множество изчисления и
анализиране на получените резултати, недвусмислено и красноречиво доказва,
че финансовото изпълнение на ОПРЧР е било неефикасно. Индикатори за това
са ниският процент на договорени средства и още по-ниското процентно отношение на реално изплатените суми на бенефициенти. До момента във всички
официални оценъчни доклади за изпълнението на ОПРЧР, които са предоставени от МОМН и ИСУН, не фигурират значими проблеми, на които да се е натъкнала програмата, а това граничи с прикриване на негативните резултати

39

PON-12_7-8.indd 39

09/26/2012 15:21:46

ПОЛИТИКА
от осъществяването й. Затова, въпреки че откриването на подобна информация и нейният анализ бяха трудни, изследванията ясно доказват, че сегашните резултати от изпълнението на ОПРЧР не отговарят и само слабо се доближават до предварително зададените индикатори за изпълнение и индикатори за
резултати. Причините за неефективното усвояване на безвъзмездната финансова помощ от ЕСФ са много и различни, като се започне от липсата на достатъчно добро ниво на комуникация, липсата на гъвкави институции, които да
помагат за по-бързо реализиране на проектите и за ограничаване на забавянето на изплащането на финансовите средства, нуждата от ясни правила и прозрачност при процедурите за кандидатстване по различните проекти, честите
промени в българското законодателство – и се стигне до липсата на контрол и
оценъчни органи по програмата.
Европейският социален фонд е създаден, за да подкрепя държавите членки и техните политики за развитие на човешките ресурси, за постигане на пълна трудова заетост, за насърчаване на образованието и обучението, подобряване на конкурентоспособността и професионалната мобилност на заетите лица.
Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ цели разрешаване на
проблеми в България чрез увеличаване на заетостта и производителността на
труда и респективно ускоряване на икономическия растеж чрез дейности, съфинансирани от ЕСФ на стойност 1 млрд. и 300 млн. лв. за период от седем години. За съжаление поради трудното реализиране на управленски практики в
България и поради липсата на ефективно работещи структури разрешаването на тези предизвикателства и проблеми от национално значение за икономическото развитие на страната ни има незадоволителни резултати, което води
впоследствие до слабо развитие на човешкия капитал, както и до непостигане
на осезаем напредък на страната ни.
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130 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 18821949
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ГЕОРГИ ДИМИТРОВ  БЪЛГАРСКАТА
ИСТОРИЧЕСКА ЛИЧНОСТ НА ХХ ВЕК
Искра Баева

Т

Искра Баева – професор, доктор
по история. Преподава съвременна световна история в СУ „Св.
Кл. Охридски“. Работи в областта на историята на света, Централна и Източна Европа и България през ХХ век. Специализирала е в Полша и в САЩ. Автор е на
над 300 научни публикации, между които монографиите „Източна Европа след Сталин 1953–1956
г.“, „България и Източна Европа“,
„Източна Европа през ХХ век“, а в
съавторство с проф. д-р Евгения
Калинова и на „Българските преходи 1939–2010“ (издадена още
на френски, немски и гръцки език),
„Следвоенното десетилетие на
българската външна политика
1944–1955“, „Социализмът в огледалото на прехода“.
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рудно е в днешно време да се говори и пише
обективно за Георги Димитров. Не толкова защото са минали 130 години от раждането му и споменът
за него вече е покрит с патината на далечното време, колкото заради императива на днешното обществено мнение, което се гради върху пълното отричане на идеите на комунизма и на тяхната реализация
при социализма и което придава трайни отрицателни черти в обществения образ на всички комунистически дейци. Днес е общоприето за комунизма и комунистите да се говори обратно на древноримския
принцип – или лошо, или нищо. И не само това, Георги Димитров се оказа отхвърлен дори и от интелектуалци с инак положително отношение към комунизма
като интелектуален проект, защото на Димитров му
липсвало образование.
Наред с предубежденията, възникнали в годините на прехода, към трудното говорене за Георги Димитров бих добавила и нарастващото непознаване на всичко, свързано с революционната левица в
българското общество. Причината е много прозаична: тези познания изчезнаха от учебниците по история, а там, където ги има, са изцяло в негативен дух.
В масовия случай подобни виждания не предизвикват интерес, защото прагматичното ни време е обърнато не към идеите, а към бързия материален и финансов успех.
Нашата юбилейна сесия повелява подходът ни
да е тържествено-официален, а не исторически. Но аз
вярвам, че едно от най-важните неща в съвременна
България е да запазим историческия си подход, да не
се подчиняваме на идейната и политическата конюнктура, защото само така можем да очертаем истинсбр. 7/8 – год. XV
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ките параметри на миналото си, част от което е дейността на Георги Димитров,
ролята му за развитието на България, а и на света, както и да си обясним как и
защо се променя неговият образ. Това ще се опитам да направя, като ще започна с по-глобалното твърдение, че независимо как ни изглежда днес, Георги Димитров е едно от най-ярките превъплъщения на ХХ век.
За да оценя мащабите и значението на историческата личност на Георги
Димитров, ще го представя на няколко равнища. Първото е анализът на българската дейност на Георги Димитров – условията, при които се оформя като
работнически водач и български политик; второто равнище е европейското,
може би по-скоро източноевропейското, защото дейността на Георги Димитров като генерален секретар на Третия, комунистически интернационал е центрирана върху левите сили на изток от Берлин. Изключение от този географски обхват прави Гражданската война в Испания, започнала след десния метеж
през лятото на 1936 г., но и там поуките, които Димитров формулира от ставащото, са насочени преди всичко към стратегията и тактиката на източноевропейските комунисти, по-близки и познати на Георги Димитров. Съществува и
трето равнище за оценка на личността на Георги Димитров: глобалното. Въпросът при това равнище е дали стореното от Димитров има глобално въздействие, а и дали все още е жива паметта за него, останала от онази велика и славна епоха на идеологии, революции и световни сблъсъци.
Как изглежда личността на Георги Димитров от гледната точка на България в края на ХІХ и първата половина на ХХ в. (това е неговото политическо
време)? Поради липсата, за съжаление, на запазена памет за него у днешното
поколение, ще ми се наложи да припомня най-важните моменти от живота и
дейността му.
Георги Димитров е роден на 18 юни 1882 г., през втората половина на ХІХ
в., в България, което предопределя както трудния му житейски път, така и политическия му избор. Въпреки голямото си желание да учи, той посещава училище само шест години (между 1889 и 1894 г.). Това не го спира, а засилва вярата в
собствените му сили и Димитров се самообразова цял живот (казвам това заради
често необоснованото самочувствие на някои днешни интелектуалци, издигащи
в култ дипломите, а не знанията). В днешното време на пренебрежение към образованието, науката и знанието усилията на Георги Димитров за самообразоване
могат да се сравнят само с някогашния възрожденски стремеж към познание.
Вторият момент от младежките години на Георги Димитров, който трябва
да се припомня днес, е началото на трудовия му път. Той започва да работи съвсем рано, явление, което можем да срещнем и днес, но което не съществува в социалистическа България, създадена благодарение и на неговите усилия. Условията, в които живее и работи, го тласкат към протест, който прераства в организирани действия с другите работници. Така, като профсъюзен деец Георги Димитров влиза в лявото социалдемократическо движение в България не умозрително
– от теорията за социализма към практиката, а по обратния път – от работническата борба към идеите за революционна промяна на обществото. Това е автентичният път на революционера. А как изглеждат нещата днес? Нима днес няма
социална несправедливост, нечовешки условия на труд или пренебрежение към
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работещите? Има ги, но кой им обръща внимание, кой от експлоатираните е готов за последователна борба за промяна към по-добър живот не само за себе си, а
за всички? Дори и когато се появяват такива хора, колко самотни се чувстват те в
нашия свят, примирил се с безалтернативността на неолиберализма, свят, в който осмелилите се да посочат нови, социално ангажирани пътища се възприемат в
най-добрия случай като чудаци, а най-често им се подиграват.
Разбира се, съществува и друга гледна точка за Георги Димитров. След краха
на революционния опит за създаване на справедливо общество лесно може да се
приеме, че пътят на Георги Димитров е бил сгрешен от самото начало, че е било
по-добре да се бори да подобри живота на работниците в рамките на тогавашната система, защото в края на краищата днес отново живеем в нея. Нормално е
и да се задава въпросът защо са били всички онези грандиозни усилия и жертви, щом отново сме там, откъдето сме тръгнали. Според мен обаче такъв извод е
пример за грешка, изведена от верни предпоставки. Истината е, че днес работниците в развитите държави живеят много по-добре от онези в началото на ХХ в.
Но това е така не защото революционното работническо движение и марксизмът
са били отклонение в историята на ХХ в., а защото именно социалистическият
модел е принудил капиталистическите държави да се състезават с него в социалните програми и да създадат в Западна Европа свой модел на социална държава.
Днес за съжаление виждаме ясно как изчезването на социалистическата алтернатива действа разрушително и върху западноевропейската социална държава,
чийто болезнен залез не само наблюдаваме, а и изпитваме върху гърба си.
Връщайки се към Георги Димитров, искам да спомена и избирането му за
народен представител в ХVII ОНС през февруари 1914 г., и то не защото е бил
партийно номиниран, а защото повече от 10 години е начело на работническите протести, на пернишките демонстрации, бил е и арестуван. По време на парламентарното си битие Георги Димитров продължава да бъде сред работниците, докато демонстрират, стачкуват, протестират, като единствената му печалба
са новите арести. Той последователно върви срещу течението на политическите настроения и по време на Първата световна война с антивоенната си позиция, въпреки преследванията и обвиненията в национално предателство, които често се чуват днес. Отминал е почти век, но съм изкушена да цитирам думи,
предизвикани от световната война и написани от Георги Димитров през февруари 1917 г.: „Днес земното кълбо е вече тясно за по-нататъшното развитие на
целокупния капитализъм от стария и нов свят... Единствената предпоставка
за запазването на бъдещия мир това е заменяването на капитализма със социализма, на капиталистическото общество със социалистическо общество.“1
Революцията в Русия от октомври 1917 г. поставя пред европейската социалдемокрация трудния избор между еволюцията и революцията. Тогава се
оформя организационно и международното комунистическо движение, макар и под болшевишки контрол. За Георги Димитров дилема не съществува,
тъй като той е предпочел революционния път още с първите си политически
стъпки2. Но за него започва друг преход – от деец от български мащаб към европейски. Това става в международното комунистическо движение и то след
няколко трудни и оспорвани и до днес политически решения, взети в еуфори-
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ята на перспективата за световна революция и за създаване на справедливо общество. Изпитанието за революционния избор настъпва в месеците около и
след военния преврат от 9 юни 1923 г., свалил българското земеделско правителство. След известни колебания, обясними с предисторията на отношенията между комунисти и земеделци3, в крайна сметка под външен натиск е взето
решение за въстание. Става дума за Септемврийското въстание от 1923 г., което дълги години след 1944 г. беше възхвалявано, но е силно отричано днес. Не
искам да влизам в полемиката около значението и резултатите от въстанието, а
само да очертая позицията на Димитров.
От революционна гледна точка неутралитетът на БКП на 9 юни е грешка.
Въпросът не е в позицията на Сталин, а във все още неугасналата през 1923 г. надежда, че революцията в Европа продължава (мимоходом ще отбележа – през
януари същата година започва Рурската криза, хвърлила Германия в дълбока финансова и икономическа криза с тежки политически последици), поради което
българската криза се очертава като шанс за нова революция. Именно това виждане надделява в решението за подготовка на предварително обреченото въстание,
което прокарва дълбока разграничителна линия в българското общество, и по
думите на Димитров отваря пропаст между управляващите и народа. Георги Димитров интерпретира въстанието не като трагична грешка, а като болезнена необходимост за запазване на революционната перспектива в България4. През октомври 1923 г., сиреч само месец след обявяването на въстанието, Георги Димитров и Васил Коларов се опитват да го анализират в „Отворено писмо до работниците и селяните в България“. В него звучат призивни думи от рода на тези: „Горе
главите! Кървавото отмъщение на изплашената за властта си белогвардейска
сган не ще сполучи да убие борческия дух на трудеща се България! Поражението
ще ни научи как да победим! Въпреки всичко ще бъде работническо-селско правителство в България!“, но и реалистична оценка на условията в България и на целите на бунта като тези: „Борбата не бе за въдворяване на съветска власт в България, както умишлено лъже днешното правителство, а такава против вилнеющата военна диктатура и за едно широко демократично правителство, излязло
из средата на огромното мнозинство на българския народ – неговата трудеща се
част. И в течение на борбата там, където въстаналият народ взема властта в
ръцете си, нигде не бе установена съветска власт...“5
В личната съдба на Георги Димитров Септемврийското въстание от 1923 г.
играе повратна роля, тъй като след него е осъден задочно на смърт. Принуден
заради политическата си дейност трайно да напусне България, Димитров няма
избор, освен да влезе в широко разпространената тогава и силно оспорвана
днес група на международните професионални революционери.
Безспорен, макар и позабравен епизод от дейността на Георги Димитров е
участието му в голямата промяна в стратегията и тактиката на Комунистическия интернационал в средата на 30-те години. Пребиваването му в Германия,
по времето когато Хитлер влиза с демократична процедура във властта на 30
януари 1933 г., му дава възможност да види със собствените си очи последиците от острото противоборство между комунисти и социалдемократи6. На VІІ
конгрес на Коминтерна през лятото на 1935 г.7 благодарение на личните си наб-
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людения той си позволява да отхвърли Сталиновата тактика за противопоставяне на „класа срещу класа“ и да наложи новата, обединяващата – на „народните антифашистки фронтове“.
Като знаем как действа Сталин, можем да си представим какво е коствало
на Георги Димитров да се пребори за новия курс на световното комунистическо движение. Това става възможно само защото българският комунист е станал световноизвестен деец, след като е арестуван от нацистката полиция и обвинен в подпалването на Райхстага на 27 февруари 1933 г. заедно с още двама
българи – Благой Попов и Васил Танев, и с германеца Ернст Торглер. Идеята на
Хитлер за тези арести е да обвини Коминтерна за провокацията, за да спечели
обявените за 5 март предсрочни избори. Но арестът на Георги Димитров и опитът той да бъде осъден в пòказен процес се оказва една от големите грешки на
Хитлер. Димитров единствен от обвинените не се опитва да се защити, а атакува националсоциалистическия режим и превръща рутинния наказателен процес в първото успешно противопоставяне срещу националсоциализма, и то в
самата Германия8. На всички, които днес оспорват ролята на Димитров в Лайпцигския процес, искам да припомня, че той не е нито единственият обвиняем,
нито единственият репресиран комунист, но е единственият, съумял да превърне процеса срещу себе си в световно осъждане на фашизма и на националсоциализма изобщо. И това става още преди националсоциалистическата агресия да стане отчетливо видна за света.
За Лайпцигския процес е писано достатъчно, но преди доста години, а
днес споменът за него е почти изчезнал от историческото съзнание на младите
българи. Лайпцигският процес и Лондонският контрапроцес превръщат Георги
Димитров в световна фигура, която не може да изчезне безследно от сцената и
чието мнение започва да се чува по света. Преди да кажа няколко думи за промяната на тактиката на световното комунистическо движение в навечерието на
световните сътресения, ми се иска да обърна внимание върху едно от днешните
обвинения срещу Георги Димитров – че се е отказал от българско гражданство
и е приел съветско, за да може да замине за Съветския съюз. Това е и вярно, и не
съвсем. Първо, защото след оправдателната присъда българското правителство отказва да приеме Димитров, срещу когото има издадена смъртна присъда.
Второто става ясно от писмото на Димитров до германския министър на вътрешните работи д-р Фрик от 2 януари 1934 г., в което, като протестира срещу
заповедта на Дирекцията на полицията в Лайпциг да бъде задържан „до второ
разпореждане“, той пише буквално следното: „Вярвам, че като чужденец, освободен от най-висшия германски съд, имам право да искам да ме екстернирате
незабавно в Чехословакия или Франция, където може да бъде изяснена възможността за завръщането ми в моето отечество (България). А ако не е възможно
това да стане още сега, тогава ще замина за Москва, където и по-рано съм живял известно време като български политически емигрант с права на съветски
гражданин.“9 Така че заминаването за Съветския съюз е едва третият избор на
Георги Димитров, вероятно не поради липса на лоялност към Сталин, а защото
иска да продължи дейността си.
В доклада си пред VІІ конгрес на Коминтерна Георги Димитров формулира
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и защитава идеята си комунистите да станат инициатори на широки леви коалиции с всички политически и обществени движения, които са против фашизма и
нацизма в световен мащаб. Така благодарение на него международното комунистическо движение се отърсва от сектантския принцип „Който не е с нас, е против нас“ и приема много по-резултатния „Който не е против нас, е с нас“, донесъл най-големите успехи на комунизма в следвоенния свят. И отново съм длъжна да опровергая както онези, които смятат, че истинският учител на Димитров
е Сталин и че двамата никога не са имали разногласия, така и другите, които отричат заслугите на Димитров за поврата в курса на Комунистическия интернационал. За ролята на Димитров за промяната в Коминтерна говорят тезите от неговото писмо до комисията за подготовка на конгреса от юни 1934 г. В писмото
Димитров заявява необходимостта от промени в три посоки: І. За социалдемокрацията; ІІ. За единния фронт; ІІІ. За ръководството на Коминтерна. А ето как
звучат поставените от Димитров въпроси: по І посока – „1. Правилно ли е безразборно да квалифицираме социалдемокрацията като социалфашизъм?... 2. Правилно ли е да смятаме социалдемокрацията навсякъде и при всякакви условия за
главна социална опора на буржоазията?... 3. Правилно ли е безразборното третиране на всички ръководни кадри на социалдемократическите партии и на реформистките професионални съюзи като съзнателни предатели на работническата класа...“; по ІІ – „1. Необходимостта във връзка с променилата се обстановка да променим и нашата тактика на единния фронт. Вместо да прилагаме
тази тактика само като маневра за разобличаване на социалдемокрацията без
сериозни опити за създаване на действително единство на работниците в борбата, ние трябва да я превърнем в действен фактор за разгръщане на масовата
борба против настъплението на фашизма. 2. Необходимо е да отхвърлим формулировката, че единният фронт може да се изгражда само отдолу, и да престанем
да гледаме на всяко отнасяне едновременно и към ръководството на социалдемократическата партия като на опортюнизъм“; по ІІІ – „Необходимо е да променим методите на работа и на ръководство на Коминтерна, като вземем под
внимание, че от Москва е невъзможно да се ръководят оперативно по всички въпроси всичките 65 секции на Коминтерна, намиращи се в най-разнообразни условия...“10 И кой от толкова многото на времето изследователи на международното
комунистическо движение може да отрече, че повечето от тези тезиси атакуват
сърцевината на Сталиновата тактика за постигане на единство на работническото движение „отдолу“ – чрез откъсване на масите от социалдемократическите партии? За подобно негласно противопоставяне на позициите на неоспоримия авторитет не само в Съветския съюз, а и в световното комунистическо движение, се иска силен характер и дълбока вяра в необходимостта от тази промяна.
Георги Димитров разполага и с двете.
Тактиката на народните антифашистки фронтове и другата идея на Георги Димитров – за народната демокрация, формулирана върху опита на Испанската гражданска война, са в основата на победоносното шествие на комунистическите идеи по време на Втората световна война и в първите следвоенни
години. То съвпада с последните години от живота на Георги Димитров, когато се осъществява триумфалното му завръщане в българската политика. Той е
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инициатор за създаването на българския антифашистки блок – Отечествения
фронт през 1942 г.11, и е идеолог на „народната демокрация“ като нова, различна от съветската форма на управление, в която участват както комунистите,
така и други леви и центристки сили.
В края на живота на Георги Димитров – след завръщането му в България,
настъпва и най-важното предизвикателство – проверката на властта. При изключително засилените позиции на Съветския съюз и на Сталин след победата
над германския вермахт във войната, възможностите на Димитров да прокарва
своите по-умерени виждания намаляват рязко. Той е принуден да се съобразява с волята на Сталин, особено след началото на Студената война, когато България преживява общото затягане на режима. И за пореден път му се налага да се
подчини на по-големия авторитет на Сталин и да декларира, че „народната демокрация“ не е нищо повече от нова форма на реализираната в Съветския съюз
„диктатура на пролетариата“. Това той прави на Петия конгрес на БРП (к), който става повратен в много отношения – сменено е и името на партията, която
вече започва да се нарича БКП12.
Затова този период от дейността на Димитров е най-трагичният. В него
той се проявява по-скоро като послушен ученик на Сталин, а не като революционер, бунтар, противопоставящ се на всяка несправедливост. Има и смекчаващи обстоятелства – като изключително лошото му здраве, но те не могат да
променят факта, че волята на Димитров за борба е пречупена през десетилетието, прекарано в Москва, и то в годините на „голямата чистка“13. Това е тъжният край на живот, посветен на революционната борба, превърнал се в очите на
Европа и света в символ на успешното противопоставяне на нацизма.
Това е първата част от моята тема. Втората е не по-малко трудна, а и значителна, защото е посветена на начина, по който помним и описваме миналото в днешния ден. Всъщност това е въпросът за историческата памет – защо е
нужна на днешните и на бъдещите поколения и защо споровете за нея са толкова ожесточени. Както са и в случая с Георги Димитров. Промяната в образа на
историческите фигури, включително и на Георги Димитров, не е феномен само
на днешното преходно време, а на историята като цяло.
Как и защо толкова рязко се промени образът на този български политик,
радвал се на световна слава? Ще започна с нещо по-общо. С това колко неудобна се оказа личността на Георги Димитров за всички основни политически играчи в годините на прехода. За новите политически сили, обединени в началото на
прехода в СДС, това изглежда е естествено, защото Георги Димитров е събирателният образ на основния противник, той е най-успешният комунист от миналото. При СДС още в началото започна замяна на положителния образ с истински или измислени негови пороци. Така обликът на „героя от Лайпциг“ беше заменен с друг – на „необразования“, пияницата, женкаря. Но Георги Димитров се
оказа неудобен и за започналата да еволюира от комунизъм към социалдемократизъм БСП. За нея неудобството идваше от факта, че Димитров олицетворява не
само болшевизацията, но и сталинизацията на БКП. Затова БСП бързо и с облекчение се съгласи с предложението на семейството на Георги Димитров през лятото на 1990 г. да бъде изнесено тялото му от мавзолея и да бъде погребано в Цент-
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ралните софийски гробища. След този ритуален погребален акт БСП се опита да
погребе и паметта за големия български комунист, като избягваше да го споменава, особено когато очертаваше идейното си наследство. Вярно е, че БСП не участва в изграждането на новия, отрицателен образ на Димитров, но и не се опита да
го защити. А спорадичните конференции са свързани само с кръгли дати.
Значителна промяна в образа на Георги Димитров настъпи след края на
Студената война и в европейски мащаб. Заедно с всичко свързано със социализма или с комунизма, който термин се наложи под американско влияние и
в Европа, образът на Георги Димитров избледня и изчезна, бяха премахнати и
множеството институции, носещи неговото име. В новите телевизионни филми за Хитлер и нацизма при споменаването на Лайпцигския процес вече липсва Димитров. Все пак – ще споделя и това – някъде паметта е останала. Такъв
пример дава Лайпциг, където продължава да съществува улица „Георги Димитров“, а в имперския съд в Лайпциг, макар вече да не е музей, има няколко витрини за Лайпцигския процес от 1933 г. с множество книги, лични вещи и спомени от и за Георги Димитров. Сред малкото европейски изключения са и запазените наименования на населени места и улици в Русия, както и паметникът му
в центъра на Москва, който е най-често използван за илюстрации на дейността на Георги Димитров в интернет, макар да не е особено добър. Доста по-непокътната е паметта за Георги Димитров в Латинска Америка, вероятно защото
там революционният подход продължава да има многобройни привърженици
въпреки рухването на съветския модел на държавен социализъм.
Иска ми се да кажа и още няколко неюбилейни неща. От рода на участието
на видни „димитроведи“ в очернянето на образа на Георги Димитров – може би
най-яркият пример е поведението на проф. Милен Семков, който след прославата на усилията на Георги Димитров за новите „победи на световната пролетарска революция“ в издаваната и преиздаваната от Партиздат книга „Моабит
8085“14 днес говори за него като за „пушач, пияч и е...ч и слуга на Сталин“15. Но
това е само един пример за политическата злоупотреба с прехода.
По-важен ми изглежда друг проблем – сменената идейна парадигма при
очертаването на образа на Георги Димитров. Днес едно от най-често срещаните
обвинения срещу него е за национално предателство заради позициите му по
македонския въпрос. Ще припомня, че тези обвинения винаги са отправяни от
гледната точка на национализма, а Георги Димитров е последовател на интернационализма и марксизма. Вярвам, че трябва да запазим историческата автентичност, като оценяваме и Георги Димитров не от гледна точка на днешния ден,
а от гледна точка на задачите и предизвикателствата на неговото време. Погледнат така, той е бил и остава един от малкото световни българи.
БЕЛЕЖКИ
1

Цитатът е от втората част на статията на Георги Димитров „За трайния мир“, публикувана
в бр. 252 на в. „Работнически вестник“ на 28 февруари 1917 г. Цит. по: Георги Димитров.
Съчинения. Т. 4. С., 1952, 335–336.
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Той ще потвърди и заяви своя избор през май 1919 г., когато ще напише: „Историята поставя ребром въпроса: или с контрареволюцията – за запазване на капитализма, или с
работническата революция – за премахването на капитализма и чрез работническата
диктатура – за въдворяването на социализма и за пълното тържество на комунизма.
Среден път няма!“. Цит. по: Георги Димитров. Съчинения. Т. 5. С., 1952, 231–232.
Тук съм длъжна да припомня, че реакцията на БКП на преврата от 9 юни е неутралитет
и по-скоро задоволство, че е свален от власт конкуриращият комунистите за влиянието
сред най-многобройните селски маси БЗНС. По-подробно: Колев, В. Митът за неутралитета на Българската комунистическа партия към преврата на 9 юни 1923 г. – В: История и
митове. С., 1999, 95–106.
Георги Димитров назовава една от статиите си за Септемврийското въстание, публикувана на 19 декември 1923 г. във в. „Работнически вестник“, „Пролятата народна кръв вика
за възмездие!“. В нея обосновава тезата си така: „И пролятата народна кръв, викаща безспирно за възмездие, ще поддържа в средата на трудещите се маси винаги свежа жажда
за непримирима борба, ще ги тласка все напред и напред, и ще осветлява – като червен
фар в безбрежното бурно море – техния път, пътя на единната борба на работниците
и служащите, селяните и занаятчиите и трудовата интелигенция, за премахването на
буржоазно-фашистката реакция и създаването на работническо-селско правителство.“
– В: Георги Димитров. Съчинения. Т. 7. С., 1953, 325–330.
Георги Димитров. Съчинения. Т. 7, 266–276.
Една от първите възможности за единодействие Димитров вижда в политическата еволюция във Франция. В статията „Възможна ли е победата на фашизма във Франция“, публикувана в бр. 12 на комунистическия вестник „Юманите“ от 26 април 1934 г., той дава съвет
как тази опасност може да бъде избегната чрез: „Сплотяване на пролетариата, на трудещите се маси и на прогресивните елементи измежду интелигенцията в комитетите
на единния фронт за борба против фашизма, борба в защита на частичните искания на
работниците против едрия капитал, финансовата олигархия, нейните картели, тръстове, банки, синдикати, партии и организации от военен тип, борба, съчетана с масови
демонстрации, масови политически стачки от 24 часа и по-голям срок, ръководени по
места (в предприятията, заводите, фабриките и кварталите) от стачните комитети
или от комитетите на единния фронт, избрани от самите маси – ето как си представям аз конкретния, реалния път на антифашистката борба във Франция.“ – В: Георги Димитров. Съчинения. Т. 9. С., 1953, 416–419.
Георги Димитров обосновава тезата си за необходимостта от създаване на народни антифашистки фронтове в доклада си пред VІІ конгрес на Комунистическия интернационал
(2–20 август 1935 г.), изнесен в първия ден на конгреса и озаглавен „Настъплението на фашизма и задачите на Комунистическия интернационал в борбата за единството на работническата класа против фашизма“. – Георги Димитров. Съчинения. Т. 10. С., 1954, 25–192.
Повече по въпроса може да се намери у: Георги Димитров пред фашисткия съд. Писма и
документи от времето на ареста и на Лайпцигския процес. С., Изд. на БКП. 1945; Курела,
Алфред. Димитров срещу Гьоринг. С., Партиздат, 1970.
Георги Димитров. Писма. С., Изд. на БКП, 1962, 265–266.
Пак там, 297–300.
Георги Димитров е автор на Програмата на Отечествения фронт, оповестена на 17 юли
1942 г. по радиостанция „Христо Ботев“. – В: Георги Димитров. Съчинения. Т. 11. С., 1954,
108–110.
Пети конгрес на БКП 18–25.XII.1948. Стенографски протоколи. Ч. I. С., 1949; Исусов, М. Сталин и България. С., 1991, 159–169.
И отново – за онези, които се съмняват в трудния живот и дейност на Георги Димитров в
Москва, ще приведа думите на българския говорител на Радио Москва Димитър Стоянов-
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Мицо. В спомените си той цитира гръцкия говорител, работил отблизо с Георги Димитров:
„Не му беше леко на Георги Димитров – започна най-сетне. – Той трябваше да бъде действително вожд на Коминтерна. Особено след процеса в Лайпциг. Но постепенно ставаше и
най-сетне окончателно стана съветски чиновник. – Сашо замълча задълго. – Най-накрая
беше старателен, даже послушен съветски чиновник. А беше ръководител на световната работническа класа! Друг въпрос е доколко е бил прав и доколко виновен! Тежко време
преживяхме преди войната тук. Особено 37-ма, 38-ма година – завърши той.“ – В: Димитър Стоянов (Мицо). Изповед на говорителя на Радио Москва. С., изд. „Кънчев и сие“, 2002,
с. 84.
Точният цитат, с който завършва книгата, е следният: „Героят от Лайпциг Георги Димитров влезе още веднъж в историята като генерален секретар на Коминтерна, организатор, душа и ръководител на единните, народните и демократичните фронтове и на
новите победи на световната пролетарска революция.“ – В: Семков, М. Моабит 8085. Димитров пред имперския съд. С., Партиздат, 1981, с. 320.
Проф. Милен Семков: „Георги Димитров е бил пушач, пияч и е...ч. И слуга на Сталин.“ Интервю от 13 юли 2009 г. на Светослава Банчева и Иван Бакалов. http://e-vestnik.bg/6605.
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Владимир Димитров–Майстора
ВСИЧКО ЗА ФРОНТА, ВСИЧКО ЗА ПОБЕДАТА, 1945 г.
м.б., платно, 45х67 см. ОХГ – Пловдив
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КЛАСИТЕ  БИТИЕ „В СЕБЕ СИ“, НО
НЕ И „ЗА СЕБЕ СИ“*
Иван Кацарски

С

Иван Кацарски – професор, доктор на философските науки, ръководител на секция „Социални
теории, стратегии и прогнози“ в
Института за изследване на обществата и знанието към БАН.
Работи в следните области на
изследване: властови структури и неравенства при капитализма, тоталитарен социализъм,
обществата на „прехода“, диалектика на историческите преходи, антропогенеза. Автор е на
5 монографии и на десетки студии, статии и доклади, включително и на книгите: „Големият
път през лабиринтите на историята“ (1989), „Тоталитарният социализъм“ (1994), „Размирният Едем“ (2002), „Родът Homo“
(2004), „Власт и неравенство в
прединдустриалните общества“
(2007).

