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☙ Димитър Благоев ❧
Моето най-горещо желание, както и на всички ни, е нашето
списание да отговаря на всички въпроси и да стои високо.
Но за това се трябва адски труд, понеже сътрудниците са
малцина. Толкова интелигентни сили имаме, а не пишат.
Навярно, всеки си има своите оправдания. Ще се мъчим да
го караме и да го държим високо.
За да разбереш какво е положението, ще ти кажа (между нас
да си остане), че заложихме преди три месеца къщата за
2000 лева и вече отидоха по подържание на списанието.

☙ Георги Кирков ❧
Наистина ние имаме една богата социалистическа книжнина, която справедливо възбужда завистта на нашите
противници, но книжнина специално за работниците, но
книжнина, достъпна за широката народна маса, ние нямаме. Конгресът трябва да направи всичко възможно, защото
този въпрос е може би най-важният от всички.
Историята на „Работнически вестник“ – това е историята на
пробуждането, организирането и борбата за освобождение
на българския пролетариат.
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ЗАЩО ПРЕТЪРПЯ КРАХ
СЪВЕТСКИЯТ МОДЕЛ НА СОЦИАЛИЗМА?
Александър Лилов

Б

Александър Лилов – професор,
доктор на философските науки,
член-кореспондент на БАН. Работи в областта на философията на културата, естетиката и
политологията. Автор е на монографии и научни трудове, по-важните от които са: „Към природата на художественото творчество“ – преведена на руски, полски,
китайски, чешки език, „Въображение и творчество“, „Европа – да
бъде или да не бъде“, „Европа – диалог и сътрудничество“, „Диалогът на цивилизациите. Световният и българският преход“ –
преведена на китайски език, тритомникът „Информационната
епоха“; както и на над 200 публикации у нас и в чужбина. Директор
е на Центъра за стратегически
изследвания.

ългарският преход навлезе в третото си десетилетие. Все повече се усеща потребността от осмисляне на изминатия път, от равносметка на станалото през прехода.
Само върху тази основа е възможно да се обобщят и да се подредят приоритетите на бъдещото ни
развитие. Нужна е и лява равносметка. И дясна равносметка. Нужна е също и експертна равносметка
на авторитетни професионалисти в различните области. В свободната им дискусия ще кристализира
националната равносметка. И което е още по-важно
– националната визия за следващото ни развитие.
Осмислянето на прехода е дълг на най-талантливото в българската интелигенция. Без пробуждане
на българския национален интелект, без включване в
тази работа на най-способните, образовани и пасионарни българи не може да се изработи нито съвременна визия, нито съвременна стратегия за просперитета на страната. Нужни са нов, следпреходен тип
политици, предприемачи, мениджъри, специалисти,
водачи на държавата. Вярвам, че нацията ни ще ги
излъчи и изгради.
Статията, която предлагам, е опит за анализ на
прехода от лява гледна точка и през призмата на съвременните разбирания на социализма. Веднага бих
искал да изтъкна, че не е възможно да се направи сериозен ляв анализ на прехода, ако не се обобщи ясна
позиция по няколко ключови проблема на съвременността. Те са:
Първият – какъв е характерът на сегашната историческа епоха?
Вторият – кои са най-важните вътрешни и външни предпоставки, довели до рухване на съветския
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модел на социализма?
Третият – какви са причините за провала на съветската перестройка?
Четвъртият – можеше ли да бъде запазен българският социализъм? Опит
за оценка на 10 ноември 1989 година.
Петият – как се отрази преходът върху жизнения стандарт и качеството
на живот на народа?
Шестият – има ли бъдеще социализмът?
Това са ТЕМЕЛИТЕ на левия анализ на прехода. Ако на тези въпроси се
даде вярна интерпретация и правилен отговор, ще се фундира основата за вярно обяснение на конкретното съдържание на преходните процеси и факти. И
обратно. Липсата на вярна и продуктивна основа води до невярна или изкривена представа за тази сложна проблематика.
Нямам претенции, че предлаганата статия съдържа изчерпателен анализ
на прехода. Още по-малко за последна дума по него. Въпросите, които образуват проблемното съдържание на прехода, са сложни и дискусионни. Само свободната и креативна дискусия може да ни приближи към верния им отговор.
Важно е обаче в тази дискусия да се работи с аргументи и доказателства, а не с
куха фразеология.

І. Живеем в нова историческа епоха
Аз отстоявам тезата, че в наше време светът навлезе в нова историческа
епоха.
Съвременният свят е характерен с появата на принципно нови реалности
и с дефицит на идеи за тяхното обяснение и, което е по-важно, за решаване на
проблемите, които те носят или пораждат. Много нови въпроси – малко нови
отговори. Такова е сегашното време. Такава е и ситуацията с протичащия преход у нас, в Русия, в източноевропейските бивши социалистически страни.
Новите реалности и новите процеси не могат да се разберат адекватно, ако
не се даде верен отговор на въпроса за характера на съвременната епоха. Тук е
ключът за правилния анализ на протичащите процеси, защото тук е източникът за тяхното възникване.
Маркс разглежда развитието на света като преминаване през различни
обществени системи – първобитно общество, робовладелско, феодално, капиталистическо и след него преминаване към комунистическо общество. Оттам
и неговата знаменита мисъл в „Комунистическия манифест“: „Призрак броди
из Европа – призракът на комунизма“. Иначе казано – според Маркс същността
на движението на историята е развитие на производителните сили и производствените отношения на обществото, за да се премине на определен етап към
по-прогресивна система – обществото на комунизма.
Ето Марксовата постановка, формулирана в „Капитала“: „Нито една обществена формация – се подчертава там – не загива, преди да се развият всички
производителни сили, за които тя дава достатъчно простор, и новите, по-високи производствени отношения не се появяват, преди да съзреят материалните
условия за тяхното съществуване в недрата на самото старо общество.“
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По-късно Ленин публикува през 1916 г. книгата си „Империализмът – висш
и последен стадий на капитализма“, в която обоснова характеристиката на съвременната епоха като епоха на империализма и на пролетарските революции.
Империализмът по анализа на Ленин е капиталистическо общество с диктат на
финансовия капитал, което довежда до загниване на самата система на капитализма и до революционното му отстраняване от историческата сцена.
От творчеството на по-късните мислители ще отбележа книгата на Даниел
Бел „Настъпващото постиндустриално общество“ и идеята на Имануел Уолърстейн за бифуркацията на съвременната епоха. Има, разбира се, и други автори
и книги, включително у нас, които се занимават с анализа на този ключов проблем. (По-обширна информация за тях се намира в теоретическата трилогия,
която неотдавна завърших и публикувах – „Информационната епоха“. Любопитно е, че тя бе обгърната у нас с пълна тишина и вдясно, и вляво – въпреки че
в нея се отстоява една нова идея, която най-малко би трябвало да се подложи на
сериозна дискусия от нейните противници.)
Основната и водещата идея на трилогията и на предлаганата статия е разбирането на процесите в съвременността като нова епоха в световното развитие, чието работно название е „Информационната епоха“. Казвам работно
название, защото има и други – „постиндустриално общество“, „общество на
знанието“ и прочее.
Бих искал да отбележа, че сега се води дискусия дали ХХІ век ще бъде век
на слединдустриално развитие на света, или ще бъдем свидетели на нова фаза в
самата индустриална епоха в лицето на нова индустриална революция. Моята
теоретическа теза е, че след 70-те години на ХХ век светът навлезе в нова историческа епоха и нейната същност са радикални слединдустриални промени и
трансформации във всички области на обществото.
Залез на индустриалната епоха и разгръщане на информационната епоха
– това е ядрото на съвременното развитие на света. Всичко се променя дълбоко, фундаментално. Светът се намира в гигантска по мащабите си Велика
глобална революция, която е системно единство от протичащите в наше време
технологическа, екологическа, комуникационна, образователна и демографска
революции. Пред очите ни се раждат нови икономически, технологически, комуникационни, екологични, социални, културни, международни и други реалности, които откриват нови възможности за развитие и същевременно – нови
опасности за човечеството. Да се игнорират или да се обясняват тези нови реалности с натрупаните досега познания и емпиричен опит от индустриалното
развитие на света – това ще доведе до още по-голямо изоставане на обществената теория от общественото развитие.
Една от най-важните поуки от краха на съветския модел на социализма е
да не се допуска такова изоставане. През втората половина на ХХ век, когато
най-напредналите страни започнаха да развиват компютърните технологии,
съветското ръководство (Н. Хрушчов) постави задачата до 1980 г. СССР да достигне и задмине САЩ по производство на въглища и стомана. И действително
ги достигна, но определящи вече бяха не кюмюрът и чугунът, а компютърът,
НЕТ, глобалните мрежи, информацията. Една от дълбинните причини за кра-
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ха на социализма бе изоставането в развитието на производителните му сили
в сравнение със съвременния капитализъм. Новите технологии на глобализацията се оказаха сериозен ресурс за развитието на производителните сили на
капитализма.
Информационната епоха все още не е обхванала голяма част от света. По
мнението на водещи съвременни мислители това ще стане през ХХІ век. Държа
да подчертая, че концепцията ми за навлизането на съвременния свят в нова
историческа епоха се базира върху изследването на няколко вече изявили се
основни структурни мегатенденции, които образуват същността на информационната епоха. Погледнато in profundis, могат да се систематизират десет мегатенденции в развитието на съвременността:
Първа мегатенденция:
Втора мегатенденция:
Трета мегатенденция:
Четвърта мегатенденция:
Пета мегатенденция:
Шеста мегатенденция:
Седма мегатенденция:
Осма мегатенденция:
Девета мегатенденция:

Десета мегатенденция:

преход от индустриални към слединдустриални
технологии.
глобализация, преход от национална към глобална икономика.
запазване и развитие на културното, религиозното, цивилизационното, етническото и националното многообразие на света.
намаляване на ролята на националната държава
и увеличаване на ролята на транснационалните
структури (регионални, корпоративни, глобални).
историческо изчерпване на обществото на капитала и възникване на обществото на знанието.
преход от екологичен анархизъм към всеобхватни
екологични императиви на човешката дейност.
признаване на бедността за най-острия социален
проблем на света днес и разкриване на перспектива за нейното преодоляване през ХХІ век.
преход от двуполюсния към многополюсен мултицивилизационен световен ред.
духовен, морален и ценностен дефицит в съвременното развитие на света и постепенно създаване на духовната, моралната и ценностната скàла
на човечеството от информационната епоха.
протичане на съществени реални промени, подготвяне на необикновени промени и възможност
за фантастични промени в менталното, физиологическото и психическото развитие на човека.

Изводът: Българският преход протича успоредно с големия световен преход в нова историческа епоха. Не е възможно да се постигне цялостното обяснение на извършващите се у нас промени изолирано от промените в света.
Но заедно с това и даже преди това българският преход е част от краха на
съветския модел на социализма през 80-те и 90-те години на ХХ век.
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ІІ. Българският преход – част от рухването на
социализма в СССР и в източноевропейските бивши
социалистически страни
Десният антикомунизъм у нас разглежда социализма като черна дупка в
развитието на страната. Това е тежък принципен недостатък на екстремното
дясно мислене. Става дума за почти половинвековно развитие в определени
исторически условия, което превърна изостанала селска България в индустриализирана и просперираща по критериите на ООН държава, на 29-о място в
света. Да се игнорира тази историческа реалност е сляпо политизирано мислене и непродуктивен волунтаризъм.
Но у нас вече се оформи и огледална крайнолява тенденция, която разглежда 10 ноември 1989 г. като вътрешнопартийно предателство на социализма. Няма да разглеждам тук политическата същност на тази тенденция. Тя
напомня усилията на лявото сектантство в миналото да дискредитира Георги
Димитров, Васил Коларов и другите водачи на Септемврийското въстание от
1923 г., за да ги елиминира от ръководството на партията. Смятам тази тенденция за ново проявление на левосектантското мислене в сегашните условия. Неговото появяване е обяснимо, но то няма перспектива в бъдещето на
партията.
Обаче то пречи на партията да осмисли дълбоко причините за рухването
на социализма и да извлече съответни уроци за отстраняване на тези причини.
Разбира се, БСП трябва много по-силно да защитава постиженията на социализма, отколкото прави това досега. Но не трябва да се бои да стигне до корена
на грешките и на причините, довели до краха на нашия социализъм. Без това
не може да бъде осъществена модернизацията на българския социализъм и на
Българската социалистическа партия.
Без претенции за изчерпателност, ще изложа моя отговор на въпроса защо
рухна реалният социализъм в Съветския съюз, в България и в другите европейски бивши социалистически страни.
Социализмът рухна не защото Съветският съюз и другите страни не постигнаха внушителен напредък в своето развитие. Няма бивша социалистическа
страна, която да не е направила големи крачки напред в своето развитие. Това е
очевидно и статистически е напълно доказуемо. Най-голямото постижение на
социализма е, че той гарантира за всички граждани работа, постоянни доходи,
почивка, жилище, безплатно лечение, безплатно образование, специални грижи за децата, достойни старини за възрастните. Социалистическото общество
отиде по-напред от капиталистическото в осигуряването и защитата на социалните права на гражданите. То още не беше достигнало крайните си цели в
тази област, но бе по-справедливо и по-солидарно от капиталистическото, да
не говорим за положението при реставрацията на капитализма през последните 22 години у нас.
За съжаление при социализма осигуряването и защитата на личните свободи и права на гражданите: свобода на мисленето, на словото и печата, на
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сдружаване и солидарен протест, демократични права на личността, политически плурализъм, граждански контрол над държавната власт, не бяха на исторически по-високо стъпало от капитализма.
И така, защо рухна държавният социализъм в СССР и в Източна Европа?
Най-малко осем тези обясняват в своята съвкупност от съвкупности този
исторически катаклизъм:
• Социализмът победи и започна да се изгражда не в най-напредналите, а в изостанали страни, и затова за неговото саморазвитие и утвърждаване
беше нужно по-дълго историческо време. Но управляващите комунистически
партии не осъзнаваха дълбоко този исторически факт и преждевременно обявиха не само окончателната победа на социализма (Сталин), а и перспективата за изграждането на комунистическо общество през 80-те години на ХХ век
(Хрушчов). Волунтаристкото съкращаване на историческото време, необходимо за вътрешното (икономическо, политическо, технологическо, духовно) саморазвитие на социализма, не му позволи да се реформира постоянно в крак с
времето, за да реализира по-добри решения от капитализма и да надделее над
него исторически.
• Теорията за изграждането и развитието на социализма не успя да запази иновационния си характер. Настъпи застой в нейното развитие. В теорията и в идеологията взе надмощие догматизмът. От анализ на реалната действителност се премина към възхвала на партиите и на техните лидери. Това
лиши социализма от интелектуална светлина и пасионарна енергия. Кризата
на социалистическата теория предшестваше кризата на социалистическото
общество.
• Социализмът не успя да създаде своя, адекватна на историческите си
цели икономическа система и поради това не можа да спечели икономическото
съревнование с капитализма. Основните дефекти в тази решаваща област бяха
липсата на пълноценен пазар и преждевременното унищожаване на частната
собственост, преди тя да се е изчерпала исторически. Към това трябва да се
добави, че Съветският съюз и европейските социалистически страни не успяха
да се адаптират към настъпилата през 70-те години информационна технологическа революция.
• Политическата система на социализма не осигури по-висш тип демокрация. Хлябът и свободата бяха противопоставени. Насилието и принудата
взеха неоправдано големи размери, демократичните свободи и права бяха накърнени. Не бе постигната хармония в гарантирането на социалните и личните
права на човека.
• Управляващите комунистически партии се сляха с държавното управление, което доведе до тежки деформации и в тях, и в него.
• През последните десетилетия се стигна до геронтизиране, до навлизане
на посредствени политически фигури и загниване в политическите и в държавните елити. Отсъствието на крупни пасионарни личности „на върха“ предопредели липсата на адекватно откликване на появилите се принципно нови
предизвикателства. Това бе една от главните причини да закъснеят реформирането и модернизирането на социализма. Историята предлагаше велики роли,
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конюнктурата ги разпределяше между слаби и неподготвени актьори.
• Възлова роля за рухването на социализма има външният фактор – агресивната политика и дейност на империалистическите държави. Би било наивно
да се подцени тази роля. Особено тежки удари върху СССР нанесе надпреварата
във въоръжаването. Някои анализатори представят външния фактор като определящ за рухването на социализма. По-задълбочените автори – като основен,
но не решаващ. Решаващи са вътрешните фактори. Подривна дейност и предателство винаги е имало, особено в двуполюсната световна система, но докато
обществото е в добро здраве, то винаги успешно се справя с тях и продължава
да върви напред.
• Капиталната причина за рухването на социализма в СССР и в Източна
Европа е, че реформирането и модернизацията му закъсняха и бяха неуспешни. Най-благоприятният период за това бяха 60-те и 70-те години на ХХ век.
Военното потъпкване на Пражката пролет – 1968 г. (реформи за създаване на
социализъм с човешко лице), бе историческа грешка. Започването на съветската перестройка и на китайската модернизация бе правилен избор. Това не
бе грешка, а историческа необходимост. Въпросът е: защо се провали преустройството на СССР и защо успява модернизацията на Китай? Когато се намери
верният отговор на този въпрос, не само ще се достигне до истината, а и ще се
открият пътищата към бъдещето.
Сума сумарум, тезата, която отстоявам, е, че реформирането и модернизацията на социализма в Съветския съюз и в Източна Европа бяха необходими и, макар и закъснели, бяха реализуеми – и не се състояха не защото бяха
принципно невъзможни, а защото се провали перестройката. Рухването на
социализма в исторически ракурс е резултат от неговото нереформиране, а в
конкретен ракурс – от провала на перестройката.