ветът е в криза – дългова, която прерасна във
финансова, и финансова, която обхвана цялата
икономика. Според немалко автори в кризисна трансформация е цялата световна система, преминаваща
фаза на епохално разместване на центровете на власт
(напр. Gills, 2010). Авторитетни гласове твърдят, че
би било погрешно случващото се в наши дни да се
оценява като временни затруднения – това е криза на
съществуващия ред. Тя засяга не само икономиката,
работните места, икономическия растеж, но също и
начина на мислене за това как функционира светът, и
вярата, че животът ще бъде по-добър и възможностите по-големи за всяко следващо поколение. Западът минава през втора Голяма депресия от рода на
онази, разразила се през 30-те години на миналия век
(Foroohar, Boston, Crumley, Schuman, 2011, 22–24).
Винаги в такива времена нараства нестабилността на обществото, увеличават се и се задълбочават конфликтите. Пред социалните науки с нова острота възниква въпросът за природата на социалните противоречия и конфликти, за социалния облик и
потенциала на силите, които си противостоят една на
друга. Не по-малко важен е този въпрос и за практикуващите политици.
Цел на настоящата дискусия е да се оценят още
веднъж възможностите на класовия подход и класовия анализ на социалните феномени и процеси.
* Статиите в тази рубрика са въз основа на доклади, прочетени
на Кръглата маса „Съществуват ли все още класи и класови
конфликти“, проведена от секция „Социални теории и класови конфликти“ в Института за изследване на обществото и
знанието при БАН на 4 октомври 2011 г.
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1. Понятието „класа“
Понятието за класа съзрява и се утвърждава заедно с отмирането на традиционните и с генезиса на модерните общества.
Терминът „класа“ (в смисъл на социална класа) се появява още в „Етиката“ на Спиноза, но не се среща в Енциклопедията на Дидро и Даламбер; там фигурира „съсловие“ (etat) в смисъл на група с юридически статус и политическо
представителство (Ossowski, 1966, 87). Макар и рядко, Мабли използва същия
термин, като влага в него икономическо съдържание и подчертава конфликтите между класите във връзка с техните икономически интереси. Адам Смит („Богатството на народите“, 1776) различава групи с различни икономически интереси в обществото, но не ги нарича класи, а съсловия (orders); последователите на Смит, както и много други автори, наричат тези основни групи „класи“. По
време на Френската революция Бабьоф говори само за класи и подчертава антагонизма им във френското общество. Сен-Симон употребява термина „класа“
по отношение на елементите от третото съсловие, наричайки ги „произвеждаща класа“ (classe industrielle) или „трудеща се класа“ (classe travailleuse), а останките от старите привилегировани съсловия определя като „мързелива класа“ (classe
paresseuse). За Маркс и марксистите, разбира се, класата е основно понятие, натоварено с икономическо, политическо и културно съдържание (Ibid.). През ХІХ
век терминът „класа“ общо взето измества термина „съсловие“ в изрази, които
не се отнасят до законови критерии... „Класа“ измества „съсловие“ в социалните теории, идеологическите декларации и програмите на социалните движения.
Единственото усложнение възниква поради факта, че вследствие на социалистическата пропаганда думата „класа“ и производните от нея изрази постепенно започват да се възприемат като типични за някои среди и придобиват „класов оттенък“. По тази причина... „употребата на същите думи в благовъзпитаното общество се приема като нещо твърде непристойно“ (Ibid., p. 88).
Както се вижда от горната справка, още с възникването си понятието „класа“ се свързва преди всичко с икономическото положение на индивидите и семействата. Това е най-устойчивият елемент в повечето интерпретации на класовата структура чак до наши дни. Детерминантите на икономическия статус
обаче често се възприемат различно. Маркс и много от неговите последователи имат предвид преди всичко различното отношение на хората към средствата
за производство: едни са собственици, други са лишени от собственост и могат
да продават само своята работна сила. Други видни социолози от ХІХ и първата половина на ХХ век също поставят на преден план критерия „собственост“.
Според Фердинанд Тьонис „най-простото деление е това между класата на собствениците и класата на хората без собственост, въпреки че много индивиди и
групи попадат между тези две групи. Като цяло страните в съвременна Европа са се развили в тази посока“ (Toenies, 1966, p. 18). Макс Вебер от своя страна
заявява: „Собственост“ и „липса на собственост“ са... основните категории на
всички класови позиции“ (Weber, 1966, p. 22).
През ХХ век многократно се увеличава делът на образованата част от населението и съответно – на т.нар. бели яки. За социолозите все по-голямо зна-
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чение придобива социално-професионалната принадлежност на индивидите,
а не тяхното отношение към собствеността, което също се взема предвид, но
по-голяма тежест придобиват факторите вид труд (умствен или физически и
йерархията на професионалните групи), доходът, равнището на образование.
Върху тази основа през втората половина на ХХ век се появяват множество
версии за класовата йерархия на съвременните общества*. Появяват се и теории, според които класовите различия се загубват „в обезличаващата прегръдка на масовото общество или потребителския капитализъм, или пък в голяма
степен се включват в континуума на националните култури или големи културни епохи като модерност и постмодерност“ (Pinches, 1999, 7–8). Адептите на
постмодернизма често също смятат за нужно да изтъкват, че класовите различия вече нямат съществено значение за персоналната идентичност.
За повечето социолози обаче проблемът се свежда не до това, дали икономическото положение е съществен стратифициращ фактор, а до тежестта на
този фактор, до неговото относително значение. Според Маркс и много марксисти, особено от по-ранния период, отношението към собствеността е толкова съществено, че предопределя политическите ориентации и начина на живот.
Икономическите интереси на буржоазията и на пролетариата са несъвместими и ще предизвикат непримирим политически конфликт (пролетарската революция), която ще унищожи капитализма. Възприемайки критерия „собственост“ като основен критерий за класовото деление, Макс Вебер въвежда и други признаци, които усложняват социалната стратификация. Според него „класите“ не са общности; те са просто възможни и чести основания за общностно
* Само като илюстрация бих посочил модела на Уилям Томпсън и Джоузеф Хики (2005), валиден за Съединените щати. Те предлагат 5-класова структура, а именно:
Горна класа (Upper class, около 1–5% от населението) – индивиди със значителна власт върху
националните институции и притежаващи несъразмерно голям дял от ресурсите на страната. Горният 1% има доход, превишаващ 250 000 долара, а горните 5% са с доход над 140 000
долара. Групата се отличава с висока степен на солидарност и се състои от наследници на
състояния, натрупвани поколения наред. Към нея се числят видни държавни служители, директори на големи корпорации и преуспели предприемачи.
Горна средна класа (Upper middle class, около 15%) – професионалисти „бели яки“ с университетско висше образование (лекари, професори, юристи, изпълнителни директори в корпорации и други мениджъри). Много малък дял от лицата в групата имат шестцифрен доход.
Предприемачи и собственици на бизнес също могат да принадлежат към групата, дори и да
нямат толкова високо образование.
Долна средна класа (Lower middle class, 33%) – индивиди, завършили колеж, обикновено с
бакалавърска степен (учители, търговски служители, контрольори на ниско и средно ниво).
Доходът на домакинствата им обикновено варира между 30 000 и 75 000 долара. Тази категория се състои от „бели яки“ с по-ограничена автономия в своята работа, отколкото лицата
в предшестващата категория.
Работническа класа (Working class, около 30%) – индивиди с професии на „сини“ и „бели“ яки.
Типични са канцеларските служители (предимно жени). Работните места са несигурни, безработицата е често явление. Доходът на домакинствата варира от 10 000 до 30 000 долара.
Долна класа (Lower class). За нея са характерни повтарящи се периоди на безработица и смяна на различни видове нископлатена работа на непълен работен ден. Много семейства падат под линията на бедността (Thompson and Hickey, 2007).
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действие“. „За разлика от класите, статусните групи обикновено са общности. Често обаче те имат аморфен вид.“ Конституиращ фактор за тях са позитивните или негативните социални оценки. Статусните групи се характеризират
със свой специфичен стил на живот. „Със значително опростяване може да се
каже, че „класите“ са стратифицирани съобразно техните отношения към производството и придобиването на блага; докато „статусните групи“ са стратифицирани съобразно принципите на тяхното потребление на блага, представено от особен „стил на живот“ (Ibid., p. 21, 24, 27). Партиите се отличават с планираността на своите действия. Цел на партията може да бъде някаква кауза, а
може да бъде просто постигане на власт и престиж за лидерите и техните сподвижници. „Във всеки отделен случай партията може да представлява интереси,
детерминирани от „класово положение“ или „статусно положение“, и те могат
да набират своите последователи съответно от едното или другото. Но за тях не
е необходимо да бъдат нито „класови“, нито „статусни“ партии. В повечето случаи те са отчасти класови партии и отчасти статусни партии, но понякога не са
нито едно от двете. Те могат да представляват ефимерни или трайни структури“ (Ibid., p. 27).
Различията в интерпретациите на Маркс, Вебер и още по-късни автори
до голяма степен се обясняват с промените, свързани с икономическото развитие през ХІХ и ХХ век. От втората половина на ХІХ век положението на работниците във водещите икономики започва да се подобрява съществено. Заедно с това отслабва противопоставянето между тях и буржоазията, включително и в политиката. Успоредно с повишаването на стандарта на живот на масата от населението, както и във връзка с новите технологически възможности,
стават възможни нарастващо множество стилове на потребление и начини на
живот. За основната маса от населението това води до отслабване на класовата обвързаност върху основата на собственост (несобственици често са в много по-изгодно икономическо положение от лица със значителна собственост) и
доходи (доходи в относително широк диапазон могат да осигурят сходен стандарт на живот). Запазват значението си обаче разграничението между умствен
и физически труд, както и стратификацията на професиите. Интерпретационната им стойност дори нараства, защото през ХХ век умственият труд престава да бъде изключителна привилегия на относително малочислена група – към
края на века класическите физически работници са вече малцинство от икономически активното население.

2. Модерните класи като продукт от
разпадането на многомерната субектност
Най-интересният въпрос днес, както и винаги, е не дали съществуват класи, а доколко значима е тяхната роля в съвременните общества. Дали класовият анализ е способен да ни даде ключа за разбиране на случващото се в тези общества? Отговор на тези въпроси може да се търси по различни пътища. Един
от тях е съпоставката на класите с предшестващи форми на социална организация, характерни за традиционните общества.
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Като правило, индивидите в традиционните общества са изключително
интегрирани в своите общности. Това означава, от една страна, силна зависимост от общността, а от друга – активно участие в нейните дела. Този тип отношения тук ще наричам традиционна корпоративна организация. Тя се формира от корпорации, най-основни и най-типични от които са семейства, родове,
съсловия, касти, занаятчийски, търговски и други професионални сдружения,
църкви и религиозни ордени, етнически общности, териториални общини.
Традиционната корпорация предопределя цялостното битие на индивидите, включени в нея: те или изобщо не могат да съществуват вън от такава
форма на организация, или пък присъствието или неприсъствието им в нея
влече след себе си изключително сериозни последствия. Освен това традиционните корпорации са толкова съществени за конкретния социум, че без тях
той би бил радикално различен. За отделния индивид да бъде част от корпорация е в значителна степен нещо съдбовно: той или изобщо не избира да участва или не, или пък изборът му е твърде ограничен и във всеки случай зареден с
много важни последствия.
Традиционните корпорации не са просто социални групи, формирани въз
основа на някакви общи признаци, характеризиращи участващите в тях индивиди. Всяка от корпорациите притежава характерна за нея организационна рамка – един вид социална арматура. Тя се състои от регламентиращи закони, разпоредби на обичайното право, вътрешни статути, властови структури –
както външни за корпорациите, така и вградени в самите тях. Държавата осигурява правната регламентация на семейните отношения, установява съсловните
разграничения, съответните права и задължения на членовете на съсловията,
както и основната правна рамка за корпорации, разполагащи се в междинното
пространство между семейството и съсловията. Нормите на обичайното право
и специфични статути допълват тази правна рамка. Корпоративният социален
ред се гарантира и чрез държавна администрация, съдилища и полицейски органи, но и чрез органи на самоуправлението на корпорациите. За семейството
е характерна патриархалната власт на бащата. Някои съсловия, особено в Европа от времената на Средновековието и ранната модерност, имат свои съсловни събрания и други органи на самоуправление. Редът се поддържа и посредством йерархичния контрол, който висшите рангове от едно съсловие упражняват върху низшите рангове в него. Освен контрола от страна на държавата и
висшите касти, на кастовия ред в Индия например служат кастови съвети (панчаяти), съставени от кастови старейшини. Търговски сдружения, занаятчийски цехове, религиозни ордени, манастири и др. имат своите вътрешни статути
и органи на самоуправление. Общините в села и градове, повече или по-малко
автономни по отношение на държавата, също имат своите органи на управление или самоуправление.
Традиционните корпорации засягат цялостно битието на индивидите, които ги съставят. Например семейството е социален микрокосмос, в който се
възпроизвеждат всички основни аспекти на социалния живот: биологическо
възпроизводство и социализация, стопанска дейност, религиозни функции и
др. Съсловието и кастата предопределят икономическия статус на индивиди-
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те, техните права и отговорности, кръга на социалните им контакти, регламентират поведението и облеклото, а понякога и хранителния режим. Един манастир или религиозен орден обикновено е не само организация, подчинена на религиозни цели, но и едър собственик на земи и други ценности, често е фактор
в политическите отношения. Общини, религиозни и етнически групи често се
ползват от широка автономия в рамките на държавата – те са не само част от
административната система, но притежават собственост, в една или друга степен организират самостоятелно вътрешния си живот и самозащитата си, имат
своя културна идентичност, поддържана чрез обреди и ритуали. Занаятчийският цех, търговското сдружение са много повече от чисто икономически организации: те регламентират (понякога твърде подробно) своята стопанска дейност, включително решават спорове между членовете, организират самозащитата си, поемат религиозни и други символни функции.
Епохата на капитализма е свързана с радикални трансформации, засягащи наследените от миналото общности и организации. Какъв е позитивният
резултат от разпада на традиционните корпорации? Мястото им, разбира се, не
остава празно – появяват се нов тип общности и организации. На първо място това са класите. Проблемът за класите е голям и много сложен. Съобразно
с целта на настоящия анализ тук се съсредоточавам само върху един аспект от
него: степента на вътрешно единство и организираност на класите и как тези
характеристики се отразяват върху цялостното социално структуриране и развитие на модерните общества.
Сцеплението на социалната група може да има три степени. Първата, найниска, се основава на обстоятелството, че нейните членове показват общи черти от един или друг вид. Наборът от признаци на отделен индивид обаче никога
не съвпада с признаците на който и да било друг индивид. Между членовете винаги има съществени различия от един или друг вид – включително различни
нагласи, потребности и интереси. От това не може да не произтичат несъвпадения в оценките и поведението. Нещо повече: дори общите черти могат да пораждат както единство, така и отблъскване, дори конфликти. Както в целия органичен свят, общите потребности и интереси на индивидите водят до конкуренция помежду им, която поставя на изпитание единството на групата, а понякога прави съществуването й невъзможно. Струва ми се, че това теоретично
описание добре подхожда за класите. Те са твърде аморфни структури. В техните рамки можем да открием както еднотипно поведение и солидарни действия,
така и съществена дивергентност в нагласите и поведението. Обикновено явление за класите са вътрешната конкуренция и дори борба. Класата никога не
функционира като единен субект. В този смисъл може да се разбира твърдението на Макс Вебер, че класите не са общности.
Втората степен на сцепление се изразява в еднотипност на поведението. За
нея може да има различни причини или мотиви: обща обективна ситуация, някаква форма на външна регламентация или принуда или пък разпространение
на привлекателен модел на поведение. Ефектът във всеки случай ще зависи от
естеството на унифициращия фактор. Както вече посочих, една и съща обективна ситуация не е по необходимост причина за еднотипно поведение, особе-
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но когато става въпрос за големи групи като класите. Институционалната регламентация на поведението е характерна за друг тип групи – корпоративните
образувания от рода на съсловия и касти. „Противно на групите от кастов или
съсловен тип, класата… е група, членството в която не е свързано със свидетелство за потекло, нито с какъвто и да било официален документ, например
за присъждане на благородническа титла или акт за освобождаване на роб или
крепостен, а е следствие от социален статус, постигнат по друг начин. Изгодите и неизгодите, които в този случай не изискват никаква санкция от какъвто и
да било източник, са не следствие, а причина за това даден индивид да попадне
в капиталистическата или пролетарската класа“ (Ossowski, 1966, p. 90). Следователно класите не познават външната дисциплинираща и унифицираща рамка. Остава третият фактор за еднотипно поведение – възприемането на привлекателни модели на поведение. Те може да възникнат просто върху основата на
привлекателността си и да придобият широко разпространение поради това,
че са станали обект за масово подражание. Във всеки случай тук става въпрос
по-скоро за стилове на живот и конституирани на тяхна основа статусни групи
в смисъла на Макс Вебер. Впрочем той ги определя като аморфни образувания
(вж. по-горе). Както отбелязва този виден германски социолог, последният тип
групиране съвсем не е необходимо да е свързано с обективното класово положение и следователно не може да бъде форма на класово структуриране.
Третата степен на сцепление се дължи на появата на вътрешна организация на групата: индивидите се подразделят въз основа на изпълнявани от тях
функции и съответни на тях степени на овластеност, възникват институции за
организация или самоорганизация на общността, вътрешни механизми и инструменти за контрол на поведението на индивидите. Всички корпорации от
традиционен тип в една или друга степен притежават такава вътрешна организационна арматура. Напротив, класите, така както ги познават модерните общества, са лишени от такава арматура. По тази причина класите, за разлика от
корпорациите, не са единен субект, който може да си поставя цели и да организира поведението си за тяхното осъществяване. Някакви класови фракции могат да бъдат организирани от партии, които обаче, както подчертава Вебер, не
могат да се разглеждат като точни политически образи на класите.
В сравнение с класите, статусните групи, партиите и други компоненти на
модерната социална организация традиционните корпорации са многоизмерни образувания. Съсловията например се характеризират с някакви права и задължения (включително икономически), притежават своя вътрешна организация (йерархия, органи за управление, правила), специфичен начин на живот.
В модерната епоха тази многомерност се разпада, като отделните нейни аспекти се изолират в различен тип общности и организации. Класите се формират
главно върху икономическа основа – в широк смисъл (включващ показатели
като собственост, доходи, характер на труда). Статусните групи изразяват стиловете на живот, а партиите въплъщават стегнатата организация и целенасочената активност.
Въз основа на този анализ стигаме до следните изводи. Класите са аморфни
съвкупности от индивиди, характеризиращи се с приблизително еднакъв иконо-
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мически статус. Те обаче не са субекти на социално и политическо действие. И в
модерните общества то предполага целеполагане и организираност. Някои модерни организации изразяват класови интереси, но това винаги става чрез опосредстване, фрагментиране, модифициране, изкривяване, изместване и дори фалшифициране. Нужно е да се спра върху този въпрос малко по-подробно.

3. Модерните организации и класите
Колкото повече еволюират модерните общества, толкова повече организации от различни видове се появяват и функционират, като се започне от държавата, следват политически партии, фирми, работодателски организации, профсъюзи, професионални сдружения, множество други организации „с идеална
цел“. В целите и действията на тези организации класовата структура и класовите интереси несъмнено намират някакво отражение – пряко, непряко, често
опосредствано до неузнаваемост. Както видяхме, има различни теории за класовата структура, но компонентите в нея са почти винаги много малък брой –
обикновено не повече от пръстите на едната ръка. Организациите обаче са огромен брой. Една от тайните на съвременните общества се крие тъкмо в тази
диспропорция на числеността и в голямото многообразие от варианти на поведение на една и съща организация.
Да вземем като примери организации, които най-често и най-пряко се
свързват с класи и техни интереси. Във фирмите съществуват противоречия
между работници, висши мениджъри и собственици. Но самото функциониране на предприятията като капиталистически означава, че е постигнат компромис на интересите, въпреки драстично диспропорционалното разпределение
на богатството, дохода и властта. Множествеността на фирмите пък води до локална фиксация на интересите на представителите на класите, което на свой
ред предизвиква гигантско раздробяване на съответните класи. Допълнителна
фрагментация се появява на локално, регионално и отраслово ниво. Интересите на големите корпорации и интересите на малките и средните предприятия,
зависими от тях, също не могат да съвпаднат. Работодателските организации
и профсъюзите по принцип отстояват противоположни класови интереси, но
действията и на едните, и на другите не могат да отговорят на очакванията нито
на всички предприемачи, нито на всички работници. В последна сметка всяка
организация в някаква степен фаворизира интересите на слоеве, фракции, лобита и т.н. Освен това и профсъюзите, и работодателските организации могат
да са под различни идеологически и политически влияния, които логично водят до съвсем различни отговори на една и съща обективна ситуация. Например „класовият интерес“ може да намери израз или в подкрепа за статуквото,
или в натиск за провеждане на реформи, или в радикални действия за смяна на
съществуващия социален ред. Може ли да има обективен критерий коя от тези
линии на поведение съответства на „класовия интерес“? С още по-голяма острота стои този въпрос по отношение на поведението на политическите партии,
дори когато те декларират свързаността си с определена класа. Партиите и идеологиите добавят още една – политическа – фрагментация на класите. Според
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марксистката традиция държавата е инструмент на господстващата класа. Но
дори да приемем тази формулировка, възникват немалко въпроси. Еднакво ли
служи държавата на цялата класа на капиталистите – едри и дребни, от различни региони и отрасли на икономиката? Една и съща ли е класовата функция на
държавата „нощен пазач“ и на „социалната държава“? Коя държава по-добре
служи на капитала – тази, която му предоставя пълна свобода на инициативата, или онази, която го ограничава, регулира и контролира? Държавата, която
хвърля своя репресивен апарат срещу непокорните работници, или държавата,
която въвежда социално законодателство в полза на работниците и налага ограничения на капитала? Възможен отговор е: зависи от ситуацията към даден
момент. Но, първо, ситуацията никога не предопределя действията на субекта,
в случая държавата. Много често действащите в сложна ситуация не са сигурни коя линия на поведение е правилна и коя погрешна. А последствията могат
да са коренно различни за всички засегнати страни – за противоборстващите
сили, за самата държава и за цялото общество. Етническите, националните, религиозните и други разделения правят картината на солидарностите и конфликтите още по-сложна, фрагментирана и противоречива, несводима към и неизводима от класовата структура на социума.
Класите са съвкупности от хора с приблизително еднакъв икономически
статус. Но това все още не ги прави субекти с идентично самосъзнание и поведение. Проблем се оказва тъкмо онова, което е класически познато като „класово съзнание“, и онова, което би трябвало да произтече от него – целенасочени
и координирани действия на класата като класа. На практика един и същи икономически статус се трансформира в различно осъзнаване на реалността, различни идентичности, стилове на живот, идеологически пристрастия, партийни
и други обвързаности. И обратно: едно и също съзнание и съответното му социално поведение могат да са свързани с различни икономически статуси. Класите имат битие „в себе си“, но не и „за себе си“.
С всички условности на разграниченията класите формират съществен аспект от социалната структура. Класовият анализ обаче не е достатъчен за изясняване на реалните фактори, от които зависят наличното състояние и промените в обществото. Тези фактори трябва да бъдат търсени по-скоро в образувания, отличаващи се с несъмнена субектност – ясна идентичност, цели, организационна рамка, стратегия на поведение. Такива са не класите, а организациите
от най-различен вид, за които вече стана дума.
За да постигнем истински пълна картина за функционирането на обществото, би трябвало да въведем още една ключова категория – елит – и да анализираме структурирането на обществото от гледната точка на една теория
за елита. Тук нямам възможност да се спирам върху този въпрос; нека добавя само, че разчленението елит – маса съвсем не е достатъчна теоретична рамка. Възможностите на този тип теоретизиране съм изпробвал върху обществата от традиционен тип (Кацарски, 2007). Върху съвременните съществува обширна литература.
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дин от най-важните проблеми пред всяка социална теория е каква обяснителна схема предлага
тя за социалните противоречия и конфликти и какви са перспективите, които очертава въз основа на
нея. В този контекст въпросът за класите и класовите конфликти няма как да се разглежда изолирано
от идейните макрорамки на всяка конкретна политическа или социална концепция. Тук обаче възниква друг въпрос. Може ли да се мисли за вида Homo
sapiens и за човешките цивилизации, без да се предпоставят като аксиоми социалните противоречия и
социалните конфликти? Досегашният исторически
опит и почти всички начинания той да бъде осмислен и обяснен неизбежно стигат до фундаменталния,
бих казал атрибутивен характер на противопоставянето на едни човешки групи (независимо дали се
наричат класи, раси, етноси, религиозни общности,
политически обединения и т.н.) на други. Затова основният въпрос, на който следва да се отговори, преди изобщо да се разсъждава за характера и формите
на класовите конфликти, е въпросът за неизбежността на социалното противопоставяне.
Основната ми теза в настоящия текст е, че
човечеството не може да се мисли и да се изследва,
без да се предпостави, че социалните противоречия
и конфликти са задължителна и неизбежна изходна
предпоставка. Съществуват различни обяснения за
това. Най-очевидната и лесно аргументируема идейна конструкция в подкрепа на подобен постулат е, че
подобно на останалите биологични видове и човекът
е поставен в ситуация на недостиг на жизнени ресурси. Поради това се налага постоянна и често ожесточена конкуренция за тяхното разпределение и изпол-
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зване. Най-общо тези обяснения можем да обозначим като малтусиански. Не
обаче защото английският свещеник и икономист Томас Робърт Малтус (1766–
1834) ги е открил, а защото в своите крайни измерения той им е дал относително обобщен и оголен от съпътстващи „украшения“ вид. Тезата за изпреварващия растеж на народонаселението в сравнение с производството на храни многократно е била подлагана на ревизии и критики, но като един от факторите, генериращи социално напрежение, няма как да бъде пренебрегната.
Втори възможен идеен „коловоз“, в който конфликтът е заложен като изходна предпоставка, са различните биологизаторски теории, като се започне от
социалните модификации на теориите за естествения отбор, най-крайна форма от които са расистките идеологии, и се стигне до екстравагантното обяснение на социалните противоречия и конфликти чрез „егоистичния ген“ на Ричард Докинс. В излязлата през 1976 г. книга „Себичният ген“1 английският биолог и изявен критик на креационизма защитава провокативната теза, че еволюционната теория има и друг обяснителен принцип – принципа за безсмъртните
гени, които използват отделните индивиди като временни приемници и приносители. В този ред на мисли културата и хилядолетната история на човешките
цивилизации не са нищо друго освен форма на проявление на основния принцип на естествения отбор – оцеляват най-силните и приспособените.
Съществуват и исторически ориентирани идеологически системи, които
се опитват да поместят обществените конфликти в определени времеви рамки,
презюмирайки, че е възможно човешко общество, „излекувано“ от противоречия, конкуренция и конфликти. Тук напълно логично изглежда да се поставят
марксизмът и неговите разклонения.
Възможно е да се обособи и друго идейно семейство, за което противоречията и конфликтите имат предимно морални измерения и следователно е
възможно те да бъдат изкоренени чрез подходящото образование, самоусъвършенстване и дори смирение. Тук можем да причислим някои религиозни системи като будизма и християнството, макар и не във всичките им проявления.
Изброяването би било непълно, ако не споменем и схващанията, които
разглеждат социалните конфликти като психически или екзистенциални дилеми, лежащи в индивидуалните и груповите психози, в състоянията на депривация и фрустрация, в сблъсъка с реални или въображаеми социални препятствия. Естествено тази територия е запазена за различните фройдистки и екзистенциалистки теории.
Едва ли идейният спор за това кое поражда социалните конфликти може
да бъде решен окончателно някой ден. Почти няма теория или автор, които,
разсъждавайки върху тази проблематика, да не са идентифицирали проблема
като ключов. Затова ми се струва най-логично на сегашния етап да приемем, че
социалните противоречия и конфликти са основополагаща, атрибутивна характеристика на човечеството и че ликвидирането на условията за тяхното
изостряне би било равносилно на ликвидиране на самия вид Homo sapiens.
Ако приемем, че това е така, възниква въпросът какво да разбираме под
класови конфликти и неизбежни ли са те? Огромна по обем и автори е литературата, свързана с изследването и с различните интерпретации на понятие-
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то класов конфликт. Може да се каже, че самата конфликтология до голяма степен е родена от патоса на теорията за социалния конфликт в неговите класови
измерения. Най-често конфликтът в това му разбиране е свързан с непреодолимите противоречия между относително големи социални групи по повод на
достъпа и упражняването на контрол върху значимите обществени блага. Основните принципи на тази теория, както те са формулирани в критичната теория на Карл Маркс и в интерпретативната социология на Макс Вебер, постулират, че индивидите и обществените групи се намират в перманентен конфликт,
за да увеличат достъпа си до наличните обществени ресурси чрез политизирането и революционизирането на обществото. Този конфликт обаче невинаги
приема явна форма и задължително включва като съществен елемент физическото насилие. Класовите противоречия имат за свой най-важен страничен продукт ускоряването на социалните промени, рационализирането и усъвършенстването на производството и на социалното устройство.
Предимството на тези схващания за социалните противоречия е, че те
предлагат относително прости и лесни за разбиране конструкции. Освен това
притежават огромен революционизиращ заряд. Доста лесно е да бъдат убедени милиони човешки същества, живеещи и работещи при относително тежки
и ограничаващи жизнените им хоризонти условия, че изходът е в безкомпромисния сблъсък с тези, които упражняват контрол върху политическите и икономическите фактори.
Недостатъкът на подобни теории е, че реалността в случаите, когато класовите конфликти са се изостряли до антагонизъм, се разминава значително с
опростените и утопични по характер лозунги.
Вторият съществен недостатък е, че идеологията за класовия конфликт
вирее във времево ограничени и специфични условия – масово индустриално
производство – и то в началните му стадии, относително слабо развита или недоизградена система за равно участие в политическите процеси, отсъствие или
деформации на социалното законодателство и т.н. Подобни специфични условия се формират в някои по-слаборазвити страни и региони в края на ХІХ и
първите десетилетия на XX век.
Не може да се пренебрегне важното влияние на теорията и практиката на
класовите конфликти не само в идеен, а и в икономически, социален и политически план. Факт е обаче, че след 20-те години на миналия век този тип идеологии преминават своя пиков етап и постепенно започват да слизат от историческата сцена. Но това не прави по-малко остри и ожесточени социалните противоречия и конфликти в следващите десетилетия – Втората световна война,
последвалата я Студена война, религиозните сблъсъци, разрастването на тероризма и т.н. Как може да се обяснят тези факти?
Най-логично изглежда заключението, че класовите конфликти са само
една от исторически ограничените и преходни форми на социалните противоречия. Тяхното възникване и развитие се нуждае от специфични условия, които изискват съвпадение или съвместно действие на много специални обстоятелства. Всичко това превръща повечето революционни идеологии и движения, основани на аксиомата за перманентния класов конфликт, в утопични и в
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крайна сметка неуспешни обществени проекти.
Ако приемем, че социалните противоречия и конфликти са същностно, атрибутивно свойство на човешкия вид, то би следвало те да бъдат разглеждани
като неизбежни. Преходни в крайна сметка са единствено формите, в които те
се проявяват. Проблемът е, че върху артикулирането, осмислянето на тези противоречия и конфликти оказват влияние много и различни фактори. А мотивирането, организирането и радикализирането на значими маси от хора изисква сравнително прости и разбираеми послания, притежаващи силен реактивен
заряд. Именно затова винаги социалните противоречия се изострят тогава, когато бъдат формулирани и поднесени във вид, в който огромното мнозинство
може да ги възприеме.
Ако анализираме по-масовите протести и конфликти само през последните месеци, от сблъсъците в Египет, Тунис, Либия или засилващото се напрежение в Сирия до масовите протести в големите американски градове (Ню Йорк,
Бостън, Чикаго, Лос Анджелис и др.) срещу Уолстрийт през есента на 2011 г.,
ще установим, че опростените до крайност противопоставяния на основата на
ясен и масово споделен признак имат най-силен мобилизиращ заряд. Опитът
показва, че е най-логично разграничителните линии между противопоставящите се една на друга социални групи да минават тъкмо през такива опростени
и обобщаващи характеристики. Оттук възниква въпросът кои са онези най-вероятни и мощни по характер социални разломи, които притежават достатъчно
критична маса, за да възпламенят обществени конфликти в бъдеще?
Отговорът изглежда едновременно очевиден, но и криещ сложни пластове
от фактори и идейни наслоения. Най-многообещаващи кандидати за ролята на
гориво и детонатор на бъдещите социални конфликти като че ли са етническото обособяване и противопоставяне. Те имат много дълбоки и разклонени исторически корени и винаги са били безотказен пусков механизъм за отпушване на натрупаното социално напрежение.
Съществуват почти необятни по обем наблюдения и литература за начина, по който етническите разграничения могат да бъдат впрегнати за разсичане на завързаните от историята възли, независимо дали те са демографски, географски, социални, икономически, военни или някакви други. Но не бива да се
изпуска предвид, че не съществуват чисто етнически конфликти – зад всеки от
тях повечето пъти се спотайват множество други, по-значими за обществото
причини. Така в своята книга „Колапсът“ Джаред Даймънд се опитва да вникне зад привидността на един от най-шокиращите конфликти за последните две
десетилетия – геноцида в Руанда2. На основата на много данни и дори теренни проучвания той аргументира тезата, че конфликтът между племената хуту
и тутси съвсем не е чист етнически конфликт, ескалиращ до геноцид, който отнема живота на повече от един милион мирни жители. Формата на конфликта
наистина изглежда етническа, но зад него стоят цяла поредица далеч по-сериозни причини – пренаселеността, нискоефективното земеделие, довело много
от селяните до окаяно съществуване, социалното неравенство, неефективните държавни институции, наследените от колониалното минало противоречия
и разделения и не на последно място безскрупулната борба между политичес-
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ките фракции в страната, които са били готови на всичко, за да се докопат до
властта3.
Наистина в по-бедните държави от Африка и Азия етническите противоречия може да бъдат записани на сметката на икономическата изостаналост,
необразоваността и нефункциониращите институции. Но същите тези причини няма как да бъдат вкарани в обръщение за страни като Холандия, Австрия
или Белгия, в които етническите разделения, особено когато са насочени към
имигрантите от Източна Европа, Азия и Африка, съвсем не са пренебрежим
факт. Икономическите и финансовите сътресения, сривът в благосъстоянието и страхът от бъдещето се оказват плодородна почва за израстването на отровните стръкове на национализма и ксенофобията. Растящата неприязън към
чужденците, които не само отнемат работни места, но и източват социалните
фондове, става все по-осезаема сред селското население и в по-необразованите слоеве в градовете на много страни от ЕС. Едва ли е трудно да си представим
какво би последвало, ако някоя популистка и националистическа политическа
сила реши да извлече дивиденти от подобни настроения.
Един от най-известните изследователи на етническите конфликти Тед Робърт Гър в своя проект „Рискови малцинства“ въз основа на наблюдението на
около 300 етнически групи в различни региони на планетата формулира глобална теория за етническите конфликти. В нея той аргументира извода, че зад
общата квалификация „етнически конфликт“ във всеки отделен случай се открива уникална смесица от причини, свързани с психологически стереотипи, със социална среда, с политика, с история, с икономика, с култура и така
нататък4. Но винаги в крайна сметка се открива някакво неравенство – икономическо, образователно, политическо или някакво друго. Наистина Гър стига
до заключението, че възходящата тенденция към увеличаване и изостряне на
етническите конфликти от средата на ХХ век, след кървавите етнически войни
през 90-те години, постепенно отслабва и дори сменя посоката си. До голяма
степен това е резултат от целенасочените опити да се провежда политика на недискриминация, на активна намеса на международните организации, на трансформиране на етнополитическото противопоставяне и т.н. Но именно невъзможността да се изработи едно универсално лекарство, ефективно за всички
видове етнически конфликти, ги прави толкова опасни, дори когато дълго време остават в латентно състояние.
Ситуацията се усложнява допълнително, ако включим в сметката и опасностите, които най-често се свързват с глобализацията. Но по думите на Улрих Бек дори екологичните катастрофи, бедността и достъпът до оръжия за
масово унищожение не се идентифицират като глобални заплахи сами по себе
си – „това са заплахи, обременени и примесени с етнически, национални конфликти, конфликти за ресурси и т.н.“5. Нарастващата глобална несигурност е
постоянен дразнител, който държи множество тихи етнически противоречия в
Stand Вy състояние. Понякога съвсем незначителен повод може да ги превърне
в сериозни и кръвопролитни конфликти.
Етническите противоречия и конфликти имат едно огромно „предимство“ – в тях лесно могат да бъдат въвлечени големи групи, защото „етнически-
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ят враг“ е лесно различим по цвят на кожата, език, бит, облекло и т.н. Те не се
нуждаят от солидна предварителна организация и силни лидери, както религиозните или класовите сблъсъци. Достатъчна е малка искра, както се случи у
нас в с. Катуница през септември 2011 г., за да се затъркаля снежната топка на
етническата ненавист. И най-важното, етническите конфликти са изпитан клапан за изпускане на насъбраното недоволство и за разчистване на политически сметки.
Горчивият и кървав опит от религиозните, расовите и дори класовите конфликти е принудил човечеството да изработи относително надеждни механизми за овладяването им, преди да са навлезли в неконтролируема фаза. Етническите противоречия обаче почти винаги са оплетени в сложни исторически, географски, културни, религиозни, социални и политически връзки. Те много почесто, поне в началото си, изглеждат локални, квалифицират се като „вътрешен
проблем“ на съответната държава и се подценяват чак до момента, в който ескалират и се превърнат в кървава баня. Затова тяхното навременно овладяване и предотвратяване ще бъде проблем, особено когато върху етническото разделение се насложат и други видове неравенства – материално, културно, образователно, социално-политическо и т.н. Вероятността етническите конфликти
да се окажат основната форма, в която ще се изразяват и развиват обществените сблъсъци през следващите десетилетия, изглежда съвсем реална. Затова
би могло с голяма доза сигурност да се направи заключението, че етническите конфликти през ХХІ век ще бъдат това, което представляваха класовите конфликти през изминалия ХХ век.
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Георги Йорданов – изтъкнат
политик и общественик, юрист.
Заемал е различни партийни и
държавни постове – член на Секретариата и кандидат-член на
Политбюро на ЦК на БКП, заместник-председател на Министерския съвет, председател на Съвета за духовно развитие на Министерския съвет, председател
на Комитета по култура, министър на културата, науката и
просветата. Бил е народен представител в VІ, VІІ, VІІІ и ІХ Народно събрание.
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сякога, когато мисля за одарени и заслужили
българи, в съзнанието ми се откроява образът на
академик Ангел Балевски (1910–1997). И ми е трудно
да намеря най-точните думи, за да споделя възхитата си от големия родолюбец, от очарователния човек.
Защото интелектуалната висота и нравствената чистота на този забележителен учен, съчетани с ерудиция, достигаща енциклопедични измерения, го очертават като рядко срещаща се личност. Безспорно е:
делото му не е мимолетно; и идни поколения ще тачат името му.
Съвременните средства за информация позволяват лесно да се проследи почти едновековният жизнен път на видния българин. Ще узнаем, че е роден в
будния балкански град Троян, че има тежката съдба
на хиляди български деца, изгубили бащите си в пламъците на Първата световна война. Майката вдовица, въпреки оскъдицата, с двете си жилави ръце ще
осигури на любознателното си момче достъп до високо знание. Мизерните условия няма да попречат на
будния младеж да завърши Немската политехника в
гр. Бърно, да специализира във Виена и с диплома на
отличник да се влее в редиците на колцината български инженерни специалисти, ратуващи за техническия прогрес на изостаналото ни, преживяло две национални катастрофи отечество.
Малката софийска фабрика за метали твърде
скоро става тясна за професионалните мащаби на
специалиста европеец. Едва 32-годишен, Ангел Балевски е избран за професор в Софийската политехника, основава и бързо развива катедра по „Механична технология и фабрична организация“. Нека си
представим какво означава усилието да се подготвят
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инженери за фабрична организация след разрухата от втория световен пожар
през отминалия век. Но вдъхновеният млад специалист не спира дотук. Той основава катедра по „Металознание и технология на металите“, която ръководи
цели четири десетилетия. Предприемчивият му дух и европейското му мислене са в основата и на бързо развиващите се катедри по „Технология на машиностроенето и металорежещите машини“, „Текстилна техника“, „Организация
и икономика на машиностроителното производство“, „Автоматизация на дискретното производство“ и така нататък.
Любимият професор на студентите пет години е заместник-ректор и 12
години ректор на добилия международна известност Висш технически институт – София, днешния престижен Технически университет. Хиляди инженери
и организатори на модерни и високотехнологични производства и дейности са
признателни на своя преподавател и възпитател. Чувал съм учени, достигнали върхове в своята специалност, и висши ръководители в промишлеността и
в държавното управление да се обръщат към него с най-драгоценната дума –
учителю. И ми е ставало мило, защото е прекрасно сред така често срещаната
неблагодарност да има хора, които никога не забравят стореното за тях добро.
В летописа на жизнения път на Ангел Балевски е отбелязано, че през 1951
г. е избран за член-кореспондент, а през 1966 г. – за член академик на Българската академия на науките. В продължение на две десетилетия (1968–1988 г.)
акад. Балевски оглавяваше тази най-голяма научна институция на България.
През този период служебните ми ангажименти ми даваха възможност да добия непосредствена представа за организаторската му дарба. Той бе установил
искрени отношения с колегите си, намираше верния подход към всекиго, независимо от личностните различия на хората от Академията и от нейните институти и поделения. Участвал съм в не едно заседание на академичното ръководство, в сесии на Общото събрание на БАН. Всякога ми правеше впечатление
компетентното и ефективно ръководство на председателя на Академията, който умееше да създава добронамерена и конструктивна обстановка при обсъждането и на най-сложните теми и програми. Колегите му академици, член-кореспонденти, научни сътрудници го обичаха и уважаваха. Авторитетът му сред
учени, събеседници, дори и опоненти заслужено нарастваше. Не съм го виждал
намусен, сърдит или груб. С лекота и свеж хумор обобщаваше и горещи спорове. Правеше верни изводи и предложения за решения. Мисълта му течеше като
свеж ручей, говореше ясно, кратко, красиво. Служеше си с примери и образи
от античната, българската, руската, немската литература и изкуство. Спокойната творческа атмосфера, която цареше около него, допринасяше за ползотворно
разгръщане на научния потенциал и за израстване на талантливи изследователи в многобройните научни институти. Мнозина сътвориха резултати, съизмерими с високи образци на науката. Няма никакво съмнение, че годините, през
които акад. Балевски ръководеше БАН, са най-плодотворните в нейното развитие. През това време Академията, висшите училища, ведомствени институти и
развойни средища извоюваха висок международен престиж на българската научна мисъл и практика. В БАН се подготвяха проекти и разработки за напредъка на страната. Неведнъж учените предпазваха правителството от вредни за
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бъдещето решения. Знайно е например, че години наред Николае Чаушеску натискаше да се строи голяма ВЕЦ на р. Дунав. Някои колеги угоднически възприеха проекта. Но под ръководството на А. Балевски учени от БАН доказаха,
че това би било беда за някои крайдунавски селища, че хиляди хектари плодородна мизийска земя завинаги ще бъдат изгубени или опустошени. Внесохме
доклада им в Политбюро на ЦК на БКП и фаталното намерение беше осуетено.
Това е само едно от доказателствата за незаменимата роля на създадената преди повече от 140 години Българска академия на науките.
Акад. Балевски беше високоорганизиран и отговорен ръководител. Той
продължи научноизследователската си дейност и я увенча с новаторски резултати; той умело ръководи Института по металознание, който стана известен и
извън пределите на страната. Плод на дълбоко и оригинално научно познание
и на огромно творческо усилие стана обработката на металите с противоналягане, патентована като световно постижение под името „Метод на Балевски–
Димов“. Много изобретения и патенти на сътрудници в Института произтичат
от тоя уникален метод и са осъществени под ръководството на акад. Балевски,
наречен още приживе „баща на българското металознание“. Принос в световната наука и технология, методът „Балевски–Димов“ успешно се прилагаше в
десетки водещи в технологиите държави и беше реализиран в най-големи производствени мощности.
За съжаление в последните години поради немара и късогледи действия
на някои учреждения страната ни не използва огромните възможности и ползи от този забележителен научен и технологически подвиг. А и работата на Ин-
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ститута по металознание „Академик Ангел Балевски“ се препъва във финансови и организационни пречки, които управляващите създават в живота на БАН
– най-влиятелната ни научна общност.
Научните и художествените ценности придобиват особено значение, когато предизвикват благоприятен отзвук и признание извън родните предели.
Пример за това е творческото дело на акад. Балевски. Той бе уважаван учен,
ползваше се със заслужен международен авторитет. Чужди академии и престижни университети го избраха за свой почетен член или доктор. Това бе оценка и за ролята и мястото на българската наука. Под ръководството на своя уважаван председател БАН осъществи значими фундаментални изследвания и
развойна дейност, в резултат на които страната ни зае предни позиции в електрониката, биотехнологиите, металокерамиката, космическото приборостроене, атомната енергетика, информационните технологии...
Големият учен Ангел Балевски бе и отговорен общественик и държавник.
Две десетилетия той беше избиран за член на Държавния съвет на Републиката, участва активно в ръководството на основните обществени организации, в
законотворческата работа на няколко български парламента.
Заразителен бе неговият патриотичен жар. Той насърчи учените българисти и славяноведи, създаде условия да се издадат многотомната история на
България, десетки академични публикации и енциклопедии с непреходна стойност, организира важни международни научни форуми. Мъжествено и аргументирано заедно с видните ни историци отстояваше историческата истина за
13-вековния път на държавата ни, за световноисторическото значение на делото на Кирил и Методий и на българската писменост, мотивирано отблъскваше
всякакви посегателства върху изконните ценности на единната ни нация; противопоставяше се на опити на македонизма и на негови поддръжници да ограбват нашата история, да изопачават историческите факти. Многообразната народополезна дейност на акад. Балевски е още едно потвърждение на дълговечната истина: хуманистът е и добър гражданин на своята държава, верен следовник на предците, изковали нейната мощ и слава.
Съвременният прогрес ограничава възможностите на люде с многостранни интереси да се проявяват едновременно и в науката, и в техниката, и в производството и в изкуството. Някои смятат, че след Алберт Айнщайн и Антоан
дьо Сент-Екзюпери е много трудно да се появят енциклопедисти със световна
значимост. Това може би е вярно. Ала има даровити личности, които за чест на
съвременниците си проявяват качества на енциклопедичност. Такъв е акад. А.
Балевски. Разбира се, това мое убеждение би било без значение, ако не се споделя от най-авторитетни личности. Интелектуалните, духовните, научните, общочовешките интереси на Ангел Балевски проникваха дълбоко в знанието по
история, философия, социология, естествени и хуманитарни науки. Той говореше чист, звучен и богат български език и с това даваше пример, че да се ползват чужди езици е предимство само ако си овладял до съвършенство свещения
език на майката, на великите си предходници.
Колчем стане дума за човешките качества и характерните особености на
личността на Ангел Балевски, всички, които го познаваха или са общували с
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него, могат да разкажат безброй любопитни факти, раждащи легенди. Наистина той беше невероятен събеседник, верен приятел, мъдър оптимист, сладкодумен разказвач на поучителни истории, на езоповски словосъчетания, вицове, забавни анекдоти за човешки странности. Край него винаги се тълпяха
хора, които го слушаха в захлас и дълго споделяха чутото, твърде често обогатено и развито. Думите „както казва академик Балевски“ се чуваха толкова често, че започваха да стават нарицателни, а в някои случаи му носеха и неприятности...
А нима можем да отминем блестящите човешки добродетели на учения и
гражданина? Той бе образец на почтеност, вярност, безкористие, солидарност,
отзивчивост. Този чист човек никога не си „изми ръцете“, за да злепостави други, поемаше и чужди грехове, бранеше своите колеги от неоснователни укори и
хули. Колко различен е той от днешни самозванци, заели случайно отговорни
постове, за да ги ползват чрез нечисти деяния за лични облаги. Някои от тях са
сложили над бюрата си светлия лик на Васил Левски. Клетници, забравили моралния вик на Апостола: „Който не е чист, убивам го!“.
Ангел Балевски има всички основания да бъде наричан следовник на възрожденците. Не съм чувал да дири лична изгода, да е злопаметен, завистлив, да
се възползва от високото си обществено положение. Ако бе сторил злочестина, тя отдавна би се разнесла от недобронамерени и предубедени лица. Защото,
както пише Уилям Шекспир: „И вдън земя да е зарито даже, злочестието пак ще
се покаже...“. Правил добрини, а не злочестини, Ангел Балевски продължава да
ни удивлява с нравствената си висота.
Чужд на ласкателства пред силните на деня, той отстояваше убежденията и достойнството си. Спомням си как веднъж в присъствието на академиците Георги Джагаров, Пантелей Зарев и други каза в очите на всесилния Първи
за един негов двуличен съветник: „Другарю Живков, той ходи с мръсни обувки
по гърба ви...“. Тодор Живков се сепна, смути се, но не се обиди, защото знаеше,
че Бачо Ангел говори само истината.
А се намериха нещастници, които огорчиха последните години на тоя светъл човек. „Разграничиха“ се от него, обсипаха го с клевети, отстраниха го от
любимата му научна и обществена работа. Но на развихрилите се мними перестройчици и това им се стори недостатъчно. Още през 1990 г. недостойни хора в
правителството, които доскоро раболепничеха пред учения и държавника, отказаха да внасят скромните вноски, за да се поддържа международният патент
„Балевски–Димов“. „Наши и чужди гости“ се възползваха от това безумие и безотговорност, докопаха се до патента и сега печелят от него стотици милиони долари. За страната ни остава утехата, че забележителното технологично откритие
е сътворено в лоното на българската наука. Това е само един от примерите на
уродливия преход, който повече от две десетилетия тресе държавата ни.
Ала акад. Балевски не склони глава, не се поддаде на потрес, остана си все
същият стоик. Възприе обективните промени и допринесе за тях, но не се отрече от добрите дела, на които е съпричастен, не направи врази свои довчерашни
другари. Заживя със скромна пенсия, с която се грижеше и за болната си съпруга, но отказа благодеяния от хора, които бързо забогатяха, и то благодарение на
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негови научни усилия. Страдаше от старо заболяване и безсъние, но продължи
да бъде все така обществено ангажиран. Вля се в полезни дела на БАН, на Техническия университет, на Научно-техническите съюзи. Не се умори да милее за
бъднините на отечеството. Пишеше искрени стихове и размисли, пълни с поуки от древни и нови времена.
Бяхме в дома на покойния ни приятел, класика на литературното творчество академик Емилиян Станев. В присъствието на вдовицата на писателя, учителката по литература Надя Станева, и на блестящия учен академик Петър Динеков Бачо Ангел извади една овехтяла тетрадка и започна да ни чете свои стихове, изписани с красив почерк. Петър Динеков ахна: „Ангеле, та това са много добри стихотворения! Защо си крил досега и от мен, че пишеш поезия? Това,
което ни прочете, а и друго написано напоследък от теб, трябва да се издаде.“
И с приятелска подкрепа бяха отпечатани книгите на Ангел Балевски „Тревоги“
(1995), „Настроения“ (1997) и др. От тях блика мъдрост, човеколюбие, патриотичен плам, усмихната мечта, красота... Но кой ли днес знае за тия и други книги на забележителния интелектуалец?
Жал ми е, че Бачо Ангел, с когото ме свързва десетилетно бистросърдечно
приятелство, не е сред живите. В това настръхнало противоречиво време, когато и некадърници се блъскат да стоят начело на държавата ни, хора като него са
тъй потребни на отечеството!
Вече петнадесет години мястото на големия българин зее празно. Казват,
че няма незаменими хора. Не вярвам! Поне аз не съм срещнал и едва ли до края
на дните си ще срещна подобна слънчева личност с умствената възвишеност,
душевната чистота и доброта, с всеотдайното родолюбие на българина академик Ангел Балевски.
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яма друг немски политик през изминалото столетие, чиято биография да представлява такъв
низ от поврати и да е пълна, по думите на дългогодишния ръководител на външнополитическото разузнаване на ГДР Маркус Волф, с „единствено на него
известни тайни“ [1]. Той е нееднозначно оценяван и
приживе, и след смъртта му (за едни е икона на германската социалдемокрация, за други – циник и предател), десетилетия наред политическата му дейност
е обект на значителен интерес [2].
В биографията на Херберт Венер ярко рефлектира изключително сложният германски исторически процес през миналото столетие. В редица от ключовите събития той е изявен участник, а на някои от
тях е един от главните сценаристи и режисьори [3].
Херберт Венер е роден на 11 юли 1906 г. в Дрезден в работническо семейство. Кайзерова Германия
вече се е утвърдила като първокласна индустриална сила, а Саксония е сред най-развитите й промишлени региони. Години наред там разгръщат активна
дейност лидерите на германското социалдемократическо движение Август Бебел и Вилхелм Либкнехт.
За съвременниците тя е „червена страна“, а Дрезден
– „червен град“.
По време на Първата световна война бащата на Херберт Венер е мобилизиран и в извънучилищно време той работи последователно при земеделски стопанин, в дърводелска работилница и във
фабрика за напитки, за да помага на болната си майка за прехраната на семейството. Тези обстоятелства
допринасят у него да се култивират силна воля, издръжливост при преодоляване на несгодите от житейски характер и съпричастност към участта на собр. 7/8 – год. XV
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циалните низини. Те в значителна степен предопределят облика на бъдещата
му политическа дейност.
От ранна възраст Херберт Венер проявява интелектуална надареност. След
завършване на тригодишен курс за административни и търговски служители,
където получава солидна хуманитарна и стопановедска подготовка, той работи
последователно в две дрезденски фирми.
Съпроводена с нарастващи трудности и лишения, Първата световна война генерира и у значителна част от германското население засилващо се недоволство. Разгърналите се през есента на 1918 г. революционни акции в цялата
страна довеждат до абдикацията на кайзер Вилхелм II, до обявяването на страната за република и създаването на социалдемократическо правителство. По
аналогичен начин се развиват и събитията в Дрезден, където е провъзгласена Саксонската социална република. Своеобразен рубеж на продължилите месеци наред бурни събития в Германия е изработването и встъпването в сила
през август 1919 г. на демократичната Ваймарска конституция. Задълбочилите
се през този период идейно-политически различия в Социалдемократическата
партия (СДП) предизвикват нейното разцепление и създаването на Германската комунистическа партия (ГКП), която се включва в учредения през март 1919
г. в Москва Трети (комунистически) интернационал. Още от основаването си
ГКП се позиционира като революционна алтернатива на реформистки ориентираната СДП.
Херберт Венер изпитва влиянието на социалистическите идеи и през 1922
г. встъпва в дрезденската организация на Социалистическата работническа
младеж. Разразилата се през 1923 г. в Германия дълбока икономическа и политическа криза радикализира неговите възгледи. Поради комплекс от обективни и субективни причини идеята за извършване на социалистическа революция в Германия остава неосъществена. Оглавеното от Ернст Телман въстание в
Хамбург е разгромено. Части на Райхсвера разгонват създаденото в Саксония
правителство на леви социалдемократи и комунисти. В тази обстановка Херберт Венер се включва в дрезденската група на Синдикално-анархисткия съюз,
а през 1925 г. – и в свързаните с КП „Съюз на червените фронтоваци“ и „Червена помощ в Германия“. Няколко месеца през 1926 г. той издава анархисткия вестник „Революционно дело“. Неговите журналистически изяви свидетелстват за
публицистична надареност и полемични способности, които той проявява до
края на политическата си дейност.
През 1927 г. Херберт Венер започва интензивно да общува с немски комунисти. Запознава се с произведения на болшевишки автори и е възхитен от
Сталиновите „Проблеми на ленинизма“. Убеждава се, че социалното освобождение може по-бързо да бъде постигнато само чрез здраво организирана революционна партия, и става член на ГКП.
С установяването на единовластието на Сталин във ВКП (б) процес на сталинизация се осъществява и в другите коминтерновски партии. Той е съпроводен с остра борба между неговите привърженици и противници. В тази борба,
която има особено напрегнат характер в ГКП, Херберт Венер бързо си извоюва авторитет на способен функционер. Той безрезервно споделя коминтернов-
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ското схващане, че социалдемократическите лидери са социалфашисти, но неизменно подчертава разликата между тях и редовите социалдемократи, които характеризира като „братя по класа“. Съчетава революционната агитация с
конкретните искания на работниците. От 1930 г. е зам.-председател на Саксонската организация на ГКП. През 1930–1931 г. е най-младият депутат в саксонския ландтаг. По време на неговото участие в ръководството на саксонската организация на ГКП тя удвоява своята численост. Неговата удивителна работоспособност, енергичността, организаторските способности и интелектуалният
му капацитет правят впечатление на председателя на партията Ернст Телман.
През 1931 г. Венер става сътрудник на организационния отдел на ЦК, а през
1932 г. – технически секретар на Политбюро и един от първите помощници на
Ернст Телман, за когото са важни и неговите стенографски умения. Според споделеното с Георги Димитров свидетелство на тогавашната спътница на Венер –
Шарлоте Тройбер, през този период „той буквално живее за партията“ и „работи ден и нощ“ за нейната кауза. В груповите борби във висшия партиен ешелон се изявява като непоколебим привърженик на Ернст Телман, като бдителен
контрольор и компетентен експерт при провеждането на партийните чистки,
великолепно осведомен по кадровите въпроси. Качествата на Херберт Венер
правят силно впечатление и на Валтер Улбрихт, тогава член на Политбюро и ръководител на организационния отдел на ЦК на партията, но в същото време той
започва да вижда в негово лице и опасен конкурент.
В обстановката на тежко засегнатото от световната икономическа криза
германско стопанство и на политическото разединение на работническата кла-
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са, с подкрепата на едрия капитал през 1933 г. е установена диктатура на оглавяваната от Хитлер Националсоциалистическа работническа партия. Нейната
първа цел е разгромът на ГКП. Въпреки предварително взетите мерки, още в
първите седмици след идването на Хитлер на власт са й нанесени тежки удари. Десетки хиляди комунисти са арестувани, подложени на мъчения или ликвидирани. Арестуван е и Ернст Телман. Партията е забранена. Налага се редица нейни функционери да емигрират. Избягнал по чудо ареста, Херберт Венер
остава в страната. Той е един от главните ръководители на нелегалната съпротива на ГКП в първите две години на нацистката диктатура. За разлика от мнозинството комунистически функционери той не споделя схващането, че завземането на властта от Хитлер ускорява борческото възпитание на партията.
Още през 1933 г. той търси възможности за съвместна работа със социалдемократите.
След Версайския мирен договор Саарската област е подмандатна на Обществото на народите. Във връзка с планирания плебисцит за нейния бъдещ
статут, през есента на 1934 г. Херберт Венер отива там и оглавява дейността на
ГКП, насочена против присъединяването на областта към хитлеристка Германия. Но при стеклите се обстоятелства тази цел не е постигната.
През април 1935 г. Херберт Венер пристига в Съветския съюз. Там пребивава с конспиративното име Курт Функ. Пред германския сектор на Международната ленинска школа изнася лекции за опита и поуките от конспиративната
работа в страната. По тази проблематика прави изказване на VII конгрес на Коминтерна. Спира се на изграждането на единния фронт със социалдемократите. Призовава за пълно ликвидиране на сектантството в партията [4]. Неговото изказване без предварително написан текст прави впечатление и на тогавашния ръководител на съветското правителство Вячеслав Молотов.
Херберт Венер участва в първата след идването на Хитлер на власт конференция на ГКП, която се провежда през октомври 1935 г. в близкото до Москва вилно селище Кунцево, но по конспиративни съображения е обявено, че се
е състояла в Брюксел. На конференцията присъства новоизбраният генерален
секретар на Коминтерна Георги Димитров, архитект на курса за създаване на
единен пролетарски и народен антифашистки фронт в отделните страни. Херберт Венер го е познавал бегло от времето на пребиваването му в Берлин в началото на тридесетте години на миналия век и е сред главните организатори на
борбата за неговото и на арестуваните му другари, обвинени в подпалването
на Райхстага, спасяване [5]. В Кунцево той обстойно беседва с Георги Димитров, на когото прави силно впечатление с вещата си компетентност по проблемите на антифашисткото движение в Германия. На конференцията Херберт
Венер е избран за кандидат-член на Политбюро на Германската комунистическа партия.
През ноември 1935 г. Венер заминава за Западна Европа да провежда единофронтовската и народнофронтовската политика сред германската политемиграция в Копенхаген, Прага, Париж, Брюксел и Амстердам. Докато пребивава в Париж, е ръководител на местното представителство на ГКП. При срещите си с емигрирали немски писатели оставя у тях впечатлението, че е компе-
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тентен професионален революционер, чужд на сектантството и противник на
схематизма. Заедно с това той следи дейността на троцкистите и на други бивши уклонисти в ГКП сред емиграцията и редовно информира за нея коминтерновското ръководство. През 1936 г. участва в набирането на интербригадисти
за батальона „Ернст Телман“. Готов е сам да замине за Испания и да се сражава срещу франкистите. По това време релефно се проявяват разногласия между него и пребиваващия също в Западна Европа Валтер Улбрихт, който иска
да постави формиращия се Народен фронт под свой контрол и е недоволен от
близките отношения на Венер със социалдемократически дейци.
През януари 1937 г. Херберт Венер е повикан в Москва. Наред със забележителните постижения в социалистическото строителство, тогава в съветската страна се разгръща вълната на масови репресии. Сред нейните жертви са и
мнозина немски политемигранти.
Сведенията, които Херберт Венер споделя по различно време след Втората световна война за едни или други моменти от четиригодишното си пребиваване в Москва, експонират картината на живота на немските комунисти в съветската столица и атмосферата на обзелия ги страх пред дебнещата опасност
от репресиране. Но било поради особеностите на паметта, било заради стремежа да премълчи определени неблаговидни за него факти, те не дават цялостна представа за тогавашните му постъпки. Според немския изследовател Райнхард Мюлер през 1937 г. Херберт Венер е секретен сътрудник на НКВД, обсебен е от маниакална бдителност и неговите информации (доноси) допринасят
за репресирането на германски политемигранти [6].
Още преди пристигането на Херберт Венер в Москва е установена практика специални комисии на кадровия отдел на Коминтерна да изготвят списъци
на подозрителни елементи сред политемигрантите и да ги предават на НКВД.
Такава информация НКВД получава и по други канали. През юли 1936 г. там
има компрометиращи материали за 414 немски политемигранти и по това време вече са арестувани десетки немски комунисти. В обстановката на очаквана
антисъветска война, при внушението, че Съветският съюз е обкръжена с врагове крепост, при създадената психоза на подозрителност, на търсене на „врагове
на народа“, доносителството е разпространено и сред немските политемигранти. Редица от тях правят доноси като превантивна (макар и нерядко оказваща
се илюзорна) защита. Насилствено изтръгнатите „самопризнания“ на арестувани немски комунисти често съдържат по адрес на техни другари (включително и за Херберт Венер) мними обвинения, които нерядко са причина за тяхното репресиране [7].
Като се имат предвид възловото място, което заема в апарата на ГКП, неговата великолепна памет и тогавашното му умонастроение, даваната от Херберт
Венер информация на НКВД е имала неблагоприятни последици за определени немски политемигранти. Но мнозинството от лицата, за които става дума,
са или извън Съветския съюз, или вече са арестувани [8]. А неговото собствено оцеляване не означава, че сътрудничеството с НКВД е гарантирало безопасността му. През цялото време на пребиваването си в СССР Херберт Венер се
опасява за своя живот. Неколкократно му се налага да дава на съответните ко-
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минтерновски инстанции обяснения поради отправяни към него упреци за нарушения на изискванията на конспиративната работа и поради подозрения за
попаднали по негова вина партийни материали в Гестапо. Той е убеден, че неговото оцеляване се дължи преди всичко на Георги Димитров, към когото до края
на живота си съхранява благоговейно отношение [9].
При пристигането си в Москва Херберт Венер е уведомен, че докато продължава проучването му, е определен за референт на секретаря на ИККИ Ерколи (Палмиро Толиати). След благоприятното заключение на упълномощената
за тази цел комисия, той става референт по германските и средноевропейските
въпроси в пресслужбата на Коминтерна. По-късно работи като говорител в германската редакция на Радио „Москва“. Същевременно сътрудничи на списание „Комунистически интернационал“ и на задгранични немски комунистически издания. Неговите статии са в унисон с позицията на коминтерновското ръководство, което следва зигзагите на съветската външна политика, и съдържат
славословия на Сталин и на успехите в различни области на живота в СССР.
След започването на Втората световна война ръководството на ГКП, оказала се в сложно положение заради пакта Рибентроп–Молотов, провежда поредица от съвещания, на някои от които присъства и Георги Димитров. В тези
съвещания Херберт Венер играе активна роля. Критикува партийното ръководство, че не е довело докрай решенията на „Брюкселската“ конференция за реорганизиране на ГКП. Георги Димитров упреква лидерите на партията за липсата на самокритичност. Той подчертава, че след Испанската гражданска война и разпадането на парижкото ръководство са останали емигрантски кръгове, несвързани помежду си, и ГКП повече не действа като единен политически
фактор [10]. При тази ситуация на Херберт Венер е поставена задачата да организира ръководен център на партията в Германия. В дневника си Георги Димитров отбелязва, че на 28 януари 1941 г. на Курт Функ са дадени инструкции
преди отпътуването му за Стокхолм, където да подготви заминаването си за
Германия [11]. Това поръчение е съзвучно със собственото желание на Венер.
Той гледа на заминаването и като на възможност да се измъкне от опасността
да бъде репресиран в Съветския съюз.
Когато пристига в Стокхолм, там се намират ръководителите на групата
на емигриралите в Швеция германски комунисти Рихард Щалман и Карл Мевис. И двамата имат значителен революционен опит и са свързани със съветското разузнаване. В Швеция релефно се проявява съперничеството между Херберт Венер и Карл Мевис. Още от съвместното им пребиваване в Москва Венер
има критично отношение към Мевис. Подкрепян от Рихард Щалман, Карл Мевис не отстъпва ръководното място на коминтерновския пратеник. За разлика
от него, Венер стои на позицията, че работата на КП не трябва да се свързва със
съветското разузнаване, а след започването на германо-съветската война смята, че изпращаните нелегално в Германия комунисти не трябва да отиват като
бойци на Червената армия, а да бъдат ядро на антинацистката съпротива.
През февруари 1942 г. Херберт Венер е арестуван от шведската полиция.
Информирани за неговото арестуване, Георги Димитров и Вилхелм Пик настояват пред ръководителите на Шведската комунистическа партия за неговата
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защита да бъде осигурен най-добрият адвокат в страната. Такова съгласие дава
левият социалдемократ Георг Брантинг, участник в Лондонския контрапроцес
през 1933 г. в защита на Георги Димитров и неговите другари. На състоялия се
през април 1942 г. съдебен процес Херберт Венер е обвинен, че е ръководител
на разузнавателната служба на Коминтерна в Швеция и е осъден на една година
затвор, а работата за Коминтерна се оценява като шпионаж в полза на Съветския съюз. Ръководителят на външното разузнаване на НКВД Павел Фитин информира Георги Димитров, че при разследването му от шведските власти Херберт Венер е направил детайлни признания за своята дейност и е разкрил своите връзки с Германия. Тези признания е потвърдил и пред съда. Когато Георг
Брантинг го попитал защо е направил това, той заявил, че на полицията вече й
е известно всичко и е безcмислено да укрива каквото и да е за своята дейност.
Възмутен от това негово поведение, на 1 юни 1942 г. Георги Димитров отбелязва в дневника си: „Какъв негодник“ [12]. Пет дни по-късно ЦК на ГКП взема решение за неговото изключване заради изказванията му в съда, които са нанесли
вреда на партията. След прекараната в затвора година, до август 1944 г. Херберт
Венер е интерниран в лагер за принудителна работа. После работи във вискозна фабрика в град Барас, а след това в архивна служба в Упсала. Той е изолиран от емигрантското комунистическо ръководство и разбира, че е изключен
от партията чак в края на войната. През този период Херберт Венер изживява
тежка екзистенциална криза. Тя е отразена в тогавашните му записки „Самокритика и самоопознание“, където критикува дискредитиращата социалистическата идея репресивна практика на Сталиновия режим. Същевременно полага
безуспешни опити писмено да обясни на Георги Димитров и на Вилхелм Пик
своята версия за поведението си пред полицията и съда в Швеция.
Безусловно капитулиралата на 8/9 май 1945 г. Германия е разделена между страните победителки на окупационни зони. През пролетта на 1946 г. в съветската окупационна зона социалдемократите и комунистите се обединяват в
Германската единна социалистическа партия (ГЕСП). Начело на възобновената
в западните окупационни зони СДП стои прекаралият десет години в затворническите килии и в нацистките концлагери Курт Шумахер. След известната
реч на Чърчил във Фултън (5 март 1946 г.) над Европа все по-осезаемо се чувства диханието на Студената война. При тези реалности през септември същата година Херберт Венер пристига в разположения в английската окупационна зона Хамбург.
В Хамбург той се включва в СДП и установява контакт с пребиваващия в
Хановер Курт Шумахер, на когото е разяснено, че Венер може да бъде полезен,
защото по-добре от когото и да е в СДП познава комунистическия апарат и съветската политика. Там Венер разгръща енергична дейност. Оратор е на многобройни събрания пред различни аудитории и оставя ярки впечатления у слушателите. Ръководи курс за социалдемократически дейци. През април 1947 г.
започва работа като външнополитически редактор на социалдемократическия
вестник „Хамбургско ехо“.
През лятото на 1949 г. на базата на американската, английската и френската окупационна зона е конституирана ФРГ. През октомври на основата на съ-
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ветската окупационна зона е създадена ГДР. След първите избори през 1949 г.,
включен по предложение на Курт Шумахер в кандидатската листа на СДП, в
продължение на четвърт столетие Херберт Венер неизменно е депутат в Бундестага. Там се изявява като ефектен парламентарен оратор. Години наред е
председател на комисията на Бундестага по общогерманските въпроси. От 1952
г. до 1982 г. е член на централното ръководство на СДП, а от 1958 г. до 1976 г. е
неин заместник-председател. На фона на болнавия Ерих Оленхауер, заел след
смъртта на Курт Шумахер през 1952 г. поста председател на СДП, Херберт Венер демонстрира удивляваща енергия и е възприеман като фактическия ръководител на партията.
Първите избори за Бундестаг с незначителна разлика са спечелени от Центристкия блок ХДС/ХСС. За канцлер е избран неговият лидер Конрад Аденауер. Той се изявява като забележителен политик и държавник и остава на този
пост до 1963 г. При неговото канцлерство се прилага разработеният от Лудвиг
Ерхард модел на социалното пазарно стопанство и страната постига зашеметяващ икономически възход.
След изборите за Бундестаг през 1957 г., когато ХДС/ХСС печели абсолютно мнозинство, с особена настойчивост се поставя задачата да бъде изработена нова програма на СДП. С имиджа на дотогавашен лидер на лявото крило в
партията Херберт Венер взема дейно участие в нейното решаване. Анализирайки тогавашните реалности в страната (значителното нарастване на числеността и на относителния дял на висококвалифицираните специалисти, чувствителното повишаване на жизненото равнище на населението и т.н.), той стига до
извода, че в бъдеще СДП може да бъде основен политически фактор в страната само ако промени своя облик. Обсъждането на изработената с неговото водещо участие проектопрограма на извънредния партиен конгрес в Бад Годесберг през ноември 1959 г. е съпроводено с остри дискусии. По свидетелството
на присъствалата на конгреса историчка Сузане Мюлер, изходът от дискусията е предопределен от блестящата пледоария на Венер. Като емблематичен документ на демократичния социализъм, програмата фиксира отказа на СДП от
марксизма като нейна идейно-теоретична основа, от класовата борба, от целта
за социализация на средствата за производство и за централизирано планово
ръководство на стопанството. От позициите на идейния плурализъм се обосновават социалистическите ценности, сред които базисно значение имат свободата, справедливостта и солидарността. За мото в стопанската област е издигнат девизът: „Конкуренция колкото е възможно, планиране колкото е необходимо“. СДП се ориентира към приятелски отношения с църквата и се самоидентифицира не като класова работническа, а като народна партия, която се
позиционира не като алтернатива на ХДС, а като негово по-добро издание.
След провала на Парижката конференция на ръководителите на страните
победителки през май 1960 г. по Берлинския въпрос, в речта си на 30 юни 1960
г. Херберт Венер заявява, че при създалата се ситуация СДП се преориентира
от отстояваната дотогава позиция за неутралитет на страната към солидаризиране с линията на правителството за интегриране в западните икономически и
военни структури. Същевременно той настоява Западният съюз да играе конс-
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труктивна роля в стратегията за обединение на двете германски държави и сериозно да се отнася към съветската концепция за мирно съвместно съществуване.
От началото на шестдесетте години на миналия век се наблюдава тенденцията обликът на СДП да се моделира като модерна партия на специалистите и експертите, на оптимистичната технокрация, ориентирана към привличане на гласовете на новите средни слоеве наред с гласовете на работниците [13].
Харизматичният и артистичен Вили Бранд, заел председателския пост на СДП
през 1964 г., високо оценява ролята на Херберт Венер за модернизирането на
СДП, метафорично окачествявайки го като неин многоцилиндров мотор.
Още през първите години на Бонската република, при оформилата се дълбока пропаст между ХДС/ХСС и СДП, Херберт Венер е мостостроител между тях по въпросите на общогерманската политика. Той е главният архитект за
създаването на правителствена коалиция на двете партии (1966–1969), в която е министър по общогерманските въпроси. Тогава инициира стъпки за установяване на контакти между двете германски държави. По това време влиянието на СДП върху икономическата политика на правителството е значителна.
Засилва се регулиращата роля на държавата. СДП съдейства за подобряване на
взаимодействието между правителство, предприемачи и профсъюзи. Социалдемократическите министри показват, че партията им разполага с капацитет
за управление на държавата. Влиянието на СДП в коалиционното правителство се дължи най-вече на Херберт Венер, характеризиран като „канцлер в сянка“
[14]. Медиите го величаят като „мотор на успехите на СДП“. Авторитетното западногерманско списание „Щерн“ го определя за мъж на 1969 година.
Същевременно през шестдесетте години на миналия век в ГДР рязко се
засилва антивенеровската кампания, започнала още с включването му в СДП,
като на преден план се извежда неговото поведение в Швеция. Експонира се образ на страхливец, предател и ренегат. Твърди се, че той е отказал да изпълни
поръчението на коминтерновското ръководство да замине в Германия и предумишлено е провокирал своя арест от шведската полиция, че споменатите в неговите признания имена на изпратени на нелегална работа в Германия антифашисти са предадени на Гестапо. Тогавашният генерален секретар на ГЕСП Валтер Улбрихт го смята за английски агент и за един от най-опасните врагове на
ГДР [15].
След замяната на Валтер Улбрихт с Ерих Хонекер през 1971 г. и когато неговите позиции укрепват, в отношението към Херберт Венер в ГДР настъпва
промяна. През май 1973 г. между двамата се провежда задушевна среща [16].
Ерих Хонекер нарежда на специалните служби да направят обективна оценка
на шведския му период. Към 1977 г. става ясно, че Венер не е предател. В издадените си през 1980 г. мемоари Ерих Хонекер отбелязва, че по време на няколкомесечната им съвместна дейност в Саарската област през 1934 г. е научил много от Херберт Венер в организационно и политическо отношение [17]. По повод на неговата осемдесетгодишнина на първа страница на официоза „Нойес
Дойчланд“ е публикувана снимка на Херберт Венер със социалистически привет от Ерих Хонекер. След смъртта му той заявява, че въпреки екстремистките
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си антикомунистически изказвания Херберт Венер е бил радетел за единството на германското работническо движение и за изграждането на единна социалистическа германска република [18].
През 1997 г. е публикувано обстойното изследване на Михаел Шулц за
шведския период на Херберт Венер и са предоставени много неизползвани дотогава документи от източногермански и шведски архиви. Признавайки загадъчността на арестуването му, той го отдава на непредумишлено нарушаване
на правилата на конспирация. Според него показанията на Херберт Венер пред
шведската полиция не съдържат издайнически моменти. Пред съда той проявява завидна находчивост, като доказва, че дейността му има антинацистки характер и не е опасна за Швеция. Компрометирането му пред съветското разузнаване и пред коминтерновското ръководство е инспирирано от Карл Мевис.
Той попречва писменото обяснение на Херберт Венер на фактите около арестуването и съдебния му процес, адресирано до Георги Димитров и Вилхелм Пик,
да бъде получено от тях.
Според Маркус Волф и след като узнава, че е изключен от ГКП, Херберт
Венер не е прекъсвал връзките си с някои свои бивши другари. Още в началото на петдесетте години на миналия век той установява доверителен контакт
с представители на източногерманското разузнаване, което не означава, че е
агент в класическия смисъл на думата. Оглавяваното от Валтер Улбрихт политическо ръководство на ГДР проявява недоверчива предпазливост към неговите действия в това отношение. А десните във ФРГ го подозират, че е скрит комунист и „агент на Изтока“. За Маркус Волф основен мотив в поведението на Херберт Венер е неговият стремеж да направи всичко възможно никога повече от
германска земя да не започва война и опасението му да не би консервативните
политици на Федералната република и преди всичко „ястребите“ в ЦРУ и в администрацията на САЩ да тласнат света към атомна катастрофа [19].
Херберт Венер иска и след парламентарните избори през 1969 г. голямата коалиция да продължи да управлява. Но остава лоялен към курса на Вили
Бранд за създаване на коалиция на СДП и СвДП. Тогава той, Вили Бранд и Хелмут Шмит са ръководната тройка в СДП. Независимо от определени различия
по някои въпроси, те действат като добре сложен механизъм. Херберт Венер
има големи заслуги крехкото правителствено мнозинство в Бундестага да не
бъде загубено.
Още като министър по общогерманските въпроси Херберт Венер генерира идеи, които в много отношения са съзвучни с осъществяваната от канцлера Вили Бранд източна политика: признаване на ГДР на статут на равностоен външнополитически субект, признаване на границата Одер–Ниса и подписване на съответни договори със Съветския съюз, Полша и Чехословакия [20].
При всичките си критични изказвания за Съветския съюз Херберт Венер споделя с Хелмут Шмит, че обича „тази изстрадала страна“, която посещава в състава на западногерманската парламентарна делегация през септември 1973 г.
и разговаря с коминтерновския си познайник Борис Пономарьов. Във връзка
с това посещение консервативният „Велт“ отбелязва: „Венер еднозначно ориентира немската политика към Москва и се опитва по този начин да постиг-
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не една неутрална, обединена социалистическа Германия или най-малкото да
я подготви.“ Според вестника: „В Москва не е нито един стар, нито един нов, а
постоянен Венер, който се появява с различни характерични маски на непроменящото се лице“ [21].
След убедително спечелените от СДП парламентарни избори през 1972 г.
става очевидна съществуващата напрегнатост в комплицираните отношения
на Вили Бранд и Херберт Венер, катализирана и от психо-характерологичните им различия (Венер е аскет и холерик, а Бранд – сангвиник и жизнелюб, но
вече със спохождащи го меланхолични настроения). При споменатото посещение в Москва Херберт Венер открито критикува политиката на бонското правителство за неговата колебливост и се изказва пренебрежително за канцлера. Вили Бранд е възмутен и дълбоко засегнат, но намира открития конфликт и
скъсването с Херберт Венер за контрапродуктивни, тъй като той има значително влияние в СДП. В същото време при влошената икономическа конюнктура,
в значителна степен предопределена от разразилата се петролна криза, от необходимостта от рестриктивна финансова политика, от нарастването на безработицата и т.н., сред значителни социалдемократически среди се засилват съмненията в способността на Вили Бранд, изпадащ вследствие нервното пренапрежение периодически в депресивно състояние, да се справя с канцлерските си
функции. И когато неговият помощник Гюнтер Гийом е разкрит като източногермански агент, той си подава оставката и канцлерският пост е зает от Хелмут
Шмит. За такова решение се обявява и Херберт Венер, намирайки за правомерно Вили Бранд да остане председател на партията.
Като признава изявеното му чувство за социална справедливост, организаторските му способности и тактически умения, в спомените си засегнатият
Вили Бранд извежда на преден план някои отрицателни особености на Венер –
интригантство („на него му доставяше удоволствие лошо да се отзовава за други социалдемократи, когато е с видни дейци на ХДС“), ненаситно честолюбие
и властолюбие. Според Бранд, тъй като поради своето комунистическо минало
не можел да стане председател на партията или канцлер, Венер, се стремял да
командва тези, които стоят над него [22].
Маркус Волф свидетелства, че Вили Бранд „във висша степен се отнася недоверчиво към Херберт Венер и неговите контакти с Изтока“. „Антипатията на
Бранд към Херберт Венер го довеждаше даже до твърдението, че между него и
Ерих Хонекер съществува заговор с цел смъкването му от канцлерския пост“
[23].
И след канцлерската смяна сложната икономическа и политическа обстановка във ФРГ се запазва, но СДП успява да се задържи на власт до 1982 г., за
което допринася и Херберт Венер. Хелмут Шмит с признателност изтъква, че
през целия период на канцлерството си неизменно е имал неговата подкрепа.
За него той е „надежден политически партньор“, „който държи на своята дума“
[24]. Но вече осезаемо се чувства, че звездата на Херберт Венер залязва не само
поради напредналата му възраст, а и поради изменената обстановка. По думите на Франц Валтер: „той бе извънмерно авторитарен тип, свикнал да заповядва, а другите да слушат“ (противниците му го наричат „сталинистки контро-
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льор“). При значително подмладения корпус на социалдемократическите депутати това вече не е ефикасно [25]. През 1983 г. здравословното му състояние се
влошава и той се оттегля от активна политическа дейност. Умира на 15 януари
1990 г.
През каквито и поврати и перипетии да минава политическият път на
Херберт Венер, може да се приеме като правомерна констатацията на Хелмут
Шмит, че неизменен негов стремеж е постигането на социална справедливост
и осигуряването на равни възможности за развитие на всеки индивид, както и
запазването на единството на немската нация въпреки следвоенното й разделение [26].
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акво се случи в образцовите западни държави и
общества, за да се стигне до онзи момент, в който политически лидери като А. Меркел, Н. Саркози,
С. Берлускони и Д. Камерън произнесоха публично
смъртната присъда на мултикултурализма? Защо едно
от най-грижливо отглежданите, едно от най-прехвалените творения на либерализма се сгромоляса – толкова унизително и безславно – от приказно високия си
пиедестал, на който бе поставено и от който царстваше в продължение почти на половин век? За да проумеем драматично случилото се, трябва да обърнем
поглед към историята, да проникнем с мисълта си в
тайнствата на биографията на този феномен!
Мултикултурализмът се роди през бурното шесто десетилетие на ХХ век, когато в развитите западни държави и общества настъпиха дълбоки процеси
и преобразувания. Те отразяваха, а и предизвикваха
структурни трансформации по всички азимути на западното общество, в логиката на държавността му, в
живота му. Те бяха свързани с, но и галванизираха,
колосално разместване на социалните пластове, легализираха и легитимираха драматично настъпление на
нови манталитети и маниери на човешко светоотношение и светопроявление в много динамично изменящия се свят. Те илюстрираха и въплъщаваха една
нова, исторически непозната социална атмосфера.
Недоволствата и протестите от класовите неравенства и социалните несправедливости; изригналите младежки и расови бунтове в 1968 г. срещу тогавашното консумативно западно общество; избухналата по
онова време специфична и мащабна по последиците
си „културна революция“ в САЩ, която бе коренно
различна от „културната революция“ в Далечния за
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Европа и съседен на западното крайбрежие Изток, по-точно в комунистически Китай; неудържимо разрастващите се публични съмнения в рационалността на принципите и методите, в ефективността или в „истините“ на „държавата
на благоденствието“; критиките срещу недъзите и пороците на държавното управление; разочарованията и упреците за девалвацията на западните ценности и норми; отрицанието на прехваления от пропагандата и медиите начин на
живот и прочие. Те провокираха радикални промени във всички тъкани на обществения живот на редица най-развити и благоденстващи страни, смятани за
еталони на демокрацията и на прогреса. Освен това те се подклаждаха и от настъпващите мащабни промени и революционни постижения в науката, от новите търсения и инструментариуми на западната култура, от тогавашните публични дискредитации на либералната и консервативната идеология. Това бе времето на залеза на една и изгрева на друга, съвсем нова историческа епоха. Самото
историческо време, обществените практики и човешкият живот сякаш плачеха
за нови, по-демократични, социални и хуманни ориентири, за нови хоризонти
на човешката екзистенция в устремно променящия се свят.
Мултикултурализмът се появи по твърде необичаен, а и без всякакви предишни исторически аналози начин. Един казус на разрешаване на малцинствени проблеми и колизии в една страна – Канада, внезапно се превърна в емблема
на нов универсализъм, с помощта на който трябваше коренно да се преобразува
животът в целия останал свят. Създаден от и за една уникална култура, той трябваше да разреши огромни, идещи от бездните на предишната история на човечеството цивилизационни и културни драми. Предназначен за местна, държавна
и гражданска консумация, този своеобразен модел много бързо се префасонира
и прехвърли на международни релси; така той трябваше да послужи за експорт
на демократични и хуманни политически, а и граждански практики. Обречен да
разреши една локална малцинствена дилема, мултикултурализмът невероятно
лесно и мощно се превърна в глобална историческа панацея, върху раменете на
която се положиха всевъзможни казуси от историята на човечеството, различните проблемни или конфликтни ситуации във или между разнолики цивилизации. Пръкнал се в един особен момент от биографията на една страна, мултикултурализмът трябваше да превземе бастиона на настоящето и да освети хоризонтите на бъдещето на целия свят, да преформатира живота в доста различни държави, общества и народи, да прокара заветен друм на примирие между различни
религии, раси, етноси и полове. По неговия архитектурен план следваше да се издигат градежите на бъдещи общества, които не признават и не познават онези исторически наслоения от различията на хората, които са предизвиквали и налагали хилядолетни нетърпимости или вековни вражди.
В тези исторически метежни времена, в тези социокултурни реалности и
нрави на бял свят се появиха и постмодерната философия и прагматика, които пък се превърнаха във фундамент, но и в оръжие на появилия се почти по
същото време мултикултурализъм. Той възприе като символ-верую редица от
базовите парадигми и идеологеми на постмодерната теория и практика. Всички
предизвикателства или изпитания, с които се сблъскваше или предстоеше да се
сблъска постмодернизмът, се отразяваха по своему и осезаемо в драматичния
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възход и триумф на мултикултурализма, продължил почти половин век и съпровождал изгрева на неолибералната глобализация. Затова настъпилата в началото на ХХІ век глобална криза сериозно засегна един от най-емблематичните флагмани на новата постмодерна епоха – мултикултурализма, а драмите на
постмодернизма озаряваха с противоречивите си отблясъци и пришествието, и
възшествието на мултикултуралистката идеология или практика.
Постмодернизмът се постара доста, за да внуши на хората, че техните уж
вечни и непроменими различия са чисто и просто социални конструкции на
определени нива на разсъдъка и практиката на общностите, че всичко е относително и може да се преформатира по начин и със средства, които да отведат
човечеството в друго измерение. Той агресивно и последователно воюваше срещу всички универсализми, есенциализми, фундаментализми, фундационизми,
тоталитаризми и системно дефинирани феномени. За него всичко бе и трябваше да бъде, да изглежда или да се разбира като относително. Релативизмът, еклектизмът и субективизмът бяха еталоните и архимедовите лостове на всеки
постмодернистки прочит, текст, дискурс и на родените от тях послания и дела.
Отворил широко обятията си за парадигмите и идеологемите на постмодерния етос, мултикултурализмът също бе еклектичен по природа. Ето защо
под неговата стряха намериха щедра и благодатна обител най-различни, дори
противоречиви една спрямо друга научни или културни теории, концепции,
доктрини и пр. Колкото до релативизма и субективизма, те откриха в мултикултуралистката теория и практика специфични пътища, форми и средства да
легализират своите присъствия, при това понякога дори и с известни отклонения от постмодернистките канони и визии.
Постмодернизмът всячески се опитваше да сложи кръст на епохата на Модерността, да извърши ритуалното и практическото сбогуване с почти всички нейни наследства, сега уличени и обвинени за изтърпените от човечеството трагедии. Особено настървен беше стремежът това да се случи в сферата на
идентичностите, където различията от незапомнени времена бяха източник на
безпощадни конкуренции, на нестихващи подозрения и омрази, на конфликти
или стълкновения между общности.
Различието трябваше да бъде представено и обяснено на хората от разнородни цивилизации и култури, държави и общества вече не като виновник
за човешките драми или трагедии, а като разковниче и фундамент на коренно
други човешки отношения, в които да царстват свобода, равенство, справедливост, братство и солидарност между напълно отличаващи се едни от други човешки общности и индивиди. То следваше да се визуализира, тълкува и практикува по начини, които не го свързват с тревоги, опасности и вреди за неговите притежатели, а обратното – които им донасят удоволствие, признание и полза от собствената уникалност и самобитност в новия свят, където плурализмът
на различията ще се цени по достойнство и ще влияе благоприятно върху живота. То трябваше да се превърне в гарант и стимулатор за пълна демократизация и хуманизация на социалните връзки и отношения, да създаде един отворен и приятен за живеене свят, където расата, вярата, етносът, полът, статусът
и прочее нямат фатално значение.
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Идентичността – този храм, пазител и вестител на различието, сега трябваше да се види, оцени и проумее от други зрителни ъгли и да се използва всячески поновому. През мултикултуралистката смислова призма тя вече не биваше да изглежда като непреодолимо проклятие, а да се смята от притежателите
си за благослов, за неотменна гаранция и стимулатор за техните човешки права,
свободи, достойнства и добродетели. Всяко различие, втъкано в дадена идентичност, трябваше да бъде ревниво съхранявано, старателно обгрижвано и насърчавано към развитие в съответните сфери на живота. Всяка идентичност
имаше право на живот и основание за публична гласност и чуваемост на нейните потребности и интереси, ценности и норми, логики и практики. Както в
библейското сказание или предсказание, последните трябваше да станат равни
и равнопоставени с първите, с онези, които притежаваха власт, глас или сила в
битието, а пък съдените – да придобият възможности, желания и воля да осъдят своите съдници. Подобни рокади бяха исторически непознати или социално досега непризнавани, но с възшествието на мултикултурализма те вече можеха да се осъществят. Той трябваше драстично да ограничи или напълно да
изличи от душевността и жизнения свят на хората в обществото или в конкретни общности предразсъдъците към останалите хора, както и предразсъдъците
и предубежденията на другите към тях. Светът и животът можеха вече да станат по-ведри, уютни и обнадеждаващи за всички. Историята и животът трябваше да стават по-пищни в своите краски, по-плътни и пълни в своите смислови очертания и социални предназначения благодарение на идентитета.
В подобно русло течеше пълноводието на разнородните и многолики, понякога даже доста логически противоположни мултикултуралистки обещания
или тълкувания.
Обратно на постмодернизма, който гледаше на всяко първоначало, на всяка основна или основополагаща тухличка в битието по доста кръвожаден и
смъртоносен начин, мултикултурализмът въздигна и възпя екзалтирано различието и идентичността като фундаменти на всичко в човешкото общество, като
градиво на историята и живота. Още на този първоначален етап мултикултурализмът потайно предаде някои от скрижалите и свещените завети на постмодернисткото символ-верую. Пропагандираният от него универсализъм вече
противоречеше на антиуниверсалистката логика и визия на постмодернистките дискурси и наративи. Но това не бе единственото коварно предателство, защото мултикултурализмът измени и в други отношения на ментора си1.
Постмодернизмът например заклеймяваше всяко социално инженерство.
А като негов верноподаник и лоялен последовател, мултикултурализмът донякъде споделяше, целенасочено и инструментално експлоатираше тази негативна нагласа. Същевременно обаче той теоретически и практически проповядваше нов тип историческо или социално инженерство, при което досегашните общностни координации и субординации би следвало коренно да променят
1