ІІІ. Перестройката заби последния пирон в ковчега на
СССР и на съветския модел на социализма
Принципно значение за анализа на прехода има отношението към перестройката. Ако обърнем поглед назад към недалечното минало през 80-те и 90-те
години на ХХ век, ще констатираме две противоположни явления в отношението към перестройката и към нейния лидер М. С. Горбачов. В началото – въодушевление, надежда, подкрепа, горбимания. След провала – разочарование,
остър критицизъм, пълна загуба на доверие. Всеки от нас преживя този катаклизъм. Аз – също. Смятах Горбачов за емблематична фигура на обновяващия
се социализъм, по-късно се убедих, че става дума за мираж. Той не показа нито
качества, нито подготовка, нито мащаб на голяма историческа фигура.
За разлика от него социалистически Китай излъчи такава фигура в лицето
на Дън Сяопин. И това е една от причините за успеха на китайската модернизация и обратно – за провала на съветската перестройка. Големите исторически
промени се нуждаят от големи исторически личности и когато те са налице,
успехът се постига.
В крайнолевите среди на нашата партия сега някои хора превърнаха дума-
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та „перестройка“ в ругателски термин. Нужно е според мен да се внесе яснота
по историческия характер на появилата се необходимост от обновление и модернизация на социализма. Новото ляво сектантство в наше време не е детска,
а старческа болест.
Започналата в Китай през 1978 г. модернизация и в Съветския съюз през
1985 г. перестройка бяха назряла историческа потребност. Тяхното започване не е грешка, а заслуга. Провалът на перестройката е тежка историческа отговорност. Иронията на историята се състои в това, че перестройката, която
трябваше да обнови социализма, го разложи и ликвидира.
Защо се провали перестройката?
Комплексни са причините за това. Най-важните измежду тях са:
• Липса на осмислена и ясно формулирана позитивна стратегия, която
да даде фундамента, целите, последователността на реформите и времевия
хоризонт на перестройката. Върху този корен поникнаха много от негативните явления: хаотичност, деконцентриране на усилията, липса на реалистична
политика, политическа, социална и идеологическа дестабилизация на държавата и обществото, спад на жизненото равнище, свободен простор за антисоциалистически тези и действия.
• Липса на вярна преценка за времето, необходимо за реформиране на
социализма. Най-популярният перестроечен икономически проект на СССР
през 80-те години се наричаше „500 дни“. За сравнение: Дън Сяопин поиска
един век за изграждане на основите, забележете – основите, на китайския социализъм. Ясно е, че перестройката схващаше себе си като кратковременна
терапия, а не като изключително сложен и поради това продължителен исторически процес.
• Надценяване на достигнатата степен в развитието на социалистическото общество и подценяване на възможностите за реставрация. Перестройката недооцени новата глобална революция и преди всичко новата технологическа и комуникационна революция. Поради това тя не успя да изработи
съвременно разбиране за новите реалности и предизвикателства и реалистична политика за развитие.
• Отсъствие на сериозна идеология за модернизация на социализма. Идеологическият, моралният и духовният вакуум бяха едно от най-слабите места
на перестройката. Поради това тя се люшкаше ту към консерватизма, ту към
квазиноваторството, което прикриваше или разминаване с времето, или измяна на социалистическите идеи и цели.
• Неподготвеност на КПСС и на управляващите комунистически партии в другите социалистически страни да бъдат политически двигател на
реформаторските процеси в обществото.
• Перестройката не можа да излъчи политически и теоретически фигури от исторически мащаб, които успешно да лидират модернизацията на
социализма. Единствената фигура в Съветския съюз и в КПСС към онзи момент, която притежаваше необходимите интелектуални, политически и идейни
качества да възглави обновяването на съветския модел на социализма, тогава
бе Юрий Владимирович Андропов. Това беше крупномащабна фигура с голям
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умствен и политически капацитет, която можеше да играе ролята, която изигра
Дън Сяопин в Китай. Но той много бързо си отиде от белия свят и ръководството на СССР попадна в ръцете на посредствения Черненко, а след него – в
ръцете на Михаил Горбачов.
За съжаление той не показа нито необходимия интелектуален и политически капацитет, нито необходимата подготовка за лидер на реформиращия
се съветски социализъм. Бих искал още веднъж да повторя – това, че започна
перестройката, е негова и на неговия екип заслуга. Тяхна непростима отговорност е, че не успяха да й дадат печеливша стратегия, политика и ръководство
и поради това не можаха да осигурят нейния успех. Що се отнася до мрачната
роля на някои известни фигури на перестройката, до измяната, ренегатството
и предателството – те са класически персонаж на драматичните исторически
катаклизми и трансформации.
• Заключителни акорди на перестройката бяха московският пуч и срещата на тримата в Беловежката гора, които доведоха до разпад на СССР
като държава и световна свръхсила. Това са мътни събития. По-глупав преврат
светът не е виждал. По-безотговорно взривяване отвътре на държавата – също.
Мъдрият държавнически разум искаше модернизация и в резултат – укрепване
на СССР, а тези събития на практика станаха краят на перестройката в СССР и
на самия СССР.
• Най-сетне по ред, но не и по значение, перестройката се провали с активното съдействие на Запада и преди всичко на САЩ. Сега излизат все повече
книги, мемоари и други свидетелства и на Запад, и в Русия за ролята на този
фактор. Използвана бе успешна тактика: съчетаване на горбиманията със стимулиране на вътрешно саморазложение на върха на перестройката, на държавата и обществото, с технологическа и икономическа изолация и, естествено,
със специални програми на ЦРУ и други сродни институции.
Изводът: Обновлението и модернизацията на социализма в съответствие с прехода в информационната епоха и с Великата глобална революция
е първостепенна задача на левите сили в началото на ХХІ век. Провалът на
държавния социализъм в СССР и в Източна Европа не е и не означава край на
социализма в света. Днес той се намира в период на обновление. В движението на историята се извършва поврат – навлиза се отвъд съветския модел
на социализма и отвъд модела на западния неолиберализъм. Историческите
цели и идеали на социализма не са антагонисти на новата информационна
епоха. Именно тя създава условията за тяхното историческо реализиране.
Предстои дълбока модернизация на социализма като теория и обществена
система. Във всички области: политическа система, икономика, социална
система, структура на обществото, движещи сили, ценности. Необходими
са нови идеи и решения, които ще съответстват на реалностите и предизвикателствата на информационната епоха. Ние присъстваме не на края
на историята, нито на края на социализма, а на раждането на постиндустриалната и посткапиталистическата алтернатива на световното
развитие.
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ІV. Можеше ли да се запази обществото на социализма в
България? Опит за оценка на 10 ноември 1989 година
Главният аргумент в оценката на крайнолевите критици за 10 ноември
1989 г. е, че той откри пътя за ликвидиране на социалистическото общество в
България. Главната слабост на тяхната критика обаче е липсата на отговор на
въпроса можеше ли да бъде запазено социалистическото общество у нас през
1989 година и през прехода.
Съвременните български социалисти и Българската социалистическа партия трябва да имат необходимата интелектуална и политическа сила да стигнат
до корена на истината по този въпрос, колкото и тя да е драматична за нас.
Вярно е, че съвкупният резултат на прехода е реставрацията на капитализма в България. При това не на съвременния, а на дивия капитализъм на първоначалното натрупване на капитала. Сегашните български поколения живеят в
условията на жестоко капиталистическо общество, което отгоре на всичко се
намира в тежка финансова и икономическа криза.
Това е трагичен исторически факт. Трагичен за БСП, трагичен за българския народ, голямата част от който потъна в бедност и непоносим жизнен стандарт. Днес ние сме най-изостаналата и най-бедната страна – членка на Европейския съюз, с неколкократно по-ниско жизнено равнище от другите членки
на Съюза.
БСП трябва да говори високо и ясно за извършената през прехода реставрация, за капиталистическата същност на сегашното общество като източник на масовата бедност, на безработицата, на кризата в здравната система и в
образованието, в пенсионната система, да разяснява структурния характер на
икономическата криза. Нашата крайна цел си остава преодоляване на капитализма, въпреки че съветският модел на социализма претърпя крах.
На въпроса обаче можеше ли да бъде запазен социализмът в България през
1989 г. и през прехода верният отговор е – не, не можеше. Първо, защото крахът
на българския социализъм е част от краха на съветския модел на социализма.
Второ, защото се разпаднаха СССР, СИВ, Варшавският договор. Трето, защото
бе ревизирана Ялта. Да се съхрани социализмът в една отделна страна на социалистическата общност, когато тази общност вече не съществува, е илюзорно, а
не реалистично мислене.
Единствената реална възможност да бъде съхранен исторически съветският, включително и българският, социализъм бе да се осъществи неговото
дълбоко реформиране и модернизация. Реализирането на тази възможност
сега наблюдаваме в Китай, Виетнам, Куба. В СССР и в Източна Европа тя не
можа да бъде осъществена поради провала на перестройката.
Като подчертавам това ключово положение, съвсем не искам да снема конкретната историческа отговорност от БКП и БСП, в дадения случай от ръководството на БСП след 1989 г., за протичането на прехода. Историята ще определи и осмисли тази отговорност. Подчертавам го, за да оспоря абсурдната
левичарска теза, че 10 ноември 1989 г. е замислен и осъществен от БСП като
прелюдия към реставрацията на капитализма и че е могло да бъде спасен соци-
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ализмът у нас. Подчертавам го още и заради това, че в онзи огнедишащ момент
пред БСП и нейното ръководство застана съвършено нов дневен ред: запазване
на гражданския и етническия мир, предотвратяване на вътрешни кръвопролития, каквито станаха в Русия, Югославия, Кавказ, Прибалтика, провеждане на
демократични реформи и избори, изготвяне на нова конституция. Съхраняването и модернизиращото се развитие на Българската социалистическа партия е
крупен исторически факт на нашия преход.
Разбира се, БСП не трябва да бяга от своите отговорности за протичането
и резултатите на прехода. Но БКП и БСП не са инициирали реставрацията. (Изключвам отделни нейни дейци, които измениха на социализма.) Реставрацията е продукт на десния неолиберален модел на прехода. Като социалистическа
партия, от Бузлуджа насам, ето вече 120 години БСП се бори за преодоляването
на капитализма, през 1990 г. прегърна идеите на демократичния социализъм и
днес продължава да е вярна на тази своя историческа мисия. Въпросът е анализите на грешките, допуснати в прехода, да се превърнат в уроци за бъдещата
борба и за бъдещите социалистически поколения.
Изключително важно значение за анализа на прехода има оценката на 10
ноември 1989 година.
У нас, и в десните, и в левите среди, включително в БСП, съществуват различни оценки на това събитие. Диапазонът им е твърде широк – от „изключително историческо събитие“ до „дворцов преврат“.
В това няма нищо неестествено. Първо, защото има различни гледни точки и различни призми. И второ, защото оценката на големите събития и личности е компетенция на историята, а тя се нуждае от време и дистанция. Днес е
рано за цялостна оценка на 10 ноември 1989 година.
Съвременните дискусии по този въпрос трябва да осветляват важни страни и факти в това събитие и да не се бъркат в работата на историята. Тя ще
разкрие кой кой е в прехода и ще отдаде всекиму заслуженото.
Съществен момент при оценката на 10.ХІ.1989 г. е отговорът на въпросите:
необходим ли беше Десети ноември и беше ли той вътрешно дело, или дело на
Москва, както не се уморяват да внушават някои наши и чужди наблюдатели
на българските работи.
Моят отговор на първия въпрос е: да, Десети ноември беше необходимо,
но закъсняло събитие. Необходимо, защото реалният социализъм беше натрупал голям кризисен потенциал, бе навлязъл в сериозна икономическа криза и
неговото дълбоко реформиране и модернизиране бе вече станало свръхактуален въпрос. Закъсняло, защото краят на 1989 г. беше 12 без 5 от окончателния
провал на съветската перестройка, от разпада на СССР и рухването на социалистическата общност.
Времето на 10 ноември не бе 1989 година, а много по-рано. Последната реална възможност за дълбоко реформиране и модернизиране на съветския и на
българския реален социализъм бе 1981–1982 г., когато Леонид Брежнев почина
и за ръководител на КПСС и съветската държава бе издигнат Юрий Андропов. Както вече подчертах, той притежаваше интелектуалните, политическите
и личностни качества да бъде исторически лидер на реформирането и модер-
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низирането на съветския социализъм. Той и направи първите стъпки в това
голямо историческо дело. В българското Политбюро в онзи момент имаше силно реформаторско ядро, което не беше организирано, но не беше и в хаотично
състояние. Ала историята, и може би не само тя, пожела друго. Андропов бързо
си отиде след една година гаснене в кремълската болница и Черненко зае неговото място в Кремъл. Живков, който беше в близки отношения с Черненко и
бе добре информиран за състоянието на Андропов, взе навреме необходимите
политически и персонални мерки. Кризата на режима и на страната продължи
да се задълбочава и през 1989 г. придоби акутни форми. Десети ноември сложи
край на авторитарния режим на Т. Живков, но бе вече късно да осъществи дълбоко реформиране и модернизиране на социализма.
Разбира се, съдбата на реалния социализъм и на социалистическата общност зависеше не от реформирането на социализма в България, а от успеха на
реформирането му в Съветския съюз – ядрото на социалистическата система.
Но както показа опитът на Словения например, реформите и резултатите от
тях изиграха голяма роля в нейния национален преход.
Що се отнася до втория въпрос – вътрешно или московско дело е 10.ХІ.1989
г., моето мнение е следното. Наивно е да се смята, че както в България, така и
в другите европейски социалистически страни можеше след геополитическите
реалности и договорености от Ялта и в условията на Варшавския договор и
СИВ да се предприемат сериозни политически промени без консултации с Москва, още по-малко – против Москва. Несериозно е да се отричат консултациите
с Москва, активността на съветския посланик в подготовката на 10.ХІ.1989 г. –
неговите неколкократни срещи с Т. Живков, широко и публично дискутирани
в печата след ноемврийските събития, включително и от самия него. Но също
така е неправилно от този факт да се прави заключение, че Десети ноември е
дело на Москва. Подготовката и реализирането на 10.ХІ.1989 г. е в основата си
българско вътрешнопартийно и вътрешнодържавно дело, извършено, естествено в онези условия, със съгласието и подкрепата на Москва.
Често се задава въпросът: доброволно ли е подал оставката си Тодор Живков? Всеки, който го познава като политик, стоял повече от 30 години начело
на партията и държавата, отлично знае, че такава демократична проява и такъв
морално-политически жест не бяха присъщи нито на личността, нито на политическата стилистика на Живков. Тогава защо се съгласи да подаде оставка?
Обясненията, че еди-кой си го е убедил или че той е проявил идеализъм, не
са убедителни. Той все още е разполагал с необходимия властови ресурс да се
справи с която и да е политическа персона. Но истина е, че Живков нито предприе персонални политически действия срещу някого, нито направи опит да
използва възможностите си и да активира съответни силови структури по време на Десетоноемврийския пленум. Това е факт.
Днес се наблюдават две крайности в оценката на Тодор Живков. Едната
е оценката на преходната десница и тя е крайно негативна, дискредитираща и
личността му, и политиката му. Другата е на определен кръг в левицата, който
идеализира личността и приносите на Тодор Живков.
Мисля, че и двете крайности са продиктувани от конюнктурата, а не са ре-
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зултат от сериозни исторически изследвания. Расте необходимостта от по-спокойно и обективно разглеждане на 30-годишното управление на Тодор Живков,
за което е нужна и по-голяма дистанция във времето. БСП би трябвало да инициира солидни изследвания за трима от лидерите на партията през годините на
социализма – Трайчо Костов, Вълко Червенков и Тодор Живков.
Но да се върнем в 1989 година. Решаващите фактори Тодор Живков да подаде оставка според мен са следните:
– Рязкото влошаване на вътрешното положение – огромен за мащабите
на страната външен дълг, спад на жизненото равнище, нараснало недоволство,
поява на опозиционни на режима неформални организации.
– Негативното отношение на Москва – публична тайна, особено след публикуването на мемоарите им, са хладните отношения между Горбачов и Живков. Освен това Живков допусна и тактическа грешка. По стар рефлекс и за да
провери отношението на Москва, той я информира чрез съветския посланик у
нас, че има намерение да излезе в оставка. Москва незабавно му съобщава своето съгласие и Виктор Шарапов не само му предава това съгласие, а и в неколкократни срещи с него уточнява срока и начина на оставката. От своя страна
Живков отлично знае, че ако Москва затвори крана на нефта, газа, суровините
и пазарите, за неговата власт не остава никакъв шанс.
– Разрастването на нежните революции в Унгария, Полша, Чехословакия,
ГДР. Берлинската стена пада на девети ноември.
– Отслабването на личната му вътрешнопартийна стабилност – загуба на
политически и морален кредит вътре в БКП, в самия ЦК и дори сред най-верните му поддръжници.
– Действията на оформилото се през 1989 г. антиживковско ядро в Политбюро начело с Петър Младенов, който пише открито писмо, където поставя
въпроса за оставката на Живков. В това ядро влизат още Андрей Луканов, Добри Джуров, Георги Атанасов, а по-късно се включват Йордан Йотов и Димитър
Станишев.
В заключение – оценката на 10.ХІ.1989 г. изисква спокоен и обективен
исторически анализ. Това е много важно възлово събитие в съвременната
история на България, на българския социализъм и на Българската комунистическа партия. По своя замисъл и по своята същност Десети ноември бе необходима, но закъсняла във времето инициатива на БКП да започне реформиране на реалния социализъм у нас. Неуспехът на реформаторската мисия
на Десети ноември се дължи и на определени вътрешни причини, но преди
всичко на рухването на социалистическата общност и разпадането на СССР
като ядро на системата.
Урокът на това историческо събитие е: съществуването, жизнеността
и бъдещето на социализма са в пряка и най-дълбока зависимост от неговото
обновление и модернизиране.
Кратко казано – бъдещето на социализма зависи от социализма на бъдещето.
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V. Как се отрази преходът върху жизненото равнище на
народа ни?
Смисълът и историческото оправдание на всяка голяма промяна в развитието на една страна са напредъкът на страната и повишаването на жизненото
равнище на нейното население. Нашият преход навлезе в третото си десетилетие. Тази година той е в 23-тата си година. За БСП и левите политически формации социалният критерий е първостепенен темел в равносметката на прехода.
Жизненото равнище и качеството на живот са съвкупен измерител на постигнатото и непостигнатото в прехода. За нещастие преходът потопи народа в
страхотен социален упадък. За потвърждение на тази оценка ще се позова на
пет възлови факта, взети от Евростат:
Първи факт – България е най-бедната страна в Европейския съюз – българинът има жизнен стандарт от 3 до 5 пъти по-нисък от напредналите страни
на Съюза.
Втори факт – повече от две трети от населението живее в зоната на бедността, а пенсионерите, самотните хора, малообразованите етнически групи
живеят буквално в нищета. Единственото спасение за тях са финансовите помощи, които получават от емигрирали членове на семействата си. Ние сме членове на Европейския съюз, но по жизнен стандарт сме по-близо до Латинска
Америка и Африка, отколкото до Европа.
Трети факт – макроикономическата стабилност на държавата се гради
върху подкопаването на социалната стабилност. Г-н Дянков непрекъснато се
хвали с макроикономическата ни стабилност и дори я сочи като пример за останалите членове на ЕС. Но старателно избягва да говори за основата и за социалната й цена. Основата на нашата стабилност е мизерията на народа, цената
й се заплаща от хората на труда, върху които е стоварена цялата тежест за нейното поддържане. Коя европейска държава ще последва този безумен пример?
И най-закъсалите държави ни сочат като неевропейски, дори антиевропейски
модел.
Четвърти факт – растат данъците, цените на стоките и на битовите услуги, растат инфлацията и безработицата и само доходите на хората и пенсиите
са замразени. Те дори не се индексират спрямо инфлацията. Голяма част от населението се бори за своето биологическо оцеляване.
Пети факт – здравеопазването се намира в катастрофално състояние. То
става все по-недостъпно за бедните слоеве на обществото. Закриват се болници, лекарствата стават все по-скъпи. Голяма част от семейния бюджет се отделя
за лечение и въпреки това ситуацията е драматична, нацията се топи, защото
смъртността е по-висока от раждаемостта и защото емиграцията надхвърли
1 000 000 души.
Социалната ситуация вещае мрачни бъдещи времена за страната. Ако не се
приеме националната стратегия за догонващо развитие и за ликвидиране на бедността и мизерията, социалните сътресения са неизбежни. България търси следпреходните партии и водачи, които да я изведат от сегашния социален упадък.
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VІ. Има ли бъдеще социализмът?
На въпроса „Има ли бъдеще социализмът?“ може категорично да се отговори – да, има бъдеще. Съвременното световно обществено мнение вече е
оформило постановката, че е възможна една по-добра от капитализма обществена система. Това е логото на световния социален форум. Не са случайни явленията „Окупирай Уолстрийт“, разрастването на масовите протестни движения,
осъждането на световната криза като структурна криза на капитализма, латиноамериканските революционни процеси и така нататък. Да не говорим за модернизационните процеси в Китай, Виетнам, Куба. Или за растящата пропаст
между богатството и бедността в света и между хората.
Имануел Уолърстейн обоснова постановката, че съвременната капиталистическа свят-система се намира в бифуркация и появата на нова или нови системи е предстояща.
Така стигаме до проблема за постсъветския модел или модели на социализма. Това, което засега е ясно, би могло да се обобщи в няколко принципни
насоки.
На първо място, историческата практика показва, че са възможни различни модели на преминаване към социализма. Марксовият модел предвижда
естествен исторически начин на преминаване, т.е. обществото достига такава
степен на развитие, когато се започва не изграждане на социалистическо общество, а преминаване към социалистическо общество. Маркс никога на употребява термините „строителство“ на социализма или „изграждане“ на социализма. В неговите книги се говори за „възникване“, „преминаване“, „поява“ на
социализма.
По-късно се появи Лениновият модел на преминаване към социализъм
в неразвити или слаборазвити капиталистически страни. В този модел става
дума не за ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ, а за ИЗГРАЖДАНЕ НА социалистическо
общество в икономиката и в другите области. Същността на този модел е да
се осигури ускорено догонващо развитие на производителните сили, което по
презумпция е работа на капиталистическото развитие. В това се заключава
смисълът на Лениновото положение, че е необходимо цялостно преразглеждане на нашето разбиране за социализма – той бе осъзнал, че без развитието
на производителните сили до нивото на най-напредналите капиталистически
страни не може да става дума за преминаване към социализъм.
Именно такова ускорено догонване в развитието на производителните
сили до нивото на най-напредналите страни, при мощна социална регулираща
роля на държавата, наблюдаваме днес в Китай. Именно затова там се появяват
богати и свръхбогати китайци, но паралелно намаляват и започват да изчезват
стотици милиони бедни, а главната задача на реформите до 2949 г. е постигането на средна заможност за всичките милиард и 300 милиона граждани на Китайската народна република. Фантастична цел!!!
Може да се предположи появата на разнообразни модели на социализма
през ХХІ век. Не само на социална, но и на цивилизационна, териториална или
друга основа, например латиноамерикански, европейски или други модели. Со-
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циалистите и комунистите трябва да уважават развитието на историята такова,
каквото то реално е, в неговото действително многообразие, а не да се опитват,
както правехме ние, да командват историята, да я напъхват в предварително
създадени мисловни схеми. Висшият закон на общественото развитие е самата
способност на обществената система да се развива, т.е. иманентността на развитието на неравновесните системи.
Няма никакво основание да се иска развитието на Китай да повтори или
да е идентично с развитието например на САЩ или на някоя друга западна
страна, както и обратно. Всички страни и цивилизации са в постоянен контакт
и диалог, тяхното развитие е все повече взаимносвързано и взаимнозависимо,
но не е подчинено и йерархиризирано едно към друго.
Главното предвиждане за ХХІ век е, че това ще бъде век на разнообразно
по моделите си развитие: от индустриален и информационен тип, от социалистически и капиталистически вид, от напреднали и изоставащи страни, региони
и цивилизации.
Социализмът няма как да бъде изваден от бъдещето. Можем ли да си представим утрешния свят без милиард и триста милионния социалистически Китай! Социализмът се обновява, модернизира се, за да предложи по-добри решения на проблемите, породени от новите реалности и предизвикателства. Ние
говорим за грешките и деформациите в съветския модел не за да го обругаваме,
а за да изключим тяхното появяване в бъдещите социалистически модели на
обществено устройство.
Вече стана дума, че Ленин още в началото на миналия век направи обобщението: „НИЕ ТРЯБВА ДА ПРОМЕНИМ КОРЕННО РАЗБИРАНЕТО СИ ЗА
СОЦИАЛИЗМА.“ И което е още по-важно – въведе НЕП (Нова икономическа
политика) „сериозно и задълго“, както той се изразява. В наше време модернизацията на социализма е реализация на това Лениново проникновение. Тя,
модернизацията, е новото разбиране за социализма в новите условия.
Погрешно е да се натиква това ново разбиране в каквито и да било предварителни абстрактни схеми. Този филм вече сме го гледали и прескъпо заплатили. Но два-три урока от краха на съветския модел трябва да бъдат ясно
артикулирани.
Първият урок – постсъветските модели на социализма трябва да дадат
тласък и простор за развитието на производителните сили до нивото и отвъд
нивото на най-напредналите страни в света. Докато това не стане, историята
няма да включи зелен светофар за преодоляване на капитализма и преминаване към социализма. Това означава:
• В напредналите страни социалистите да предложат по-добри алтернативи за устойчиво развитие на икономиката и за осигуряване на по-добро качество на живот на хората, свръхактуален въпрос за Европа например.
• В развиващите се страни социалистите да разработят догонващи стратегии за ускорено достигане на напредналите страни и за решително издигане
на жизненото равнище на всички граждани.
• В изоставащите страни социалистите да предложат визии и стратегии
за преодоляване на изоставането и бедността.
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Великата глобална революция, която е двигателят на настъпващата нова
информационна епоха, прави напълно реалистична такава историческа перспектива. Разбира се, осъществяването й е процес, изпълнен с гигантски трудности, но примерът на Китай показва, че този процес е възможен, ако има силни партии и крупни пасионарни исторически личности.
Вторият урок – реализирането на стратегиите за догонващо развитие е
продължителен и сложен процес. В него действат и неадекватни с природата
на социализма механизми и инструменти. Това не е въпрос на политически избор, а е обективен процес. Не може да допускаш частна собственост и да не
допускаш забогатяване. Не може да имаш пазарна икономика и да елиминираш
основни пазарни принципи. Разбира се, регулиращата функция на държавата
внася повече справедливост в обществото. Но в преходния период се наблюдава симбиоза между социалистически и капиталистически форми на развитие.
Всъщност, ако хвърлим поглед върху цялото историческо развитие, приемствеността и конвергенцията са атрибутивни белези на историческите процеси.
Не трябва да се шокираме от появата на такива симбиозни или конвергентни форми. Те са част от механизмите на догонващото развитие на производителните сили в страни с победила социалистическа политическа революция, но
с недостатъчно развити капиталистически икономики. Например уникалната
постановка на Дън Сяопин за котката – „важен е не цветът на котката, а дали тя
лови мишки“. Или още по-смелата му формула – „Една държава – две системи“.
Както вече отбелязахме, преходните периоди не са „чисти“ социалистически
периоди, а реализират и недоведени докрай капиталистически процеси на развитие.
Изобщо, грубо, но ясно казано, конвергенцията не е идеологическа диверсия на капитализма срещу социализма, а форма на историческото развитие
– новото се съдържа в лоното на старото, гениалните статуи на Микеланджело
са били в мраморните блокове на Сиена, преди геният на твореца да махне от
тях излишното.
Изводът: Социализмът има бъдеще. Но предстои много работа на историята и на социалистическото движение за фундаменталното обновление на
сегашния социализъм и за появата на моделите на социализма на новата информационна епоха.
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ГОЛЯМАТА ЛАКОМИЯ И НЕЙНИТЕ ПОДАНИЦИ
Само нови финансови регулации могат да реабилитират
държавата, политиката и демокрацията в борбата за
един по-справедлив свят
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Европейските срещи на върха идват една
след друга и се провалят… „Пазарите“
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24