За логиката и спектъра на „тихите предателства“ на постмодернизма от мултикултурализма
вж. подр. § 2 на глава І в Т. І – Мизов, М. Греховете на мултикултурализма и българският етнически модел. С., 2012.
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своя изглед, както и естеството на случващото се в тях. Ако постмодернизмът
провеждаше „етнически и семантически прочиствания“ на дискурсите, за да
прогони или за да избие и последните остатъци на термини, символизиращи
социални инженерства, мултикултуралисткият гуру Уил Кимлика разви стройна теория за „национално изграждане“ от нов, мултикултуралистки тип. В този
термин той представи своята визия за „строителството на мултикултурно
либерално общество“, което отхвърля мита и принципите на управленската логика и технология на „етнокултурната неутралност“, а се базира изцяло върху
етнокултурната справедливост2.
Обещанията и мисията на мултикултурализма се свързваха с мощно възкресение на идентичностното самочувствие, което бе уронено, на самосъзнанието, груповата и персоналната чест и достойнството на хората, които (заради своите идентичностни белези или практики) бяха пострадали исторически
или и сега още изпитваха неудобства. Те трябваше да заличат следите и бремето от миналото, да премахнат травмите и кошмарите на паметта, които векове
или десетилетия са измъчвали дадени групи и са форматирали техния свят, да
накарат мълчаливите малцинства да проговорят и така нататък.
Всичко това наистина бе твърде непознато, непреживяно, а и считано за
напълно невъзможно в тогавашния и в предишния живот на поколенията от
средата на ХХ век, и то трябваше да бъде прокламирано по начини, гарантиращи неговия ореол и триумф. То излъчваше примамливи хуманистични послания и демократични гаранции за тях.
Мултикултурализмът бе грижливо представян и последователно рекламиран като най-значимото откритие и постижение, като най-успешния експеримент и като въплътен в житейските практики и нрави опит, който открива исторически нови пътища и начини за общуване и съсъществуване между човешките общности, в които да царят спокойствие, добронамереност, почит, коректност и толерантност към всяка „другост“.
Тази нова идеология се представяше и рекламираше пред публичността от
най-различни точки на земното кълбо като „вундеркинд“ на либералнодемократичния разум, комуто предстои да разреши исторически непристъпни и досега непробиваеми енигми в историческото, общественото и груповото житиебитие на конкретни идентичности. Тя трябваше да влее нови импулси и да даде
радикални ориентири на историчност във всекидневието, както и да овсекидневи посвоему историчността на отделни общности, и то по начини и във форми,
които досега човечеството не бе нито познавало, нито практикувало. Ето защо
към нея се отнасяха като към нов тип обществено-историческа есхатология, която ще отведе изстрадалото човечество в райските селения, защото те могат да
се изградят и укрепят тук – на скверната и грешна земя, но с друг живот.
Всички – дошли от бездните на миналото или витаещи и бесуващи в настоящето – спорове, крамоли, раздори, конфликти, колизии и братоубийства
можеше и трябваше веднъж завинаги да изчезнат от хоризонта на историята и
2 Вж. подр. У. Кимлика. Западна политическа теория и етнически отношения в Източна Европа.
– В: От етничност към миграция. С., 2004, с. 155, 16.
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от пространството на живота: стига хората да възприемат причастието и да съдействат активно на „мулти-култи“-то.
Роден първоначално за да реши дилемите в две-три социални сфери, неочаквано мултикултурализмът бе изведен на предна линия и исторически представен като идеологическа и праксеологическа еманация на хилядолетни или
на вековни мечти хората да живеят в тотално преобразен свят, където взаимното уважение, разбирателството и братството, без оглед на расови, етнически,
религиозни, социални и други различия, намират сигурни условия и твърди гаранции за пребъдност.
Естествено е хората, особено от социално най-уязвимите или изстрадалите общности, да отправят изпълнен с упования и надежди поглед към мултикултуралисткото символ-верую. То им обещаваше един нов едем на земята
след изтърпените в миналото или в настоящето адови страдания и лишения заради собственото различие. Мултикултуралисткото семе не попадна и не даде
плод само в жадната почва на масовата психика и на общностното съзнание
на хора от простолюдието. То заплени със своите чарове, гръмогласно оповестявани потенции и ползи и доста елити на общества, които видяха в неговите
оферти или бяха принудени да приемат визиите му за Новия световен ред, прокарвани системно от постмодерността, неолиберализма и глобализма. Плеяди
от нашумели интелектуалци, авторитетни учени и емблематични фигури, медийни звезди, партийни особи и идеологически шарлатани мигновено застанаха под бойните му знамена. Част от тези елити се превърнаха в негови възторжени факлоносци, а пък други – в негови отявлени критици! Нямаше и как да
бъде другояче, след като неговите визии се привиждаха на едни като несъмнено измамни и опасни химери, а на други – като суперефективни и печеливши
технологии за радикално преустройство не само на света, а даже и на човешката природа, смятана от векове за съвсем неизменима.
Неслучайно по онова време Нейтън Глейзър възторжено, но и доста заплашително, възкликна: „Сега всички сме мултикултуралисти“. Макар че още
тогава имаше знакови учени като Бауман, Бурдийо, Уолърстейн, Вакан, Турен,
Жижек и редица други, които сочеха ахилесовите пети и разобличаваха данайските дарове, толкова щедро предлагани и така перфидно или брутално и последователно налагани от мултикултурализма на целия незападен и иноцивилизационно или инокултурно устроен свят.
Мултикултурализмът бе представян и като задължително условие за страните и обществата, които бяха в радикален обществено-исторически преход
към демокрация и пазарна икономика. Той бе рекламиран и легитимиран като
conditio sine qua non за тези, които искаха да влязат в постмодерния, неолиберално и глобално конструиран свят. Неговото вписване и евентуалният му триумф в биографията на прехода на тези страни и общества следваше да се възприеме и като естествено развитие на историческия ход. Съпричастието и съучастието на такива трансформиращи се страни към мулти-култи-то трябваше
да се разглеждат под лупата на неотменния исторически императив.
Мултикултурализмът бе считан и прокламиран като предусловие и гаранция за осъществена безалтернативна реформа в политическата рационалност и
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прагматика на властниците и гражданите, която сертифицира принадлежността към Демокрацията, към евро-атлантическите ценности или към политическите стратегии на развития Запад. Сам идеологически конструкт, той бе рекламиран като щемпел и безотказно оръжие в битката срещу всички идеологии
и митологии, завещани на човечеството от миналото. Нали по това време на
мода беше и теорията за „края на идеологиите и митологиите“! А мултикултурализмът бе промотиран навред по целия свят като неидеологически, надидеологически или антиидеологически реквизит на постмодерността. С други думи,
правеше се всичко, за да не лъснат идеологическите му белези.
Разбира се, под лустрото на демократичните и хуманистични повърхности на мултикултуралисткото верую се прикриваха и прокарваха съвсем друг
тип намерения. Много от това, което щеше да се случи в резултат от осъществяването на мултикултуралистката деонтология, драстично щеше да се различава от прокламираното. Редица последици щяха да са напълно противоположни на онези, които бяха обещавани на хората толкова страстно, привидно убедително, с всевъзможни доводи и аргументи. Тази нова идеология и прагматика бе превърната в мостра на неолиберализма, в екстра на перфидния свободен
пазар, в тайно оръжие на псевдодемократизма, в перверзно средство на глобалния антихуманизъм от последните десетилетия на ХХ и първото десетилетие на
ХХІ век. В това си качество мултикултурализмът следваше да прокара пътища
и удобства за властта на постмодерността и неолиберализма, което трябваше
да осигури – по приемлив и доброволен начин, с изтънчени средства – бленуваните окупации и господства над жизнените светове на хора от всички краища на планетата. Той трябваше перфидно да гарантира движението на стихиите
на свободния пазар, да легитимира спекулативните идеологеми за „отвореното общество“, да гримира силно набраздените – от бръчките на социалните несправедливости, неравенства, пороци и кризи – лица на западната демокрация,
за да налага безпрепятствено господство на Запада над целия свят.
Така, вместо да спомогне за сбогуване с предразсъдъците и отчуждението между отделни идентичности мултикултурализмът улесни тяхното възкресение и ожесточение. Вместо до притихване на общностните противоречия,
конфликти, колизии и драми, той доведе до разпалването им дори и там, където десетилетия наред цареше мир и спокойствие, където липсваха етнически,
верски, културни и други социални неприятности и вражди. Вместо да предизвика, както пламенно обещаваше, взаимопроникване между жизнените светове на различни общности мултикултурализмът реално подбуди невиждани от
десетилетия етнически, верски, културни и други изолации, драстични херметизации в собствения идентичностен ареал и капсулиране единствено и само
сред себеподобни.
Проникнал в който да е социум, вместо да донесе ведрина и грейнал блясък в очите на различните общности мултикултурализмът непрестанно възпроизвеждаше погледи, изпълнени със съмнение, подозрение или с неудовлетвореност от „другостта“, с ескалиращи тревоги и безпочвени опасения от реалната или от вменената „другост“. Вместо да прочисти публичните дискурси
и всекидневния език от термини и клишета за недобронамереност, неприязне-
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ност и непоносимост към „чуждостта“ той сякаш предизвика експлозии от подобни словесни фигури или от евфемизмите им. Преиначено и спекулативно
описващите различните идентичности дискурси като че ли се радваха на вавилонски стълпотворения във всекидневните медийни комуникации. А мултикултуралистките правозащитници и адвокати, глашатаи и тарани натрапчиво налагаха на гражданството менторските си обяснения и тълкувания, от които не произлизаше реално, практически нищо, или по-точно произлизаха тъкмо обратни последици. Подобни обяснения и тълкувания, вместо да загасяват,
далеч по-често и по-мощно подклаждаха и разпалваха общностни напрежения
и остракизми, издигаха все по-солидни и непреодолими бариери, втвърдяваха
дистанции и циментираха предубеждения между идентичности, които познаваха по-добри времена и нрави в общуването си.
Това странно и коварно протеже на постмодернизма, неолиберализма и
глобализма съумяваше по изкусителен начин да подмамва, а и твърде умело да
лъже жадните за неговите открития и истини очи и уши, души и съдби на разни индивиди и общности. То прокламираше единен стандарт, а практически
използваше двойни и нечестни, аморални и обществено вредни аршини за преценка и реакция към азовостта и другостта. То гръмогласно пледираше за толерантност и зачитане на различието, които обаче оставаха само на думи, формално кухи и неспазени на практика. Самото му инфилтриране в тъканите на
обществото, в институционалните структури на конкретни държави нямаше
нищо общо с доброволен и толерантен маниер на действие.
Прекалено често публично афишираната от и чрез мултикултурализма толерантност бе само пòказна и перфидна, зад нея се спотайваше пълно безразличие и даже прекалено перверзно и фанатично прикритие на предимството на
своята идентичност.
Мултикултурализмът имаше – явен или скрит – фатален пръст в провокирането и разгарянето на редица огнища на напрежения, противопоставяния
и стълкновения, даже на истински граждански войни в най-различни точки на
планетата. Вместо щедро обещаното от него зачитане на истините за богатствата на националните и общностните идентичностни логики и практики, твърде
често той похищаваше, за да ограби, да оскверни и дори да унищожи тези съкровищници на човешкия разум и опит, на вековни традиции. Окупацията на страни и общества в различни точки на земното кълбо, където трябваше да се експортира западна демокрация, да се провокират и подкрепят „цветни или нежни
революции“, нерядко триумфално дефилираше под хоругвите на мултикултурализма. Западната – образцова и мултикултуралистка – култура не попречи на
властелините на света и на техните партньори да нападат или да насилват чужди страни и общества, да заграбват техните природни и културни съкровища, а
и да ги изнасят в своите държави. Вместо да остави да продължат историческите мандати на съответните национални етноси тя изобщо не възпрепятстваше,
а изискваше последните радикално да се преобразуват по канона на веруюто на
мулти-култи идеологията и прагматиката и по техните сценарии.
Навсякъде, където неговите вестоносци и служители се появяваха и действаха, се случваше тъкмо обратното на онова, което се обещаваше от негово

97

PON-12_7-8.indd 97

09/26/2012 15:22:00

ОБЩЕСТВО
име. Както представителите на Световната банка и на МВФ никъде не допринесоха за повдигане на благосъстоянието на държавите и обществата, приели
– доброволно или по принуда – предписаните спасителни и шокови терапии, а
тъкмо обратно, навред създадоха разрастваща се бедност и нищета, социални
кризи и колапси, така и мултикултуралистките пратеници доведоха страните и
народите, в които се настаниха и устроиха във властта, до непознати преди социални драми и човешки трагедии.
Подобно на колониални религиозни мисионери, мултикултуралистите залъгваха цели общности, народи и нации, държави и общества, че преживяваните в настоящето трудности и страдания са чистилището, което ще открие
път към райските блаженства; че изкуплението иска своите жестоки, дори кървави жертви, а пък те си струват цената.
С просташката и цинична идеологема от най-гнусния пазарен вид – „всичко си има цена, няма безплатен обяд“, мултикултуралистите лъжеха безотговорно и безсрамно изпаднали в несрета и отчаяние човешки общности, че нещата ще се нормализират след кратко време, стига да се спазват техните правила. И по доста странен начин бракосъчетаваха духовността с опазаряването на всичко и на всекиго в свят, в който дори демокрацията прекланяше глава
пред всемогъщия пазар. А времето си минаваше, правилата се спазваха безпрекословно, но... обещаваните резултати липсваха! Хората затъваха все повече в невежество, неграмотност, безпросветност, субкултурно скудоумие, житейска безнадежност, ескалираща безработица и убийствена мизерия, въпреки
че мултикултуралистите съзираха и оповестяваха обнадеждаващи показатели.
Техните пратеници и протежета във властта повтаряха като мантра, че избраната посока е единствено вярната, че всичко върви по нормален път, макар да
има и трудности. Колкото повече мултикултуралистките адепти се хвалеха с
нормализация на обществото, толкова по-релефно се проявяваха и динамично настъпваха патологиите в него. Тези процеси и тенденции нямаше как да не
предизвикат и мултиплицират напрежения, да не създават и разпространяват
взривоопасни идентичности отношения или реакции.
Вместо обещаната толерантност и взаимно уважение нашествието на мултикултурализма взриви отдавна, за десетилетия приспани и сякаш завинаги
замлъкнали расистки, ксенофобски, сегрегационистки нагласи и прояви, които
стреснаха обществата, а и разклащаха, и оскверняваха доскорошния граждански ред и социален порядък. Изхвърлени зад бордовете на достойния и нормален социален живот младежи потърсиха избавление и възмездия за своята горчива орис в скинхедски агресии и вандалски прояви, във флагрантно нарушаване на законността и на гражданския ред в даден момент. Погромите над религиозни храмове, гета на имигранти – иноетнични или иноверци, се превърнаха
във всекидневие, което не подмина дори най-развитите страни и общества. Естествено бе пришествието и възшествието на популистки и крайно радикални
партии и движения, прокламиращи брутална и незабавна разправа с всяка другост/чуждост, която реално или предполагаемо можело да заплашва и да ерозира порядките или нравите. Безработни или заплашени да загубят местата си
индивиди и групи заклеймиха държавата за нейните либералничения и за сво-
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бодията, която тя позволява на имигрантски групи. Пришълците бяха обвинени във всички земни грехове или във всякакви престъпления.
Мултикултуралисткото верую се оказа твърде навременна, но и модна премяна за новите политически и културни елити в трансформиращите се държави и общества. Те с безгранично усърдие и с безподобна страст се отдадоха на
новата мода, за да изглеждат актуални и модерни, за да се сдобият с благоразположени погледи и отзиви отвън, от световните могъщи институции или от
европейските структури, които дирижираха по свои ноти историческия развой
особено на последните две-три метежни десетилетия. Подобна низка сервилност, това папагалстване, това меркантилно блюдолизничество и користолюбиво лицемерничене на политици, властници и управници естествено обусловиха демографски бумове на отвращение и погнуса на гражданството от тях.
Мултикултуралистката идеология и прагматика безпощадно клеймеше и
безмилостно наказваше всеки тоталитаризъм, като под него разбираше найвече историята на и остатъците от нея в бившите социалистически и в ред неразвити държави и общества.
По интимното си същество обаче мултикултурализмът бе особен тоталитаризъм, който следваше да обхване, да се наложи във всички точки на земното кълбо, въпреки и независимо от хилядолетни, вековни или десетилетни различия на живота в тях. В звездните часове на неговата еуфория и експанзия в
бастионите на демокрацията в най-развитите страни и общества се прокараха „патриотични“ закони, които бяха крайно дискриминационни, рязко ограничаващи човешките права и свободи. Те предубедено се усъмняваха, предразсъдъчно подозираха всекиго, който има нещастието да притежава антропологични белези на арабския свят и изповядва ислямска религия. Параноята
срещу ислямския фундаментализъм, екстремизъм и тероризъм нямаше нищо
общо с елейните помирителни слова на мултикултуралистките пилигрими по
света. Глобализмът на постмодерността и неолиберализма също бе тоталитарен по дух, тъй че и мултикултурализмът като тяхно фаворизирано протеже им
пригласяше всякак! Опитите за налагане на еднополюсен свят странно се съчетаваха с космополитния универсализъм на мултикултуралисткото верую – то
трябваше да сътвори един общ свят, в който различията да имат гарантирана
неприкосновеност и историческа перспектива. Сочейки заплашително и императивно към реалната или евентуалната проява на какъвто да е фундаментализъм, мултикултуралистката идеология и практика явно прокарваха фундаменталистка визия за тотално и радикално преустройство на целия свят, а и за преформатиране на всички, битуващи от хилядолетия и векове в него, жизнени
светове. Смисловите матрици и ценностно-нормативните катехизиси на „бялата раса“ трябваше да бъдат перфидно прокарани и наложени в менталността
и битийността на хората от другите раси, цивилизации и култури, които имат
хилядолетни истории и практики. Нищо, че на всеослушание се проповядваше
равенство и зачитане на всички различия!
Мултикултурализмът прокламираше доброволно, непринудително отношение на хората към своите ценности, принципи и чаровни обществено-исторически сценарии. На практика обаче в държавите и в обществата в преход той
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се декретираше и налагаше по всякакъв, включително и репресивен маниер, в
съзнанието и поведението на гражданството. Това се съпровождаше с всевъзможни институционални, политически и идеологически дискредитации, дискриминации и дори репресии към всички, които се опитваха прекалено много да задават „сложни“ или неудобни въпроси и да дават неблагоприятни за
ушите на мултикултуралистките адепти отговори и прогнози за последиците
от него. Медиите сервилно и чевръсто отваряха своите най-добри хронотопоси за представителите на мултикултурализма, а пък игнорираха, не даваха гласност на техните опоненти.
Мултикултурализмът остана напълно безучастен, когато в някои държави
и общества се извършваха най-срамни и позорни лустрации по политически и
идеологически причини, когато емблематични фигури на науката и културата
на такива страни бяха публично остракирани и обругавани. А негов най-свещен дълг бе да отстоява и да защитава различията и плурализма на мненията,
светогледите, манталитетите и поведенията. Обратното, негови представители
участваха в публичните дискредитации, гонения или репресии над другоячемислещи, над тези, които не бяха конформисти и не сервилничеха пред конюнктурата, а отстояваха правото и свободата на всякакви мнения или идеи. Всеки
инакомислещ, който не споделяше или критикуваше веруюто на мулти-култито, бе обявяван тутакси за мръсен комунист, за див националист, за примитивен интелект.
Дошъл, за да прокара пъртина и да даде гаранции на човешките права и
свободи, в немалко социални ситуации мултикултурализмът постигаше тъкмо противоположното – ограничаваше, отнемаше или тотално унищожаваше
граждански права и свободи на индивидите или общностите, които не се съгласяваха и не се съобразяваха с неговия етос. Съвсем естествено възникваха съответни резерви, съпротиви или борби срещу неговото нашествие и властнически манталитет да преустройва традиционния живот на другите. За все повече хора пандемията на мултикултурализма в трудните кризисни времена не
изглеждаше по-различно от поредната чумна напаст в идеологическата сфера,
в политическите баталии и саморазправи, които целеха само докопване до облагите на властта. Поради това естествено помръкваше ореолът и спадаше рейтингът на мулти-култи-то.
За да изпълни тайната или пъклената си мисия, мултикултурализмът
трябваше да се справи с двама „смъртни врагове“ – националната и социалната държава. Те обективно или субективно му пречеха да прокара своите перфидни замисли и коварни сценарии. Тяхната задкулисна, но и неотстъпна ерозия, перспективното им унищожение бе задача над задачите; тя беше и част от
мултикултуралисткото жертвоприношение, което тази идеология/прагматика
следваше да положи на олтарите на глобалния неолиберализъм.
Националната държава трябваше да бъде описана и обяснена като навеки
обречена да налага всевъзможни ограничения и насилия над личността, над групите. Тя се представяше като извечно, а и фатално обвързана с опасни тоталитарни импулси. Всичко в нейната досегашна историческа биография следваше да
предизвиква смутове, резерви, отрицания, несъгласия, притеснения, колебания,
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отвращения и съпротиви. И тя следваше да бъде най-безпощадно разкритикувана и развенчана във всяко отношение. Причината за това бе, че този тип държава
пречеше на волунтаризма и произволите на разгащения и безогледен в действията си свободен пазар, който искаше да има всичко, да му се подчиняват всички,
да се облагодетелства навсякъде и по всякакви начини, без оглед, угризения или
състрадания към жертвите или към изгубилите в схватките с него.
Постмодерният и неолиберално конструиран свят бе транснационален, постнационален и епинационален според тълкуванията на вещите мултикултуралистки жреци. Това бе свят, в който границите вече нямат или не би следвало да имат
значение. Свят, който е уж свободно отворен, пропусклив и примамлив за движението на идеи, ценности и хора – разбира се, със скритото допълнение, че от
това следва да се получи печалба. В него автономността, суверенитетът или автентичността на отделната национална държава вече не би трябвало да притежават предишните си очертания и прерогативи. Сега този тип държава следваше да
ограничава своите изконни правомощия и дадености, за да преотстъпва властта си на транснационалните хегемони, на наддържавните институции. В новата
(неолиберална, постмодерна и глобална) архитектура на отворения свят повечето национални държави трябваше да заемат мястото на протекторати, доминиони или колонии на метрополиите на държавите от златния милиард, които властват над света. Националната администрация в такива страни трябваше стриктно
и безропотно да изпълнява повелите, вердиктите и изискванията на глобалната
бюрокрация в новия свят. За да се случи това, бе потребна и спешната помощ на
мултикултурализма, който с благовидни обяснения или с изкусителни тълкувания трябваше да хипнотизира целия свят, за да може той – омаломощен и отнесен – да стане пластилин за коварните планове и безчовечните сценарии на неолибералните и постмодерни хегемони на света.
Социалната държава също трябваше да бъде осмяна и презряна от бъдните поколения. Нейните безспорни исторически, демократични и хуманистични
постижения следваше да бъдат поставени под въпрос и да се докаже, че са били
само временни, но исторически нерентабилни, пагубни за истинската либерална демокрация и за пазара. Хората трябваше да бъдат убедени по всякакъв начин, че този тип държава е вреден и опасен за бъдещето, че той не бива да има
публична подкрепа и държавни протекции, че нейните инструменти и традиции на солидарност и заедност ограничават и погубват свободата, инициативата, предприемчивостта или личното пространство на индивида.
Историческата криза на левите идеи и практики даваше слънчеви шансове на възмогналите се на гребените на вълната на конюнктурата неолиберални
апологети и властници всячески да дезавуират, дискредитират, ерозират, убиват социалното начало. Дошло бе времето на огромните предизвикателства и
ужасните изпитания за социалната държава, за поставянето й в усмирителните ризи на неолибералните терапевти, за ограничението и орязването на нейните прерогативи, ресурси, кадри или потребители. Тя трябваше да се представя
пред обществеността във все по-неугледен и позорен вид. Затова в настоящето към нея се отправяха все по-големи предизвикателства и изисквания, като
паралелно с това се ограничаваха или елиминираха нейните основи и преро-
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гативи, свиваха се като шагренова кожа нейните потенции и публични средства. Всички политици, управници, експерти, медии, сервилно поръчкови учени и анализатори, положили обет за вярност пред неолиберализма и протежето
му – мултикултурализма, в единен строй се надпреварваха да докажат нейната несъстоятелност и вреда в нашето време, да превъзнасят нейното преднамерено изтезание и дори безцеремонно убийство. В този ракурс мултикултурализмът не вършеше нищо повече и нищо по-малко от това да бъде слугинаж
на неолибералната ненавист и безогледна враждебност към социалното. Въпреки че привидно мултикултурализмът пледираше за известна социална държава, на практика той всячески се стремеше да подкопава и затруднява нейното функциониране.
Пораженията върху националната и социалната държава естествено се
отразяваха гибелно и върху националната идентичност на народите в дадени
страни и общества. Националната спойка и националният имунитет бяха попаднали в полезрението на неолибералната и мултикултуралистката маниакалност по инструментално груповото, по корпоративното похищение и източване на държавни и обществени ресурси и богатства. Те (обективно и субективно) пречеха за прокарването на пъклени проекти, в които се таеше лелеяна
мечта на глобални постмодернисти за Нов световен ред, затова националното
начало трябваше спешно да бъде осквернено и отстранено.
На мястото на разклатената и дезавуирана национална идентичност следваше да се представят по публично приемлив и в разкрасен вид отделни общностни идентичности. Националната памет, големите исторически наративи
трябваше да бъдат охулени и поругани, за да може на тяхно място да се предпочитат и фаворизират малките истории на някои – етнически, вероизповедни,
културни, расови, полови и други – общности, които задкулисно бяха включени в големите игри на властелините на момента.
Мултикултуралистите безпардонно изискваха угодни за тях нови прочити и редакции на националните истории, преработване на научната и учебната
литература по такъв начин, че от нея да отпаднат остарелите, неадаптивни към
съвременността тълкувания. Това изискване безцеремонно се налагаше над зависимите и изпадналите в криза страни, но то не се прилагаше изобщо в страните еталони и ментори на мултикултурализма. Подобни двойни стандарти неизбежно предизвикваха публични несъгласия, съпротиви. Защото по ултимативен и репресивен начин от държавните институции се изискваше да заличат
или омаловажат някои от най-звездните мигове на националната история, да се
преразгледат или отстранят от пантеона на безсмъртието величави, легендарни фигури, които са били векове или десетилетия наред духовна опора, символ
за отделни народи.
На националното историческо въображение следваше да се поставят известни забранителни знаци, а то да се преориентира и насърчава само в позволените от мултикултурализма зони. Историческите проекции вече трябваше
да бъдат безкомпромисно, а и безалтернативно вместени в аксонометрията на
наднационалните – световни и европейски – институции, да обслужват (видимо или незримо) националните апетити и кроежи на Великите сили.
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В цялата тази историческа треска по радикално и скоростно преустройване на света мултикултурализмът имаше определено и при това доста значително място и влияние.
Създателите и разпространителите на мултикултурализма искрено се надяваха, но и се лъжеха, че това ново верую ще може да се пакетира, да се търгува и продава сносно най-вече в държавите или в обществата, които по някакви причини са в криза и преход. Защото в собствените си държави и общества
те бяха му дали само ограничени пътища, частични форми или временни инструментариуми, за да се прояви неговата мисия. И вече сякаш бяха дошли историческото време и социалната ситуация, когато към тази лелеяна и фаворизирана идеология и прагматика следваше да се отнесат по-различно. Предусетили опасните последици и за собствените си държави и общества, властниците
на най-богатите и развити страни перфидно и постепенно бяха преориентирали мулти-култи-то към експортни измерения и въплъщения. Успоредно с това
вкъщи то вече бе започнало да изпитва сериозни критични упреци и доста сурови прагматични редукции.
Политическите елити в най-развитите западни държави и общества първоначално изобщо не смятаха за напълно сериозна възможността скритите и
крайно опасни последици от мултикултурализма мащабно да засегнат собствените им страни и народи. За такива илюзии, необосновани надежди и безпочвени упования историята и животът налагат своите наказания, възмездия, макар и след изтичането на определено време.
Така реално се случи и през последните две десетилетия. Мултикултурализмът нанесе пагубни удари по живота на демократичните и най-развити западни общества и държави. Те също изпаднаха в дълбоки социални сътресения, в разриви между битуващите в тях идентичности, бяха и поразени от ураганите на глобалната финансова криза, която на свой ред също дискредитира,
показа наяве истинските лица на тази идеология. А и преди нея редица от пороците на мултикултуралистката идеология и прагматика бяха заразили с разнообразни болести и патологии тези общества, тъй че вече все по-малко се гледаше сериозно на думите на пророците на това верую.
Ето защо напълно естествено и неотвратимо дойде и онзи исторически,
съдбовен момент, в който лидерите на най-силните държави и общества в Стария континент вече трябваше да изтрезнеят от напора на обстоятелствата, процесите и тенденциите, за да погледнат поновому към измамните предложения
и гибелните поражения на мултикултурализма в собствените им страни. Съответно на това да потърсят спешно политически, законови, медийни и други пътища, средства и форми, за да се възпрат и дори, ако е възможно, да се елиминират по-нататъшните опасни и вредоносни влияния и въздействия на мултикултуралистките идеологеми, ефекти, последици в техните държави.
След всичко, което преди известно време, в продължение на няколко десетилетия, тези елити прокламираха като чудото на света и историята, сега обратно – налагаше се да се разкритикува и разобличи подмолното и опасно присъствие на мулти-култи-то.
Крушението на мултикултурализма се оказа привидно ненадейно, съще-
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временно – твърде ползотворно, сякаш дори и спасително за богатите елити на
развития Запад. Публичното дискредитиране на мултикултуралистката идеология, политика и практика бе като че ли съвсем целенасочено и навременно
избрано! Когато вълните на световната финансова криза заливаха и разрушаваха живота на различни държави и общества от всички точки на нашата планета, когато връзките и отношенията между различни социални структури и
общности скоротечно се взривяваха, разпадаха и омърсяваха, когато гражданските протести и гневът на несправедливо пострадалите милиони хора основателно се насочваха към безконтролната и ненаситна алчност на свръх-елитите в света, бе естествено хората да упрекнат или да възненавидят представителите на тези елити. Да ги обвинят във всички земни грехове и вини, стоварили
се сега върху човечеството! Да ги намразят толкова силно, колкото в продължение на десетилетия не се е случвало. А и да извадят от прашните килери на
забравата спомените за доста предишни простъпки и престъпления на богатите от миналото спрямо народите, обществата и държавите им! Защото тъкмо тези елити бяха се сдобили с приказно несметни богатства, и то по най-нечестен и несправедлив начин – ограбвайки, унищожавайки живота на милиони
хора! Нали тъкмо те продължаваха да печелят и в дните на, но и след избухването на пожара! Нали те не правеха това за пръв път, от незнание! То бе се превърнало в тяхна същност! То бе показало наяве тяхната не втора и прикрита, а
първата и истинската им природа! Никога преди това, чак от времето на Голямата депресия през 30-те години на ХХ век, „каймакът“ на западните общества
не е изпадал в такова унизително и кошмарно положение. Десетилетно изгражданите и поддържани маски на „висшата класа“ изведнъж паднаха, лъсна целият й аморализъм и хищническа лакомия за печалби на всяка цена. В условията на грандиозната и потресаваща криза за сетен път се разкри отвратителният
лик на националния и класовия егоизъм, цинично се афишираха паролите на
свободния пазар: всеки за себе си; кой както може да се оправя; никому нищо
без печалба. Всички помпозни и гръмогласни пледоарии на мултикултурализма за споделяне на жизнените светове на другостта, за съчувствие, състрадание и съпричастие към нейните тегоби и пр. мигновено се изпариха. На тяхно
място се изперчиха користолюбието, властогонството, безчовечността, асоциалността, безотговорността, безгрижието по отношение на съвременниците, а
още повече към бъдните поколения, на които настоящето завещаваше и кошмари. В смъртоносното – за финансовото състояние и разбития живот на милиони хора – цунами на глобалната криза всички старателно и последователно
рекламирани достойнства и добродетели на богатите и преуспелите бяха тотално развенчани и напълно опозорени. Цялата вековно, неотстъпно изграждана и грижливо поддържана Хеопсова пирамида на публичния имидж, на моралната репутация и на социалния авторитет на богатите класи само за часове,
дни или седмици се срина и потъна в блатото на тъй неизбежния позор. Никой
вече не можеше и не искаше да живее с илюзиите за порядъчността на натрапчиво гримираните, преукрасявани образи на кумирите на западното общество,
сред които доскоро намираше своето луксозно разположение и мултикултурализмът. В новите реалности и нрави неговият ореол скорострелно помръква-
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ше и изчезваше от буреносния хоризонт на човешките крехки упования и надежди за добро бъдеще.
В този гибелен за свръх-богатите висши класи на еталонния Запад исторически момент трябваше спешно да се изнамери ефективен социален отдушник. Налагаше се да се открие, мигновено да се въведе в разгорещените публични дискурси противоотрова, която да отклони смъртоносните удари по авторитета на богаташите и да пренасочи вниманието, яда и гнева на пострадалите от
кризата към други общности, които да бъдат представени като отговорни, истински виновници за неблагополучията на Запада. След като прословутият оксидентален меритократизъм беше напълно опозорен, а уж цивилизованите, демократични, правови и хуманни нрави на Запада – тотално разобличени, не оставаше друго освен критиката, недоволството, презрението и желанието за мъст
и възмездие да се прехвърлят от истинските виновници – богаташите, към беззащитни или маргинални общности, на които превъзнасяният западен начин на
живот не бе дал шансове да се уредят и да просперират в прехвалените условия
на развитите общества. Трябваше да се покаже на разгневеното гражданство, че
има индивиди, общности, които не са могли и не желаят да се адаптират към безупречните западни ценности и норми. Които целенасочено и систематично загрозяват прелестните пейзажи на западното общество. Които всячески се опитват да подриват, да взривяват Западния свят, да го упрекват необосновано и найаморално (заради собствените си житейски неблагополучия и неспособности)
във всички смъртни грехове и земни вини. Трябваше да се покаже, че ако властите не флиртуват с такива маргинали, а приложат към тях крути дисциплинарни мерки, сурови закони и репресивни техники, добрият стар порядък ще
се върне. Че за да се спаси държавата, зад паравана на която сега се прикриваха виновниците богаташи, преди това всячески подигравайки и унизявайки я,
тя трябва да се подсили, разбира се, с цената на редукции или с преднамерено
убийство на социалната държава. Бе нужно да се случи така, че острието на неолибералната идеология да не се притъпи и пречупи, а да остане все така твърдо,
пробивно и победоносно в изменените реалности. Трябваше да се изкарат допълнителни облаги от кошмара, които да пасват на сценария на глобалния неолиберален казино-капитализъм! Този капитализъм отлично бе научил историческия си урок – че и от най-голямото бедствие, от загубата може да има печалба. Въпросът е тя да се изнамери и да се представи (по удобен за него начин) на
социума! Това можеше/трябваше да се получи, ако социалната държава бе още
по-силно, безмилостно, спекулативно дискредитирана и доунищожена в нейните (останали все още тук-там) остатъци. За подобен радикален жест не биваше
да има скрупули или угризения! В този драматичен момент на небивали обществени сътресения и протести трябваше да се намери механизъм, който перфидно
или афиширано и брутално да припише отговорностите и вините за случилото
се на онези, които са некадърни, неприспособими, неуки и нежелаещи да спазват законите на уж демократичната, правова западна държавност. На онези, които са различни спрямо „нормалните, порядъчните и лоялните“ граждани.
Нещо повече, в златните времена на мултикултурализма неолиберализмът
бе успял да изобрети, успешно да изпробва и мащабно да внедри в историчес-
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кия живот и една друга своя глобална стратегия – катастрофичните теории и
шоковите доктрини, които бяха постмодерното ноу-хау в безкрайно опазарения и идеологемно отворен свят. Оказа се, че разрушенията, умишлено предизвиканите кризи, колапси и трагедии на с нищо непровинили се страни и общества може да носят колосални печалби, да мотивират у елитите сервилност
и предателства, които с други средства не могат да се постигнат. Мултикултурализмът не бе осъдил, не се бе противопоставил на теорията или на безчовечните техники и практики на това ноу-хау, дори тъкмо напротив – бе им съдействал най-перверзно за реализацията на глобалните планове и сценарии на новите хегемони.
Познатите от памтивека секрети и архимедови лостове на безцеремонната власт: разделяй и владей; постигай всичко с кръст и меч; използвай техниката на моркова и тоягата и пр., отново бяха възродени и даже оптимално експлоатирани, при което между мултикултурализма и шоковите терапии, катастрофичните теории и инструментариуми се установиха и циментираха шокиращи
разбирателства или неимоверни синхрони.
Подобни гнусни и човеконенавистни съчетания нямаше как да не бъдат
забелязани, отричани, критикувани и разобличавани от бдителните умове на
съвременността, поради което и мултикултурализмът все повече изпадаше в
незавидно положение или в ескалиращо забвение и порицание за всичките си –
знайни или незнайни – простъпки.
Различието, което бе възпяваното от мултикултурализма „тайно оръжие“,
дори сега – в кобния час, в агонията и гърчовете на мултикултуралисткото символ-верую, се оказваше удобно и полезно, макар и да загробваше собствената
си идеология и история.
Профанирането дори и на най-сакралното, когато обстоятелствата го налагаха, бе исторически отдавна познат, а и социокултурно умело използван подход на капитализма. Нищо не пречеше, даже напротив – всичко налагаше този
подход да се възроди, а и да се приложи с цената на всичките му последици, за
да спаси за сетен път капитализма. Неведнъж капитализмът е демонстрирал, че
умее безчувствено и безпощадно да се сбогува и с най-любимите си творения,
че е способен да ги пожертва, за да възкръсне отново – като феникс от пепелта
и развалините на собствените си пожари и опустошения! Още по-склонен към
подобно изстъпление и извращение бе постмодерният неолиберализъм, който
превъзнасяше релативността и цинично експлоатираше преходността на всичко, включително и на онова, което доскоро беше възхвалявал като вековечно.
Така се случи и с мултикултуралистката идеология и практика. Те бяха осъдени, позорно заклеймени като грешници и виновници за сполетелите света, но
и Запада, бедствия. Те бяха упрекнати, че са скритият отвътре враг на демокрацията и пазара, че са спомогнали за варваризирането на иначе префинените западни реалности и нрави, че са довели до банкрут държавата и са обезсмислили социалните политики и практики в наше време.
Така причините за разорението на милиони хора (ще) се прехвърлят от
несправедливо набъбналите банкови сметки на богаташите върху изтънелите
или внезапно погубени съдби на долните класи, преди всичко на социално уяз-
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вимите и бедните слоеве. Тъкмо последните бяха пряко или косвено посочени
с назидателен пръст като истинските виновници, защото държавата и обществото са им отделяли необосновано повече, отколкото са можели да си позволят. Те, а не богаташите, са в дъното на кошмарно случилото се! Тези готованци
и тунеядци следваше най-сетне да бъдат порицани и жестоко наказани, защото са нарушили спокойствието и порядъка на лоялните граждани, живели са на
гърба им, искали са неимоверно повече, отколкото е трябвало да им се дава. Те
и социалната държава, на която са се надявали, от която безнравствено и безотговорно са консумирали, са довели „нещата в живота“ до този неочакван и ужасен развой. Затова и те следва да са мишената на социалните протести, на гражданските негодувания! А със социалната държава – този инкубатор на социални опасности и напрежения, химерични опити и спорадични, случайни постижения – трябва да се привърши завинаги! За да се укрепи свободният пазар, от
тази държава не бива да остане ни камък, ни помен! Кризата е добре дошла, за
да покаже цялата й ефимерност и зловредност за всички, които имат доверие в
невидимата ръка на пазара или в порядъчността за западния разум! Ако като
гарнитура се добавят етнически, религиозни, расови или други различия, ако
се възпламенят предразсъдъци и се издигнат бариери, които мултикултурализмът уж се е старал и опитвал да изпрати в историческото небитие, нищо по-хубаво и по-полезно не би могло да се очаква в полза на справедливо заподозрените богати класи!
Беше отминало, неусетно и безвъзвратно, историческото време, когато на
мултикултурализма се възлагаха огромни надежди, когато го представяха като
чудото или еманацията, като алхимичния философски камък, който ще донесе
щастие на човечеството! Тези страници сега трябваше да бъдат затворени, и то
с една финална горчивина или неудовлетвореност от пропиляното време, похабените надежди, помръкналите илюзии! Неолиберализмът, свободният пазар
и отвореното общество родиха мултикултурализма, за да ги обслужва. И когато бе нужно – го пожертваха, за да спасят себе си и да покажат за сетен път, че
всяка идеология е инструментална, преходна или временна! Така мултикултурализмът повтори със своята историческа биография библейското „от осанна –
до разпни го“ – този път в постмодерните, десекуларизирани времена и нрави!
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тематичния сюжет на публикацията се интерпретират проблеми, засягащи предизвикателства на съвременни рискови ситуации, а също и
алтернативни позиции и отговорности на съответни субекти. Тези именно проблеми са намерили доминиращо място в колективното издание на
авторитетни наши етици: „Етика и социален риск.
Етически студии“ (1). Поредна творческа изява на
българската етическа мисъл при изследването на
моралните тревоги в нашето общество. При представянето и защитата на моите теоретикоприложни постановки и съждения се позовавам на идеи,
информация и аргументация от това изключително актуално и респектиращо изследване.