ветовната финансова и икономическа криза бушува вече пета година. За опустошенията, които нанася на жизнения стандарт, сигурността и перспективите на милиарди хора, се пише и говори всеки
ден. Ако внимателно следим движението на парите
обаче, трябва просто да се изсмеем на драматичния
повик към всички: „Криза е, налага се да стягаме коланите!“. Защото

кризата оряза доходите на обикновените
хора и увеличи богатството на най-богатите
Доказателствата могат да се вземат от произволна точка на света.
През 2010 г. авоарите на най-богатите хора, живеещи в Швейцария, са се увеличили с 16 млрд. евро.
Богатството на 300-та най-богати се е увеличило за
една година с 4,7 процента2.
През 2011 г. състоянието на най-богатите британци не само не намалява, не просто се увеличава,
то поставя рекорди! Според годишния списък на богатството, публикуван от „Сънди таймс“3, общото
състояние на хилядата най-богати лица във Великобритания се е увеличило с 4,7% до 414,26 млрд. паунда (508 млрд. евро). Въпреки тенденциите на страната
към рецесия. Въпреки големите бюджетни съкращебр. 9/10 – год. XV
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ния. Въпреки повишената безработица. Този рекорд бие рекорда от последната
предкризисна година – 2008 г., който е 412,85 млрд. паунда.
През 2011 г. е поставен и друг рекорд – в страната има 77 милиардери. При
това класацията на вестника не отчита банковите сметки, а само недвижимата собственост и участията в компании. С депозитите картинката би била още
по-категорична. Остава да си блъскаме главите как така най-богатите печелят
от кризата, докато повечето губят. А докато губят, пропагандата им набива, че
така е правилно – че трябва да сърбат попарата на лошите национални финансови и икономически показатели.
Сигурно има някакъв супер професионален отговор на този въпрос. Но
и публицистичният, взет от фейсбук, май не е далеч от истината: „Гладът не е
заради това, че не можем да нахраним бедните, а заради това, че не можем да
нахраним богатите.“
Става дума за голямата лакомия, която черпи оръжия от промяна на правилата, от заобикаляне на правилата, от блокиране на всякакви опити за постигане на някаква социална справедливост. И, разбира се, от масираната пропаганда, която не дава достъп на обикновения човек до реалните процеси и
техните пружини. Защото не е вярно, че който е умен и работлив, непременно
ще постигне социално благополучие. Не е вярно, че работливите народи имат
висок стандарт, а „мързеливите“ заслужено живеят бедно. Не е вярно, че огромните богатства се натрупват просто с много работа, квалификация, борбеност и изобретателност. Не е вярно, че това, което е, е естественото състояние
на света. Състояние, което нито трябва, нито може да бъде променено.
Затова първата глобална крачка по новия ляв път днес е

истината за правилата, които управляват света,
да стигне до колкото може повече хора
Истината за алчността на малцината, които ограбват труда на мнозинството, да стане факт на общественото съзнание.
Лакомията, която води до глобални бедствия, се признава и от високопоставени десни политици. Германският финансов министър Волфганг Шойбле
например неотдавна критикува „безграничната алчност и стремежа към все
по-високи печалби на капиталовите пазари, които съвсем не са невинни за банковата и икономическата криза, а и за последвалата криза в цели държави, с
която се сблъскваме от 2008 г.“4
Лакомията бива малка и голяма. Ето един пример за малка лакомия, взет
от финансовия свят с наше, родно участие. През юли 2012 г. българското правителство пласира петгодишни еврооблигации на стойност от 950 млн. евро с
доходност 4,436%. На български финансови субекти обаче беше забранено да
участват в изкупуването. В сделката участваха 360 инвеститори – инвестиционни, застрахователни, пенсионни фондове, хедж фондове и банки. След това
част от облигациите бяха препродадени на български купувачи – пенсионни
фондове и банки, но при доходност ... 3,5 процента5.
Така близо един процент остава в привилегирования купувач. Ако гово-
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рим за 1/10 от обема, печалбата на чужденеца е от порядъка на един милион
евро за година. Пита се: срещу какъв труд? Образно казано, срещу натискане
на две копчета на компютърната клавиатура („приеми“ и „прати“). А за колко
време може да изкара този милион евро един производител на реални стоки и
услуги? Например ако произвежда хляб?
Може би в инвестиционния случай става дума за някаква страхотна квалификация, която би трябвало да бъде заплатена скъпо и прескъпо? Да, ама в
какво се състои разликата между препродаването на облигации и препродаването на банички? Май само в това, че някои ще нарекат далаверата с баничките
спекула, а далаверата с облигации – висококвалифицирана финансова сделка.
Случаят изглежда като кокошкарска история в сравнение с други „висококвалифицирани“ операции. Като тази например: частни банки вземат от Европейската централна банка пари с лихва от 1% и ги дават на Гърция, но срещу
4–5% за тримесечни заеми и около 12% за десетгодишни облигации. През май
2011 г. лихвите за десетгодишен период започват да надхвърлят 16,5 процента.

„Спасяването на Гърция“, или един пример за голяма лакомия
Заради срива на гръцката икономика и огромния външен дълг на страната
(днес той е 150% от БВП) Европа и светът тръгнаха „да спасяват“ Гърция. Ето
как изглежда това спасение:
– През май 2010 г. „тройката“ (МВФ, ЕЦБ и ЕК) отпуска на закъсалата
страна заем от 100 млрд. евро; през март 2012 г. – втори транш от 130 млрд. евро;
очаква се тази година да бъде отпуснат още един транш от 31,5 млрд. евро.
– За да може да погасява лихвите, Гърция започва да продава шестмесечни и тримесечни облигации. Тоест да взема нови заеми, за да връща старите.
Пазарите въобще не се назлъндисват. Търсенето на гръцки облигации е от два
до четири пъти по-голямо от предлагането.
– През август т.г. Агенцията за управление на външния дълг на Гърция
съобщава, че е събрала 3,13 млрд. евро с лихва от 4,48%. Финансовото министерство обявява, че ще приеме още оферти в размер на 30% от търгуваната сума.
Акумулираната сума достига 4,3 млрд. евро. Тя е необходима за погасяване на
облигационен заем с падеж на 20 август.
Само по този заем Гърция плаща лихви от порядъка на 50 млн. евро. (А
пиесата се повтаря всеки месец, по веднъж или два пъти, с различни суми и с
малка разлика в лихвените проценти.)
Срещу каква работа „спасителите“ печелят тези пари? Срещу каква суперквалификация? И кой трябва да изработи тези пари? Гърците, разбира се. Но
тъй като икономиката им не е в растеж, парите ще се вземат от орязване на
заплати, пенсии, социално дело, здравеопазване и прочее.
В същото време Европейският фонд за финансова стабилност (ЕФФС)
също продава облигации, но на лихва от 0,14%. Защо този фонд със събраните
пари не купи гръцки облигации, пък да „одере“ съседите с десет пъти по-висока
лихва? С 1,4%! Защото правилата не позволяват. Защото Гърция трябва да бъде
одрана не с десет, а с тридесет пъти по-голяма лихва. Сега им е паднала.
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Между другото самото германско финансово министерство обяви, че до
края на 2011 г. гръцкото правителство е превело на Германия 380 млн. евро
лихви върху заемите, с които най-силната европейска икономика е участвала в
първия спасителен пакт. Лихвите по въпросните заеми се движат между 3,423
и 4,528 процента.
Факти от този сорт обаче, осветляващи финансовите аспекти на европейската „доброта и загриженост“, са хвърлени в мъгла. Неслучайно мощните медии всеки ден обясняват как „мързеливите“ гърци трябва да правят още и още
съкращения, да дават още и още жертви, докато „загриженият“ свят ги „спасява“. Никоя от големите медии не изкарва на светло шаячната истина за разликата в лихвите. А именно тази истина по един много ясен начин показва в каква
посока се движат парите.
В края на август гръцкият министър-председател Андонис Самарас каза,
че не иска повече пари, а малко въздух, за да постигне страната растеж. Той
помоли за отсрочка от две години, в които да осъществи бюджетните мерки,
наложени от спасителния план. Мощен хор от европейски политици и финансисти обаче извика „Не може!“. Как така гърците ще се отпускат! А защо да
не може? Защото грабежът, пардон – спасяването, трябва да бъде качествено и
пълноценно.
Европейското възмущение от „претенциозните“ гърци понякога се редува с европейско удовлетворение. То беше демонстрирано на 29 август, когато
гръцкото правителство внесе законопроект за премахване на представителните разходи на премиера, председателя на парламента, министрите и зам.-министрите (за всички данни за Гърция, посочени по-горе, виж 6)6. Достойна за
уважение саможертва! От тук насетне гръцкият премиер, ако иска да почерпи
едно кафе, ще трябва да се бръкне в частния си джоб. От това щели да се спестят
400 хиляди евро годишно. Над 120 пъти по-малко от тримесечната печалба на
„спасителите“, за която вече стана дума.

Възпитателно е, когато към цинизма се добави и унижение.
А в голямата лакомия институционалният цинизъм често е придружен и
от личен. В края на май генералната директорка на МВФ Кристин Лагард се
изяви с публично възмущение от „всички онези хора в Гърция, които се опитват да избягнат плащането на данъци“. В същата седмица стана ясно, че тя
самата не плаща никакъв данък върху заплатата си от 467 940 щ.д. плюс режийни на стойност 83 760 щ.д. за година. За да получи такава чиста сума, редовият
данъкоплатец в САЩ трябва да плати 35% данък върху доход от 630 000 щ.д.
Разбира се, Лагард не си е измислила тази екстра. Тя й е дадена от Виенската
конвенция, която постановява, че „дипломатическите служители ще бъдат
освободени от всички задължения и данъци, дължими като физическо лице или
притежател на недвижима собственост…“ 7. Извоювана привилегия, така да
се каже. Когато обаче човек я има, би трябвало да бъде по-въздържан, обсъждайки финансовите отговорности на другите.
Този цинизъм всъщност ясно показва как широките кръгове от богатите

27

ТЕОРИЯ
отговарят на въпроса

„Кой трябва да плати сметката на кризата“
Има, разбира се, примери и в обратна посока. Стивън Кинг и Уорън Бъфет
са сред извънредно богатите американци, които призоваха правителството да
ги обложи с по-високи данъци. Те обаче не срещат разбиране в своите среди.
И така, в края на април стана известно, че за три години Европейската
централна банка (ЕЦБ) е отпуснала на банките от еврозоната заеми в размер на
един трилион евро при лихва от 1%. Всеки може да сметне за какви пари става
дума, ако този трилион след това е раздаден с лихви от 3–4% (за тригодишни
книжа). И къде са тези пари? В кого са? От кого са изкарани? Ако са напечатани,
кой плаща сметката?
Ето как се изразява дясната преса: „Използването на евтините заеми на
ЕЦБ (1% лихва) наистина даде на банките стимул да ги вложат в държавен дълг
на Испания и Италия... и така да направят бърза печалба“ 8. Това направо си е
трогателен стимул. Взимаш двадесет лева от някого, даваш ги на друг и си печелиш един обяд. Ами ако смятаме двеста милиарда? Или петстотин милиарда?
Разбира се (понеже е добър и професионален), вестникът уточнява, че
банките не са вложили тези пари в заеми за бизнеса и домакинствата, което би
смекчило ефекта от бюджетните съкращения. Ама защо пък да го правят? При
домакинствата има несигурност, има процент лоши кредити. Виж, при държавата Италия е друго – тя със сигурност няма да фалира. Освен това защо да се
занимават с бизнеса и домакинствата? Някой да ги кара? Да ги стимулира?
И все пак тези колосални печалби кой ги изкарва?
Разбира се, „мързеливите“ гръцки, италиански и испански граждани, които от сутрин до вечер се гънат в малките си семейни хотелчета и треперят
при мисълта, че този сезон може да фалират. Или гръцките, италианските
и испанските рибари, който по цял ден хвърлят мрежите. Именно те, „мързеливите“, всъщност изработват стотиците милиони евро, предназначени да
попаднат в банковите сметки на „работливите“ английски, люксембургски,
немски и прочее банкери. Които печелят, защото, видите ли, поемат страшния риск... да не си получат парите. Въпреки че обичайна практика е да ги застраховат, отделяйки част от кражбата – пардон, от печалбата – за съответния
застраховател.
При това голямата лакомия не се ограничава само с търговията с пари и
всякакви финансови деривати. В доклад на Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО) за 2011 г. се посочва, че само 2% от срочните договори
за хранителни суровини приключват с действителна доставка на определена
стока. Останалите 98% се препродават от спекуланти преди датата на изтичане
на договора. Доклад от 2009 г. пък, предназначен за американския Сенат, който критикува спекулата на зърнения пазар, посочва факта, че някои търговци
притежават по 53 000 договора9. Нали се сещаме кой изработва спекулативните
печалби – същите тези „мързеливци“, за които неолибералните философи много обичат да приказват. Ами, свободна търговия, казват. Да, но

28

бр. 9/10 – год. XV

ТЕОРИЯ
когато свободата на търговията увеличава глада по света, тя се
превръща в робство за мнозинството
На фона на голямото ограбване някои „притеснения“ на Европейската комисия звучат направо трогателно. Например притеснението, че през 2008–2010
г. заплатите в България нараснали твърде много – с цели 27,8 процента10! Поради което през февруари тази година ЕК предупреди страната ни и я постави под наблюдение. Родните десни папагали също виждат в нарастването на
заплатите големия проблем на Европа. Обсъждайки плахите мерки на Франсоа
Оланд да постави пранги на финансовите спекулации, в. „Капитал“ с удоволствие цитира главния изпълнителен директор на „Пежо“ Филип Варен, според
когото големият проблем на неговата компания идвал от цената на труда. За
последните 10 години разходите за един работник на час във Франция се били
вдигнали с 31%, а в Германия, видите ли, само с 19 процента11!
Защо обаче не представят други данни? Например как се променя делът на
заплатите и осигуровките в добавената стойност.
Статистиката показва, че през 80-те и 90-те години на ХХ век този дял е намалял с повече от 8 пункта от БВП. В същото време сумите, изплащани на собственици на капитал и земи, са се увеличили от 3% на 8% от брутната добавена
стойност за периода от 1982 г. до 2007 г.12 „Доходите от капитал, от лихви и дивиденти се ползват с огромни привилегии. По данни на националното счетоводство 80% от тях се изплъзват от прогресивния данък благодарение на многобройните специални режими за опрощаване на данъци… За пет години, от 2003
до 2008 г., мащабът на раздаваните подаръци нарасна с 47%, като се увеличи от
50 на 70 млрд. евро… Дивидентите са нараснали от 3,2% от БВП през 1982 г. на
8,5% през 2007 г. А това представлява прехвърляне на 80–100 млрд.“ 13

Още нещо за механизма на задълбочаващото се неравенство
Механизмът за обогатяване на висшето финансово съсловие е всъщност
много прост. Колкото по-големи финансови трудности има една страна, толкова по-лоша оценка й дават световните рейтингови агенции, толкова „по-рисково“ става според тези оценки отпускането на кредити за нея, толкова по-високи
лихви й искат финансовите институции.
За да изпроси милост от пазарите, съответната страна съкращава драстично разходите. Което по правило удря обикновените граждани. От това обаче
финансовите институции генерират по-високи печалби. Печалби, които не могат да бъдат определени по друг начин, освен като паразитни и спекулативни,
доколкото не са резултат от вложен труд, време и интелект.
Ето как сферата, която потопи света в кризата, получава яки бонуси, за
да спасява света, който потопи. Преди да застане в ролята на спасител обаче,
тя самата трябваше да бъде спасена от същите тези, които потопи и които след
това започнаха да я молят за спасение.
Образно казано, получи се следното: имам 100 лева, но моята банка фа-
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лира и ми вземат 20 лева, за да я спасят (защото била кръвоносната система
на обществото – без нея нямало как да се развивам, от нея трябвало да вземам
пари, за да върви бизнесът ми или да увелича потреблението си). След това аз
наистина се нуждая от пари, искам 100 лева от банката, но тя, позовавайки се
на едни експертни оценки, ми казва, че съм станал рисков кредитополучател,
защото вече нямам 100 лева, а само 80. Затова ми дава кредита, но не срещу три,
а срещу пет процента лихва. Тя не е пострадала от кризата (аз съм я спасил с
моите 20 лева), но аз пък съм обеднял с 25 лева, вместо само с три. Ето ти разслоението. Логично, пазарно, съвременно и преди всичко „правилно“.
Не трябва обаче да крием и факта, че още в началото на кризата бяха предприети мерки срещу това разслоение. Например през октомври 2008 г. германското правителство прие ограничение на заплатите на мениджърите на затруднените банки – максимум 500 хил. евро годишно. Представяте ли си, таван от
40 хил. евро на месец, направо да ги ожалиш! И за да не бъде съвсем грубо,
законът предвиди изключения от правилото14.
Ето това се казва „голяма лакомия“. И когато икономисти и политици, в
чиито глави освен „печалба“ съществува и понятието „справедливост“, предлагат ЕЦБ директно да дава пари на закъсали правителства, цялото неолиберално
войнство настръхва и надава вой: „Ама това е нарушаване на закона, на правилата, по които работи ЕЦБ!“.