1. Несигурност, вероятност и
избор при социален риск
Етимологически понятието „риск“ в социологическата литература (1:35) се обяснява с неговия произход от гръцка и арабска дума, означаващи „средства за съществуване и поддръжка“. За първи път се
използва от италианските търговци през ХІV век в
смисъл на индивидуално поемане на несигурността
при корабокрушение и пиратство. Като нещо, което
следва да се избягва. Социалната представа за риска
обаче се формира с настъпилите промени в християнското ценностно отношение към парите и паричните операции (търговия, лихварство), чието морално осъждане докъм ХІІІ век е част от канона на
църквата. Така вече нейната оценъчна позиция попада в двойния стандарт на религиозното лицемерие (1:36–38).
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Предметът на понятието „социален риск“ е системно, многоаспектно и
трудноуправляемо формирование. В зависимост от аспекта на разглеждане то
може да се интерпретира като: явление, процес (с последици), ситуация, състояние, мислене, позиция, поведение, действие и пр. Задачата не е да се дефинира
статичната, абстрактна характеристика на понятието, а да се откроят специфичните свойства и морални координати на адекватното отношение на социалните
субекти в основни публични и професионални сфери към риска. В дискурсивното изложение се използват тези категории, без които не е възможно да се обяснят
същността, реалната динамика, социалните функции на риска. Нещо, което става или не се случва, нещо полезно или вредно. Естествено и като предмет на социално творчество с цел да бъде овладяно в оптимални граници.
Тези категории биха могли условно да се систематизират в две основни
групи: категории, които изразяват предимно онтологичния статус на социалния риск, и категории, отнасящи се към позицията на субектите. В първата група са: неопределеност, несигурност, вероятност, шанс, полза, опасност, вреда и
други сродни. В тях рефлектират преобладаващо обективни качества и свойства на явлението и неговото протичане. Не че това става без субективна мисъл и
воля на личности и общности. А поради това, че е подвластно в твърде голяма
степен на стихийни и непредсказуеми, неконтролируеми обстоятелства.
Към втората група категории се отнасят: изборът на алтернатива (като позиция, решение, действие), диагностичната оценка, намерението (мотивацията), отговорността, вината, страхът и пр. Това, което отличава тези понятия, е
доминиращата им зависимост от деловата и професионалната компетентност,
от характера и волята на субектите. При което творческата амбиция и реализация прокарват пътя към сполуки.
Така само маркирани, рисковите категории се кръстосват и преливат една
в друга. Като цяло изпълняват ролята на логичен понятиен инструмент при изследване и обяснение на отделни типове ситуации. Но преди да ги разгледам,
ще се спра на няколко теоретико-методологични проблема с по-общо, ключово значение.
В научни публикации (2) се утвърждава приоритетното значение на процесуалния подход в приложните теории, които са свързани и със съответна приложна дейност за решаване на проблеми. Етимологията на термина „процес“
показва, „че един процес е нещо, което включва изменение, може да се пресмята (брои) и значи има типичен ход... Процесите са събития, които са времево
протяжни“ (ст.н.с. Веселин Петров: с. 100). Като се прави разлика между събитие и процес, с основание се отбелязва, че процесите са неща и събития, „имащи причинно действие сами по себе си“ (с. 95).
По-нататък се поставя акцент върху процесуалната динамика на етическото овладяване на рискови ситуации, върху ролята на моралното мислене и разсъждение, на рационалния модел и логическата последователност
при избор и изпълнение на нерутинни решения. Т.е. не само за системно, но
и за процесуално разглеждане на тези рискови явления и предизвикателства
(2:43). А сега ще се спра на други общи – в известна степен производни, теоретични въпроси.
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Един от проблемите отнасям към вектора, темпоралната посока на протичането на риска, което определя и последователната логическа интерпретация при проследяване на тези ситуации. Както социалната диагностика
на ситуацията, така и изборът на алтернативно поведение са обърнати напред. Осмислянето и оценяването на реалните факти и изборът са подчинени на очакванията да се постигне или да се случи нещо. Тук мисловната дейност се насища с прогностични елементи, а деловото поведение – с нагласа за
противопоставяне или подкрепа. Затова диагностичната оценка на ситуацията се основава не толкова на пасивни констативни съждения, колкото на разкриване на динамиката на причинно-следствените връзки. Което означава алтернативната мисъл и действие да бъдат насочени предимно към овладяване
на причините, провокиращи рисковата заплаха или съдействащи за желаната
полза. Имат се предвид процедури за изпреварваща позиция и съпътстващи
контролни действия. Възприемането на социалния риск като динамичен процес към бъдещето е изключително предизвикателство спрямо адекватността
на позитивната алтернатива.
Следващият проблем засяга тъкмо качеството на алтернативната позиция. Тук е гордиевият възел на социалното творчество при рискови ситуации.
Където процесите имат вероятностен характер. А вероятността характеризира
степента на шанса някакво събитие да се случи. Качеството на алтернативното поведение има две основни измерения: едното изразява противодействие на
възможни заплахи и загуби посредством функцията на рестрикцията. Такива
действия в известен смисъл могат да се възприемат като „необходимо зло“, понеже накърняват творческата мисъл и ограничават автономната воля, но пък и
гарантират сигурността.
В експертните оценки и послания се извежда напред позитивната алтернативна позиция. Тя именно мотивира творческата амбиция, характера и волята на социалните субекти, осъществява превенция на предполагаеми вреди или
редуцира риска в допустими размери. Но и като се възприемат и други, адекватни алтернативни модели. Ако рестриктивното действие е по-лесен изход от
определена ситуация, а понякога – и бягство от вина и отговорност, то реализираната конструктивна позиция е много по-трудно дело. Пък и по-голямата свобода на избор и поведение изисква и по-висока отговорност.
И най-сетне за ролята на моралната отговорност в рисковия процес. Ще
се позова на две взаимнодопълващи се насочващи съждения с отношение към
проблема. Едното е на авторитетния политолог Ю. Хабермас, представено от
проф. Таня Неделчева (3:57). Според него съвременното общество все повече
изчерпва своите интегративни възможности с политическите, икономическите и институционалните фактори. Жизненият свят, чиято основна част е културата, притежава големи социални ресурси. Развитието на обществото към солидарност се основава на всекидневна комуникативна практика, в която има
бързопроменящи се нормативни системи, защитаващи индивидуалните жизнени стратегии в съответната социална общност. Другото съждение е на доц.
Даниела Сотирова, която отбелязва: „Сега моралният „хоризонт“ се разширява... Правата и задълженията на човека към бъдещето са несиметрични. В пер-
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спектива човек има по-скоро задължения, отколкото права. Принципът на отговорността доминира над принципа на правата“ (1:57).
От тези мисли може да се извлече евристична визия за интегративната
функция на морала като културен феномен, ресурс – както и за приоритета
на дължимото отношение в нравствената отговорност при рискови обстоятелства. Тук отново привличам вниманието към проблема за вектора на отговорността, т.е. нейната адресираност към нещо, което се очаква или се желае да
стане. Често пъти при моралната характеристика – особено на публичната личност, се отбелязва дали „поема риск и отговорност“.
При такава постановка на проблема на преден план излиза единството на
социалното творчество, професионалната компетентност и дължимото отношение на субекта на алтернативната позиция. Те именно формират рационалния и мотивационния заряд на моралната отговорност. Такава отговорност
– основана на осъзнати и възприети от субекта морални императиви, задължения, нормативни ценности, има доминираща роля в нравствената мотивация.
Подчертавам: моралната отговорност разглеждам като специфичен мотивационен механизъм на алтернативното поведение при социален риск.
В публичната дейност при рискови ситуации се предпочита моделът „споделена отговорност“. В моя монография (4:132–133) отбелязвам, че това поведение намира опора в субективното манипулативно въздействие, като се използва ласкателното отношение и възхвалата за обсебване и налагане на воля. Твърде много се разчита на такива качества на характера на човека като: малодушие,
отстъпчивост, лекомислие, конформистка наклонност и пр.
При разглеждане на мотивационната функция на отговорността при социален риск следва да се има предвид противоречивата, нееднозначно протичаща
динамика на текущия морален живот. Където не само се сблъскват и противопоставят явления и тенденции на доброто и злото, на хуманното и античовешкото, полезното и вредното, но и съжителстват – чрез „съединителни мостове“ и „пълзящи преходи“. Взаимно се стимулират и мотивират с „алтернативна
енергия“ техните субекти. Още в далечния древен свят Аристотел е провъзгласил знаменитата максима: Добродетелта е нещо средно между крайности, своеобразна мяра. А в по-ново време Александър Солженицин развива подобна теза
за отмерената публична позиция. „Най-трудно от всичко – заявява той – е да се
прокара средната линия на общественото развитие. Тук не помагат крайностите – юмрукът, бомбата, решетката... Средната линия изисква най-голямо самообладание, най-твърдо мъжество, най-точно знание“ (5:125).
Позовавам се на тези мъдри мисли не за да потърся оправдание на порочната позиция на „златната среда“ (безразличието към доброто и злото, тяхната
инверсия), а за да разкрия техния креативен замисъл, значението им за нравствената мяра на поведението.
Изложените идеи и теоретични постановки имат пряко отношение към
моралната мотивация на алтернативната позиция. По-нататък в изложението
те ще бъдат конкретизирани и аргументирани с мисли и факти от студиите в
колективната монография.
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2. Етическата позиция за рискови ситуации
В този раздел на публикацията се разглеждат специфични морални проблеми, които възникват при избор на алтернатива в две основни професионални области: едната е с прагматична насоченост – икономика, бизнес, а другата е с типично хуманитарен профил – медицина (с използването на най-новите биотехнологии). Преди да пристъпя към системното изложение, ще направя
някои пояснения. Още в увода на колективното издание се заявява: „Тъй като
няма общоприето схващане за същността на моралния риск (според мен поточно е да се каже – общоприета дефиниция), научните усилия се насочват към
проиграване на неговите параметри в различен социален контекст“ (1:8). Рискът се свързва предимно с избора, решението, алтернативното поведение, което позволява моралният риск в частност да се възприема като съзнателно и
доброволно оценена, желана или пренебрегната възможност да се случи нещо
– полза или вреда. И да се носи отговорност за загуба на някаква ценност, благо. Такова разбиране на етическото понятие има твърде широк смисъл, доколкото е свързано с всички практики и дейности, при които има социално общуване и избор на поведение.
• В студията на доц. Даниела Сотирова „Социално конструиране на риска: етични, културни и мениджърски аспекти“ (1:35) особено важни са следните мисли и оценъчни съждения:
– Общите черти на глобалната особеност на съвременното общество като
рисково рефлектират в неговата неопределеност и несигурност. Принципът на
сигурността от технологически, политически и икономически става етически
и културен. Системното рисково мислене придобива все по-голямо значение;
то изисква не само професионална компетентност и делови умения на цивилизационния гражданин, но и етико-ценностна култура на социалните субекти в
условията на риск.
– Откроява се принципът на рационалността в единство с прагматизма
на деловото поведение, съгласно максимата: добро е онова, което работи за ситуацията, за развръзката и изхода от рисковата ситуация. Отбелязва се с тревога констатацията на чужди бизнесмени за високата степен на ирационалност,
пасивност и фатализъм сред нашите професионални общности. Според представително десетгодишно изследване (1994–2004) България е „европейски първенец по суеверие“, а също така и по „вяра в хороскопи“. Животът се възприема
като предначертан по правилото „каквото ти е писано“. Фатализмът, възприемането на страданието като естествено, неизбежно състояние (означаващо мазохизъм), традицията към покорство и смирение и пр. определят ниската степен на позицията и готовността за поемане на отговорност.
• Отбелязвам мисли и съждения и от студията на доц. Валентина Драмалиева, посветена на темата „Морални рискове в икономиката“ (1:59). Днес все повече се разчита на моралните ценности за рационализиране и хуманизиране на
бизнес отношенията, за утвърждаване на съвременни модели на делово мислене и
организация, за издигане на ролята на човешкия фактор в бизнеса. Като се моти-

112

PON-12_7-8.indd 112

бр. 7/8 – год. XV

09/26/2012 15:22:03

ОБЩЕСТВО
вира възприемането и съобразяването с моралните ценности чрез доверие, толерантност, справедливост, солидарност, човеколюбие и пр. Противодействието на
моралния риск в икономическата среда се търси главно в посока на отговорното
поведение на бизнес агентите. Функцията на социалната отговорност се възприема като съвкупност от усилия (пазарни и ценностно-духовни) за постигане на
баланс между бизнес и общество, между икономика и морал.
• Будят особен иновационен интерес фактологията и анализът в студията на ст.н.с. Станка Христова „Етиката в страната на наночудесата“ (1:219).
– Разгледаните най-нови проблеми на биоетиката системно са изследвани в нейната монография, посветена на биотехнологиите. Интензивното развитие на това приложно направление на етиката, чието начало е в 70-те години
на миналия век, има за изследователски предмет моралните аспекти на откритията и технологиите в биологията и медицината, съществено засягащи значими хуманни ценности. „Колкото повече се усложняват житейските реалности
и нарастват заплахите пред индивида и човечеството, колкото повече и по-високорискови стават технологиите от всякакъв вид – се отбелязва в изданието, –
толкова... повече етически теории, подходи и принципи се използват за описание, оценка и контрол“ (6:18–19; 95).
Тези процеси стоят и в основата на тенденциите в биоетиката през последното десетилетие. Имат се предвид най-новите открития на технологиите, при
които се вкарват наночастици в клетката на човешкия организъм с цел да се
предизвика промяна на нейния генетичен състав. Ще маркирам две от „чудесата“ на нанотехнологиите.
• Учени от Калифорнийския университет в САЩ са създали устройство
с размерите на мобилен телефон, което позволява да се прави пълен анализ на
кръвта (само с една капка за две минути), извън специални лаборатории. Могат
да се идентифицират молекули, вируси, бактерии; да се получи много по-качествен анализ на кръвта.
• В Калифорнийския университет в Сан Диего са изобретили техника за
секвениране на ДНК само за няколко часа, с което се ускорява процесът на развитието на геномната медицина (лечение на генетични заболявания); това става сега за месеци и с милиони долари.
Важно значение имат някои от проблемно-тематичните позиции в студията на авторката:
• Въпросният потенциал на нанотехнологиите може да се реализира както с позитивни, така и с негативни последици за живота на човека и човечеството, за средата на обитаване. Става дума за опасения, които могат да предизвикат промяна на самата същност на човешката природа или пък на нейните
психични, физични и ментални възможности и граници. Закономерен е въпросът: ако отделни умения, способности, качества на човека бъдат оптимизирани – няма ли това да доведе до дисбаланс, до нарушение на соматичния и личностен интегритет на човешкия индивид?! Пораждат се следователно заплахи
за бъдещето на човешкото съществуване.
• Несигурността все още на научните доказателства провокира настойчивите апели за приемане на принципа на предпазливостта. Неговото прила-
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гане се разглежда в две посоки. Едната е строго рестриктивната възможност,
т.е. налагане на мораториум върху изследванията и приложението на резултатите, докато не се докаже тяхната вредност или безвредност. Втората посока са
позитивните ориентации по превенция и търсене на алтернативни безвредни
или по-малко опасни възможности. Така възникват нови морални проблеми,
предизвикателства пред творческата етическа мисъл.
• На специалистите по нанотехнологии им е необходимо знание от сродни
частни науки – особено от човекознанието, от етически, психологически, правни
и пр. области, а също и ценностни позиции и комуникативни умения. В този контекст се очертават две радикални мнения относно етическата интерпретация
и регулация на въпросните дейности. Първото настоява за създаване на специална приложна наноетика, а другото го отрича. При създалата се ситуация етиката
може да заеме позицията на морална регулация (със съпътстващ контрол), основана на натрупания опит в предходното развитие на биотехнологиите.

3. Стратегията за морална социализация –
алтернативна потребност
Преди да пристъпя към съдържателното тематично изложение по проблема, ще представя общоприетото в социологическата литература теоретично схващане на социализацията (7:98). Това е усвояване от човека (от човешките общности) на социален опит, култура и социални роли, процес на приобщаване към социалните стандарти, изисквания и ценности на обществото. Съзидателната същност на този процес е да формира от личността активен субект
на обществената среда, неин не само продукт, но и преобразувател. С активна
позиция и воля за социално творчество и солидарно общуване. Притежавайки
социален инстинкт да се приобщава и обединява, да се солидаризира и да подражава на другите, под въздействие на своето „Аз“ човек проявява и склонност
да се сравнява и състезава, да се разграничава и противопоставя, за да се идентифицира като личност със своя индивидуалност. При обяснението на същността на тези процеси ни помага методологичната мисъл на К. Маркс, че щом
„характерът на човека се създава от обстоятелствата, то тогава обстоятелствата
трябва да се направят човешки“ (8:142).
Най-общите критерии на системната социализация ще приложа при открояване и изясняване на специфичните особености на процесите на моралната социализация. Нейните най-общи контури ги виждам в три посоки. Първо, усвояване на наследен и акумулиране на придобит социален опит при доброволното възприемане и съобразяване в общуването и в трудовата дейност с
моралните ценности (принципи, норми, правила, традиции и пр.). Второ, интегриране с обществената среда (социалната общност) за укрепване на социалния интегритет; формиране и изява на активна и суверенна позиция спрямо обстоятелства, публични дейности, обществено мнение. Трето, формиране
и отстояване на личностен мотивационен механизъм на саморегулация и самоконтрол. В този смисъл е и възприетото в социално-психологическата литература схващане, че основната цел на позитивната нравствена социализация е
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да се отвоюва индивидът от външния контрол, за да става неговото поведение във все по-голяма степен ръководено от вътрешни стимули, от мотивиращата личностна позиция.
В системата на социализацията си взаимодействат два типа формиращи
въздействия. От една страна са стихийните, непреднамерени въздействия без
специална програма и съответни инструменти за социализация. Те също са
организирани и управлявани от оторизирани социални субекти, но за други
цели, за задоволяване на други потребности, което придава на социализиращия ефект вторично значение. От друга страна са целенасочените и организирани по специфична програма формиращи въздействия от специализирани институции. Имат се предвид: обучението и възпитанието в учебното заведение
(и казармата); социализиращата манипулация на медиите; масовата просвета и
културната самодейност на читалището; издигането на професионалната култура и морал посредством профилирани програми (и етически кодекси); формирането на политическа култура в дейността на партии и обществени организации; усвояването на религиозните традиции и ритуали чрез църквата; семейството като старт в социализацията на младия човек и други.
Сред наши професионалисти, културни и публични дейци, сред критичното обществено мнение буди основателна тревога хаотичното и деградиращо състояние на тази динамична „социална материя“ – най-болезнен и нежелан продукт на прехода. Вероятно В. Хавел – емблематична личност на прехода,
със съкровената надежда, че хората ще стават по-добри, е неглижирал мъдрото
предупреждение на Ортега-и-Гасет: Във времена на радикални промени, кризи и катаклизми човек изпитва жажда за плът, разкош, власт. Или както наши
видни интелектуалци творци (Валери Петров и Светлин Русев) изпратиха 2010
година със „смазващите оценки“, че инстинктът на пещерния ни прародител за
запасяване с храна и топлина е оставил в мозъка ни гена на ненаситната жажда за печалба – като дух на днешната цивилизация; че духовното ни обедняване е смазващо, че то се адаптира към една изграждаща се в световен мащаб бездуховност“ (в. „Труд“, 24 и 31 януари 2010).
Макар изказани в контекста на глобалните процеси, в тези мисли рефлектират явления и тенденции на дръзката дехуманизация и деморализация в нашия публичен и личностен живот. Които провокират пред социализацията морални рискове, потребност от алтернативна позиция.
• Ще обоснова и конкретизирам развитите общи теоретични съждения с
мисли и аргументи от студията на ст.н.с. Емилия Маринова „Моралът в капана
на социализацията“ (1:150). А също и на други автори.
– Привлича се интересът на професионалисти и публични личности към
действащата в САЩ система за морално възпитание, към „единната стратегия
за морално възпитание“. Могат да се изразяват критични резерви спрямо тази
система, като се има предвид нейната ясно изразена манипулативна методология, основана на стимул – реакционната схема на поведението. Която дава предимство на стимулиращото въздействие на предпочитани от личността социални модели на поведение. Имат се предвид и тревожните послания, които излъчва виртуалното пространство за реалния живот в американското общество
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– кореспондиращи с високомерието на световен лидер. Много добре е известен
парадоксалният факт, че най-развитата капиталистическа страна е и с най-масова и драстична престъпност.
Но не може да се отрече, че в обществото има съгласие за общите ценностни приоритети, цели и средства, около които се осъществява моралното възпитание, има единодействие на отговорните институции, може да се говори за
единен субект на тази дейност. Има и съпътстващи системни професионални научни изследвания с щедро финансиране, чиито приложения насърчават и
коригират текущата социализираща практика. Приобщават се и широки интелектуални общности.
– Като изходно разбиране за успешното противодействие на рисковете
на социализацията в нашата действителност се възприема значението на позитивните, а не на рестриктивните решения. Има много неизползвани ресурси,
понеже съвкупният субект на моралното формиране черпи от тях енергия съвсем случайно, интуитивно, хаотично. Имат се предвид: развитието на моралното мислене, информиране и познание; отношението към основните ценности и
най-вече възприемането на морала като стожер на националната идентичност и
ориентир на солидарното общуване; родово-семейните традиции и добродетели; възможностите на афективността, на емоционално-волевите фактори – найощетени както от научното познание, така и от реалната възпитателна практика. Но предимно евристичният принцип за комплексност. Посочените принципи и изисквания следва да се възприемат и прилагат не изолирано един от друг, а
в единство и в контекст със социалната среда и с обществените отношения.
– Особено значение се отдава на стила на общуването в българското училище като предпоставка, ресурс за овладяване на моралните рискове на социализацията в условията на съвременното демократично общество. Буди тревога доминиращата тенденция към авторитарен стил на общуване, което рефлектира и върху ценностното съдържание на неформалните отношения между
връстници в категориите за добро, дължимо, справедливо, толерантно, хуманно. Заради манипулативното морализаторство около шумно афиширания социалистически начин на живот и колективизъм у нас прибързано се отхвърли
и добре познатият ни демократичен стил на общуване чрез ученическото самоуправление. Неговата генетична нишка води към световната теория и практика.
Позициите и подходите на авторитетни учени от втората половина на миналия
век за „справедливата общност“, за взаимния контрол и отговорност на подрастващите, за комуникативност, съпричастност и толерантност в ученическите общности и пр. са опорни точки на моралната социализация. При такива обстоятелства младият човек има самочувствието на свободен и отговорен нравствен субект, а не на покорен изпълнител.
– В институционалната система на моралната социализация медиите
имат авангардна роля, понеже тяхната иновационна природа приобщава към
съвременния технологически прогрес. В същото време те имат уникална необходимост от „етическо обгрижване“, тъй като пораждат непознати досега и
труднопреодолими морални рискове. В студията се акцентира върху необходимостта от позитивна насока при тяхното овладяване. Така рестриктивното по-
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ведение би се допълвало не само със съпътстваща образователна култура, а и
със създаване на нови медийни технологии – привлекателни и полезни за младия човек (9:217).
Имайки предвид доминиращата роля на медиите като институция за многостранна социализация (не само за младото поколение), в моя публикация
(10) защитавам позиция за обективната потребност от формиране на морален имунитет срещу негативните ефекти от медийната манипулация. За младия човек това е проблем от първостепенно значение, без което няма надежден
избор и превенция на морални рискове с вредни ефекти.
• Интересни мисли с методологичен заряд са развити в системното монографично изследване на Христо Проданов – доктор по политически комуникации, за най-новите проблеми на дигиталната комуникация (11:14–15; 153–
154; 418–419). Като се позовава на актуална аргументация, той отбелязва, че
съвременният човек е „изправен повече от всякога пред проблема за начина
на реагиране на лавината от заливаща го разнообразна информация. (...) Ще се
увеличават проблемните ситуации, изискващи не само култура и избор на ограничаване на информацията, но и култура и избор на ограниченията на общуването. (...) Новите дигитални възприятия създават нов тип реакции от страна на отделния индивид и общество.“ Доколкото тези въздействия са системни,
те променят съдържанието и формите на комуникацията в публичната и в политическата дейност, динамизират я с интензивни прави и обратни връзки, активизират общественото мнение. Пораждат потребност от алтернативна култура и имунитет спрямо позитивните и негативните социални въздействия
и последици от взривното развитие на информационния поток.
• В студията на ст.н.с. Максим Лазаров „Рисковете на прехода“ (1:81) е интерпретиран един възлов проблем на Голямата трансформация на българското
общество – преминаването от стереотипите на социалното подчинение, на конформизма към изграждане на личностна автономия. Тази радикална промяна
в социалнопсихологически план показва конфликтни тенденции, в чиито основи стоят състоянията на социална несигурност, неувереност и отсъствие на демократичен стил на мислене и поведение, на съответни традиции. Политическото спокойствие и социалната осигуреност в миналото авторитарно общество
доведоха до закърняване на иновационната култура на българина, до дълбоко
внедрен страх пред рисковете на инициативата и промяната.
• Колективното издание предизвиква интерес към още един проблем,
произтичащ от обективното стихийно въздействие на социалната среда. Става
дума за визираната теория на Норберт Болц за новия тип консумизъм на ХХІ
век, с която се интерпретират неговите основни характеристики на две нива:
като задоволяване на естествени, материални потребности и като задоволяване на идейни, нематериални интереси (1:211, 218). Достигнал една по-висока
степен на удобство, на комфорт, попадайки в кръговете на задоволяването и
скуката, човек не може да получи истинско удовлетворение; затова се ориентира към „опасността на комплексаторната наслада“, която се превръща в нещо
очаквано, търсено, необходимо. Такава именно житейска философия към „алтернативна наслада“ води до краен хедонизъм. Тревожните тенденции в съвре-
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менното общество – меркантилна алчност, безмерен хедонизъм, сексуален нагон, безконтролна порнография, примитивен вкус към чалгата и пр. – предизвикват дръзки морални рискове в социализацията. Една, смея да заявя, не само
тревожна, но и тъжна действителност.
• В заключителната част на публикацията ще привлека вниманието към
един проблем, поставен в първата, встъпителна студия – социализацията на
риска. „Склонността към риск – пише ст.н.с. Станка Христова – е по-висока в
случаите на солидарно поемане на риска и последиците от него. (...) Сътрудничеството може да се изрази чрез споделяне на риска, справедливо поемане на
загубите и ползите“ (1:32).
Към проблема за социализацията на риска ще подходя и от по-широка позиция, като го свържа с легализацията и легитимацията на инструментите
за неговото позитивно овладяване. Такова схващане ни насочва към разкриване на специфичните морални аспекти и координати на рисковия процес. Има се
предвид, че ефектът на социалните функции на легалните и легитимните средства в публичната дейност се определя, според Макс Вебер и Юрген Хабермас,
от вярата и доверието към тях, т.е. от общественото съгласие, одобрение, подкрепа. А защо не и от тяхната позитивна способност да предизвикват респект,
страхопочитание, дори и здравословен натиск. Това важи за системата на моралната и политическата социализация, където протичат процеси и на ресоциализация. Те пък пораждат много по-сложни конфликти и казуси за решаване,
изискват нестандартни действия.
Добре е известно, че тук се използва голям арсенал от алтернативни средства за овладяване на рисковите ситуации. Не омаловажавам значението на тези
от тях, които имат и правно-нормативна, законова легитимност. Пледирайки за
по-широка визия относно „социализацията на стратегията за морална социализация“, поставям акцент върху вярата, доверието и респекта на активната
обществена подкрепа при овладяването на моралните рискови явления и тенденции. А това предполага адекватен, честен и конструктивен диалог с общественото мнение. Като средство не за популизъм или отдушник, а за коректив и
вярна ориентация в публичната комуникация.
* * *
Алтернативната тематика в условията на социален риск е изключително
благодатна предметна територия на евристичната етическа мисъл. Това е широка, огромна и динамична мрежа от опониращи и партниращи, взаимнопротивостоящи си, разминаващи се и преминаващи една в друга тенденции и позиции на социални субекти. Алтернативната енергия е насочена към другото и
различното, многообразното и идентичното в живота, към изменящото се по
посока на възможното и вероятното, очакваното и желаното. Затова алтернативната позиция при такива обстоятелства е наситена с прогностичен заряд, с
нагласа за предсказуемост и управляемост. Без въпросните промени няма движение и развитие, няма хуманен прогрес, няма еволюция на човешкия род.
Доброто е алтернатива на злото, а злото – на доброто; полезното е алтернатива на вредното – и обратното. Даже и Вселената, която е без начало и край във
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времето и пространството, според една „безумна“ идея на науката е алтернатива – на нищото.
Сътворяването на етически критерии за ориентация, избор и поемане
на отговорност при алтернативни ситуации е нарастваща престижна мисия на съвременната етика. Особено на приложно-етическото познание. Което, от една страна, се зарежда с рационално съдържание, с многообразие от понятия, ценностни критерии и императиви, с мотивация за социално творчество и хуманно общуване, а от друга – поражда потребност от теоретично осмисляне. Обогатява и стимулира развитието на теорията и методологията
на приложната етика. Представените в публикацията актуални мисли, факти
и проблемни казуси от хуманитарната практика на бизнес етиката, биоетиката, педагогическата етика и други гранични професионални дейности подкрепят направения широкомащабен извод.
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КАК ЛИТЕРАТУРНАТА КРИТИКА
ЧЕТЕ АНТОН ДОНЧЕВ
Панко Анчев

О

Панко Анчев – литературен
критик и историк на българската
литература. Изследванията му
са насочени към социално-политическите идеи в литературата
от Възраждането до наши дни.
Последните години работи в областта на политологията. Автор е на книгите „Творци и слово“,
„Човекът в словото“, „Съвестта
на думите“, „Въведение във философията на българската литературна история“ и други, както и
на множество статии, студии и
рецензии.
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ще след излизането на написания заедно с Димитър Мантов роман „Пробуждане“ Антон
Дончев е приет в литературата като талантлив автор,
способен да създава мащабни исторически платна и
да интерпретира чрез художественото слово българската история. У никого, дори и у най-взискателните
писатели и критици, няма съмнение в силата на неговата дарба и във възможностите му за творческо развитие. Оценките се потвърждават след отпечатването на първия му самостоятелен роман „Сказание за
времето на Самуила“, който е отличен с наградата на
Съюза на българските писатели за 1961 г., а авторът
му е приет в СБП. Споменавам тези два факта, като
притурям и още един – романът на Антон Дончев за
цар Самуил излиза непосредствено след мащабното платно на Димитър Талев „Самуил“ през 1960 г. А
през 1964 г. е отпечатано и класическото произведение на Антон Дончев „Време разделно“, което го поставя в първите редици на българската белетристика
и му отрежда най-високата за онова време награда за
литература и изкуство в България – Димитровската,
с която се удостояват наистина най-добрите творчески постижения в българската култура.
Авторът и неговите творби са приети безапелационно и от читателите, книгите му се разпродават в
големи тиражи, преиздават се постоянно и биват горещо хвалени от критиците. При това Антон Дончев не
заема висок пост в литературно-културната йерархия,
не проявява кой знае каква охота към апологетичната публицистика, за да бъде насила лансиран като „голям“ и недосегаем писател. Той не изпълнява „обществени поръчки“, не участва в изработването на литературни политики, не го цитират в доклади на конгреси
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и пленуми. Изобщо не е „галено дете“ на системата. Просто хората разбират, че
този човек наистина е голям майстор, четат го с интерес и любов, радват му се и
го хвалят чистосърдечно. Подчертавам това по две причини. Първата е, че през
90-те години новите литературоведи се опитаха да омаловажат и дори да отрекат
стойността и значението на романа му „Време разделно“, както и на цялото му
творчество с аргумента, че Антон Дончев е едва ли не идеолог на възродителния
процес, че го е подготвил идейно и пропагандно напълно съзнателно и по поръчка от ЦК. „Политическата поръчка“ не може според тези критици да бъде истинско художествено произведение. Но за това по-късно.
Втората причина е, че прегледът на написаното за Антон Дончев в продължение на повече от 30 години показва колко високо критиката цени неговото
творчество и колко малко го анализира в мащаба, който сама му придава. Тя
отчита особеностите на неговия художествен стил, убедителността на повествователната му техника, силата на внушенията, които неговият баладично-легендарен маниер придава на дискурса, както и това, че писателят умее да ражда ярки и живи характери дори и в този баладично-легендарен стил, който не
предполага това. Критиката се впечатлява и от богатството на езика, и от изобразителната мощ на неговия талант. Всичко това тя изтъква постоянно. Почти няма критик, който да е недоволен и да пише отрицателно за него. Но няма
и възхвала, апология, безапелационно утвърждаване. Докато е млад, му правят
бележки по композицията и изграждането на героите, но това са общи бележки, обичайни придирвания към млад и неутвърден автор. Георги Константинов
например смята, че „най-малко една четвърт от страниците на „Време разделно“ са излишни. Би могло да се съкратят цели глави (като откъс пети от третия
дял), които не са в пряка връзка с развитието на сюжета: или редица страници
с безинтересни философствания, неясни загатвания, мъгливи мисли... Има в
романа и доста натуралистични, садистични, цинични сцени с моабети, вмъкнати изглежда съгласно изискванията на модата“ (в. „Литературен фронт“, г.
ХХ, 1964, бр. 43). Упреци, че писателят не е създал достатъчно плътни образи,
отправя и Максим Наимович. Тези критически оценки днес може би изглеждат прекалено строги и неверни, но те са типични за времето си и свидетелстват за мнимата взискателност на литературната критика, за нейната „строгост“
към по-младите и не съвсем влиятелни в литературните среди писатели. Днес
се вижда, че двамата критици (а към тях бихме могли да добавим и Тончо Жечев, който през 1966–1978 г. също намира в романа редица слабости) не са прави. Или са прави в рамките на своето критическо ежедневие, в което нямат, разбира се, възможност да погледнат творбата, както и автора, в цялостното развитие на литературата и особено в нейното бъдещо битие, където тя фактически доказва себе си и своята автентичност. Някои неща в момента на появата им
могат да изглеждат като не на място, неправилни, нефункционални, но впоследствие да се окаже, че именно те придават силата на произведението. Критикът анализира и оценява чрез своя и на времето и обществото вкус и много рядко е в състояние да погледне по-цялостно и в перспектива. Търсенето и
посочването на слабости и грешки почти винаги правят критикът да изглежда
смешен и придирчив в окото на историята.
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Впрочем приведените тук цитати показват нещо особено важно, което
трябва да забележим и да анализираме. Да, Антон Дончев е високо ценен и почитан писател и никой не оспорва стойността както на отделните му творби,
тъй и на цялото му литературно дело. Хвален и награждаван, той е „причислен“ към ярките имена на съвременната българска литература и името му стои
във всеки официален или полуофициален списък на първенците на словесното ни изкуство след 60-те години на миналия век. Сега, когато разглеждам литературата за него, няма как да не забележа и да не подчертая, че въпреки това
той всъщност стои встрани от критическия прожектор или е попадал в неговия
обсег непременно в група с други автори или по жанрови и поколенски белези.
Снопът светлина обикновено не е хвърлян пряко върху него, а все го забелязва
периферно, близо до някого другиго, в сравнение с този или онзи. Да, включен
е в канона, но като един от многото, а не като един пред останалите.
Ще се спра сега на анализите и оценките за Антон Дончев и неговия исторически роман на двама от най-ярките литературни критици от втората половина на ХХ век – Тончо Жечев и Боян Ничев, защото това са едни от най-стойностните изследвания върху Антон Дончев.
В книгата си „Българският роман след Девети септември“ (1980) Тончо Жечев помества обширна студия, озаглавена „Новият исторически роман. Постижения и проблеми“ (преди това той публикува тази студия под заглавие „Историческият роман след Априлския пленум“ – вж. книгата му „Статии“, 1978 г.).
Историческият роман, или романът, третиращ събития, личности и проблеми
от историята, се поставя в специално положение, „заслужено“ единствено заради темата и сюжета му. Впрочем този тип роман се изследва тогава охотно, тъй
като е твърде богат на проявления от автори, принадлежащи на различни стилове и поколения. Интересът към историята в България нараства особено след
60-те години на ХХ век поради засиления интерес към националната същност и
съдба на българския народ. Българската интелигенция усилено и успешно размишлява за миналото, за да открие там реалните традиции, оказващи влияние
върху съвременния живот. Очевидно научните изследвания и размишления не
са достатъчни, тъй като са бавни и залагат на прецизното проучване, а не на
въображението и фантазията. А на хората много им се иска по-бързо да научат
какъв е народът им. Не всичко се доказва с документи и чрез материалната култура – възможно е да се правят догадки, да се градят хипотези, в които има, макар и недоказана, истина. Тук на помощ идва изкуството.
Според Тончо Жечев, а и според други литературни изследователи като Георги Цанев, Боян Ничев, Стоян Каролев, Георги Пенчев, историческият роман,
и изобщо историческата проза, притежава свои особености, които го отличават от романа на друга някаква тема, тъй като непременно борави с факти и
личности и тълкува нещо, което вече се е случило. Това го вкарва в определени
граници, но и го улеснява чувствително. Все пак сюжетната рамка му е дадена,
така да се каже, даром – писателят трябва само да я развие, разкраси и направи своя лична, сякаш от него създадена, като придаде неповторим живот на героите и ги направи близки и разбираеми за съвременния читател. По тази причина критиците го изучават специално и му посвещават отделни изследвания.
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В споменатата книга Тончо Жечев проследява историята на развитието на романовия жанр след 1944 г. в няколко отделни глави. Ще ги изброя, за да се види
подходът на литературознанието и в какъв контекст е поставен самият Антон
Дончев: „Романът в периода 1944–1949“, „Разцвет на българския роман при социализма. Голямата епическа вълна“, „Съвременният български роман след Априлския пленум – проблеми, постижения, тенденции“ и „Новият исторически роман. Постижения и проблеми“. Подобно деление прави и Боян Ничев във
фундаменталния си труд „Съвременният български роман“ (1978), на който ще
се спра след малко.
Тончо Жечев свързва разцвета на историческия роман в българската литература след 1944 г. със зрелостта и придобития национален опит по време на историческото развитие на нацията и особено в годините след Първата световна
война и Септемврийското въстание. Трагичните исторически изпитания е трябвало да бъдат осмислени от литературата, за да може нацията да извлече необходимите поуки. Тогава според него се раждат мащабните творби на Стоян Загорчинов, Константин Петканов, Фани Попова-Мутафова, Антон Страшимиров.
По-късно, вече след 1944 г. излизат епичните произведения на Димитър Талев, Георги Караславов, Емилиян Станев. Тончо Жечев вярно и точно очертава контекста, в който израства изкуството на Антон Дончев. Но не само неговото. Литературоведът го поставя в дългата редица от автори и произведения, която включва Стефан Дичев, Димитър Мантов, Вера Мутафчиева, Асен Христофоров, Стоян
Загорчинов, Димитър Талев, Надежда Драгова, Свобода Бъчварова, Петър Константинов. Антон Дончев е тук, разположен в един плодотворен според Т. Жечев контекст, който позволява историята да се види по друг начин – аналитично,
художествено, а не илюстративно или като прикритие на съвременни сюжети и
проблеми, т.е. като алегория на съвременността. Новият етап започва със Стефан
Дичев и романа му „За свободата“. В него са заложени достойнствата и слабостите на историческия роман през целия период след Априлския пленум, т.е. след
1956 г. Тези достойнства и слабости се съдържат и в романите на Антон Дончев
от това време „Време разделно“ и „Сказание за времето на Самуила“, но и в Димитър-Талевия „Самуил“, в „Ивайло“ на Стоян Загорчинов и др. В същото време те успешно преодоляват илюстративността и повърхностното отношение към
историческото минало и се стремят да покажат друг начин на художествено и историческо мислене. Поради това и Тончо Жечев говори за нов качествен етап в
развитието на българския исторически роман.
Тончо Жечев посочва една особеност в начина на изображение и изграждане на историческото повествование у Антон Дончев, която по-късно повтарят всички анализатори и коментатори на творчеството на писателя: „Правеше
впечатление преди всичко цялостното построяване на историческия роман за
трагичната история с насилственото помохамеданчване на родопските българи
върху фолклорна основа, върху основата на летописните свидетелства, песните и преданията. Оказал се по този начин в царството на романтизма, авторът завършва тук с определен резултат всичките си познати ни от преди усилия за изграждането на историческия роман в духа на романтичната поетика – с характерните линии и образи, с една по-експресивна стилистика, с по-
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вече субективни и лирични акценти в текста“ (подч. м. – П. А.). Тази теза ще
бъде повтаряна и от чуждестранните ценители и рецензенти на романа „Време
разделно“. Тончо Жечев „узаконява“ и тезата, че това е роман за насилственото помохамеданчване на родопските българи и анализът му не отива по-далеч
от нея. Със сюжета и средствата практически се изчерпват според критика (а и
според Боян Ничев, което ще видим по-късно) достойнствата на романа и приносът на писателя в жанра. Далеч повече проблеми според Тончо Жечев съдържат романите на Вера Мутафчиева и особено „Случаят Джем“. И той тях анализира по-подробно и сякаш с повече желание. Те му дават и по-голям и значим
материал за успешен анализ.
Аз бих казал, че феноменалният успех на „Време разделно“ сред читателите у нас и в чужбина „спъна“ литературоведско-философския анализ на въпросната творба и на творчеството на Антон Дончев. Приписаните му от чуждите критици стойности, които го приближават до автори като Иво Андрич или
Исмаил Кадаре, т.е. „балканската душевност“ и драматичност, съвсем изместиха фокуса.
По времето, когато са писани студиите на Тончо Жечев и Боян Ничев, все
още не е видно, че Антон Дончев осъществява огромен творчески замисъл и
че има намерение да покаже цялостно българската история чрез своя поглед
на творец и мислител. Затова и не се възприемат в цялост проблемите на историческото развитие, които той поставя в „Сказание за времето на Самуила“ и
„Време разделно“. Те се разглеждат като част от литературния процес, като резултат от търсенията на съвременната литература, но не и в мащаба на авторовия замисъл, а и на проявяващите се вече потребности на времето от такъв мащабен замисъл.
По тази причина и Боян Ничев акцентира най-вече на баладичния елемент
във „Време разделно“ и дори подчертава, че „нашата литературна наука, с редки изключения, не оцени ролята на баладата не само като жанров плацдарм за
развитието на новата българска литература, но и като идейно-тематичен модел,
в който са втъкани основни проблеми на българското историческо битие през
последните две десетилетия“ („Съвременният български роман“, с. 399).
Боян Ничев обаче отива по-далеч от Тончо Жечев и по-дълбоко навлиза в
проблематиката на романа, като търси нейното съвременно измерение. Проблемите, които Антон Дончев поставя във „Време разделно“, според критика са
проблеми на съвремието, те са отглас от идейните търсения на епохата, на полемиките и хуманистичния патос, владеещи обществото през този период от
развитието на България. Боян Ничев говори за „антихуманния догматизъм и
фанатизъм“ на бившия българин Караибрахим, който не е патент единствено
на епохата, пресъздавана от Антон Дончев в забележителния му роман. Алюзията не е случайна и тя се съдържа в основния патос на изследването на Боян
Ничев върху съвременния български роман. Според Ничев романът най-пълно и автентично улавя и изразява проблемите и настроенията в обществото;
той е истинската картина на времето, портрет на личността и на обществото,
в което тя се създава. В този смисъл и „Време разделно“ е „съвременен роман“,
пресъздаване преди всичко на новото време.
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Моят коментар върху тезите на Тончо Жечев и Боян Ничев в никакъв случай не цели подценяване на постиженията и значението на едни от най-големите ценители и изследователи на българската литература. Аз само искам да
изтъкна колко е важно да се разглежда всеки голям писател в мащаба на собствения му замисъл (преди това обаче трябва непременно той вече да е обявен
за голям и признат от анализиращия критик). И колко неразбран именно в мащаба на този замисъл е бил Антон Дончев до появата на следващите му романи. Критиката често чете външно и повтаря вече казаното от някой авторитет.
Затова и доста критици смятат, че Антон Дончев не е успял да повтори успеха
на „Време разделно“, а себе си повтаря и не е развил по-сетне възможностите
на своя талант. Това е констатация и на Светлозар Игов в неговата „История на
българската литература“. Разбира се, тя е далеч от истината.
Мащабният замисъл на Антон Дончев започва да става ясен на критиката едва след излизането на романа „Сказание за Аспарух, княз Слав и жреца
Терес“. Това е през 1982 г., когато е публикувана първата му част. Първите рецензии на Александър Спиридонов, Иван Попиванов, Георги Пенчев (посветил
доста усилия за плодотворни изследвания върху спецификата на българския
исторически роман, автор е на монографии върху проблемите в него), Петко
Тотев, Венко Христов и др. успяват в някаква степен да разгадаят този замисъл
и насочват вниманието на читателите към концепцията на автора за историческото битие на българския народ. Сред умните рецензенти на романа е и един
млад тогава писател, критик и философ – Анани Стойнев, който двадесет години по-късно, през 2003 г., ще публикува в сп. „Везни“, кн. 4, интересна статия,
наречена „Епосът на Антон Дончев за хан Аспарух“.
Анани Стойнев разглежда творбата като роман за търсенето на истината. По пътя към истината естествено има много и различни изпитания, пречки,
драми и страдания. Всяко едно от тях се преодолява с цената на лишения и жертви. Но този, който като народен водач е тръгнал по него, е длъжен да го извърви, за да изпълни Божия промисъл. Антон-Дончевият Аспарух (а може би и реалният) е натоварен да изпълни Божието предопределение Земеделеца и Конника да се съберат и да се слеят (т.е. прабългари, славяни и траки), за да се роди
заедно с Преданието новият народ. Народите не изведнъж прозират и осъзнават истината. Тя им се открива постепенно и чрез отделни техни представители и водачи. Така е станало и с Аспарух, Слав и Терес, които трябва да се преборят преди всичко със себе си, със своето тщеславие, горделивост и егоизъм,
да забравят личните обиди към себе си и да извършат с политическите си действия една грандиозна революция вътре в своите народи и в рамките на човечеството, като практически приключат Великото преселение на народите. Ето
концепцията за историята на Антон Дончев, която извежда като основна, формулира, анализира и доказва Анани Стойнев.
От друг ъгъл, но също много вярно и проникновено поетът и публицист
Никола Инджов чете и анализира романа „Време разделно“ и цялото творческо дело на Антон Дончев в статията си „Излъчващ независимост или третият
живот на Кръстогорието: разхвърляни размисли за един писател (Антон Дончев) и за един роман („Време разделно“)“, публикувана през 1999 г. в кн. 5–6
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на сп. „Понеделник“ и през 2003 г. в том 5 на Събраните съчинения в 15 тома
на Антон Дончев. Никола Инджов е социално-политически читател на Антон
Дончев и на великия му роман. И Тончо Жечев, и Боян Ничев, както и почти
всички рецензенти на творбите на автора виждаха, както вече стана дума, актуалните измерения на историческата тема в творчеството на Антон Дончев,
но те само констатираха тяхното съществуване, правещо писателя действително голям творец. Истинско проблемно социално-публицистично четене обаче ни дава едва Никола Инджов (по-късно сполучлив опит ще направи и Иван
Гранитски). Това е статия колкото за Антон Дончев, толкова и за наболелите
проблеми и конфликти в обществото, както и за традициите и устоите на българския народ, проверявани в историята.
„Земята на Отечеството или вярата на Отечеството“ – така А. Дончев определя дилемата, която стои пред българските герои на „Време разделно“ и която е дилема и на днешното време според видния наш поет. Някои от тях приемат, за да запазят родната земя, да останат верни на нея и да се отрекат от вярата. Н. Инджов смята, че това е правилно. Струва ми се, че такъв е изводът и на
самия Антон Дончев. Модерният секуларен човек лесно одобрява подобен избор, защото смята, че силата и устойчивостта е в това да запазиш материалното, че духовното е само надстройка над него и ще се придаде към материалното,
ако то бъде извоювано и запазено. Т.е. изборът е съдбовен и е идеологически и
политически. Можем да се отказваме от всичко, стига по този начин да съхраним териториалната цялост на земята, върху която са ни родили нашите предци и отци. Т.е. патриотизмът е по-висш от вярата в Господа. Тук не можем да не
забележим, че Никола Инджов вкарва романа в идеологическа и политическа
дискусия, която се води предимно в националистично настроените политически кръгове (напр. около в. „Нова зора“, но и около партия „Атака“) за заплахите на исляма към българската идентичност и към териториалната цялост на
България. Подходът на Никола Инджов не е литературоведски и поради това
той е свободен да открива в литературата своите принципи и идейни разбирания. Мисля, че в случая той го прави културно, с премерен патос, демонстрирайки и нежна твърдост на възгледите.
Социално-икономическите и политическите промени в България след
1990 г. родиха нов раздел в литературознанието – оспорване, отричане и обругаване на обществото и литературата след 1944 г. Писателите, които през това време са били хвалени или са заемали някакъв важен пост в политическата йерархия
на писателския свят и не са се отрекли от възгледите си, трябваше да бъдат развенчани. Един от тях е, разбира се, Антон Дончев и най-вече романът му „Време
разделно“. Политическите причини за тази страст е ясна и обяснима. Литературознанието им е подчинено на политическата конюнктура, служи на целите им и
работи усилено за утвърждаването на новия социално-политически ред. Но усилията им имат и литературоведски измерения, свързани с постмодернисткото
неглижиране на канона и на йерархията на ценностите в литературната история,
за да се установят нови критерии, съгласно които най-значими и най-ценни са
именно постмодернистките „текстове“. Т.е. историята тепърва започва и всичко
преди нея е лошо, продажно, страшно, неевропейско и нелитературно.
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Това литературознание посегна и на Антон Дончев и то тогава, когато усилено се заговори, че нему подхожда и че той напълно заслужава да бъде удостоен с Нобелова награда за литература. Шумът около кандидатурата му е проблем, който също заслужава внимателно изследване, но сега става дума за друго. Нобеловата награда е „вкарване“ в канона и ако тя бъде връчена на писател
от „миналото“, при това от „социалистическото минало“, значи самото минало
не е толкова страшно. Напротив, дори е било продуктивно, щом е създало такъв писател и е публикувало подобно велико произведение на културата. Пък
нали се твърди, че е имало цензура, насилие и пр. Освен това постмодернистите са за „толерантност“ към „другия“, а вече е заявено, че „Време разделно“ разказва за верска нетърпимост и насилствено изменение на религията. Т.е. обслужва т.нар. възродителен процес.
Логиката на този „мъжествено-мъченически“ порив ми е доста съмнителна. Но е реална и нагло се самонарича „научна“.
Нищо научно няма в цялото това самò по себе си псевдонаучно литературознание, разбира се, но то извърши доста поразии в историята и критиката
на литературата, както и във филологическото образование. Да не говорим, че
направо отврати децата от литературата, която те „изучават“ по учебниците на
нейните „най-видни“ представители.
Много усилни, но аз бих казал безсрамни в амбициите си да дискредитират с политически аргументи преди всичко Антон Дончев и цялото му творчество, особено романа му „Време разделно“, са две жени – за съжаление една чужденка с изключителни заслуги за популяризирането на българската литература
във Франция – Мари Врина, а другата – небезизвестната Албена Хранова. Трудно е да се разбере поривът на Мари Врина да „демитологизира“ творбата на Антон Дончев, но това доста дискредитира самата нея като литератор и личност и
дори сериозно омаловажава приноса й за това българската литература да стане известна във френскоезичния свят. На тези опити силен отпор даде книгата на Чавдар Добрев „Време разделно – Българската голгота“. На повече от 180
страници видният наш литературовед и театровед оспорва аргументите на Антон-Дончевите „демитологизатори“ (сред които на първо място Албена Хранова) и доказва голямата обществена и литературна значимост на „Време разделно“. У нас рядко излизат подобен род книги, които бранят литературни творби,
и трябва да ги приемаме и оценяваме по достойнство.
Сега искам накратко да проследя чуждестранния прочит на Антон Дончев. Прав е Никола Инджов, когато казва: „Не се намери български ценител,
който да напише като арменеца Серо Хандзадян: „Какъв могъщ писателски дар
обладава Антон Дончев! Като че ли усещаш диханието на Шекспир!“. Ала не
може да не забележим у чуждестранните автори известна доза снизхождение
към нас, българите. То поражда и удивлението, че е възможно един български
писател да притежава такава огромна творческа сила. В почти всички отзиви,
особено в западноевропейските страни и в Америка, удивлението преобладава над проникновения анализ. Вярно е, че тези отзиви са предимно рекламни
и имат за цел да подтикнат читателите да си купят книгата, та затова са и малко анализите.
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Възприемането на „Време разделно“ от Европа и от света показва, че за съжаление сме почти напълно непознати или представата за нас е свързана не с
литературата, а с нещо друго. За другите народи и литература е неочаквана и
самата история, разказана от Антон Дончев, за потурчванията, за насилието по
нашите земи. Но това също е буквално четене, което, слава Богу, не скрива огромната мощ на писателския талант на нашия автор. Проблемите, които чужденците виждат в романа, са тези, които самият автор е оставил на повърхността на сюжета. Но светът, за разлика от постмодерните ни литературоведи, признава историческите факти и не оспорва автентичността на литературните документи за събитията в Родопите (както се мъчи да доказва Албена Хранова
например). Пък и защо да ги оспорват, когато не това е най-важното в случая, а
самият факт на насилието, на политическата принуда да променяш убеждения
и начин на живот. И да заставаш срещу родните си братя и сестри, които са верни на миналото и традициите.
Романът на Антон Дончев тръгва по света в момент, когато световната литература преживява дълбока трансформация и идейно-художествен упадък, а
читателят вече е уморен от безплодните търсения на поредните модернисти и
структуралисти, конструктивисти и пр. Стилът на този роман, сериозността и
реалистичността на изображението и на проблемите, които поставя, действат
наистина освежаващо. Вижда се, че има литератури, които не са изгубили своята сила и социална ангажираност, които служат на народа си и изразяват неговото съзнание. Това може да се приеме за примитив, но опитните ценители разбират, че е повече от примитив и съзират в него истинската литература. В този
смисъл Антон Дончев, заедно разбира се с други писатели от Източна Европа,
които биват превеждани на Запад, вливат нов живот в износените тела на западната култура.
Антон Дончев тепърва ще се превръща в сюжет на литературознанието и
ще бъде издълбоко и проникновено анализиран и тълкуван. Тепърва ще се преобръщат пластовете на неговото знаменито творчество и ще се изучават тайните на художественото му майсторство. А което досега е направено, ще бъде надеждната основа на това, което предстои...
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УСПОРЕДИЦИ
Румен Попов

1. Родина

К

Румен Попов – контраадмирал
о.р. Завършил е Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
и Военноморската академия в Ленинград (Санкт-Петербург), бил е
командир на подводница, офицер
от Щаба на Военноморския флот
и от Генералния щаб на БНА, началник на Висшето военноморско
училище „Н. Й. Вапцаров“.

огато майка ми и баща ми живяха своя живот,
когато аз раснах и пораснах, а след мен отраснаха и моите деца, думите родина, отечество, България
имаха един-единствен смисъл: тя е наша майка, която нищо не може да замени. Бяхме свободни да виждаме нейните неуредици, да злословим и да се бунтуваме срещу управниците й, да искаме от нея да е
по-богата и по-свободна, да е по-чиста и по-красива и затова куп още кусури й връзвахме на тази наша
родина. Но тя пак си оставаше единствената и незаменимата. Дядо Вазов ни го е казал: „Отечество любезно, как хубаво си ти!“. Поколение след поколение
раснаха с вярата в единствената, неповторимата, незаменимата родина. Хиляди, много хиляди зарязваха благополучие, за да положат кости за тази родина
в Сръбско-българската, Балканската, Междусъюзническата война. Българите проливаха своята кръв по
фронтовете на тези и на други български войни, вярвайки, че защитават единствената си родина.
После времената се измениха, войните отминаха
назад в историята, но родината си остана. Дойде времето на голямото строителство. Съзидателната енергия на нацията беше впрегната в изграждането на
икономическа и интелектуална мощ на родината, защото искахме тя да е по-красива, по-богата, по-силна
от всички останали. Би било наивно да кажем: успяхме! Но направихме всичко според силите си и остана
песента „Че на света е само една, една, нашата мила,
родна страна!“.
Времената отново се промениха. „Основите на
социализма“ започнаха да се рушат. Запяха се други
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песни за родината. В тях тя беше грозна и неуютна, нейните синове и дъщери
нямаше какво да правят в нея. „Мастити“ политици започнаха да излагат нови
мисли. Оказа се, че привързаността към родината е отживелица. Сега е модно
да си „гражданин на света“. Земята и костите на отците и дедите загубиха значение, както и сътвореното от тях. Да търсят други родини потеглиха хиляди и
хиляди. Започнахме да се хвалим с това, защото тези хора щели да се „осъществят“ там някъде, щели да покажат на света колко сме ние добри, щели да усвоят
най-доброто от другия свят и, ако някога „даде бог“, да се върнат в своята първа родина, да я издигнат до невиждани висоти. Те няма да ни българизират, както техните прадеди, а ще ни европеизират. А ако това не е „угодно богу“, остава само едно: да разнасят славата на все по-застаряващата, деградираща и излишна родина. За да е по-лек и по-достъпен пътят натам, където България не
ще е наша родина, политици, учени и литератори упорито разчистват гранитния калдъръм, с който Вазовото „Аз съм българче“ е укрепило душите на милиони българи. А България? Някъде около 2025 г. българите, както се предвижда,
ще бъдат само 5 милиона, през 2050 г. – някакви си 3 милиона. А в края на същия този ХХІ век кой ще издекламира „Аз съм българче“?

2. Суверенитет
Тази немско-френска дума означава външна и вътрешна независимост на
държавата от всякаква чужда власт. Във всички епохи националният суверенитет е бил тема за разговори. Кълнейки се в суверенитета, нашите управници
почти винаги са позволявали неговото накърняване от по-могъщите ни приятели заради уж национални идеали или интереси. Не бих искал да се връщам
много назад във времето и само ще напомня, че по „социалистическо време“
всички междудържавни договори на социалистическите страни потвърждаваха техните суверенни права, но и вменяваха задължението взаимно да си помагат, когато се налага да се защитават завоевания, идеали и ценности. В тези
години се лансира идеята за ограничения суверенитет на социалистическите
страни в техните съюзни отношения. Тодор Живков дори доразви тази идея за
взаимопомощ, като казваше: „Когато къщата на съседа ти гори, ти чакаш ли някой да те покани да гасиш? Просто отиваш и правиш каквото трябва, за да не се
разпространи огънят.“
Когато през 1989 г. настъпиха промените, които, странно защо, нарекохме
демократични, темата за накърнения суверенитет на държавата стана любима
за новите ни политици. Но, още в самото начало, този наш така скъп „суверенитет“ беше отново обезчестен. Най-напред надойдоха хиляди (някои казват 5000)
инструктори и специалисти по установяване на демокрация. Нашата демокрация, зачената „ин витро“ някъде из чуждоземски кабинети, беше разродена от
тези специалисти на Орлов мост и площад „Батенберг“ и веднага се изроди, защото беше дарена с омраза към всичко предишно. В това време никому не идваше наум да попита: защо погазвате суверенните права хората да устройват живота си както желаят? Пък и да попита, кой ще му отговори. Надойдоха специалисти, които решиха съдбата на армията, разузнаването, контраразузнаването.
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През зимата на 1999 г. нашите нови приятели, които са винаги добри, защото имат най-демократични конституции, защото винаги са защитавали само
справедлива кауза (в Корея, Виетнам, Гватемала, Чили, Ирак, Афганистан), решиха да защитят правата на косовските албанци. Оказа се, че за тази цел може
да се нарушава югославският суверенитет. Нашите управници съвсем „суверенно“ предоставиха въздушното ни пространство и територия за целите на
тази операция. Останаха само камъните от разрушението. Както се вижда, управниците и в новите демократични времена позволяват обладаването на българския суверенитет. Сега старата тема за „ограничения суверенитет“ се развива като ново откритие в Лисабонския договор на страните от Европейския
съюз. Ние пак се отнасяме с ентусиазъм и пълно разбиране. Но си мисля: с какво, доколко и как Англия, Франция, Германия ще „ограничат“ своя суверенитет, а ние, българите, как ще ги постесним в тяхното желание да ни определят
мястото в географията, политиката, икономиката? Сигурно слънцето пак ще
изгрява и залязва над нашата България, пак ще се редуват пролет, лято, есен,
зима, пак ще се трудим и почиваме, ще се раждаме и умираме „суверенно“.

3. Богат-беден
В нашия фолклор богатият човек е носител на злото. Той е алчен, безмилостен към бедния, приятел с поробителите и друговерците. Този типаж в значителна степен е наложен и в литературата, и в общественото разбиране. Не
мисля, че това е всичката истина. Десетки са примерите от най-новата ни история, които показват гражданска ангажираност и невероятна щедрост от страна на богати хора, оставили на българския народ университети, училища, болници. Не е трудно да се забележи, че научният и културният прогрес на народа ни в значителна степен е плод на труда и таланта на материално обезпечените хора. Същевременно трудно ми е да приема, че богатството на богатите е
признак единствено на благородство, ум и талант. Не е тайна, мнозина от тях са
си откровени спекуланти, алчни търгаши и безмилостни експлоататори. Трагедията се състои в това, че разделянето на обществото на бедни и богати неизменно поражда дълбока материална мизерия, след която неизбежно следва мизерия на духа, убиваща много по-големи таланти и мислители, отколкото тези,
без които не можем да си представим съвременната цивилизация. В такъв смисъл обидата и неприязънта на бедните към богатите е разбираема.
От друга страна, не мога да приема без резерви, че бедният човек е по-добър, по-умен и честен, по-справедлив, по-съзидателен и работлив. Делението
на хората на добри и лоши по признака беден-богат не ми се струва вярно. Не
че изброените качества са чужди на бедния човек. Друг е въпросът дали степента „по-“ е винаги и навсякъде справедливо пришита. Сигурно има място и подозрителността спрямо богатите, към тяхното благополучие, което контрастира
на всеобщата мизерия и поради това силно намирисва на порок и измама, пред
които бедността изглежда достойна и чиста.
Голяма роля в идеализацията на бедния човек изигра марксическата идеология. Обявявайки пролетариата за най-прогресивната класа, която „няма как-
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во да губи, освен собствените си окови“, Маркс и Енгелс поставиха бедния човек на пиедестал, на който никой не беше го поставял. Убеден съм, че „авангардна“ е ролята на пролетариата, който трябваше да разруши капиталистическата
икономическа и държавна структура. Но разрушението е само част от всяка революция. Къде по-важна и трудна задача е съзиданието на новото. А в началото на всяко съзидание стои творческата мисъл, която трябва да начертае пътя
на развитие, да сътвори средствата за съзидание, да одухотвори този процес с
плодовете на културата и изкуството. Носител на тази мисъл са учените, инженерите, творците. Втората съставка на съзиданието са работните ръце на трудовите хора, те дават живот на мислите. В обременените от идеологеми години на социализма да произхождаш от семейство на интелигенти или сам да си
интелигент, не беше кой знае каква гордост и не беше твърде доходно. А виж,
ако си от бедно работническо или селско семейство и сам си работник, ти имаш
безброй права в работата, почивката и образованието. Сляпо вярвайки в идеологемите, ние си затваряхме очите пред очевидната деградация на значителна
част от тази авангардна класа и пред превръщането й в храненик на държавата.
За да завърша мислите си за добрия беден човек, сигурно ще трябва да се повторя: бедният, нека го наречем безимотният, не е синоним само на добродетели.
Той е такъв, каквото е времето – съзидател или разрушител. Като правило той
действа в съответствие с непосредствените си интереси и всеки път, когато му
обещават лична изгода, той е склонен да загърби дълготрайните перспективи
на обществото. По тази причина той твърде лесно става жертва на политически манипулации, които го отвеждат далеч встрани от тях. Точно по тази причина, когато дойдè „новото време“, той съвсем не забеляза как сам себе си свали
от пиедестала, на който така дълго и удобно стоеше, и освободи мястото за преуспяващия с богатството си човек. Да си богат сега не е срамно. Макар че твърде често богатството вони на нечистоплътни машинации, кражби и откровени
грабежи. Сега бедните са бедни не поради установения несправедлив икономически ред, а поради това, че са „мързеливи и неинициативни“. Така поне твърдят богатите. А иначе всекиму е позволено да стане богат, като използва рецептата на оня американски милиардер, който натрупал богатството си, като продавал ябълки: в началото една, после две, четири и така в геометрична прогресия. Виждате колко е просто.
Към темата богат-беден искам да добавя още един щрих. Твърди се, че, еднакво бедни при социализма, сега ние сме бедни и богати според способностите си. Истина е, че при социализма богатствата се разпределяха, въпреки икономическата логика, горе-долу поравно. Недопустимо беше да има хора в нищета и бедност. Дори със съвсем неравностоен принос в създаването на обществения продукт, никой не биваше да бъде оставян в неравностойно положение.
От друга страна, никой не биваше да получава твърде много, защото богатството на отделния човек противоречи на принципа на солидарността и застрашава обществения морал. Макар че имаше и друг, още по-важен принцип – всекиму според труда, който си имаше чисто икономическа логика, но който неминуемо щеше да раздели обществото на бедни и богати. А такова делене политически не беше приемливо, защото виждахме държавата като всенародно
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добруване или поне като липса на мизерия. С една дума, работеше схемата за
поголовното удостояване с доходи, при която на заслужилите се недодаваше, а
на незаслужилите се наддаваше – и всички вкупом получаваха доходи, които не
са заслужили. Въпреки тази явна несправедливост, ние, макар че не бяхме богати, положително не бяхме и бедни. В модерната съвременна терминология на
това състояние на обществото му викат средна класа. Не зная защо, но на политиците и икономистите от зората на демокрацията това определение за нашето
общество не им хареса и те ни определиха като еднакво бедни. Сега, във времето на процъфтяващата „пазарна икономика“, малко от нас станаха много богати. Важният въпрос е: с колко намаляха еднакво бедните от социалистическото
минало? Или се превърнаха в мизерстваща класа от един измиращ народ.
Когато светът е така несправедливо уреден, той неизбежно се заразява от
бацила на омразата. Богатите мразят бедните, защото „подяждат част от богатството, което по право им принадлежи“, защото са принудени „да хранят голтаците“, „да им дават работа“, да търпят техните абсурдни искания за по-високи заплати, за по-човешки условия на труд и защото те са просто едни неудачници. Бедните мразят богатите, защото се чувстват ограбени, защото са непрекъснато притискани от недоимъка, защото трудно могат да си обяснят защо
един с непосилна работа едва изхранва семейството си, а друг на комар проиграва милиони и пак му остават други милиони, за да продължи да се радва на
живота навсякъде. Тази взаимна омраза неизбежно поражда конфликти, които могат да преминат в революции. Сега се опитваме да тушираме тази омраза с теоретични постулати от рода: така е устроен светът и няма защо и кому
да се сърдим. От друга страна, е задействана невероятна идеологическа машина, която насажда култ към хазарта на богатството. Ние не си задаваме въпроса
възможно ли е общество от милионери, но стремежът към него е много удобен
като обезболяващо средство срещу болката от ежедневната мизерия. Аз не зная
какъв е истинският лек срещу тази болест на класова омраза, която човечеството векове е натрупвало в себе си. Може би социалистическите идеи са, все пак,
по-доброто средство от абсурдната жажда за лично обогатяване встрани от обществения интерес и, даже най-често, въпреки него.

4. Парите, времето и културата
Много приказки са изприказвани, говори се и сега за големите пари, които
се получават в благословената чужбина. Мастити политици и преуспели наши
бизнесмени поучително поясняват как, за да забогатееш, е необходим 12–14; че
и 16-часов труд. Също толкова ежедневен труд е потребен, за да поддържаш успешен бизнес. В конкурентната джунгла на успеха няма място за никакви сантименти от рода на: време е за почивка. Но оказва се, че тази необходимост да
работиш по 12–16 часа се разпростира и върху обикновените работници и служещи. През месец юни 2008 г., в Европейския парламент се обсъжда въпросът
за разрешаване на продължителност на работната седмица до 48–52 часа, вместо позволените досега 42 часа.
Изникват два въпроса. Първият: какъв е смисълът на вековните борби на
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наемните работници и служещи за ограничаване на работния ден, а по-късно и за неговото намаляване до някаква достойна за човека норма от 6–8 часа,
ако в днешно време те ще са принудени отново да се връщат към нормите на
труд от началото на ХІХ век? Тези борби се обезсмислят по две причини. Едната е ниската работна заплата, която не задоволява нуждите на работника и неговото семейство. Другата е стремежът към подражателство на лъскавите реклами за вещи и бит, които малко ни служат, но затова пък подхранват самочувствието, че и ние не сме кои да е. Задоволяването на тази суета изисква огромни
средства, които се добиват със също толкова огромни усилия и труд без норма
и почивка. Ред е на втория въпрос: какъв е смисълът на богатството, ако човек
не може да му се наслади, защото времето, с което разполага, не е поделено поравно между работата, съня и най-необходимите житейски или просто физиологически потребности? Кога и с какво ще задоволиш своите духовни потребности? Това, че можеш да си позволиш да купиш скъпа картина или да отидеш
на концерт на прочут изпълнител, не значи, че можеш да им се насладиш. За
тази цел е необходимо да си всецяло извън работата, извън бизнеса, но когато
те е залюляла „златната“ треска, просто е невъзможно. Все по тази причина огромните лични библиотеки се превръщат във факт от интериора, а не в обект
на умствени занимания. Някога, в средата на ХІХ в., Карл Маркс беше казал, че
богатството на хората ще се измерва с количеството свободно време. Ако това
е вярно, а аз съм убеден: 150 години след Маркс ние сме по-бедни от вчера. Ние
трупаме имане, вещи, блестящ бит, но духът ни обеднява. Парадокс е, че това е
непосредствено свързано с растежа на произвежданите и притежавани материални блага. Науката, културата стават достояние на все по-тесен кръг хора, а огромната част от обществото потребява субпродукти от тази сфера. В годините
на моята младост битът, в който живеехме, беше твърде далеч от тогавашното
дори средно равнище. Но удивяваше стремежът, особено на младите хора, към
култура, изкуство. Не от пристрастие ще кажа: ние наистина живеехме с култура, която повтаряше българския „златен век“. Многохилядните тиражи на книгите се изчерпваха за часове. Търсенето на продуктите на културата беше огромно. И никакви твърдения, че писателите са били притискани от догмите на
социалистическия реализъм, че кино- и театрални постановки са цензурирани
и снемани от екран и сцена, не могат да омаловажат факта, че в нашето общество се натрупа огромен културен потенциал. Създаваха се културни пластове в
българската цивилизация.
Времето, в което живеем сега, сигурно ще изгради своя културна рамка.
Формира се нова културна среда, в която първичните емоции и инстинкти ферментират като хлебни дрожди. Пътят между разума и инстинктивния импулс е
съкратен и често произведенията на тази нова култура въздействат на всичко,
което е по-ниско от главата. Как ще се развива тази културна среда, ще покаже
бъдещето. Но струва ми се, че сега цялото общество е объркано от една внушавана му заблуда, че сътвореното в нашето недалечно минало е само една голяма лъжа, която ние всички час по-скоро трябва да забравим. Забрава обаче има
само в гробищата, а ние сме все още жив народ. Ние ще носим своето културно наследство от миналото към настоящето, още повече че няма от какво да се
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срамуваме. Културните спазми, които се виждат на повърхността на нашия живот, са проява на лъжливото чувство на вина и малоценност, което някои носят у себе си.
Без да цитирам, ще спомена едно телевизионно интервю на руския режисьор Андрей Кончаловски. В него той каза, че по своя характер и по възприятие на културните ценности руските хора се намират в Средновековието и в Ренесанса. Това са вековете, през които господстват гениите на Данте, Микеланджело, Донатело, Леонардо да Винчи, Петрарка, векове на високи помисли и
стремления, на нежни чувства и дълбоки вълнения. По тази причина едва ли е
разумна замяната на тази културна среда с друга, израснала изцяло по законите на търсенето и предлагането. В много голяма степен тези мисли на Кончаловски се проектират и върху полето на нашата родна култура.

5. Между славата и безчестието
Не си спомням точно кой и кога пусна в обръщение афоризма за горчивата участ на народите, които са принудени да раждат герои. Днес герои и героини се раждат на филмовите екрани, шестват по модните подиуми, пеят и тресат
електрически китари на огромни сцени, стрелят като Шварценегер, Бонд или
Батман. Те не убиват, а и тях не ги убиват. Публичният израз на „всенародна
признателност“ към тези герои е подплатен с многомилионни пари и истерични сълзи и писъци при всеки досег с тях. В този смисъл те са в много по-благоприятно положение от онези на бронзовите коне, които не могат да „осребрят“ дори стойността на метала, от който са излети. В САЩ са създадени грандиозни заводи за производство на „герои“ и „героини“ в количества, достатъчни да утолят и най-ненаситната жажда. Но моите размисли са породени тук, в
България, където героите от миналото на многострадалния ни народ са истински. Искам да изрека думи за посмъртния възторг от тях и посмъртното страдание, което им причиняваме.
Ние сме тук, на този кръстопът повече от 1300 години. Изстрадали сме
всичкото човешко страдание, което немилостивата и изобретателна история
ни е поднесла. Имало е дни и години на възход, на съзидание и радост, но повече е страданието. Голямото страдание поражда голямата съпротива. Тя изковава героите. Бронзовите отливки и каменните изваяния, както и благодарствените думи и песни идват по-късно, когато болката е минало, а настоящето е изпълнено с градеж. Паметта за миналото е не само и не толкова дан на
признателност, но и душевен празник и белег на принадлежност към предците. От кръвта, напоила нашите земи, от народните страдания са съградени безчет паметници и знаци за именни и безименни герои, царе и патриарси, попове
и учители, хайдути, страдалци, чети и отряди, полкове и войски, селища и потайни местности. Нашите герои са извънекранни, извънестрадни, извън модните подиуми. Те са неизмислени, огънят и пепелта на нашата история са те.
И почти съм сигурен, че към многочислието на паметниците, увековечаващи
страданието, могат да се прибавят само няколко, които утвърждават съзиданието. Ще спомена колоната на Омуртаг, на която се четат мъдрите думи: „Човек
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дори и добре да живее, умира. И друг се ражда. И нека роденият по-късно, като
види тези писмена, да си спомни за този, който ги е направил“, и скромния камък на Оборище, който отбелязва началото на нашата нова държавност. Когато
се огледаме около себе си, виждаме, че единствените непокътнати от времето и
политиканството паметници са няколкото споменати знаци на признателност
към творците, бил той ювиги кан Омуртаг или пък оборищенските мечтатели.
Повечето от героите, които са положили непокорни глави в борбите за вяра,
свобода, справедливост, редуващите се във властта български управници многократно са ги смъквали от пиедесталите. Страшно и тъжно е това, което се е
правило и продължава да се прави с имената на хора, събития, творби, които са
същност на нашата история. С лека ръка и без никакъв душевен смут се изрязват цели страници от нея, а имената, начертани в тях, се подхвърлят на забрава
или, по-често, се обявяват за зло, сполетяло България. В изминалите епохи ние
последователно се прекроявахме и преименувахме, възвеличавахме и разобличавахме в съответствие с политическата конюнктура. Тази постоянна смяна на
„герой-злодей“ към имената на малки и големи личности от нашата история е
станала тъжна традиция. В безкрайната историческа шетня на бедния българин му става все по-трудно да отличи славата от безчестието.