А какво пречи правилата да се променят?
Защо е нужен посредник между централната банка и испанската държава
например? Защото, ако го няма, няма как с две натискания на копчета да спечелиш толкова, колкото хиляди хора биха спечелили с нормалния си производителен труд за целия си живот.
Разбира се, в публичното пространство се дава съвсем друго обяснение за
необходимостта от посредник. Ето как разсъждава президентът на Бундесбанк
Йенс Вайдеман: „Пълното премахване на дисциплиниращия ефект на нарастващите лихвени проценти би било фатално… Когато държавните кредити поскъпнат, рязко намалява изкушението да се вземат заеми“15. Много разпространен аргумент. Да, но закъсалите държави продължават да вземат заеми дори при
високи лихви не просто защото са изкушени. Те трябва да връщат стари кредити,
трябва да плащат заплати, пенсии, обезщетения; те трябва да поддържат здравеопазване, образование и пр. (Освен ако не решат, като България, че доходите и
социалните системи нямат значение, за разлика от финансовата стабилност.)
Като става дума за изкушения обаче, трябва да се споменат поне още три.
Първо, изкушението на финансовите пазари да изсмукват колкото може по-големи печалби, дори ако по този начин тласкат съответната държава към фалит. Второ, изкушението на самите закъсали държави да спрат плащанията, за да спасят
обществата си от мизерия и бунтове. Трето, изкушението на значими ръководни
фигури да се противопоставят на изкушението на алчността с нови правила.
Ако струпаме четирите изкушения на куп и се видят техните зависимости,
ще се очертае картината на днешната глобална социална битка.
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Един вектор на тази битка, независимо от политическите пристрастия на
нейните главни двигатели, получи мощен импулс през септември т.г.
На 6 септември управителният съвет на ЕЦБ взе решение да изкупува директно неограничено количество държавни облигации. Естествено реакцията
на финансовите среди беше повече от бурна. Най-рязък в своите коментари
беше германският финансов министър Волфганг Шойбле: „Възможен е съдебен
процес срещу плана на ЕЦБ за изкупуване на облигации“16. И защо? Защото
това щяло да доведе до финансиране на правителства чрез печатане на пари.
Какъв беше ефектът от решението на ЕЦБ? Лихвите, които финансовите
пазари искат от правителствата тръгнаха надолу. Например на 13 септември
Италия продаде три годишни облигации за 4 млрд. евро при доходност от 2,5%
– най-ниската от близо две години насам. За Испания – лихвата по базовите
десетгодишни испански облигации стана 5,62%, след като само преди месец и
половина беше стигнала 7,64%! Зад тези проценти се крие голяма драма. Това са
стотици милиони, които всяка година ще остават при испанския народ, вместо
да попадат в джобовете на „спасителите“. Разбира се, драмата е за последните.
И прекрасен повод обикновените хора в Испания да празнуват.
Само едно решение, последвано от една пресконференция на Марио Драги,

накара спекулантите рязко да ограничат апетита си
И изведнъж видни финансисти се плеснаха по челото и направиха заключението, че твърде е възможно на ЕЦБ изобщо да не й се налага да изкупува облигации. „Заплахата, че в рамките на новата програма ЕЦБ ще изкупува неограничено количество облигации, означава, че в края на краищата интервенция няма
да е необходима“, каза Паникос Деметриадес, управител на Централната банка на
Кипър и член на управителното тяло на ЕЦБ. После пояснява: „Никой няма да
посмее да спекулира срещу неограничената мощ на една централна банка.“
Думата „заплаха“ е много точна. Размаханият пръст е срещу всички, които, колкото по-закъсали страни има около тях, толкова по-силно потриват
ръце. Заплашени са паразитните печалби. Заплашена е огромната лакомия на
спекулативния капитал.
Друга, емблематична част от глобалната битка за социална справедливост
е близо 40-годишната история на

борбата за облагане на финансовите транзакции –
една от основните регулации
Съвсем малко история. През 1972 г. Нобеловият лауреат за икономика
Джеймс Тобин, който по никакъв начин не е искал да бъде свързван с левицата,
предлага международните финансови транзакции да се облагат с данък. Имал е
предвид главно валутния пазар. Според него този данък би могъл съществено
да ограничи спекулата и да натрупа сериозни суми, чрез които да се решават
глобални проблеми.
През декември 1997 г. Игнасио Рамоне в своя уводна статия в „Le Monde
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diplomatique“ под заглавие „Да отнемем силата на пазарите“ апелира: „Абсолютната свобода на движението на капиталите дестабилизира демокрацията.
Поради тази причина трябва да се създадат ограничаващи механизми. Единият от тях е данъкът „Тобин“...
На 3 юни 1998 г. в Париж печатни органи, профсъюзи, асоциации и физически лица създават Асоциацията за облагане на финансовите транзакции
в полза на гражданите (Attac – от френското Association pour une Taxation des
Transactions financiers pour l’ Aide aux Citoyens). Шест месеца по-късно, на 11–12
декември 1998 г., по покана на френската асоциация Attac се учредява и международно движение Attac. Така започва международната битка за облагане на
сделките с валути.
През 2002 г. специалисти изчисляват, че обемът на този пазар е от порядъка на един трилион долара. Предложенията за размер на данъка варират от
0,1% до 5 процента17.
Междувременно силата на финансовия капитал расте неимоверно. Ако
през 1997 г. финансовите транзакции са били 15 пъти по-обемни от производството, сега са 70–75 пъти!18. Специалисти твърдят, че дневният оборот на световния валутен пазар днес надвишава 4000 милиарда долара19.
Няколко парламента приемат по принцип необходимостта от такава глобална регулация – Канада (през 1999 г.), Франция и Белгия (през 2004 г.).
През март 2010 г. Европейският парламент приема резолюция, с която настоява Еврокомисията да разработи план за въвеждане на данък върху финансовите транзакции. „Ако глобалното въвеждане на този данък се окаже невъзможно, ЕС трябва да разгледа възможността за неговото едностранно въвеждане“,
се казва в решението20.
На среща в Торонто през юни 2010 г. Г-20 решава, че всяка страна, която
сметне за нужно, може да наложи данъци върху дейността на своите банки, но
отхвърля идеята за глобално облагане на финансовите операции. Германският
канцлер Ангела Меркел с разочарование констатира, че в Г-20 няма единна позиция и потвърждава своето мнение, че такова облагане трябва да се приложи.
Същата година в Европейската комисия правят изчисления, че минимална
такса върху финансовите транзакции ще носи за държавите членки между 145
и 372 млрд. евро годишно21.
През юли 2011 г. ЕК отново настоява държавите да въведат такъв данък22.
През август 2011 г. след двучасова среща в Елисейския дворец тогавашният френски президент Никола Саркози и Ангела Меркел решават да поискат от
всички страни – членки на ЕС, да наложат от септември данък върху финансовите транзакции. Но „пазарите не харесаха идеята за облагането на финансовите транзакции“, както писаха вестниците23.
В края на септември 2011 г. и председателят на ЕК Жозе Барозу предлага на
Европейския парламент да приеме такса върху финансовите транзакции. Според него това би носило до 55 млрд. евро на година. Поет е ангажимент предложението да бъде обсъдено от 27-те страни членки. Барозу говори за такса от
0,1% – за операции с акции и облигации, и от 0,01% – за деривати. Форексът
(валутният обмен) не се визира. Повече от половината от приходите щели да
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бъдат за бюджета на ЕС, а останалото да се връща в страните членки24.
През януари 2012 г. Никола Саркози обещава да започне обсъждане на
проекта, известен като данъка „Тобин“, дори при липса на подкрепа от страна
на някои партньори от ЕС25.
Няколко дни след това британският премиер Дейвид Камерън заявява, че
Англия ще продължи да блокира облагането с данък на финансовите операции
в страните на ЕС, за каквото настоява Франция.
Пак през януари датското председателство на ЕС отхвърля идеята за въвеждане на данък върху финансовите транзакции в целия ЕС. Копенхаген заявява също, че е против приемането му само в страните от еврозоната, както
настояват Париж и Берлин.
Междувременно френските банки обявяват, че ще бъдат принудени да изнесат по-голямата част от своите финансови операции в чужбина, ако държавата въведе едностранно т.нар. данък „Тобин“. Швеция също излага свои аргументи „против“26.
Тук е мястото да се отбележи, че в средствата за масова информация, а
и в изказванията на политици и икономисти, твърде произволно се използва
името на Джеймс Тобин. На практика се говори предимно за облагане само на
част от търговията с акции. Някои (като Барозу) разпростират идеята и до търговията с облигации и деривати. Търговията с акции обаче в световен мащаб
заема само 3,5% от оборота на финансовите пазари. Втора по дял е търговията
с деривати – 39,3%, с облигации – 1,3%. Най-голям дял има пазарът на валути
– 55,9 процента27!
След толкова много говорене, съвещания, препоръки и призиви най-после, на 1 август т.г., новият френски президент Франсоа Оланд въведе данък върху част от търговията с акции. Неговият размер е 0,2% (Саркози до последно
предлагаше 0,1%) и засяга всички компании с основно седалище във Франция,
чиито акции се търгуват на борсите и които имат пазарна стойност над един
милиард евро. Става дума за 109 компании. Оланд смята, че така ще събере
около 170 млн. евро през 2012 г. и до 500 млн. евро през следващата година.
Франция наложи и друг данък с размер от 0,01% върху сделки със застраховки
при фалит по държавни облигации на страни от Европейския съюз.
Това е голям пробив. Голяма победа за всички, които настояват за регулации върху финансовия капитал и за някакви юзди на спекулативния капитал.
Голямата победа не е нито в обхвата на данъка, нито в сумите, които се очаква
да бъдат събрани. И обхватът е малък, и сумите са малки. Нанесен е обаче удар
върху едно табу. Крачката е малка, но кракът е на пътя. След точно 40 години
говорене за данъка „Тобин“ пръв на пътя стъпи социалистът Франсоа Оланд.
Цялата история за облагането на финансовите транзакции до този момент
показва колко дълга, трудна и изтощителна ще бъде борбата. Защото за финансовите спекуланти е абсолютно естествено ти да платиш 20% ДДС, когато си
купиш обувки, но е скандално неприемливо те да платят макар и 0,01%, когато
си купят един милион долара, които утре ще препродадат с печалба.
Европейската левица също се включи в тази битка. В своя декларация 1000
депутати от партии – членки на ПЕС, поискаха още от 2013 г. да започне обла-
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гане на всички финансови транзакции с 0,05% и изчислиха, че приходите от
такъв европейски данък ще бъдат 200 милиарда евро годишно.
Така че в интелектуално-политически план има поне една добра новина.
Финансовата криза е на път да очертае

финалната права на дългата идейна криза в лявото пространство
Първо, стана ясно какво левицата не може. Тя не може да защитава интересите на наемния труд и на социално слабите просто и само на национално
ниво. Времето, в което съумяваше да притиска националния капитал и да отвоюва придобивки и социална сигурност за широките слоеве, отдавна отмина.
Пресните примери са със социалистическите партии на Гърция и Испания...
Бидейки на власт, те бяха принудени да направят всичко, което поиска от тях
глобалният финансов капитал.
Второ, кризата направи твърде релефен субекта, който превръща капитализма в казинокапитализъм, в мутрокапитализъм (ще рече капитализъм, който
увеличава неравенствата, изтръгва социални придобивки, извоювани със столетни борби, и хвърля в несигурност милиарди хора, докато други – абсолютно
паразитно! – трупат милиарди). „Релефен“ не означава „на светло“. От левите
световни лидери най-точно го определи Франсоа Оланд: „В тази битка, която
започва, ще ви кажа кой е истинският ми противник. Той няма име, няма лице,
няма партийна принадлежност, той никога няма да се кандидатира и никога
няма да бъде избран. Този противник е светът на финансите“ 28.
Трето, кризата открои правилата, които управляват света. Те спокойно
могат да получат името „голямата световна лакомия“.
Четвърто, в общи линии станаха известни