6. Пречки към евроатлантическата интеграция
Всеки българин няма как да не е чул или чел жестоката и величава народна
песен за Балканджи Йово. Колко века стои този паметник в съзнанието на българина аз не зная, но зная, че гордите стихове са темелите, върху които е съграден целият български дух. Но след като едните векове, през които този дух растеше и укрепваше, отминаха, дойде друго време. Сега учени откриват, че Балканите са натоварени със страшно много история, в която тлеят въглените на
взаимното недоверие и пораждат конфликти, и че това трябва да се поправи.
В началото на това пречистване стои пренаписването на балканската история
така, че в нея победители и победени, поробители и роби, обезчестени и обезчестители да се видят в братска прегръдка, както в миналото, така и в настоящето. В една такава история Балканджи Йово стърчи твърде неприлично. И за
да не пречи, ще трябва наистина да бъде умъртвен, но не така, както е направил
турчинът, като само му е отрязал главата, а е оставил духа му жив.
Преди немного години видни политици и историци с модерни схващания
заявиха, че Априлското въстание е „махленска свада“. И като всяка свада, тя е
минала и заминала. И като поразсъждаваме още малко какво място могат да
имат в нашата история обикновените селски кавгаджии Каблешков и Павел Бобеков, Панайот Волов и Бенковски, Захарий Стоянов, Кочо Чистеменски и Петлешков, няма как да не стигнем до извода, че те са излишни в историята, която трябва да пренапишем. След това се почна терминологичен спор: що е това
робство и имало ли го е по нашите земи? Направиха се изводи, че не става въпрос за робство, а за „османско присъствие“, за обмен на култури и прочее сполуки, паднали се на народа ни.
В пътя ни към Европа обаче историята не е единственото и най-важно пре-
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пятствие. По-същественото е кирилицата. Тази наша славянска азбука страшно пречи на западните гости да четат табелите на улиците, гарите, магазините
и по тези причини у нас те не се чувстват като у дома си. Решението на проблема ни беше подсказано от един австрийски професор по българистика. Какво
по-просто от това да се въведе латиницата в обръщение паралелно с кирилицата, а после и да я отменим тази злощастна пречка за нашето приобщаване към
„цивилизования свят“.
Нито въпросният австрийски професор, нито нашите домашни кандидати за реформи са оригинални. Много години преди тях заместникът на Хитлер
Мартин Борман беше открил пътя за ликвидиране на национална памет и дух.
Още през 1942 г. в едно писмо до райхслайтер Алфред Розенберг – наместника на Хитлер в окупирана Украйна – той пише: „По нареждане на фюрера аз довеждам до ваше сведение неговото пожелание Вие да съблюдавате и провеждате в живота чрез политиката към окупираните източни територии следните принципи. (...)
4. В никакъв случай не трябва да се дава на ненемското население по-високо образование... напълно е достатъчно да се обучава местното население...
само на четмо и писмо.
5. В никакъв случай ние не трябва с каквото и да било мероприятие да развиваме у местното население чувството на превъзходство! Необходимо е да се
прави точно обратното!
6. Вместо сегашната азбука в бъдеще трябва да се въведе в училищата за
обучение латинският шрифт.“ („Строго секретно – документи и материали“,
с. 146).
Както се вижда, австрийският професор, който знае латинския шрифт и
владее немски език, е плагиатствал от хитлеристите и го предлага на нас, българите, в едно друго време, но със същата цел: да се смачка нашата непомерна гордост, „че и ний сме дали нещо на светът“, да станем по-малко българи и повече
европейци, да забравим страшните думи на Балканджи Йово: „Глава си давам,
Яна не давам на турска вяра!“.
Това, че от известно време този въпрос не се коментира в публичното пространство, не означава, че той не стои в главите на хора с „европейско мислене“.
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вете Христини стоят една срещу друга, отпиват
кафе. Едната е гледачка на кафе, бае срещу уроки, лее куршум за страх, разваля черни магии. Като
всяка жена, която има вземане-даване с Всевишния,
е смирена и боязлива. Изглежда кокалеста, мустаката
и отвсякъде мъжкарана. Да се чуди човек, като е помазана, как Бог е позволил да боде на хората очите с
грозотията си.
Другата Христина е местната хубавица, пръкнала се сякаш единствено да превърта до премала мъжките сърца. Това и правеше. Току метне на някого намордника и докато не го изстиска като лимон, не го
изпуска.
Върти зелени очи хубавицата, хрупа с яки зъби
запечена царевица и отпива от кафето. Гледачката я
чака да го допие, жигосва я под око и си мисли: „От
Бога драсната, пуста да опустее, ще подлуди всекиго,
ала не зачева.“ Знае, че и женурята одумват хубавата Христина с едвам прикрита завист. Въртиопашка,
създадена да се развява по потайни места, да зачева и
да ражда, ама не би… И тия, дето имат по две–три дечища, и те й завиждат.
Най-после кафето е допито и гледачката уж гледа в чашката, ала очите й опипват розовите плътни
бедра на зеленооката. Изведнъж с ужас си помисля,
че самият дявол се е вселил в нея, щом, без да иска, се
запитва какво би направила, ако самата тя е мъж?
Докато се взира в кафеената утайка, скверната
мисъл се върти весело из главата й и не ще да излезе.
Богопомазаната Христина плюе усърдно против уроки и се кръсти. Самият Сатана е тук, знае го, ала хубр. 7/8 – год. XV
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бостта си е хубост, и на нея, дето никога никой не й бе казвал, че е хубава, кой
знае защо й е хубаво.
От гледането нищо не излиза – нито хубаво, нито лошо. От обърканите
брътвежи на гледачката остават да се оспорват яростно миналото и бъдещето –
и те объркани като кълбо, дето няма разплитане. Единствено хлъзгавото настояще си знаеше работата.

ПАРИЧКА
Икиндия е. Слънцето е притиснало с пламтящата си плоча къщите и те
са се смалили, сякаш полуразтопени и разкривени от маранята. По това време
всичко живо се е изпокрило и чака да се изтърколи денят от нажежената паст
на полудялото небесно светило.
Попреминал мъжага, целият в бяло като пременен, е приседнал достолепно на пейка под единствената рехава сянка в опоскана градинка. От време на
време вади с отривист жест огромен капаклия часовник и дълго се взира в него,
сякаш за първи път вижда стрелките му. Вместо ланец в шепата му проблясва алтън, а под капака – пожълтяла снимка на мома с черна като катран коса.
После дълго намества часовника в джобчето отпред, сякаш придърпва завивка
върху скъп човек, който е задрямал.
Денят като че ли се е запушил с гигантска тапа от пожара на жегата и не
помръдва. Човекът в градинката е постлал вестник върху пейката, нахлупил е
капата върху лицето си и е полегнал.
Затвори ли очи, все едно и също му се привижда. Край мъжката компания
подскача зеленоока въртиопашка с катранена коса. Подскача и чурулика. Мъжете надигат оканиците с вино, очите им пламнали – ще изтекат. После всички онемяват. Жената тръгва към него, къса един алтън от гердана на шията си,
пъха го в дланта му и се кикоти. Обезумял, му се иска само едно – да я метне
през рамо като шиле. Представя си как я хвърля на поляната далеч от хорски
очи и сам се хвърля връз нея като в яз…
Оттогава се бяха изтъркаляли шестдесет лета. Никога повече не видя зеленооката. Нататък, както всички, и той се задоми. Бог му отреди лична стопанка
и го дари с деца. Те народиха свои деца. Очите му посрещнаха и изпратиха безброй изгреви и залези. Никога не се раздели с капаклията часовник и неговия
ланец алтън. Най-обичаше да притвори очите си.

ЖЕНА
Целият й кратък живот бе преминал в селото от градски тип. Тъй и не
свикна с прозвището „селянка“. Докато можеше, ходеше веднъж седмично в
града на фризьорка, сама караше автомобила си и никога не можа да разбере с
какво я превъзхождаха градските кокони. Младостта напираше като мъзга от
порязана лоза напролет и й се струваше, че държи света в ръцете си. Иначе се
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занимаваше със садевина из двора, подвикваше след козата и кокошките, бъбреше си привечер с комшийките. Беше жена в силата си.
Сега се връщаше от онкологията. Усещаше главата си пламнала. Нима ще
си легне някоя вечер, ще заспи завинаги и няма да разбере какво се е случило?… И никой мъж повече няма да докосне със светнали очи снагата й?
Спира машинално. Съзира мотиката, захвърлена сред спечената, глинеста
земя. Чува като в сън комшийката да пустосва някого. Отминава. В пламналата
й глава вместо кошмари кръжат единствено нощите с мъжете, които е имала.
Плете крака по стръмното стълбище, вече влажни горе от плъзналата по
тях премала.

ПОКРАЙ ВЪЗНЕСЕНИЕТО
Отново наближаваше Великден. Духаше студен вятър и по нищо не личеше, че се задава пролет, а още по-малко Възкресение Господне. Наоколо битуваше светът – простичък, лъжлив, напиращ с цветове, аромати и звуци. Струваше ми се, че и времето се лута безучастно по пътя си.
Прозорчетата между клоните на напъпилите дървета, през които оскъдното слънце бе надничало през деня, бяха изчезнали в здрача. Къде се беше
дянало тайнството, съпътстващо Възнесението? Привечер стегна и дъждецът,
който бе дошъл с вятъра, премина в суграшица. За миг земята побеля, а аз неусетно се бях озовал в черквата. Вътре бе пусто и тихо. Стъпките ми отекваха
рязко като изстрели. Приличах на онзи прословут слон, попаднал във витрина с тънко стъкло. С разтуптяно сърце и пресъхнало гърло се спрях пред страдалческия лик на Христос с трънения венец на главата. След дълго колебание
и неумел опит да се прекръстя се осмелих да Го попитам как да бъдем добри,
след като злото ни е обсебило отвсякъде? Спасителят ме гледаше с трагичните
си очи, снизходително и със съжаление. Чу се черковна камбана. Клисарят биеше за вечерня.
Когато си тръгнах, до самия изход усещах очите на Спасителя, забити в
гърба ми. На излизане се обърнах, но сумракът бе погълнал всичко. Пламъчетата на блещукащите свещи ми се сториха присмехулни.

ЖЕЛАНИЕ
Суграшицата продължаваше да трополи по плочника и топченцата лед
дружно се търкаляха изпод обущата на редките минувачи. След тях оставаха
криволичещи върволици от стъпки, които белотата бързо заличаваше.
Отнякъде се появиха мъж и жена. Мъжът внезапно запокити празна бутилка и тя се разби с трясък върху плочите. После той заобяснява, доколкото
можеше нежно, сграбил жената през ханша, как довечера ще си купят баница с
много сирене. И с вино ще се запасят – като за цяла нощ. След това ще се завият презглава и тъй могат да дочакат края на света. Чинията с баницата ще сло-
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жат помежду си и чашите – също. Жената се изкикоти и отбеляза, че няма как
чашите да не се килнат. „И ще се разлеят“ – допълни развеселен той. „И няма
да се отвиваме, защото по малките часове става студено“ – заговорнически зашептя тя…
Отдалечиха се. Суграшицата бе преминала във весел сняг. След двамата
останаха, вече полузатрупани, стъпките им.

МЪНИСТА
В кръчмата под липите е приседнал сарач да пийне бира. В кошницата до
масата има конски такъми – пискюл и гердан с три реда сини мъниста. Омърлушен и опърпан келнер стои облакътен на тезгяха сред безлюдието. На масата
срещу него е седнала увехнала жена с димяща цигара. Тя примижава многозначително сред облак дим и отмята коси с привичен жест. След втората бира сарачът се премества на масата й. Между глътките бира и дима двамата се гледат
мълчаливо. Изведнъж чичото поднася конския гердан със сини мъниста на жената – за против уроки. С грубоват дрезгав смях тя грабва гердана и го слага на
шията си. После надигат едновременно халбите с бира и дълго отпиват. Очите
на изпортените им лица са засмени. На хубавия ат всичко му отива – отбелязва
сарачът. Под масата тършува вяло измършавяло коте. Отсреща върху дървената ограда виси афиш, който приканва публиката в осемнайсет часа, днес, на дефиле за излъчване на мис град.
Жената с гердана от мъниста дълго препрочита написаното на афиша. Чичото си е тръгнал. Тя вади от чантата си огледалце с изящен жест, недокоснат от
времето – същия, с който самият Господ дарява избраничките си. После отривисто става и с приглушен, топъл глас казва на келнера, че тръгва.
С едва доловима усмивка на полуотворени устни, с потрепващи ноздри
дамата се понася по улицата с онзи полюляващ се ритъм на крачките, за който
няма възраст. Минувачите се обръщат и дълго гледат след жената. На шията й
блести като синя звезда герданът.

ПРЕЧИСТВАНЕ
Когато зимата затегне в ледения си обръч земята, тя започва да кънти под
стъпките, а натежалите от сняг облаци сядат по клоните на унилите дървета.
Тогава, незнайно откъде, долитат врани. Тромави и привидно непохватни крачат важно под шибалката на острия вятър. Сивата перушина по гърбовете на
птиците се раздърпва и те заприличват на още сънени лелки, забързани по наклона на улицата по работите си. Бързат в мразовитата утрин, ала нозете им, още
схванати, не ги слушат. Кой знае защо, сивите бродници, накокошинени от студуването, ти стават близки. Приближаваш се до някоя и неволно обтягаш шия,
иде ти да размахаш ръце като криле и да й се обадиш. Присмехулницата граква
закачливо и заподскачва редом. Усещаш как смехът напира, в гърдите нещо се
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отприщва и първото, което ти идва на ум, е да кажеш: „моята приятелка – враната“. После и ти заподскачваш малко засрамен, но ти е ведро и леко, сякаш си
разговарял като равен с равен. Дори си убеден, че двукраката врана и двукракият човек са всъщност от едно семейство, имат общ дом и общи прародители.
Вярваш, че като кръвни родственици вие сте обречени на взаимна любов чак до
второ пришествие, когато вероятно няма да се знае кой кой е.

ПОД СЛЪНЦЕТО
Мъртвило е запълнило всички цепнатини на живота и той е секнал. Юлските горещници са навалили земята и тя диша тежко на пресекулки. Чак към
четири ще дрънне черковното клепало и чак тогава слънцето неохотно едвам
ще се отмести на запад. Само дебелите сенки не са изсушени от жегата, а сякаш
си имат плът, из която извира благодатна хладина. Ако в такова време човек
погледне къщите, ще му се стори, че са живи – с душа и усмихнати.
Слънцето наднича за последно, а денят гасне дълго. Идва ракиено време,
когато мъжете ще отпиват бавно, улисани в приказки. Някои забравят да се
върнат по къщите си, жените ги одумват, но ги чакат докогато трябва, неподгънали крак, както е било от незапомнени времена.
Най-после всички ще заспят и ще засънуват приказни сънища, в които
няма нито лъскави возила, нито интернет, а земята не е раздрана от огради и
синори, сякаш е самото небе, приземило се, за да припомни безсмислието на
всяка делба.
Отгоре вселената, кротко усмихната, кима на уморените къщи, задрямалите дървеса и заспалите живини чак до утрото. В мига преди изгрева слезлите и
щъкащите из дворищата звезди от Голямата и Малката мечка се връщат на вече
светлеещото небе, за да се стоплят в лазура на новия ден, чак до другата нощ,
когато отново ще тръгне по пътя си животът под слънцето.

ПТИЧИ МЕТРОНОМ
Капките по иглите на елхата се поклащат. Вятърът съска. Отсреща се жълтее
глинеста ивица на сипей. Отгоре ултрамариновият тас на небето дрънчи. На елхата каца сврака. Озърта се и започва да дирижира отривисто с опашката си невидимия оркестър на времето. Сече свраката с опашката си метроном тишината
и отмерва тласъците на вятъра. Капките по елховите клони звънят със сребърен
звън. Долита дъждоносен облак и тътенът му се удря в сипея. Свраката трепва от
гръмогласния екот. Вятърът внезапно надува бузи и тръбен звук като от обой погалва слуха. Метрономът на сврачата опашка отмерва такта на странната цялост
на преходността. Поклащат се капките върху ириса на окото.

142

PON-12_7-8.indd 142

бр. 7/8 – год. XV

09/26/2012 15:22:09

КУЛТУРА
КРЪГЪТ
Крачим залутани. Някъде отиваме или се връщаме отнякъде. Разминаваме се без лица, неизвестни на никого. Бързаме, ала бързането е привидно, защото людете, както всички живи твари, само преминават по отредения им път.
Нито бързат, нито се бавят, но сами себе си залъгват, като засилват или забавят крачките.
Пътят няма как да се извърви. Твърде малък е житейският интервал, отреден ни на този свят, за да го прекосим. Правим усилия само да се придвижим от
една точка до друга точка. После се връщаме и това се повтаря отново и отново. Въртим се в този омагьосан кръг, орисани да не виждаме края му и от който излизане няма. Уж вършим работа, но работата и тя не свършва. Остава да
се утешаваме с малкото, което наричаме – много. Случващото се не подлежи
на осезание, също както пушека, който можеш да вдъхнеш, да съзреш, но не и
да докоснеш. Великото безсмислие на привидното окъсняване или избързване, безспирното движение в кръг продължава. Наивно вярваме, че сме в крак
с времето, което не е в нас и което лековато оприличаваме като лошо и хубаво.
И колкото повече кръгът на съществуването ни впримчва, толкова повече ни
се струва, че той се превръща в лабиринт, от който излизане има само в края на
нашия път.

ИМПРЕСИЯ
През есента пръснатите из гънките на хълмовете къщички притихват. Потънали сред пушеци от подпалена шума, с измити от сутрешния скреж червени покриви и бялнати тук-там дувари, те привличат неудържимо и необяснимо
душата, както се случва само в любовта. Към поселищата пълзят пътчета. Те са
от онези малките, коларските, които са напълно непознати за пришълците.
Кой знае защо кротналите къщи наесен и пътищата към тях ми приличат
на онези жени, за които казват, че не са красиви, не са дори симпатични, но са
демонски магнетични и напористи с първичната си и властна женственост. От
такива жени просто лъха мирис на женско, който влудява и те кара да вървиш
след тях безразсъдно.
Сякаш пътят и жената имат една душа, защото при съприкосновението на
очите с тях потръпва собствената душа. Сигурно никой не би могъл да обясни
докосването на две души. Това е във владенията на невидимото съпреживяване, а там властва магията. Работи все отвлечени, напълно непознати и убегливи, както остава непознат до края и собственият ни живот, убягнал ни завинаги. Нищо, че е наш, но белязан от страховития предел, остава сякаш чужд. Иначе с годините все по-органично усещаме, че отлита като дима от есенна шума
– нагоре, все нагоре, докато потънем с онази есенна жена в нищото на бездната, наречена небе.
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Предлагаха ми
да си купя слава
по старата,
изпитана цена.
И вече четвърт век
ме унижава
дилемата:
поет или жена.
Творби не носих
никъде на чаша,
в среднощни часове
не ги четях.
Поет не станах.
Но до днес се плаша,
че няма женски стихове
без грях.

НЕ ВЯРВАМ
Човек ли е
човекът без съмнение
с душа
като опъната черта,
с очи,
в които тлее пустота?
Ако сбереш
заключени уста,
гласуването
става пустота.
Тогава що е
общото стремление?
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Не вярвам
в колективното прозрение,
ако е сбор
под дробната черта,
ако с компютър
гледа към света.
Ако оплюе
рицар на честта
или приспивно люшка
съвестта,
не е ли то
едно прикрито тление?
По-гузно
и от лунно затъмнение
е утро,
непознало доброта,
което сипва сол
във завистта...
Затуй –
простряла длан към мъдростта,
огряна от погачата
в пещта,
не вярвам
в колективното прозрение.

НЕВЪЗМОЖЕН ПОКОЙ
Каквото и да мисля –
ще е бледо.
Каквото и да кажа
е шаблон.
Че няма на света
житейско кредо,
по-силно
от природния закон.
Пред него всеки
жизнен порив гине.
Заглъхва
даже лунният прибой.
Какво че има
неизпито вино –

утеха
на вдовишкия покой?

МОЯТА ЕСЕН
Моята есен е вино
без своя стопанин,
дом без трапеза,
вечеря със чашата чай...
Моята гордост –
една неотворена рана,
жетва несбъдната
и неомесен кравай.
Моята есен прилича
на нива обрулена
с мирис на мълния,
с креп – като хляб изгорен.
Вече не помня
дъха на априлски зюмбюли,
никой пришълец не идва
със „добър ти ден“...
Моята есен
е тлеещо житно стърнище.
Чувства – осили
и в снопите – мисли за грях.
Сиви поляни,
подобни на губер разнищен,
обич, втъкана
в отлитащи облаци прах.
Моята есен –
пантофка кристално-лазурна.
Търси ли тя Пепеляшка,
останала с боси нозе?
Моята есен –
едно незаспало ноктюрно,
живата болка,
която небето не взе...
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АБСУРД
Ако любовта за теб
е нещо –
нежна нощ
с разпуснати коси,
пламък
на запален златен свещник,
който лесно
вятърът гаси,
то за мене
любовта е всичко:
хляб, вода
и утринна зора.
...Как сега
пред теб да коленича,
щом във самота
ще изгоря?

земна погача.
Търси ме,
додето запалва пожар
луната –
със кумова слама.
Че тя ще кумува
във своя олтар,
със звездна корона –
за двама...
Животът е днес.
Потърси ме сега.
Усещам духа ти
наблизо.
Ела, обещай ми,
че пак под снега
животът
ще пусне филизи.

ТЪРСИ МЕ
Минути дни
равнодушно текат,
а който живее –
жадува.
Не търсим ли с пулса
на жива ръка
засипани с пепел
милувки?
Търси ме във ручей
планинска вода
със мирис
на пролетна шума.
Върви след кошута –
по вярна следа,
дочуй
неизречена дума...
Търси ме, щом видиш
да цъфнат липи,
щом блесне светулка
във здрача.
Търси ме
и с обич за мен отчупи
от топлата,
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БЕЗ ПЪТ
Гората на хълма
тревожно дими.
Потокът е близо,
но пълен с мътилка.
Аз тръгвам
и с моя кураж сме сами,
а гърлото пари
от суха горчилка.
Усещам:
безмилостно пламва пожар.
Безумно се сгърчва
добрата природа.
...Кой знае,
дали е беда, или дар –
вода да прескачам
и жадна да ходя...

ЛУННА ИЛЮЗИЯ
Излъжи ме,
че пак съм красива...
Излъжи ме дори,
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че ме искаш.
За да вярвам,
че още съм жива,
като лунна илюзия
близка...
За да вярвам,
че изгревът ален
ще ме среща
със дунавски оди
и дори през плача
погребален
да вървя
след надежди безплодни.
Че без тебе
на облак ще стане
на мечтите
родопската люлка
и ще литнат
в съдбовно изгнание
овдовелите
летни светулки.
Как чаровното
женско кокетство
се превръща
в молитва за здраве?
...Аз България
имам в наследство,
но кажи –
на кого я оставям?

ПЕПЕЛ
Самотата
е мое причастие –
скрита болка
и извор на сила.
Люта билка,
приспиваща страстите,
здраво рамо
и нежна закрила...
Тя е всичко,
което остана
след пожара

на цъфнали макове.
Тя е пепел
от тлееща рана,
сред която
възкръсва очакване.

ВОДА
Омагьосай ме,
бистра вода!
Залюлей ме
на люлка кристална!
Превърни ме
на бяла следа
и сестра
на орлицата скална...
Омагьосай ме,
бистра вода!
Нека пътят ми
стане на бързей...
Той нали
не трепери в студа,
ала възел от болка
развързва...
Омагьосай ме,
бистра вода!
Може пламъкът в мен
да изстине –
за да нямам
в окото греда,
да не стъпвам по дъно
от тиня...
Омагьосай ме,
бистра вода,
с две мъниста
от струите сини –
да не чувам
сигнал на глада
и на порива химна
изстинал...
Омагьосай ме,
бистра вода,
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да ме викат звездите
все още,
но премина ли с теб
под леда,
да забравя
самотните нощи.
Омагьосай ме,
бистра вода:
всяка капчица в теб
да е вино –
за причастие
в грях и беда,
неподвластно
на земни години...

НЕЧИЯ МАЙКА
Нечия майка
е спряла до кофа за смет,
гладните псета
с огризки изхвърлени глези.
Те ще я близнат,
че тя е добрият късмет –
тяхната участ
и грижа за обща трапеза.
Нечия майка,
прежалила женския чар,
пада без плач и без памет –
с разкъсана дреха.
Люлчина песен
е скрила във своя олтар,
ала къде ли сега
ще намери утеха?
Нечия майка
протяга съсухрена длан –
захарно лукче
и четири дребни монети.
Зимният студ
като гост подранил и незван
спазми и болки натрупва в гръдта –
до сърцето.
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Нечия майка
не среща синовния смут.
С тези монети
ще тръгне
да дири посока.
Четири пътя към залез –
абсурден и луд:
Четири пътя,
осеяни с ями дълбоки.
Нечия майка:
и моя, и твоя е тя.
Майка на нашата
горестна българска зима.
Майка, която
жадува дъха на пръстта,
съвест безхлебна,
забравила своето име...

ОТКУП
За живота
със живо въже ме вържи,
че кошмари
ме теглят надолу.
И пред тежката истина
гоня лъжи,
от които
надежда да моля...
Няма лек и съдбата,
размахала пръст,
иска откуп –
нали съм грешила.
...Ако можеш, ела,
разпъни ме на кръст,
но да има
детето ми сила.

НЕМИЛИ-НЕДРАГИ
Те тръгват немили,
те тръгват недраги,
те тръгват
почти без багаж.
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Разплакани майки
им плисват пред прага
вода,
за да имат кураж...
Те тръгват немили,
те тръгват недраги,
с горчилка
от стъпкан пелин.
Не тръгват към Брюксел,
не търсят облаги,
те тръгват
за хляб с маргарин.
Те тръгват немили,
те тръгват недраги.
Пак Дунавът
с лед е покрит.
Но нашата бедност
през него не бяга,

че Странджата
няма пари.
Те тръгват немили,
те тръгват недраги
с мираж
за живота богат.
И в сладките сънища
длани протягат
към модния пай
с шоколад.
Те тръгват немили,
те тръгват недраги –
в Родината
няма късмет...
Тя знаме
в ръцете им млади не слага,
а просешки,
скъсан каскет...
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юдмила Григорова е с богата творческа биография. Доктор на филологическите науки (Институт за литература при БАН), изследовател и литературен критик. Преводач от английски език. Автор е
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есеистика, между които: „Творецът и неговият двойник (Проблеми на творческата личност в западноевропейската литература през ХІХ–ХХ век)“, „Автобиографизъм и творчество“, „Драма на парадокса
(Оскар Уайлд в български културен контекст)“. Дъщеря е на писателя Крум Григоров.
Нищо чудно, че тъкмо авторка с такава респектираща професионална биография поднася на българския читател първото крупно съпоставително изследване за Димитър Димов. Многократно е повтаряно, че той е най-европейският български писател
– белетрист, но никой досега не е правил опит да анализира проблема на страниците на монография за
този може би най-модерен и най-интелектуален български писател от средата на миналото столетие, отишъл си без време от този свят (през 1966 г.) и може
би неуспял да се осъществи напълно и докрай главно поради политическите и социалните условия у нас
до 1989 година.
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Димитър Димов в европейския литературен
процес. Но и на фона на българската национална
традиция. През призмата на женския дискурс. Зву-

* Григорова, Людмила. Димитър Димов: La femme moderne.
Български и европейски паралели. С., Български писател,
2011.
бр. 7/8 – год. XV

09/26/2012 15:22:10

РЕЦЕНЗИИ
чи много интересно. Това е била целта
на тази монография, добре подготвено и отпечатано издание на „Български писател“ с подкрепата на Министерството на културата. И може да се
каже, че тази цел е постигната! Авторката ни представя един наистина обемист труд от близо 500 страници, които изчетох с нарастващо любопитство
и удоволствие, при все че, признавам,
не съм любител на сравнителното литературознание, но обичам много
този голям наш писател, един от малцината европейци в българската литература. Тази книга, както може да
ни подведе заглавието, съвсем не е от
онези претенциозни университетски
съчинения, които разискват проблемите на феминизма и постфеминизма, нито си служи с тяхната претенциозна методология. Както ни предупреждава в увода си, Л. Григорова
не е чела „Димов през Фройд“ (спомням си, че на изпита ми по философия в Софийския университет през 1973 г.
нашият блестящ професор, прочутият „кичолог“ Иван Славов, най-неочаквано
ми зададе тъкмо такъв въпрос: „Димов и психоанализата на Зигмунд Фройд“,
доста дръзко в онези все още догматични времена).
„Женският въпрос, това е голямата мъжка трагедия“, каза някога великият
руски мислител Николай Бердяев. От Стария завет знаем, че там, където е Жената, там е Грехът. А Жената е неизменно в центъра на Димовото творчество.
Без съмнение тя заема централното, ключовото място в неговите белетристични и драматургични опуси. Той подобно на оперния гений Пучини е вярвал, че
жените са по-интересни за изследване и анализ, за пресътворяване в изкуството и че са по-добрата половина от човечеството.
„Романите на Димов, подчертава Людмила Григорова, са изградени върху две полюсни състояния: любовта и смъртта, любовта и страданието, които
излъчва „жената съблазнителка, родена да носи отровни наслади, да омагьосва
и да убива нравствено“, както писа първата му съпруга, именитата преводачка
англицистка Нели Доспевска. Авторката разглежда проблемите на Ирина, Елена, Фани Хорн, Адриана – жените в творчеството на нашия класик, като проблеми на модерния човек от ХХ век – „дисонантен, дисхармоничен, живеещ в несъгласие със самия себе си“. Преминал уроците на Шарл Бодлер, Фридрих Ницше, Зигмунд Фройд, Артур Шопенхауер, Ото Вайнингер, забележителният белетрист и талантлив драматург (ученик на Шоу и Уайлд) Димитър Димов, един
истински, роден психолог на модерната личност, тълкува Жената като емана-

151

PON-12_7-8.indd 151

09/26/2012 15:22:10

РЕЦЕНЗИИ
ция на Вселенското зло, на гибелта и страданието (възглед, познат ни още от
Библията), но обогатява и усложнява този образ. Придава му нови, неподозирани измерения и дълбини. Димов е писател, който създава и същевременно
руши модели и стереотипи, както доказва авторката.
Като се спира подробно на темата за образа на модерната жена в българската литература преди и около епохата на Димов, в творчеството на позабравени днес наши автори като Андрей Протич, Димитър Шишманов, Чавдар
Мутафов, а и на Светослав Минков и Георги Стаматов, авторката търси мястото на героините от „Тютюн“, „Поручик Бенц“ и „Осъдени души“ сред тях.
Людмила Григорова стига до оригиналния и всъщност логичен извод, че писателят е създал един съвсем нов и непознат за българската литературна традиция женски образ. „La femme moderne“, или „Модерната жена“, у Димов е:
„...познала опустошаващата сила на страстите, демоничните изблици на подсъзнателното – образ, който излиза извън пределите на ежедневното, на банално-нормалното“.
Както споменах, това е първото у нас съпоставително изследване на творчеството на Димов по отношение на българската традиция (на това е посветена
първата част от изследването), а така също и на световната литературна традиция (втората част). Това е голямата заслуга, оригиналността на този труд. Богатият и силен текст, разбира се, е една от възможните интерпретации на разисквания проблем. Защо Людмила Григорова непрекъснато сравнява Димитър Димов с класиците? Защото класиката е винаги актуална и модерна.
Що се отнася до националното, Димов е далеч от могъщото течение на
т.нар. селска проза, бележеща върхове в българската литература. От Вазов,
Йовков или Елин Пелин. Той е може би най-яркият ни писател космополит.
Но, от друга страна, този типичен урбанист внася нови елементи в българската градска проза. Димов е дълбоко убеден, че човекът е преди всичко универсален, и това определя спецификата на неговия подход – психологическия,
както го доказват изключително задълбочените и пространни анализи и съпоставки тук.
За да създаде своя монументален труд, Людмила Григорова е преобърнала
буквално цялата българска и световна литература. От висшите й образци Толстой, Шекспир, Балзак, Чехов, след тях през Текери, Джейн Остин, Мопасан, Оскар Уайлд, Вирджиния Улф до автори като Виктор Маргьорит и Марсел Прево, позабравени днес, но много издавани и четени между двете световни войни. Носеща огромна ерудиция, плод на многогодишен труд (библиографията
достига до 248 заглавия на български и чужди езици!), монографията е особено
приносна в небогатата ни литературоведска компаративистика. Написана свежо и образно, тя е приятно интелектуално преживяване. Неслучайно бе удостоена с награда от Съюза на българските писатели.
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