регулациите, които трябва да се случат, за да бъдат променени
сегашните правила
• Спекулативният капитал трябва да плаща за фантастичните си обороти. Световните финансови транзакции за година са от порядъка на 3 450 000
милиарда евро29. Това е 75 пъти повече от оборотите на реалната икономика.
Ако бъдат облагани с данък дори от 0,1%, получената сума ще бъде от порядъка
на 3400 милиарда евро. Това е т.нар. такса „Тобин“.
• Местата, известни като „финансов рай“, трябва да бъдат унищожени.
В тях се укриват от данъци колосални суми.
• На акционерния капитал трябва да бъде сложен таван на допустимата
печалба – SLAM (Shareholder Limited Authorized Margin), на български – ГРАП
(Граница на разрешената акционерна печалба). Сега добре печелещи фирми
затварят печеливши производства само защото акционерите им искат да печелят още повече. Мултинационалната фармацевтична компания „Санофи“
например се готви да съкрати 2500 работни места, макар че през 2011 г. е реализирала печалба от почти 6 млрд. евро и е изплатила на акционерите си 1,3 млрд.
дивиденти30.
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• Банковата дейност трябва да стане прозрачна. В името на борбата не
само с нелегалните пари на престъпността, но и с бягството от данъци. Твърди
се, че само в Швейцария само гърци държат 20 млрд. евро, естествено укрити
от данъци31.
• Високорисковата финансова дейност трябва да бъде отделена от класическото кредитиране. Поддръжниците на този подход припомнят закона
„Глас–Сийгъл“, приет след Великата депресия и отменен по времето на Клинтън през 1999 г. Законът разделя банките на инвестиционни и обикновени и
така защитава влоговете и класическото кредитиране от банкерските авантюри
с високорискови операции.
• Капиталът трябва да си плаща за делокализациите и за освобождаването на работна ръка32.
• Наддържавните обединения трябва да създадат собствени рейтингови
агенции. Известна е ролята на сегашните „суперкомпетентни“ и „безпристрастни“ агенции в грабежите чрез спекулативни лихви. Във връзка с това Пол
Кругман припомня, че до месеца на смъртта на „Лемън брадърс“, чийто колапс
предизвика глобална паника, Standard & Poor‘s (S&P) даваше рейтинг А на тази
фирма33. Чрез собствени системи за кредитиране същите тези наддържавни
обединения трябва да влязат в конкуренция с прословутите световни финансови пазари и да охладят мераците им за спекулативни лихви.
Естествено списъкът е далеч по-дълъг. Общият знаменател на всички тези
регулации е реабилитация на държавата, реабилитация на политиката, реабилитация на демокрацията.
И тъй като последната дума от безкрайни употреби и най-вече злоупотреби е изпразнена от съдържание, необходимо е пояснение. „Демокрация“ означава избирателят действително да може да избира между политики и да овластява техните носители. Политиците да зависят от избирателите, а не просто от
анонимния и всемогъщ финансов капитал. Който, както правилно отбелязва
Оланд, никога и никъде не се кандидатира на избори.
Сама по себе си борбата за превръщане на тези регулации в действителност не е лява. Неслучайно и много политици на десницата говорят за регулации. Тя обаче е необходимото преддверие към бъдещи леви политики. Без
нея нито ще има ресурс за лява политика, нито ще бъде ограничена лакомията,
която копае все по-дълбоки пропасти между бедни и богати.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Голямото късогледство
От самото начало на кризата видни световни, европейски и родни експерти и политици непрекъснато обясняват как тя свършва... след малко. Тъжното
е, че и лостовете за излизане от кризата са в ръцете на същите хора, за които се
е оказало твърде голям проблем да забележат нейното начало.
В доклад на МВФ за САЩ, публикуван през 2007 г., няколко месеца преди
фалита на „Лемън брадърс“ и колапса на западната банкова система, се казва:
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„Търговските и инвестиционните банки в буквалния смисъл на думата са в напълно добро финансово състояние и системните рискове изглеждат слаби“ (по
„Монд дипломатик“, август 2011 г.).
През септември 2008 г. изпълнителният директор на „Дойче банк“ Йозеф
Акерман заявява, че финансовата криза на световните пазари е към края си (по
Ройтерс, 10.09.2008 г.).
В началото на октомври 2008 г. министър-председателят на Франция Франсоа Фийон прогнозира, че до 2012 г. страната ще има нулев бюджетен дефицит
(по АФП, 03.10.2008 г.). За 2010 г. бюджетният дефицит на Франция е 7,1%. През
2012 г. борбата е той да бъде свален на 4,5% с цената на огромни съкращения.
В края на ноември 2009 г. „Файненшъл таймс“ цитира управляващия директор на МВФ Доминик Строс Кан, че глобалната икономика е в апогея на
възстановяването си (по в. „Класа“, 27.11.2009 г.).
През декември 2008 г. Емил Хърсев прогнозира за България растеж на БВП
през 2009 г. над 4,7% (в. „Класа“, 18.12.2008 г.). Отчетохме спад от 5,1%.
Според прогноза на финансовия министър Симеон Дянков от ноември
2009 г. България ще излезе от кризата през май 2010 г. (в. „24 часа“, 22.11.2009
г.). През април коригира прогнозата си с 2–3 месеца: „До средата на годината българската икономика ще е извън икономическата криза“ (vsekiden.com,
11.04.2010 г.). А в началото на ноември 2011 г. в интервю пред немското издание
„Ханделсблат“ уверява: „Вече излязохме от най-трудната част от кризата“ (по
focus-news.net, 03.11.2011 г.).
В Америка взеха да обявяват края на кризата в средата на 2009 г. „Дъното
предстои, ако вече не е минало“, коментира тогава пред „Файненшъл таймс“
Нийл Сос от Credit Suisse; „Обявил съм рецесията за (почти) официално приключила, потвърждава Марк Прадо от Cantor Fitzgerald, данните от май определено сочат към изход“ (по в. „Класа“, 06.06.2009 г.). Месец по-късно: „След
кризата идва трудното изкачване“, „Най-лошото може да е зад гърба ни…“,
„Добрата новина – финансовата криза (в тесния смисъл) свърши…“, „Когато се
действа бързо и със сила, паниката свършва“ и т.н. – все цитати от авторитетния „Файненшъл таймс“ (по в. „Класа“, 17.07.2009 г.).
В началото на март 2012 г. на срещата на високо равнище на ЕС бе подписан Новият бюджетен пакт, който поставя строги ограничения за бюджетните дефицити и външния дълг на страните от еврозоната. Каква е оценката за
ситуацията в Европа на най-големите лидери? Президентът на Франция, тогава Никола Саркози, казва: „Финансовата криза в еврозоната е приключила,
но икономическата все още продължава.“ За да не падне по-долу в оптимизма,
президентът на ЕС Херман ван Ромпой додава: „Сега виждаме ясни признаци
на стабилизация на финансовите пазари в ЕС, настъпва положителен обрат“
(„Liberation“ от 02.03.2012 г.).
От съответните „компетентни“ изявления през август и септември 2012
г. става ясно, че всъщност нито един проблем на кризата, поне в Европа, не е
решен. Тя продължава да виси с пълна сила.
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Голямото говорене
През петте години на криза най-голямо впечатление продължава да прави говоренето за необходимостта от регулации. Последвано от почти никакви резултати. „Промени се само онова, което е необходимо, за да продължи
всичко по старому“ (в. „Юманите“ по повод на поредната среща на Г-20, април
2009 г.).
През септември 2008 г.
„Дайте всички заедно да изградим регулируем капитализъм, в който цели
области на финансовата дейност да не са предоставени единствено на играчите
на пазара“ – френският президент Никола Саркози пред Общото събрание на
ООН.
„Прекалено дълго се е смятало, че пазарът може да се погрижи сам за себе
си“ – германският канцлер Ангела Меркел, по същото време.
„Усилията на работника трябва да се противопоставят на лесните пари от
спекулациите“ – Никола Саркози в реч в Тулон на 25 септември 2008 г.
През октомври 2008 г.
„Европа трябва да е носител на идеята за преработване (refoundation) на
световния капитализъм… Това, което се случи, е предателство спрямо ценностите на капитализма, това не е поставяне под въпрос на пазарната икономика“
– Никола Саркози, цитиран от в. „Liberation“.
„…правителствата на европейските държави са решени да се борят срещу
местата, определяни като фискален рай…“ – Германският министър на финансите каза, че Швейцария трябва да влезе в черния списък.
„Нито една банка, която работи с парите на държавата, не трябва да може
да работи с финансови институции в страни с фискален рай“ – Саркози, пак
през октомври.
„Международните икономически правила трябва кардинално да бъдат
преразгледани, за да се създаде нов икономически ред“ – Романо Проди.
„Международната финансова криза доведе до преразглеждане на ролята
на държавата в икономиката и до смъртта на идеята за диктатура на пазарите
и безсилие на държавите… Ние сме свидетели на началото на интелектуална и
духовна революция“ – Саркози.
По същото време германският канцлер Ангела Меркел при свое посещение в Китай призовава двете страни да настояват за формиране на нов глобален финансов ред.
В заредения с решителност месец октомври 2008 г. на линия е и председателят на ЕК Барозу: „Сегашната криза предоставя възможността за нов Бретън
Уудс.“
В средата на ноември 2008 г.
На среща във Вашингтон лидерите на Г-20 също признават необходимостта от преразглеждане на структурите, създадени в Бретън Уудс през 1944 г.
През март 2009 г.
„Нито един финансов продукт, финансов оператор и финансова обмяна не
трябва да бъдат осъществявани без контрол и наблюдение“ – Жан-Клод Юнкер, министър-председател на Люксембург.
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През ноември 2009 г.
Ромпой и Барозу споменяват за нов евроданък. Според в. „Сънди телеграф“ през януари, в първите дни на новата година, Барозу ще обяви официално
плана си за преки данъчни постъпления в общоевропейската хазна (фиксирана
част от ДДС върху горивата). И двамата заговарят за европейски вариант на
данъка „Тобин“.
„Няма да толерираме никога вече спекулантите да се надигнат отново и да
ни върнат в това положение“ – Барозу, през същата тази 2009 г.
През октомври 2010 г.
По време на изслушване в Европейския парламент на доклада „Фигейредо“ за борбата с бедността почти всички се съгласяват да се препоръча на държавите членки да въведат минимален доход, по-висок от прага на бедността.
Конкретното предложение на трите леви групи за задължаваща рамкова директива в подкрепа на подобна разпоредба обаче е отхвърлено.
През октомври 2011 г.
Ангела Меркел и Никола Саркози обявяват, че до края на месеца ще бъде
направено обхватно предложение за разрешаване на дълговата криза в еврозоната.
Голямото говорене продължава с пълна сила. Но има нов момент – към
него се добавя говорене срещу голямото говорене. „Ако погледнете последните
12 месеца, около 70% от френско-германските предложения не се превърнаха в
решение“, разочаровано отбелязва лидерът на групата на финансовите министри от еврозоната Жан-Клод Юнкер. И повтаря до болка познатите неща: банките да предоставят част от печалбите си на бюджета, да се въведе данък върху
финансовите транзакции, по-строга регулация на финансовите пазари.
Октомврийското говорене повишава строгостта на тона. Барозу предлага
вписването в европейското право на „индивидуална наказателна отговорност
за финансовите играчи“. Това щяло да позволи да се налагат „наказателни санкции“ на нарушителите. В интервю за неделния „Паризиен“: „Ще предложа в
четвъртък…“, „Свидетели бяхме на незаконни практики на пазара, някои от
тях предизвикаха сегашната криза“. А сега – внимание: „Ще регулираме тези
практики“! (по profit.bg, 16.10. 2011 г.).
През януари 2012 г.
В Англия се разглеждат нови закони, според които директорите на банки,
които тласкат главните институции към пропастта и вредят на икономиката, могат да стигнат до затвора. Консерваторът Матю Ханкок: „На тези, които поставят
нашите банки в риск, трябва да им бъде потърсена сметка. Също като на тези,
които унищожават имущество или застрашават здравето на свои съграждани.“
Говоренето продължава...
Статията е редакционно приключена на 15 септември 2012 г.
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окато се тътрим с Писарев след делегацията към
конгресния център, градът изглежда като приказка – брюкселска дантела от камък и малки кафяви, лакирани тухлички. По улиците почти няма хора
– „...тук много работят – обяснява ми през зъби Писарев, – много вземат, но и много работят“. И понеже
и ние сме в Брюксел по работа, хлътваме в аквариума
на SQUARE – конгресния център. Залата... абе с една
дума – нищо работа. Къде са нашите конгреси в зала
№ 1 на Националния дворец на културата и тази малка делова заличка!
„Криза е – обяснява през зъби Павел, – световна,
финансова, икономическа, политическа, социална и
екологическа криза.“ И докато ми го повтаря още повисоко, министър-председателят на Белгия Елио ди
Рупо казва същото на френски от трибуната. И за необходимостта от дълбоки реформи в пазара на труда,
планирането и регулацията. Спешни мерки против
безработицата. Отказ от финансовите рестрикции
като изход от кризата (сравни ги с бесилка, която
все-по плътно стяга въжето около врата на трудовите хора в Европа). И че една друга, просперираща,
по-добра, по-социална Европа е възможна. „Бъдещето принадлежи на левицата“ – завърши той, сочейки
Сергей Станишев.
Мартин Шулц беше още по-красноречив:
„Ние се борим за една друга Европа, където
гражданите са в центъра, където пазарите са под контрола на политиците, където солидарността определя
действията. Никоя страна не може да постигне това
сама. Затова трябва да обединим силите си за постигане на една по-добра Европа – една социалистическа
Европа.“ И още: „Европа има необходимост от един
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силен европейски социализъм. Казино капитализмът
оцелява чрез ограбването на народите. Оздравяват
го с драконовски мерки – намаляване на заплатите,
ограничаване на здравеопазването, орязване на средствата за образование и за социални придобивки на
работниците. И как да обясним на съгражданите си,
че заради намаляването на дълговете ще трябва да се
реже от образованието и здравеопазването, докато
виновниците за кризата се измъкват сухи от водата.
Те трябва да си получат заслуженото и да си платят
– това е въпрос на социална справедливост.“
И един Сергей Станишев, какъвто не бяхме чуПавел Писарев – доктор на вали в България:
социологическите науки. Рабо– „...Пред нас има сериозен шанс, но трябва да
ти в областта на социология- се разграничим ясно от консервативните политики.
та и политологията. Публику- Ако не го направим, ще пропуснем този шанс. Нямаме
вал е статии и книги по пробле- право да го пропускаме, защото европейските социамите на европейската културна
листически партии трябва да свършат тази работа.“
интеграция, между които: „Ев– „Пазарите са важни, но политиката трябва да
рокултурата“, „Електронната
идва
на първо място. Защото това би било правилкултура“, „Американският кулното,
ако сме съюз и едно голямо семейство. Първо
турен империализъм“, „Подир
изгубеното време (спомени)“ и трябва да е политиката, а след това пазарите трябва
да следват политическите решения и политическите
други.
отговорности. Защото в момента пазарите имат огромна власт, а ние не считаме тази власт за нещо приемливо. Ние бихме искали и ще го променим.“
Нататък е като приказка от по-старо време – Деветият конгрес на Партията на европейските социалисти избра председателя си с 93% от присъстващите
делегати.
Победа за българския социализъм. Това представлява изборът на Сергей
Станишев за председател на ПЕС. Никой политик на съвременна България не
е получавал такова важно за Европа и света признание. След като Станишев
работи успешно десетина месеца като временен председател на ПЕС, сега е избран от Конгреса на ПЕС за председател на Организацията на европейските
социалисти – 27 партии на страните – членки на ЕС, и Норвегия. Това е втората партия в Европейския парламент по численост на евродепутати. Постът на
Станишев създава нови позиции на БСП като партия в Европа, нови възможности на България като държава. Позициите, които Станишев заема по всички
въпроси, автоматично имат не само национален, но и международен характер.
Това е много важно за страната. Гласът на България, една скорошна членка на
Европейския съюз, ще се чува по-ясно и силно като представителка не само
на бившите социалистически страни, сега членки на Европейския съюз, и на
района на Балканите и Югоизточна Европа, той ще се възприема и като глас на
Европа. Това е гаранция, че Европа не е заплашена от политиката на две скорости, едната различна от другата – на старите и големите страни членки.
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Кой е Сергей Станишев? Това е важно да се знае. Станишев се ползва с реномето на честен и неподкупен политик, което е важно за страна с лош имидж в
областта на морала и закона. Той е млад и вече опитен политик. От десетина години е председател на БСП, една от най-старите социалистически партии в Европа, която през последните двадесетина години на преход е съставяла няколко
пъти правителствата в страната или е била втора по сила опозиционна партия
в парламента, партия, която е излъчила свой президент за два последователни
мандата. Станишев е успешен министър-председател пълен мандат. Той е добре
образован, владее перфектно руски и английски език и ползва френски, представлява новото поколение политици на България и Европа, което определя
действията си не толкова според миналото, колкото според бъдещето. Изборът
на Станишев означава край на спекулациите с факта, че България е бивша комунистическа страна, край на антикомунизма в самата България. Някакви допотопни хора у нас вече няма да могат да развяват със същия успех антикомунистическото плашило, след като в Европа и в света по такъв сърдечен начин
се отнасят към Сергей Станишев, син на член на Политбюро на БКП и активен
антифашист, партизанин.
Социалистическите правителства в Европа бяха две, а сега са 7 – в Австрия, в Дания, Белгия, Словакия, Словения, Хърватия, във Франция. Социалистът Оланд победи в Париж. Предстоят избори в няколко други европейски
страни, а до края на годината – в Литва и в Румъния, където социалистите са
със силни позиции, след година-две – в Германия и в Италия. Настъпва краят
на управлението на консерваторите в Европа. „Ние се завръщаме“ – казва Станишев, и това тези дни подчерта германският вестник „Дойче веле“. Разбира
се, успехите на социалистите са национален, вътрешен проблем, но те имат и
общи измерения. ПЕС ориентира през изминалата година своите партии към
нова икономическа политика, която да изведе Европа от кризата не толкова със
стриктна политика на икономии, колкото с мерки за увеличаване на растежа и
потреблението и за разкриване на нови работни места.
Станишев залага на нов подем на интеграционната политика на ПЕС в Европейския съюз. Напоследък в условията на кризата принципът за солидарността
бе силно нарушен от ясните тенденции на дезинтеграционност, която демонстрират страните – членки на Европейската общност. Вече ясно в Европа се очертава недоволство от функционирането на Европейския съюз. Мерките, които се
вземат за преодоляване на кризата, са закъснели и не са резултатни. Кризата се
превърна в катастрофа в Гърция и в тежка заплаха за бъдещето на Испания и
Италия. Заглъхва стремежът към интеграция на страни, които още не са членове
на Общността. В света повече се пише за фалита на еврото и на Общността, отколкото за тяхното бъдеще като световна тенденция. Както стана ясно на конгреса в Брюксел, ПЕС ще работи активно за нов импулс на интеграцията в Европа.
При откриването на Конгреса Сергей Станишев заяви: „Видях как нараства нашата увереност и сме готови рамо до рамо да водим промените в Европа и
в света. Преди години говорих за необходимостта от конкретни предложения
за излизане от кризата и за предприемането на отворен подход към всеки, който иска да получи нашата подкрепа. Успяхме да променим европейските при-
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оритети, правихме и дебат за създаване на заетост, направихме много и това е
политическа и морална победа. Говорих преди време за това, че трябва да защитим демокрацията, защото тя трябва да се пази и защитава ежедневно – и в
старите, и в новите страни – членки на ЕС. Когато казваме каква е нашата алтернатива, ние казваме, че работим усърдно върху политическите инструменти
за постигане на растеж и заетост. Опитваме се да стабилизираме Европа, да се
справим с дълговата криза. Трябва да използваме Европейската инвестицонна
банка (ЕИБ) да се подсили, а многогодишната финансова рамка да се използва
за растеж и социална подкрепа“, посочи той. За да подкрепи лидера на БСП, за
Брюксел замина внушителна българска делегация. В нея участваха зам.-председателите на НС на БСП Георги Пирински и Янаки Стоилов, секретарите на
НС на БСП Кристиан Вигенин и Катя Николова, говорителят на НС на БСП
Ангел Найденов и членовете на ИБ на НС на БСП Деница Златева, Михаил Миков, Илияна Йотова, Дора Янкова, Анна Янева и Явор Гечев. Част от делегацията бяха още председателят на ОПКК на БСП Мая Манолова, евродепутатите
Ивайло Калфин и Евгени Кирилов, членът на НС на БСП Атанас Папаризов
и членът на Обединението на жените социалистки в БСП Маруся Любчева. В
българската делегация преобладаваха младите хора и хората на средна възраст,
а на Конгреса почти половината бяха младоци. Ние, Димитър Генчев и Павел
Писарев, бяхме от най-старите и не се срамувахме от това, защото Горан Готев е
още по-стар. На Конгреса се обяви, че ПЕС има мрежа от 25 хиляди активисти
младежи, които ще работят за бъдещето на европейския социализъм.
В началото на форума пред европейските лидери говори премиерът на Белгия Елио ди Рупо. Генералният секретар на ПЕС Филип Кордери направи отчет
за дейността на ПЕС, а председателят на Групата на социалистите и демократите
в ЕП Ханес Свобода обобщи резултатите от работата на евродепутатите от левицата. След това пред Конгреса говори председателят на ЕП Мартин Шулц. Представителите на лява Европа проведоха две пленарни заседания на тема „Заедно
за икономиката, която ни е нужна“ и „Заедно за обществото, което ни е нужно“.
Беше приета резолюцията „Заедно за Европа, която ни е нужна“. Проведе се специална среща, на която се обсъди кампанията на ПЕС срещу младежката безработица. В рамките на Конгреса бяха утвърдени членовете на Президиума на ПЕС.
Бяха обсъдени промени в Устава на ПЕС и приемането на нови членове.
Конгресът в Брюксел събра елита на европейския социализъм. Вечерта
преди Конгреса на ПЕС Сергей Станишев покани водещи европейски политици на лидерска вечеря. Сред участниците в разговора на най-високо ниво бяха
– председателят на Социалистическия интернационал Георгиос Папандреу, австрийският канцлер Вернер Файман, румънският премиер Виктор Понта, соченият като бъдещ лидер на френските социалисти Харлем Дезир, лидерът на
ГСДП Зигмар Габриел, председателят на ЕП Мартин Шулц, председателят на
Групата на S&D в ЕП Ханес Свобода, председателят на ПЕС Жени – Зита Гурмай. Присъстваха еврокомисарите Марош Шефчович, Хоакин Алмуня, Ласло
Андор, Мария Даманаки. В разговора участваха още председателят на Социалистическата партия на Албания Еди Рама, председателят на парламента на
Черна гора Ранко Кривокапич, председателят на Демократическата партия на
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Сърбия Борис Тадич и лидерът на Партията на мира и демокрацията в Турция
Селахатин Демирташ.
В деня на Конгреса в Брюксел дойдоха още – словашкият премиер Робърт
Фицу, френският министър по европейските въпроси Бернар Казньов, председателят на Кипърския парламент Янакис Омиру, лидерът на ПАСОК Евангелос
Венизелос, лидерът на италианските социалисти Рикардо Ненчини, лидерът на
словенските социалдемократи Игор Лукшич, генералният секретар на Испанската социалистическа работническа партия Алфредо Перес Рубалкаба, председателят на Лейбъристката партия на Малта Джоузеф Мускат, лидерът на холандската
Партия на труда Дидрик Самсон, председателят на най-голямата опозиционна
партия в Португалия Антонио Хосе Сегуро и лидерът на шведските социалдемократи Стефан Лофвен. Нарочно изброявам толкова много имена, за да стане ясно – Конгресът беше крупно събитие. Всички тези хора станаха на крака и
дълго аплодираха избора на Сергей Станишев, който стана без конкурент. Приказките за кандидатурата на Сеголен Роял, видна френска социалистка, излязоха
ялови – българска работа, както и опитите да се дискредитира кандидатурата на
Станишев от тези, които писаха писма против него до Брюксел.
В Брюксел бяха и телевизионерите Тома Томов и Иван Гарелов, журналистите Велислава Дърева и Горан Готев, и ние бяхме там. С чисто сърце можем
да повторим, това беше голям ден за европейския социализъм, за българския
социализъм, за демокрацията, за България. Ние, българите, сме дали на европейския и на световния социализъм, на двете му тенденции, видни деятели –
Димитър Благоев и Георги Кирков, Васил Коларов и Георги Димитров, Кръстьо
Раковски на едната, и на другата тенденция – Янко Сакъзов, Атанас Москов
и Петър Дертлиев. Разбира се, не правим аналогия – времената са различни,
епохата е друга. Но е приятно да напомним – сега с избора на Сергей Станишев
за председател на ПЕС ние сме пак начело. Пред Сергей Станишев стоят две
основни задачи, които той сам си определи – в България БСП да излезе първа
сила на предстоящите парламентарни избори, а в Европа – след две години ПЕС
под негово ръководство да победи на изборите за Европейски парламент.
Трудни задачи, но изпълними, ако се захванем за работа. Ако БСП скъса с
консервативната политика. Ако се откажем ясно и категорично от социаллиберализма и дясната социалдемокрация. Ако изведем нова лява политика за силна социална държава, инвестиции в производството, създаване на нови работни места, ако се погрижим за здравето, образованието и културата на нацията.
Производство, потребление, растеж. Повишаване на доходите. Справедлива
данъчна система. Отмяна на пенсионната реформа и гарантиране на достойни
старини. Грижи за децата и за самотните майки.
Българският социализъм трябва да стане силен. Необходим ни е нов ляв
реформизъм, който не само ще смъкне от власт режима на ГЕРБ, а ще се бори
за радикални реформи на капитализма. Някога Дядото беше казал, че България
като една малка и неразвита страна зависи три четвърти от вън и една четвърт
от вътре. Днес нещата са променени – с избора на Сергей четири четвърти зависят от нас.
Да го направим!
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P.S. Иначе си прекарахме добре. Зяпахме статуи и катедрали, пихме горчива бира с Томата на „Гран плас“ (по осем евро чашата) и брюкселската приказка
завърши като всички приказки: по мустаците ни тече, но в устата ни не влезе...

Димитър Киров
БЕЗ ЗАГЛАВИЕ
маслени бои, платно, 2004 г.
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„ГОЛЯМАТА РЕЦЕСИЯ“ В
ИСТОРИЧЕСКА ПЕРСПЕКТИВА
Емил Костадинов

Т

ова есе представя някои стилизирани факти, добре известни на широката публика, които илюстрират световната икономическа криза, започнала в 2007 година. Основната цел на автора е да
им даде безспорна и точна количествена интерпретация и да постави настоящата криза в исторически
контекст. Акцентът на изложението е върху ясната и
проста експозиция, а не върху задълбочено изследване на причините за кризата и за нейните прояви.
Подбраните факти са необходима минимална идейна рамка за разбирането на всеки по-задълбочен анализ по темата.

Емил Костадинов – политик и
държавник, строителен инженер,
конструктор, бизнесмен. Специализирал е в областта на: сеизмичната устойчивост, данъчното облагане, бюджетирането,
регионалната политика, децентрализацията и самоуправлението.
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1. Какво означава
икономическа криза?
Фигура 1 показва реалния брутен вътрешен
продукт на човек от населението в четири развити
икономики за периода 1969–2011, или, еквивалентно,
средния доход на жител при всяка от тези икономики,
пресметнат в долари по покупателната им стойност
от 2005 г. Така например удвояване на реалния БВП
на човек от населението в САЩ означава, че средният жител на САЩ може да закупи два пъти повече от
това, което е можел да закупи предишната година1.
Няколко аспекта на фигурата заслужават внимание. Първо, средният доход се е повишил значително
във всяка от тези страни през последните 40 години.
Днес средният жител на САЩ може да си купи два
пъти повече стоки и услуги, отколкото в 1970 г. Причините за този растеж са неща като технологическото
развитие, растежа на човешкия капитал и т.н. Второ,
независимо от дългосрочната тенденция темпото на
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Фигура 1.
Реален БВП на човек от населението, 1969–20112

растежа не е постоянно. Краткосрочните колебания, видими в сериите за всяка от страните, се наричат бизнесцикъл. Има периоди, в които реалният БВП
спада и те се наричат рецесии3. Фигурата показва, че рецесията от 2007 г. е асоциирана с най-острия спад на икономическа активност в разглеждания период
за всяка от четирите икономики, независимо от индивидуалните й обстоятелства. Това е причината често този период да се описва като „голямата рецесия”
– алюзия за Голямата депресия от междувоенния период. От 2009 г. нататък
растежът на БВП е положителен в три от четирите страни, така че в този период
техните икономики не са в рецесия4.

2. Динамика на заетостта
Фигура 1 показва, че в дъното на рецесията през 2009 г. средният реален
доход във всяка от разглежданите страни е около нивото си през 2005 година. Това е значим спад, но сам по себе си не дава основания рецесията да бъде
разглеждана като епизод от видима историческа неприемственост, както често
е представяна в медиите. От друга страна, средният реален доход не разказва
цялата история.
Фигура 2 показва броят на работещите извън селското стопанство в САЩ
за периода 1969–2011 година6. Kраткосрочните колебания около тенденцията
в данните за заетостта съвпадат с посоката и мащаба на бизнесцикъла. Всяка
от рецесиите е асоциирана с намаляване на заетостта. В края на 2007 г. в САЩ
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Фигура 2.
Брой хора в хиляди, заети в индустрията и в услугите на САЩ5

броят на работещите в индустрията и в услугите е около 138 млн., а в дъното на
рецесията са около 129 млн. и около 9 млн., живеещи в САЩ, са останали без
работа. За периода от 2007 до 2009 г. спадът в реалния доход от 5.5% се изразява в спад в заетостта от около 4%. Средният доход на тези, които имат работа
в 2009 г., е почти еднакъв със средния доход на тези, които са имали работа в
2007 година. Почти целият спад в доходите е резултат от (или израз на) съкращения.
Разбира се, безработните в 2007 г. не са безработните в 2009 година. В нерецесионни условия в САЩ около 30% от безработните си намират нова работа
до 5 седмици, а около 87.5% – до половин година. Фигура 3 показва, че разпределението по този показател от 2007 г. съвпада с историческите данни. Рецесията променя това разпределение. В 2011 г. около 30% от безработните са безработни от повече от половин година, а около 75% – от повече от 14 седмици.
Икономическата цена на безработицата е висока – трудът е един от найважните ресурси на икономиката и високата безработица означава, че този
най-важен ресурс не е оползотворен. А социалната цена на безработицата е
много висока – за повечето хора загубата на работа означава (силно) понижен
жизнен стандарт и психически дистрес. Дългите периоди на безработица водят
до загуба на знания и умения и имат особено остър ефект. Фактите от фигури
2 и 3 илюстрират ясно, макар и непълно, мащаба на икономическата криза от
2007 г. и нейната социална цена.
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Фигура 3.
Разпределение на безработните по време, в което са без работа, САЩ

3. Дълговата криза
Една от характерните прояви на настоящата икономическа криза е т.нар.
дългова криза. Фигура 4 показва еволюцията на брутния правителствен дълг
като процент от БВП за четирите развити икономики, разглеждани по-горе. В
периода след 2007 г. във всяка от трите страни правителственият дълг като процент от БВП експлодира.
Правителството на всяка страна има няколко начина, по които може да
финансира дейностите си. Първо, всяка държава налага данъци. Обикновено
това е основният финансов актив на правителството. В САЩ правителството
събира средно около 18% от БВП от данъци. Второ, всяко правителство има
възможността да харчи по-малко, отколкото получава от данъци, и да инвестира излишъка на финансовите пазари срещу лихва. Всяко правителство може
и да харчи повече, отколкото събира от данъци, и да финансира дефицита на
финансовите пазари чрез заеми, върху които трябва да плаща лихва. Лихвата,
която финансовите пазари предлагат на дадено правителство, зависи от оценката им за риска дългът да не бъде върнат. Трето, правителствата, които печатат валутата на дадената страна, могат да плащат всяка стока или услуга, която
закупуват на пазара, с новонапечатани банкноти. В дългосрочен план удвояването на паричната маса води до удвояване на цените на всички стоки и услуги,
пресметнати в съответната валута. Така инфлацията може да се разглежда като
данък върху тези, които държат пари от съответната валута в брой или в неин-
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Фигура 4.
Правителствен дълг, процент от БВП7

дексирани депозити. Някои правителства притежават и други активи – например природни ресурси, предприятия и така нататък.
Видимият във фигура 4 ефект на рецесията върху публичните финанси
може да се обясни от следните фактори. Първо, рецесията води до спад на БВП.
Ако правителствените разходи не се променят, съотношението им към БВП ще
се увеличи. Второ, в почти всяка страна в света и във всяка развита икономика
са в сила т.нар. автоматични стабилизатори – по-ниски доходи на човек от населението означават по-ниски постъпления от данъци, по-висока безработица
означава по-високо харчене за трансфери от страна на правителството. Трето,
по-висок правителствен дълг означава по-висока вероятност за неизпълнение
на дълга и съответно по-високи лихви. Ако едно правителство не може да балансира бюджета си веднага (а това рядко може да стане), то неизбежно трябва
да вземе заеми с по-високи лихви. Такава спирала може да доведе до такова
ниво на дълг, което няма да е възможно да бъде поддържано, и следователно
– до фалит (дефолт).
Оценката за риск от дефолт и съответстващите лихви не зависи само от
нивото на дълга на дадена страна, а и от други фактори, свързани с публичните
й финанси. Например страна със собствена валута може да изплати дълга си
с новонапечатени банкноти и с цената на инфлация или да намали реалната

50

бр. 9/10 – год. XV

ИКОНОМИКА
стойност на дълга чрез инфлация. Значение имат също политически фактори,
кредитна история и така нататък.

4. Международна търговия
Фигура 5 показва разликата между износ и внос, като процент от БВП, за
няколко развити и развиващи се икономики. Открояват се два значими периода от последните десетилетия. Първо, от началото на 1990-те до началото на
кризата се забелязва увеличаване на имбалансите между икономики кредиторки като Китай и Германия и останалите икономики. Дуалeн на това явление е
трансферът на финансови активи в посока от страните кредиторки към кредитираните страни. Иначе казано, кредитираните страни (тези, които внасят
повече, отколкото изнасят) финансират вноса си с кредити от страните кредиторки (тези, които изнасят повече, отколкото внасят). Обяснение за наблюдаваната тенденция са по-свободните международни пазари и в резултат повисокото ниво на международна търговия в последните десетилетия – една от
основните прояви на настоящата вълна на глобализация. Началото на кризата
бележи видим спад в нивото на международна търговия в посока елиминиране
на дисбалансите. За съжаление един от резултатите на това е спадът в световното търсене, който допълнително депресира световната икономика.
Фигура 5.
Баланс по настоящата сметка, процент от БВП
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5. Развити и развиващи се икономики
Икономическата криза от 2007 г. е истински световна и се изразява като
период на намалена икономическа активност в почти всички страни на света.
Но остротата на кризата е различна в различните страни.
Фигура 6 показва еволюцията на реалния БВП на човек от населението за
две групи страни – с развити и с развиващи се икономики. Нивата за развитите
страни са отбелязани на лявата ос, а за развиващите се – на дясната. Три аспекта заслужават внимание. Първо, нивото на средния доход в развитите икономики е около 13 пъти по-високо, отколкото в развиващите се. Второ, в последните 40 години темпът на растежа в развиващите се икономики е около 2.5 пъти
по-висок, отколкото в развитите. Трето, въпреки че има видимо забавяне на
икономическата активност в периода на икономическата криза, развиващите
се икономики като група са избягнали рецесия.
Фигура 6.
Развити и развиващи се икономики, БВП на човек от населението

Фигура 7 показва еволюцията на реалния БВП на човек от населението за
Китай – една от водещите развиващи се икономики. Освен че илюстрира драматичното над 30-кратно повишение на средния реален доход в Китай, фигурата показва, че там няма рецесия в периода на световната икономическа криза. Кризата води до белязано забавяне на икономическата активност от среден
темп на растеж около 11 докъм 8%. Тази промяна би имала сериозни последици
комулативно, но етикетът икономическа криза е малко приложим в случая на
Китай и на някои други развиващи се икономики.
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Фигура 7.
БВП на човек от населението, Китай, 1969–2011

6. Кризата в България8
Фигура 8 показва еволюцията на реалния БВП на човек от населението в
България. Подобно на другите страни от групата на бившите централно планирани икономики, икономиката на България се намира в продължителен и
дълбок рецесионен период от 1989 до 1997 г., след което следва период на продължителен растеж до началото на икономическата криза от 2007 година. От
Фигура 8.
Реален БВП на човек от населението, България, 1969–2011
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еволюцията на БВП по време на рецесията не се наблюдават качествени разлики с опита на четирите развити страни, разгледани по-горе.
Фигура 9 показва еволюцията на безработицата в България. След рецесионния период от 90-те безработицата достига минимум от около 7.5% в средата
на 2008 година. Кризата от 2007 г. е асоцииранa със закъснял, но особено рязък
растеж на безработицата.
Фигура 9.
Безработни, процент от работната сила, България

Фигура 10 показва нивата на безработица в 27-те страни – членки на ЕС, от
май 2012 година9. Наблюдава се голяма разлика в обстоятелствата на отделните
страни – нивата на безработица са между 5 и 25%. Най-висока е безработицата в страни като Испания,
Гърция, Португалия и
Фигура 10.
Ирландия. Всяка от тези
Нива на безработица в ЕС, май 2012
страни е асоциирана с остри прояви на дълговата
криза и/или банковата
криза и/или с остра контракция на строителния
сектор. Към май 2012 г.
България е 8-ма по найвисока безработица в ЕС.
Фигура 11 показва
еволюцията на брутния
правителствен дълг като
процент от БВП за България в периода 1997–2011
година. Периодът след
1997 г. се асоциира със
системен абсолютен и
относителен спад на правителствения дълг. Причините са реформи в пуб-
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Фигура 11.
Брутен дълг към БВП, България

личните финанси и силен растеж на БВП. Периодът след 2008 г. е асоцииран с
едва осезаемо увеличение на пропорцията.
Фигура 12 подрежда 27-те страни – членки на ЕС, по пропорцията на брутен
правителствен дълг към БВП. Отново се наблюдава ярка разлика между отделните страни – от 5% до 165%. България е на 2-ро място по този показател в ЕС.
Цялостен анализ на причините и ефектите на световната икономическа
криза върху българската икономика е извън обсега на това
Фигура 12.
есе. Все пак частична оценДълг/БВП, ЕС27
ка на ефектите може да бъде
формулирана така: периодът
от началото на световната
икономическа криза от 2007 г.
е асоцииран с малък по мащаб
(около 4.7% от връх до дъно)
спад на средния реален доход
в България. Спадът е последван от продължителен период
на слаб икономически растеж,
в резултат на който средният
реален доход от 2011 е под нивото от 2007 година. Растежът
на безработицата е значим,
в резултат на което безработицата в България е на едно
от най-високите места в ЕС
към 2012 година. Рецесията
бележи края на дълъг период
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на намаляващо дълг/БВП отношение, с последователност от малки по относителна стойност дефицити. В резултат България е с втори най-нисък дълг като
процент от БВП в ЕС. Изложените данни изглеждат съвместими с фискалната политика, поставяща основен приоритет върху финансовата стабилност и
склонна да приеме значително увеличение в безработицата за постигане на основния приоритет.

7. Заключение
Много интересни факти и явления, пряко свързани с разглеждания период, са, както споменахме, извън обсега на това есе. Например теми като ипотечната криза в САЩ, кризите в строителния сектор в ред световни икономики,
банковите кризи и др. са пропуснати. Количествените данни предлагат интерпретация на събитията от голямата рецесия, които не индикират нищо различно
между този период и предишни кризи освен мащаба. Есето не предлага каквато
и да е дискусия на тема антикризисна политика.
Мотивацията за избраната перспектива е впечатлението на автора, че
много от написаното за кризата в медиите акцентира върху идиосинкратични
прояви и се получава прекомерен уклон към представяне на кризата като несистемно явление. Поставяйки рецесията в исторически контекст (за кратък
исторически период), това есе предлага възможност за самостоятелна оценка
на относителния й мащаб. Всички подбрани данни са добре известни и лесно
достъпни, затова е вероятно информираният читател да не научи нищо ново.
В този смисъл идеята на автора е да представи минимална системна рамка за
разбирането на всеки по-сложен анализ на кризата.
БЕЛЕЖКИ
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2
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8
9
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„Среден жител“ тук означава жител със средноаритметичен доход, а не средният по доход
жител.
Данните за фигури 1, 6, 7 и 8 са от ERS International Macroecоnomic Dataset. Данните за 2011
година подлежат на ревизия. Всички използвани данни са сезонно коригирани.
Всяка страна възприема различна конвенционална дефиниция за рецесия. В САЩ рецесия
се дефинира като „значим спад в икономическата активност във всички сектори на икономиката, продължаващ повече от няколко месеца, нормално видим в реалния БВП, заетостта, индустриалното производство и продажбите”.
Предварителни данни от 2012 г. предполагат, че някои от европейските икономики навлизат във втори рецесионен период.
Данните за фигури 2 и 3 са от US Bureau of Labor Statistics, CES0000000001.
Това е стандартната дефиниция за заетост в данни, описващи бизнесцикъла, тъй като заетостта в селското стопанство се влияе от бизнесцикъла в много малка степен.
Данните за фигури 4, 5 и 9 са от IMF World Economic Outlook Database, May 2012.
Данните за България отпреди 1988 г. често са базирани на преценки.
Данните за фигури 10, 11 и 12 са от EUROSTAT.

бр. 9/10 – год. XV

ЮБИЛЕЙ

250 години „История славянобългарска“
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ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ И НЕГОВОТО ДЕЛО
(размисли по повод един голям юбилей)
Пламен Митев

Т

Пламен Митев – историк, преподавател в Софийския университет, специалист по Българското
възраждане. Основните му публикации са в областта на стопанската и социалната история и
на националноосвободителните
борби на българския народ през
ХІХ век.
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ържественото отбелязване на 250-годишнината от написването на „История славянобългарска“ е добър повод да се прецени вече постигнатото
от родната хуманитаристика за осветляване живота и делото на Паисий Хилендарски, определян с основание като един от най-ярките и заслужили съзидатели на българската национална идея през епохата
на Възраждането. Научният интерес към личността
на Отец Паисий се заражда в последните предосвобожденски години и от тогава до сега няколко генерации историци, литератори, езиковеди, културолози изследват неговата дейност било цялостно, било
отделни аспекти от нея. Въпреки десетилетните проучвания обаче точно за човека, който вложи цялата
си енергия и страст, за да издири изпод праха на времето и да сглоби от пръснатите тук и там фрагменти
историята на своя народ, ние продължаваме да знаем
твърде малко, а документалните свидетелства, с които разполагаме, са не само оскъдни, но част от тях са
и несигурни и пораждат нескончаеми и разгорещени дискусии.
Дебатите започват от родното място на Паисий,
за което претендират една дузина селища. Не сме сигурни в неговото светско име, нито къде и кога е учил
той. Спорим за причините, накарали го да се замонаши, както и за мотивите, подтикнали го да се захване
с написването на своята „История“. Трудно успяваме
да проследим обиколките му като манастирски таксидиот, а за мислите и чувствата, които са го вълнували, когато е пътувал из земите на изстрадалото си
отечество, можем само да гадаем. Ако към това добавим и прокрадващите се все още у някои автори
съмнения относно точното място и време на неговабр. 9/10 – год. XV
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та кончина, ще се окаже, че въпросите, пред които съвременните историци се
изправят, когато се опитват да реконструират жизнения път на Паисий Хилендарски, са повече от отговорите, с които разполагаме.
Действително сигурното, което знаем за автора на „История славянобългарска“, не е много. Убеден съм обаче, че за личностите от ранга на Паисий и
малкото, което времето е пощадило като факти и документи, е достатъчно, за да
откроим неговото реално място в националната ни история, за да оценим по достойнство неговите конкретни заслуги за духовната еманципация на българите
през епохата на Възраждането, за да осмислим и опазим неговите завети, за да
потърсим тяхното значение днес и сега за нашата, а и за утрешна България.
Когато съдбата отрежда на Паисий Хилендарски да поеме ролята на национален будител на българите, повечето народи са обърнали вече гръб на Средновековието. Просвещението шества с пълна сила от Лондон и Париж през Виена,
Рим и Берлин, та чак до Петербург и отвъдморските владения на британската корона. Манифактурното и фабричното производство се модернизират, търговията се разраства, науката и техниката се развиват с бързи темпове, светът става все
по-малък и по-познат, а идеите за национален суверенитет и повече граждански
свободи печелят нови и нови привърженици. Исак Нютон и Адам Смит, Русо и
Волтер, Жак Блондел и Джордж Бъркли, Карл Линей и Бенджамин Франклин са
само част от учените и философите, които чертаят пътищата, по които Европа на
Новото време все по-уверено поема. За жалост ние, българите, нямахме шанса да
тръгнем по тези пътища заедно с другите. Четири века по-рано бяхме изгубили
държавата си, елита си, свободата си. Бяхме превърнати в безропотна рая, бяхме
насилствено интегрирани в една чужда по традиции и ориенталска по дух империя, откъснати и забравени от останалия християнски свят, далеч от онези сили,
които тласкаха Европа по пътя на прогреса и модернизацията.
Ако се доверим на пестеливите откъм информация документални податки, с които разполагаме, през 22-рата година на този дълъг ХVІІІ век в малкото
село Банско от тогавашната Самоковска епархия се ражда третият, най-малък
син на местния кираджия и търговец Билю Баанов и на Катерина Кундева. 23
години по-късно – през 1745 г., той се отправя към Света гора и се подстригва
за монах в Хилендарската обител. По това време животът на манастирските
братства не бил лек. Недоимъкът, произволът на турските власти и общата несигурност в Османската империя тегнели над Атонските манастири – най-голямото духовно средоточие на православието на Балканите. Монасите били принудени да търсят парични помощи от богатите български търговци и градските
еснафи. Подготвяли се посещения на поклонници, желаещи да видят християнските светини, съхранявани в Света гора. Възстановявали се старите, полуразрушени манастирски имоти, строели се нови църковни сгради, поддържала
се книжовната традиция. В по-замогналите се български селища се откривали
училища и метоси.
Подобно на своите събратя, години наред и Паисий обикалял села и градове, събирал помощи за Хилендарския манастир, проповядвал Божието слово,
поддържал вярата в душите на обезправените си сънародници. От дистанцията
на времето можем да установим, че Паисий не е бил от най-убедителните так-
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сидиоти на Хилендар. За сравнение ще отбележа, че неговият брат Лаврентий
успял да събере за братството над 22 хил. гроша, докато сумите, събрани от
Паисий при обиколките му из различни селища, били почти три пъти по-малко – само около 8 хил. гроша. Но ако Лаврентий бил силен в сметките, Паисий притежавал други качества и умения и тъкмо те го подтиквали да използва
своите пътувания, за да събира пръснатите и изпозабравени свидетелства за
историята на своя народ. Дори когато бил изпратен през 1761 г. с мисия от братството на Хилендар в Сремски Карловци (по онова време в пределите на Хабсбургската империя), той продължил да търси нови и нови източници и така
именно попаднал на руското печатно издание на труда на дубровнишкия абат
Мавро Орбини, посветен на историята на южнославянските народи. Попълнил
липсващата му информация за миналото на българите, след като се завърнал
на Атон, Паисий се заел да обобщи всичко събрано в малка книжка под общото
заглавие „История славянобългарска“. Първоначално работел в Хилендарския
манастир, но поради възникнали дрязги сред монашеското братство се преместил в зографската обител „Свети Георги“, където през 1762 г. завършил окончателно своя труд.
За това какво е правил Паисий след 1762 г., къде и при какви обстоятелства е разпространявал своята „История“ отново сме изправени пред множество
догадки и легендарни сведения. Като безспорно установено се приема, че след
завършването на „История славянобългарска“ Паисий се завърнал в Хилендарския манастир и известно време дори изпълнявал задълженията на негов
проигумен. От посещенията му в различни селища единствено документирани
са пътуванията му из Самоковско, Котелско, Асеновградско. Що се отнася до
годината, когато Паисий умира, в научната литература продължават да битуват различни хипотези. Някои автори твърдят, че Паисий умрял през 1798 г. в
Самоков. Други пък известиха дори, че са открили гроба на Паисий в с. Рибарци, Босилеградско. Едва преди 40-ина години в една от хилендарските кондики
беше открит запис, който дава основание да се приеме, че Паисиевата смърт е
настъпила през лятото на 1773 г. в Амбелино, махала в южната част на Станимака (дн. Асеновград).
В изследванията, посветени на Паисий Хилендарски, акцентът логично
се поставя върху съставената от него „История“ и това съвсем не е случайно.
До 1762 г., през всичките три столетия и половина на османско владичество,
в духовния живот на българите няма друга творба с подобно значение. По
обем Паисиевата история не е голяма, но стойността й е неоценима, тъй като
изиграла решаваща роля за духовната еманципация на българския народ.
Страница след страница хилендарският монах разкривал пред своите читатели героичното минало на българите. Един след друг възкръсвали образите
на ханове и царе, на патриарси и светци. Описвали се славни победи, богатството и мощта на някогашната българска държава. Сред мрака на предходните столетия Паисий запалвал искрата на българското самочувствие, вдъхвал
вяра и надежда, пробуждал патриотизма на своите сънародници.
Някои специалисти обвиняват Паисий, че идеализирал българското минало и че съзнателно подбирал само онези факти, които потвърждавали роман-
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тичната му концепция за националната ни история. Други автори пък извеждат
на преден план програмното звучене на „История славянобългарска“. Подобни
оценки имат своето основание, но в тях прозира къде неосъзнато, къде целенасочено стремеж към модернистично тълкувание на Паисиевия текст. Например не може да се обвинява Отец Паисий в погрешни интерпретации на
българската история, във фактологически грешки или празноти, защото на нивото на тогавашните познания неговото изложение представя една цялостна и
приемлива картина за средновековното минало на българите. Ненаучно звучат
и твърденията, че Паисий прозрял водещите тенденции в историческото развитие на възраждащото се българско общество, формулирайки трите основни задачи, които българите трябвало да разрешат, ако искат да се запазят като
народ: изграждане на новобългарска просвета, борба срещу духовния гнет на
Цариградската патриаршия и политическа борба срещу турските потисници.
Опитите за модерен прочит на „История славянобългарская“ ни отдалечават от реалното звучене на Паисиевата история през епохата на националното
ни Възраждане. Не трябва да се забравя, че масовият ефект, който й се вменява
от дистанцията на времето, не е бил практически осъществим за десетилетия
наред. Достатъчно е да си припомним, че твърде дълго „Историята“ остава достояние на ограничен кръг читатели и слушатели. Едва през ХIХ в., в условията
на набиращото скорост просветно движение и на фона на придобиващата все
по-острастен характер църковна разпра с Цариградската патриаршия, духовните лидери на българското общество придават на Паисиевите идеи нова острота
и скоро те зазвучават със силата на една осъзната национална платформа.
Всъщност освен чисто патриотичните елементи в идейната характеристика на „История славянобългарска“ можем да откроим още един важен компонент – Паисиевата интерпретация на българската история е изцяло изградена
върху принципите на просвещенския рационализъм. Това проличава не само
във водещия за цялото съчинение мотив – „чети, за да знаеш“, а най-вече в общофилософското разбиране на Паисий за света и човешката история. Неслучайно той повтаря често думите „разум“, „знание“, „истина“, „мъдрост“, „учение“, „книжовно умение“. Проследявайки едно или друго събитие от миналото
на балканските народи, Паисий не забравя да подчертае, че паденията идват тогава, когато държавата се управлява от „неразумни“, „самонадеяни“ владетели.
Никъде в „Историята“ Паисий не говори открито за бунт или въстание.
Единствените директни призиви, които той адресира към своите сънародници,
са свързани с опознаване и опазване на родния език и на родната история. Но
точно тук никому неизвестният хилендарски монах успява да постигне най-силен ефект. По пътя на внушенията той разбужда онези пластове в съзнанието
на българина, които му дават ориентир за неговата „другост“, за принадлежността му не само към „раята“ на падишаха, но и към една езикова и родова
общност със свое минало и култура, със свое място сред народите на света.
Разказът на Паисий е толкова силен, че читателите и слушателите на неговата
история не могат да останат равнодушни към съдбата на своя народ. И именно
това предопределя големия успех на „История славянобългарска“ сред духовния елит на възраждащото се българско общество. Израз на този успех са и
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многобройните ръкописни преписи и преправки на „История славянобългарска“, появяващи се из различни селища чак до края на ХІХ в. Така самата творба, разтърсила духовните устои на позадрямалата българска духовност, се сдобива със своя история, а нейният автор Отец Паисий получава признанието на
пръв национален будител.
Историята на Паисий и на неговия труд не свършва дотук. През целия
ХХ в., подобно на други национални герои, и Паисий беше употребяван от самозвани политици и доморасли идеолози за конюнктурни цели, а управници от
всички цветове на политическата палитра търсеха в творбата на хилендарския
монах аргументация и оправдание за разни свои проекти и ялови инженерни
упражнения на тема нация или патриотизъм. Политическата партизанщина
стигна дотам, че в годините на измъчения ни преход се намериха държавници, които, за да угодят на новите си „велики братя“, обявиха за престъпление
усилията на българското разузнаване по придобиване на оригинала на „История славянобългарска“ и тържествено върнаха ръкописа на Отец Паисий на
гръцката страна. Не твърдя, че подобни методи са винаги оправдани, въпреки
че експозициите на най-големите световни музеи са препълнени с ограбени от
една или друга бивша колония артефакти и на никого от западноевропейските
политици не му и хрумва да ги върне в тяхната родина. В казуса с Паисиевата
история обаче има и един друг нюанс, който днешните защитници на „справедливостта“ не виждат или не искат да видят. В годините на Студената война достъпът до книжното богатство на Зографския и Хилендарския манастир
беше силно ограничен и над българското културно-историческо наследство
тегнеше реална опасност от унищожаване, подмяна или фалшифициране. Към
която и съседска страна да погледнем, лесно ще открием и преди, и след падането на Берлинската стена достатъчно доказателства за системно провеждана
политика на присвояне или заличаване на материалните следи от нашето минало. Трябваше ли България да наблюдава безучастно „прекодирането“ на балканската история? И още нещо. Оригиналът на Паисиевия труд няма никаква
стойност за съвременна Гърция. Подобна констатация е валидна и за стотици
други славянски ръкописи, които прашасват из библиотеките и хранилищата
на атонските манастири и местните власти (светски и църковни) нехаят за тяхното състояние. Защо тогава тези, които, пъчейки се, че са истински демократи,
върнаха „История славянобългарска“, дума не отрониха за десетките гръцки
ръкописи, попаднали у нас по време на войните от първата половина на миналия век и за които Атина неведнъж е питала?
Когато отбелязваме 250-годишнината на „История славянобългарска“, не
можем да не се замислим и върху още нещо. Колко актуално звучат днес парещите Паисиеви въпроси и завети? Безспорно, постигнатото от следовниците на
хилендарския монах през изминалото четвърт хилядолетие е много. Но няма
да сме прочели докрай уроците на Паисий, ако не се запитаме в каква България живеем днес и дали за такава именно България мечтаеше хилендарският
монах, когато възкресяваше забравеното ни минало и когато призоваваше да
не се срамуваме, че сме българи. България на бедността и неграмотността, на
мутрите и на корумпираните политици, на безхаберниците, послушковците и
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мърморковците; държава, в която престъпниците тънат в лукс и се разхождат
на свобода, а честният българин не знае как да изхрани и изучи децата си; държава, в която мускулести мутри и фолкпевици се представят като VIP персони,
а интелектуалният елит на нацията мизерства или избира да избяга в чужбина!
Нима и днес очакваме своя нов Паисий, който да ни отрезви и вразуми?
Колкото и странно да прозвучи на фона на всенародния ни днешен скепсис, аз лично съм оптимист. Защото, ако се научим да гледаме на настоящето
си през очите на хилендарския монах, ако се опитаме да съизмерим делата си с
неговия аршин и вяра, препятствията, които срещаме по пътя си напред, няма
да изглеждат толкова непреодолими, а мечтите ни за един по-справедлив и хуманен свят ще станат напълно достижими. Всичко зависи от нас и е в нашите
собствени ръце!
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ивеем в преломна епоха и когато завърши преходният период, започнал с краха на Съветския съюз, светът ще стане съвсем друг. Има достатъчно зловещи предзнаменования, едно от тях е
двойната терористична атака в Норвегия през юли
2011 г. (по тази тема по-долу в текста). Да се предскаже какъв ще бъде светът, сега е невъзможно, но тенденциите, които набират сили пред очите ни, позволяват поне да се очертаят контурите на възможните
промени. Ще откроим десет основни тенденции. Пет
от тях се разгръщат в глобалното пространство между държавите и регионите, другите пет – в социалното пространство между групи от хора.
Глобални тенденции

Социални тенденции

Залез и рухване на
империята САЩ

Укрепване на нациите

Залез на Запада

Укрепване на
гражданското общество

Отслабване на държавите и
засилване на регионите

Растеж на
младежката активност

Подем на „останалите“

Повишаване на
ролята на жените

Растеж на Китай

Задълбочаване на
неравенството и размирици

В резултат ние ставаме свидетели на мащабни
промени, съпоставими с прехода от гръко-римската античност към Средновековието, а след това към
ранния Ренесанс и съвременната епоха (1789 г.) на
Запада. Тези промени се извършваха в условията на
глобализация на християнството, докато сегашните

64

бр. 9/10 – год. XV

ФУТУРОЛОГИЧНИ ХИПОТЕЗИ
преобразования се осъществяват в условията на глобализация на капитализма
и на глобално затопляне.
Петте глобални тенденции може да се възприемат като потвърждение на
теорията за скачените съдове: когато единият се изпразва, другият се пълни.
Западът „се смалява“ – „останалите“ се издигат, Съединените щати отслабват
– Китай се усилва. Всички тези тенденции са взаимносвързани, но същевременно се проявяват не по-малко отчетливо и дори по-убедително и като пет
независими едно от друго явления, всяко от които се развива по собствена социална логика.
Например упадъкът на американската империя има своите причини и
следствия, напълно съпоставими с това, което знаем от историята за упадъка
на другите империи. Залезът на Запада като цяло е свързан с това явление, но
има своя мотивация, докато САЩ по други причини, преди всичко социалноикономически, се проявяват като част на Запада, която не може да си позволи
устойчиво развитие. Колкото и парадоксално да прозвучи – като слаборазвита
страна, в която американската мечта се превръща в американски кошмар.
Залезът и окончателното сриване на империята са различни процеси, свързани с неизбежната логика на развитие на империите като организми, като се
започне от тяхното раждане, растеж и зрялост и се стигне до остаряването и
смъртта. При грамотна организация и щедро възнаграждавани за сътрудничество елити в периферията центърът е способен да постави покрайнините в съществена икономическа зависимост, да всее страх от възможно използване на сила, да
създаде у тях стремеж да се идентифицират с центъра и да му се подчиняват. Но
само за известно време: империята става жертва на собствения си успех, надценявайки своите възможности и/или подценявайки възможностите на държавата,
появяваща се в качеството на противотежест. Периодът на експанзия завършва
и на негово място идва продължителен период на статукво, когато крайната несправедливост се консервира във всичките четири аспекта на силата.
Империята се явява архетип на несправедливата сила, тъй като постига
зависимост и притворно послушание, всявайки страх и внедрявайки колаборационистки елити. Понякога периферията се слива с центъра. Когато става дума
за съседни географски региони, този процес нерядко се обозначава с термина
„строителство на нацията“. Именно така е ставало това в Испания, Франция,
Великобритания, Германия, Русия и Китай.
Урокът, поднесен от Британската, Френската, другите западноевропейски
и съветската империи, трябва да подтикне Съединените щати да започнат да
произвеждат стоки, а не да живеят от неравноправна търговия и тиражиране
на „световната валута“. Гибелта на долара в това му качество е неизбежна, както
и замяната му с валутна кошница. САЩ трябва да се съсредоточат върху вътрешната отбрана, изоставяйки безчетните военни бази и прекратявайки войната
навсякъде по света, да започнат диалог с другите култури и да се договарят за политически компромиси вместо да се стремят да налагат своята воля на всички.
Но въпреки растящия брой на загубените войни, привлекателността на
другите култури (исляма, Япония, Китай) и засилващото се неподчинение,
икономическата експлоатация може за известно време да не отслабва, бидейки
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вградена в неравноправните международни търговски структури, където ресурсите и човешкият труд струват нищожно малко. Разбира се, ще има място
и за известна част разпределителна справедливост във вид на помощ за развитие, призвана да скрие трансферите в противоположно направление, извличани благодарение на експлоатацията, бягството на капитала, корупцията. Нещо
повече, зад чисто икономическите начини за поощрение се крие много поважният социологически ефект от западната помощ за развитие. Стипендии
се дават на перспективни млади хора, които след това попълват редиците на
постколониалния елит. Другите трансфери също са предназначени да поставят
тази група в изгодно положение. Кваме Нкрума (основател на съвременна Гана,
виден представител на африканското антиколониално движение – б.р.) точно
характеризира подобна политика като неоколониализъм.
Неустойчивото равновесие беше постижимо дотогава, докато Западът се
ползваше от монопола в обработващите отрасли. Япония стана първата неевропейска страна, отправила предизвикателство към това положение. Последваха я четирите малки „дракона“, а след това четирите огромни страни от БРИК.
Предишното равновесие се наруши и това стана един от факторите за залеза
на Запада. Тези първи лястовици скоро ще бъдат последвани от „останалите“,
които също ще започнат производство ако не за експорт, поне за осигуряване
на своите елити.
Нарастващото в целия свят предлагане би могло да съответства на също такова бързорастящо търсене, ако го нямаше изостреното неравенство на Запада,
при което на 30–50–70%, представляващи населението на „дъното“, не им достига покупателна способност, за да купуват стоки с висока добавена стойност.
Прибавете към това съществуването поради неравенството на аномалия като
изтичането на ликвидността към висшите класи – това не им оставя друг избор
освен спекулата. Те разполагат с маса нови финансови инструменти като дериватите за бърза покупко-продажба – своеобразна хазартна игра. В резултат: бум
на финансовата икономика + замразяване на реалния сектор = крах. Още повече
че за това допринасят икономистите, неспособни или нежелаещи да предсказват
или да предвиждат. Ако „останалите“ и Китай, подобно на Индия, попаднат в
този капан, ще дойде краят на тяхното усилване, както се случи с Япония.
Рецептата за оздравяване на Запада е толкова проста, колкото и неосъществима: да не се напомпват с ликвидност банките, неспособни да оцелеят, твърдо
да се регулира финансовият сектор, а след това да се стимулират хората, като
се започва с нуждаещите се слоеве от населението. Да се поощряват неголемите
компании, селскостопанските кооперации, поликлиниките с генерични лекарства за лекуване на обикновените болести при обикновените хора, училищата
за двата пола и за всички възрастови групи. Но управляващите класи на Запад
са готови да защитават повече банкерите, отколкото обикновените хора. Китайската формула „капитализъм-комунизъм“, повдигаща хората от „дъното“,
облекчаваща техните лишения и включваща ги в реалната икономика, би могла
да направи чудо на Запад. Обаче препъни камък биха станали ярко изразените
класови различия, и не само в САЩ. Оттук и последният от социалните трендове – задълбочаване на неравенството и размирици.
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Ако главният ключ към развитието и прогреса е повишаването на покупателната способност на онова население, което влачи съществуване „на дъното“ на обществото, все повече страни, включително Индия, ще подражават
на Китай. Това ще се отрази негативно върху самоуважението и чувството за
собствено достойнство у жителите на Запада и ще доведе до нарастване на душевните болести. Не е изключено да се повтори епидемията от самоубийства, с
която започна залезът на империята на Хабсбургите.
Главната причина за неизбежността на тенденцията към залез на държавата и усилване на регионите е удивително проста. Маркс писа за средствата
за производство, но не и за средствата за съобщения и за транспорт. Благодарение на SMS и на скоростното движение всички процеси в света протичат в
режим на реално време и размерите на повечето страни значително намаляват.
Ще оцелеят само най-силните – БРИК, САЩ и някои други; останалите все повече ще се всмукват в орбитата на регионите, които се отличават с географска
близост и културно родство. В резултат се получава:
– светско-християнски Европейски съюз,
– смесен Африкански съюз,
– индуистко-мюсюлманска Асоциация за регионално сътрудничество
между страните в Южна Азия (СААРК),
– смесена Асоциация на държавите от Югоизточна Азия (АСЕАН),
– светско-католическа Латинска Америка,
– мюсюлманска Организация Ислямска конференция (ОИК), простираща се от Мароко до Филипините,
– будистко-конфуцианска Източна Азия и
– светско-православна Руска федерация, където Чечения има същата автономия като Нидерландия в Евросъюза.
А на мястото на Организацията на обединените нации (ООН) най-вероятно ще дойде Организацията на обединените региони (ООР).
„Държава“ означава територия, властта над която е концентрирана в едноименната организация – „държавата“. Що се отнася до нациите, става дума
за културни групи, характеризиращи се с четири признака: общ език, религия-идеология, време – общи представи за историята, миналото, настоящето и
бъдещето – и пространство, т.е. обща територия и география. В света има две
хиляди нации и около 200 държави, но само 20 от тях са сами по себе си национални държави, в които преобладава една нация. Само в четири от 180 многонационални държави няма преобладаваща нация (в Европа това е Швейцария,
в която няколко нации съжителстват на равни начала, също и Белгия, раздирана от проблеми в междунационалните отношения, а в Азия – лингвистически
федералната Индия и Малайзия). Що се отнася до останалите страни, най-вярната прогноза за техните отношения е борбата, често насилствена. Нациите,
които са в сянка, ще се борят за място под слънцето – за пълна независимост, за
автономия в рамките на федерацията или за друг вид суверенитет.
Процесът на формиране на нациите има корени в историята и зародилото
се някога във Франция определение за нацията като „граждани на една и съща
държава“ сега убеждава малцина. Линията на вододела, зад която се мобили-
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зира готовността да убиваш и да бъдеш убит, днес рядко съвпада с границите
на държавата – тя минава между нациите, религиите, езиците и териториите.
Характерът на войната се променя, но формулата „от междудържавните конфликти към вътрешнодържавните междуособици“ е твърде повърхностна и
не издържа критика. Нациите понякога заемат територии на различни страни,
както и много страни са общ дом за много нации. Това води до образуване на
многочислени и разнообразни конфедерации. Обаче регионите могат да служат
като своеобразни адаптационни „чадъри“, доколкото увеличаващият се поток
от хора, пресичащи държавните граници, все повече ги сближава.
Държавите се размиват от могъщи сили отгоре – като регионализма и глобализиращия се капитализъм на транснационалните корпорации и банки. И
отдолу – национализмът и недържавното, некапиталистическото гражданско
общество, което вдъхновява хората за солидарност и поражда ново самоопределение и идентичност: разширени семейства, кланове, племена, профсъюзи,
градове и села, религиозни групи, въстаници. Държавите се свиват, но ще просъществуват още известно време.
Днес в света освен обикновените държави има толкова територии, че нашите политически карти, оцветени в четири основни цвята за обозначаване на
различните страни, се оказват лош пътеводител из съвременната действителност. Въпреки това САЩ са под хипнозата на този пътеводител и нерационално се придържат към онази реалност, която изчезва пред очите ни.
Възникват все повече нови реалности. Възможно е пролетариатът в марксисткия смисъл да е загубил порива си след появата на социалдемокрацията и
след краха на социализма от съветски и източноевропейски образец. Но в обществото има други линии на разлом освен противостоенето между купувачите
и продавачите на работна сила – възраст, пол, раса и националност в широкия
културологичен аспект, включващ езика и религията. За възрастта например
си струва да помним четирите основни категории: детството, юношеството
(отрочество), нуждаещо се от образование, възрастния период, когато трябва
да се работи, и времето на пенсията. Младежко-студентският бунт започна в
Латинска Америка през 1963 година. През 1968 г. се пренесе в Европа и малко
по-късно в САЩ и в Япония. След това дойде в Близкия изток и в Северна
Африка (БИСА), а също в Испания във вид на Движението М15 (движение на
социалния протест против мерките, предприемани за преодоляване на икономическата криза – б.р.). То ще намира благодатна почва навсякъде, където има
безработица, където получаването на висше образование не се осигурява с работни места, където господстват автокрацията и клептокрацията (включително, разбира се, и корупцията).
Тъй като стареещото (и следователно по-малко плодовито) население се
разглежда като проблем, а не като източник на опит и дори на мъдрост, очаква
ни не само увеличение на числото на младежките бунтове, а и бунт на пенсионерите. Едни ще искат да им се върнат пенсионните фондове, загубени в
резултат на спекулата, други ще отстояват правото си на обществено полезна
трудова дейност, като не се подчиняват на диктатурата на хората на средна възраст, които казват на хората в напреднала възраст „махайте се!“.
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Страните приличат по нещо на хората; те търпят процес, аналогичен на
човешкото развитие. 1960-те години породиха редица страни деца, търсещи
собствена идентичност. Те се намират в обкръжението на страни юноши с негативно самоопределение, които протестират и оспорват статуквото. Съществуват също страни възрастни, реализиращи множество различни проекти – като
пример може да се посочат страните от БРИК. И накрая, има страни пенсионери, чиято главна задача е да запазят статуквото и да оцелеят. Китай е бивша
страна пенсионер, която сега изминава пътя от детството към юношеството и
зрялата възраст.
Добавете към това въстанието на жените – революционна, епохална тенденция, – американската революция през 1970–1980-те години с последвалите
я реакции. Жените притежават огромен ресурс в областта на културата и образованието, с лекота превъзхождайки ленивите мъже благодарение на своето
усърдие и на старанието си. Бунтът се разпространи във всички страни, нанасяйки удар по патриархалното семейство (само една пета част от всички американски домакинства са съпружески двойки с деца), и днес жените претендират
за заемане на половината от всички длъжности.
Това повлича след себе си последната тенденция – задълбочаване на неравенството и размирици. Несправедливостта води до неравенство, а неравенството поражда размирици. Другият въпрос е прерастват ли тези размирици в
революции, преобръщащи обществото с главата надолу? Колосалното неравенство – като това, че 1% от населението на Съединените щати контролира 40% от
богатството – рязко понижава относителната мобилност на поколенията и се
усеща както вътре в страните, така и между тях. Преди няколко години растежът на брутния световен продукт беше около 2.8%, а неравенството – измерено със съотношението между покупателната способност на най-богатите и на
най-бедните 20% от населението – стигна до 3.2%. Растежът на брутния световен продукт не смекчи участта на най-бедната една пета част от населението. А
„дъното“ на това „дъно“ умират днес със скорост примерно 125 хил. човека на
ден – 25 хил. от глад и 100 хил. от болести, които се поддават на профилактика
и лечение при наличие на пари. Милиарди хора са убедени, че живеем в зъл и
несправедлив свят.
Съществува ли аналогична пропаст във военната, културната и политическата сфера? Ако става дума за силовото неравенство, нима една-единствена
свръхдържава не е обявена за най-могъщата, която значително превъзхожда по
мощ всички останали?
Ако е така, защо САЩ търпят неуспех в следващите една след друга войни? Отначало във Виетнам, след това в Ирак и в Афганистан, сега в Сомалия,
Йемен и Либия – не е ли затова, защото не са в състояние да се справят с такива уравновесяващи тяхното предимство сили като партизаните, тероризма и
ненасилствените методи на борба? Да се нападне световна свръхдържава като
Съединените щати или регионална империалистическа държава като Израел
с мощно собствено въоръжение, би било глупаво. Особено ако се разчита на
танковете, като Садам Хюсеин през 1991 г. по време на операцията „Пустинна
буря“ или на ракетите с близък радиус на действие, които ХАМАС използваше

69

ФУТУРОЛОГИЧНИ ХИПОТЕЗИ
срещу Израел. По-лесно е да се установи балансът на силите, отколкото балансът на богатството. Макар Югоизточна Азия да посочи пътя към втория баланс,
по-лесно и по-бързо е да се постигне балансът на силата.
Що се отнася до културното неравенство, до пропастта между светлината
за народите и черните дупки във Вселената, които в най-добрия случай поглъщат светлината, но не я излъчват, то бившите звезди постепенно изгасват. Четири страни от Голямата осморка – САЩ, Великобритания, Италия и Япония,
проповядващи своите културни евангелия на света – са в процес на разложение
и инволюция. Нещо повече, тези „черни дупки“ може да имат вътрешен живот, черпещ енергия от богатите културни ресурси, включвайки знанието им
за Запада – за собствено добро и във вреда за себе си. В действителност те биха
могли да излъчват светлина хилядолетия, но бедата е там, че тя се предаваше
на дължина на вълната, която беше неразличима за очите на западните еснафи. Обаче в началото на миналия век японският модел за развитие внезапно
се откри за Запада, макар че самата Япония направи всичко нейната свръхнова
звезда да изгасне така бързо, както и изгря. На смяна на японския модел идва
китайският. Китай е твърде голяма страна, за да може да бъде победена, и тя
също е способна да завладее умовете на милиони.
Когато става дума за политическото неравенство, на авансцената излиза
демокрацията, сблъсквайки общонародното мнозинство с елитните малцинства, ако последните не успеят да променят правилата на играта – например
да заменят принципа „един човек/един глас“ с принципа „хиляда долара/един
глас“. Съединените щати, Великобритания и другите страни от НАТО с всички
сили се държат за властта в ООН, противопоставяйки се на такива демократични учреждения на ООН като Обединението за мир или противодействайки
на признаването на Палестина, което отдавна е назряло. С една дума, днес ООН
има само един избор: демокрация или смърт.
В условията на саботаж на демокрацията хората или страните намират
изход с помощта на нови оси на взаимодействие, подобни на кооперирането
Юг-Юг, на сътрудничеството по хуманитарна линия и т.н. Те ще намаляват икономическата зависимост, ще създават собствени алианси по подобие на Шанхайската организация за сътрудничество, ще се вдъхновяват взаимно, без при
това да отхвърлят най-добрите идеи на Запада, ще приемат собствени решения. С други думи, те ще се опират на собствените си сили и възможности, разграничавайки се от антидемократичните елементи или страни, много от които
се намират в стадия на „пенсионна немощ и оцеляване“. Те вървят по пътя на
Ганди, стремейки се към самодостатъчност, намират се в процес на търсене на
собствена самобитност, експериментират, без да се страхуват, и се уповават на
„свараджа“ – самоуправлението.
Какви последствия може да се очакват от всичко това през най-близките
години?
Ние не даваме приоритет нито на глобалните, нито на социалните тенденции – те взаимно се допълват и усилват. „Арабската пролет“ в страните на
Близкия изток и Северна Африка е явен бунт против въпиющото политическо
и икономическо неравенство, инспириран предимно от младежите и жените,
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които по този начин заявиха своето оформяне като водещи социални сили.
Обаче бунтът е насочен също и против имперската двойка САЩ/Израел, които
се мислят за Божии избраници и виждат мисията си в това да създават местни
елити в целия свят и да управляват своите империи чрез продажни, корумпирани диктатори. „Арабската пролет“ отслабва тези елити и империи, от дълго
време подкопавани от различни процеси, принуждавайки ги да прилагат непропорционално насилие, което от своя страна поражда ответни бунтове.
Американската империя и израелската империя е възможно да се разпаднат
до 2020 г., но Съединените щати и Израел ще се запазят, ако проявят мъдрост и
се съгласят на компромиси. В рамките на границите от 1967 г. Израел би могъл да
бъде приет в съдружието на близкоизточните нации заедно с петте си арабски съседи, както направи Германия в рамките на Римския договор, започвайки от 1957
година. А САЩ, прекратявайки войните и интервенциите, закривайки военните
бази зад пределите на собствената си територия и отказвайки се от политиката
на диктата, може да станат пълноправен член на Северноамериканската общност
заедно с Канада и Мексико. Сегашните американски президенти ще навлекат още
повече позор и безчестие на страната си, ако прибягват до сила, не постъпват
умно и с всички сили се държат за умиращите империи. Същото се отнася и за
наследниците на сегашните лидери в Израел и в Съединените щати (Авигдор Либерман, Сара Пейлин?). Но наследниците на наследниците е възможно да започнат да провеждат по-реалистична политика.
Отказвайки се от безнадеждната и безплодна външна политика, Западът
фактически би могъл да се захване със социално-икономическо възстановяване. Обаче докато се лута, засилването на Китай и на „останалите“ може да
отиде твърде далеч и тогава надигналите се западни страни едва ли ще могат да
разчитат на същото пространство, към което са привикнали. На гигантските
простори на Руската федерация ще настъпи процъфтяване, на което е възможно да окаже съдействие „руската пролет“, без твърде да се различава от арабската. Младежите и жените ще играят главната роля и може би дори ще изобретят
най-добрия комунизъм през 2017 година…
Вероятността от подобни събития не е изключена и за Китай, но много вече
е направено в самата Китайска комунистическа партия. Динамиката на страната
изглежда устойчива – както в смисъл на растеж (средно с 26% годишно през последните 30 години в икономическите зони, където Дън Сяопин започна своите
епохални реформи през 1980 г.), породил колосално неравенство в равнището на
богатството, властта и достъпа до природните ресурси, така и в смисъл на „отвореност“. Примерно 30 млн. китайци годишно отиват в чужбина и се връщат в
родината си, където свободата на личността става все по-реална.
Много повече са проблемите в Индия, половината от жителите на която
както преди живеят в провинцията, където все още са силни кастовите предразсъдъци – тежко бреме за живота в целия полуостров. Наксалитите може би
са само предшественици на такива форми на борба като партизанската война,
тероризма и ненасилствените форми на съпротива. Може би някога Китай с
неговите национални проблеми ще се поучи от лингвистичния федерализъм
на Индия, а Индия с нейните класово-кастови проблеми ще може да приеме от
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Китай своеобразен вид на „капитализма-комунизма“? Може би двете най-гъстонаселени страни в света ще си помогнат една на друга да се освободят?
Африка с населението си от повече от един милиард души е възможно да
бъде разтърсена от бунтове против отгледаните на Запад елити. Либия е разположена върху прясноводно „море“ (тъй наречената Велика изкуствена река
– най-голямата в света тръбопроводна система с обща дължина 4 хил. км, която
доставя прясна вода от резервоарите под Сахара, скрити на дълбочина 600–800
метра – б.р.), което би могло да напоява голяма част от Сахара. А на юг от Сахара има достатъчно богатства, включително плодородни земи, за да се изхранва
сама, при условие че за разпределението на благата ще отговарят жените. Латинска Америка експериментира с икономика, ориентирана към фундаменталните потребности – например експортират месо и импортират енергоносители,
а енергоносителите разменят за услуги в областта на здравеопазването.
Метежите ще дойдат и на Запад. Движението М-15 в Испания поражда голям интерес. Главното е неговите лидери да не искат промени от управляващите класи, охраняващи статуквото – това би било голяма грешка. Те биха могли
да създават „низови“ компании, т.е. да развиват малкия бизнес, за който стана
дума по-горе. Кооперативните спестовни банки биха могли да инвестират в
реалната икономика вместо да спекулират във финансовия сектор, отчитайки
високото ниво на образованието и на здравеопазването, а също и изобилието
на пенсионери, които биха могли да внесат своя запас от опит и мъдрост в хода
на надигащия се метеж на възрастните и пенсионерите (към 2015 г.?).
* * *
Има събития, в които изведнъж се събират много нишки. Катастрофата,
която се случи в Норвегия на 22 юли 2011 г., ни се иска да припишем на маниака
Брейвик. Това би било най-лесното. Но не трябва да се поддаваме на съблазънта
на тясната интерпретация. Да разширим хоризонта. На единия край е ислямофобът-единак, свързан с някакви групи, олицетворение на европейския неофашизъм. Ако го обявят за луд, би изчезнал всякакъв политически оттенък. Той
би се превърнал в causa sui, причина на самия себе си. В такъв случай Норвегия
би могла да научи нещо от Америка след 11 септември – как да се произнасят
речи за „абсолютното и немотивирано зло“. На другия край е Ansar al-Jihad alAlami, групировка, поела като че ли в началото отговорността за терористичните актове в Норвегия, която би станала за банкрутиралия Вашингтон отличен
повод да поиска нови асигнации за „войната с тероризма“.
А в средата е реалният Брейвик, рожба на своето време, този, за когото
либийската ситуация в един момент е станала прикритие, а в същото време сам
той се е оказал едва ли не оръжие на възмездието. Сътрудничество в премълчаването?
Брейвик съзнателно убиваше участниците в младежкия лагер на социалдемократите, заявявайки, че изкоренява марксизма, левите идеи… Но защо са
избрани именно тези жертви, след като Работническата партия има толкова отношение към левите идеи и марксизма, колкото Партията на прогреса, в която
убиецът някога е членувал, към десните идеи. Двете партии гласуваха за бом-
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бардировките в Либия, двете подкрепиха купуването по немислими цени на
американските F35. Идеологията няма нищо общо с това.
Министър-председателят постъпи правилно, заявявайки: нищо няма да
отврати Норвегия от демокрацията. Но демокрацията не е просто съвкупност
от индивиди, всеки затворен в своята идеологическа килия. Демокрацията е
диалог, предизвикателство, спор с другите, а не преброяване на обитателите на
килиите по време на изборите веднъж на четири години. Брейвик е трябвало да
общува с голям брой хора и това не би ни попречило. Парламентът и гражданите трябва открито да обсъждат всякакви проблеми.
Насилието е противоположност на диалога. Към средата на юли НАТО
беше извършил в Либия 5838 бойни пòлета, 535 от тях се падат на Норвегия,
хвърлени са 501 бомби. По военни цели, нали? Но ако принципът на Алианса
гласи, че нападението срещу един е нападение срещу всички, тогава и атаката
от страна на един е атака от страна на всички, а в основата е само колебливият
мандат на СС на ООН с пет въздържали се и при липсата на правото на вето на
която и да е мюсюлманска страна. Може би диалогът би дал повече, отколкото
бомбите с обеднен уран?
Норвегия е потресена от една-единствена бомба. И през ум не ни минава,
че на Либия може да не й харесват 535 бомби. Норвегия я ужасяват убийствата
на мирни жители. Но защо афганците да не трябва да чувстват същото?
Политиката е низ от конфликти, изискващи творчески, конструктивни,
конкретни решения. Училищата и средствата за масова информация са длъжни да обучават как да се разрешават конфликтите, да приучват към конфликтна
хигиена също така, както от детството ни приучват към обикновена хигиена.
Може би причините за това, което се случи на 22 юли в Осло, трябва да
се разследват от специален орган на ООН? Такъв, който притежава (трябва да
притежава) големи знания по история на взаимоотношенията между Запада и
ислямския свят? Не е ли време да се изпробва диалог с „екстремистите“, преди
да им лепим етикети, да се поинтересуваме за техните цели, които може пък да
не са лишени от логика? Изобщо как може да се надяваме да се приближим до
истината, ако смятаме за нелегитимно само това, което е далеч от собствените
ни убеждения, ако сме убедени, че само ние сме прави?
Превод от руски език: Димитър Димитров
Източник:
http://www.globalaﬀairs.ru/number/Desyat-tendentcii-menyayuschikh-mir-15276
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маслени бои, платно, 1963 г.

74

бр. 9/10 – год. XV

ОБЩЕСТВО

СЪЩЕСТВУВАТ ЛИ ВСЕ ОЩЕ
КЛАСИ И КЛАСОВА БОРБА?*
Васил Проданов

1. Как от политиката и от теорията
у нас през последния четвърт век
изчезнаха и отново се появиха
понятията за класи и класови
конфликти

В
Васил Проданов – професор,
доктор на философските науки,
член-кореспондент на БАН. Работи в областта на философията,
социологията, етиката, политическите науки. Автор е на над 400
научни труда. Издал е над 20 книги, между които: „Познание и ценности“ (1979), „Личност и политика“ (1988), „Глобалните промени и съдбата на България“ (1999),
„Гражданското общество и глобалният капитализъм“ (2003),
„Насилието в модерната епоха“
(2003), „Теория на българския преход“ (2012), „Социология на философията“ (2012). Бил е 20 години
директор на Института за философски науки и на Института
за философски изследвания към
БАН.

сичко започна преди около четвърт век с Горбачов, който заяви, че трябва да се откажем от „образа на врага“ и от класовия подход. С идването на
перестройката от българския политически език, както и от езика на социалните науки у нас, изчезнаха
основополагащите преди това понятия за класи, класов подход, класова борба, експлоатация, които се
възприеха като останка от миналото, от марксизма.
В документите дори на БСП идеята за „работническа
класа“ бе изоставена, вестникът й вече не е „Работническо дело“. Работническата класа изглежда въобще изчезнала, заменена е с понятия от типа на „заети“
и „работещи“, носещи съвсем различно съдържание.
Това се отнася и за паралелното понятие „буржоазия“, „капиталисти“, което бе заменено с „бизнесмени“, „предприемачи“ и „работодатели“. Отказът от
тези понятия бе съпроводен с възприемането на ценностния подход на германските социалдемократи.
Този процес протече още по-бурно в социалните
науки в България, в които учените набързо промениха своята идентичност и се отказаха от дискурса
* Статията в тази рубрика е въз основа на доклад, прочетен
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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за класите. Това като цяло бе свързано с идеологемата, че се извършва „преход
към демокрация и пазарна икономика“ – т.е. в понятието за преход липсваше
идеята за капитализъм и за буржоазия. Негласно това предполагаше, че не вървим към капиталистическо общество, следователно няма да има капиталисти и
наемни работници (работническа класа, пролетариат).
Всичко се дължеше на факта, че модни през 80-те и 90-те години станаха
теории, според които работническата класа и капиталистите са се променили и
съвсем не са това, което са били по-рано. У нас тези теории бяха идеологическо
сечиво за делегитимация на съществуващия социализъм и за налагане на твърденията, че вървим към едно ново общество, което не е предходният капитализъм. Масово започна да се цитира например Питър Дръкър, който в една от
своите работи, преведени в началото на 90-те години на български, казва: „Ако
всички супербогаташи от развитите страни изчезнат изведнъж, световното
стопанство няма и да усети това. Те вече станаха предмет на медиите, чиято поява и изказвания се публикуват в клюките за светска хроника, а не във
финансовите раздели. Властта на капиталистите спада с бързината на спада
на икономическото им значение.“ 1
Повтаряйки подобен тип идеи у нас, един от популярните университетски
икономисти Васил Манов ще напише: „На мястото на значението на капиталиста за бизнеса в миналото в САЩ и другите развити страни идва ролята на
асоциацията на пенсионерите. Със своите членове и фондове те се превръщат в
най-големия блок от собственици в съвременната пазарна икономика... Съществена промяна настъпи и в наемния работник. На мястото на „работниците със
сини якички“ идва „работникът на знанието и бизнеса“. Статусът и ролята на
работниците на знанието и бизнеса са доста по-различни не само спрямо статуса и ролята на наемния работник със синя якичка от миналото, но и спрямо
статуса и ролята на вчерашните капиталисти. Работниците на знанието са
наемни работници, но в същото време чрез пенсионните си фондове те са единствените истински капиталисти днес. Работникът на знанието е по-скоро колега и помощник, отколкото подчинен. По тази причина той трябва да бъде управляван именно като такъв. Все по-определено бизнесът се превръща в място,
където хората работят, а не в място, където биват командвани.“ 2
На определен етап през 90-те години се появи стратификационното деление и някои политици заговориха за създаването на средна класа в България,
но след това и този език, който е популярен на Запад, изчезна от публичната
сфера и понятието за класа във всяко възможно значение днес трудно може да
се срещне в публичния език.
В Програмата на БСП, приета през 2008 г., терминът „класа“ в класическия
марксистки смисъл не съществува, среща се на три места в стратификационното съчетание „средна класа“, но дори и това му значение очевидно плаши
авторите на програмата, защото липсва например понятие като „долна класа“ и
вместо него се употребява терминът „бедни“. Ако в предишната програма терминът „капиталистическа“ се среща четири пъти, сега той остава само веднъж
в контекста на „капиталистическа система“. „Капиталисти“ обаче в тази „капиталистическа система“ програмата на БСП не е открила. В нея се среща няколко
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пъти понятието „експлоатация“, но не е ясно кой осъществява тази експлоатация, защото липсват явленията „експлоататори“ и „експлоатирани“. На едно
място има следната фраза: „БСП е лява народна партия и като такава носим
отговорността за надеждата и борбата за справедливост. Тази отговорност
означава да осигуряваме надеждна защита на хората на труда, на бедните и
изоставените, на работниците и служителите, да работим за формиране на
широка средна класа и за напредъка на всички.“
На друго място се казва:
„Наред с формирането на зараждаща се средна класа, все по-явно се очертава трайното обособяване на социален слой бедни хора, живеещи на ръба на
оцеляването, обхващащ поне една пета от населението. На противоположния
полюс се откроява прослойка с равнище на богатство и живот, напълно откъснати от средните за страната стойности.“
„Партията не се бори срещу нито една класа, прослойка или група на обществото. Напротив, тя е носител на отговорността за социалната надежда и борбата за справедливост.“
Всички тези идеи обаче би следвало да се видят като отражение на определени позиции, характерни за социалдемократическите партии в условията
на социалните държави след Втората световна война, и като пренебрегване на
факта, че в България след 1989 г. бе извършен катастрофален по разрушителността си преход от държавен социализъм към периферен и корумпиран капитализъм, довел до силна социална поляризация българското общество, превърнал го в едно от най-неравните по доходи и собственост общества в Европа.
Новопоявилите се частни собственици при прехода от държавен социализъм към периферен и корумпиран капитализъм, присвоили по различни
начини принадлежащата чрез държавата преди това на всички собственост, не
възникнаха по начина, по който това става при класическото развитие на капитализма в други страни.
• Развитието на капитализма например в САЩ от ХVІ век насам съчетава
поведението на дребния собственик с отложеното потребление и протестантската етика, с безплатния труд на робите в продължение на три века и с уменията и
способностите, които носят със себе си имигрантите. Възникването на този тип
капитализъм можем да характеризираме като имигрантско-робовладелско.
• В Англия възникването на капитализма е свързано с прогонването на
селяните от техните мери („овцете изяждат хората“), с протестантската етика
на отложеното потребление, със закриляните от държавата пиратство на чужди кораби и колониални грабежи. В основите на този капитализъм е вграден
пиратски и колониален грабеж и той може да бъде характеризиран като грабителски капитализъм.
• При първия български капитализъм до 1944 г. в основата е отложеното потребление на дребния собственик, преразпределението на средствата и
ограбването му с помощта на държавата. Пари се натрупват не чрез грабеж на
други държави и колонии, а чрез спестовност и грабеж на своя народ. Това е
типичен периферен капитализъм без ресурси за развитие, при който пролетаризацията се преживява много по-силно, а перспективите за догонване на
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развитите държави без нужните ресурси за това са минимални. Това е в много
отношения държавно и корупционно възникнал и развиващ се капитализъм.
• При втория български капитализъм след 1989 г. първоначалното натрупване бе извършено чрез мародерство, т.е. чрез разграбване на натрупаното от държавата, което е разглеждано като общонародна собственост. Ако при
първия капитализъм държавата отнема средства от дребния собственик и ги
преразпределя към едри капиталисти, свързани с нея, сега става обратното – от
рухналата социалистическа държава, от човекоядството от трупа на социализма се формира една мародерска класа от капиталисти, която огромната част от
българския народ възприема като нелегитимна.
Докато политици и антикомунистически идеолози залъгваха българина,
че го водят към „демокрация и пазарна икономика“ и ще създават българска
„средна класа“, протичаше първоначално не натрупване, а разграбване на капитала, което е типично за втория български капитализъм. Това от своя страна
ликвидира вече създадената преди това от социализма огромна средна класа и
доведе до декласация, до абсолютно обедняване в Марксовия смисъл на думата
на две трети от българските граждани. Като се има предвид, че днес средните
доходи на българския гражданин по паритет на покупателната способност са
между 60 и 70% от средните му доходи през 1989 г., но при много голямо социално неравенство, в невиждани преди това размери се реализира описаният от
Маркс процес на абсолютно, за отделни групи и относително обедняване, но не
при първоначално натрупване, а при първоначално разграбване на капитала.
За големи маси от хора имаме не просто абсолютно обедняване, а декласацията
е свързана и с лумпенизация, те се превръщат в класа на изключените – това
са немалка част от живеещите в ромските гета, скитници, просяци, клошари,
които оцеляват чрез кражба, просия, ровене в кофите за боклук или включване
в различни престъпни мрежи.
Така стигнахме до 2011 г., когато понятията за „пролетариат“, „пролетаризация“, „класови конфликти“ се завърнаха, но в езика не на левицата, а на десницата. Известно е, че понятието „пролетаризация“ е характерно за марксизма
и марксистката социология и се разглежда като най-важната характеристика
на низходяща мобилност. Пролетаризацията е другата страна на процеса на
натрупване на капитал. Увеличаването на капитала е свързано с увеличаване
на работническата класа. Нарастваща част от населението зависи от работната
заплата и му липсват други източници на доходи. Идеята за пролетаризацията
на България се развива най-напред от Димитър Благоев в „Що е социализъм и
има ли той почва у нас“ (1891). Това понятие обаче отсъства след 1989 г. в програмите на левицата.
Оказа се, че както десницата у нас, така и консерватори и либерали на Запад
не се притесняват да говорят за пролетарии, пролетаризация, класи и класова
война, за разлика от нашата левица. На 22 август 2011 г. лидерът на десницата в
България, който осъществи приватизация на държавната собственост в индустрията – Иван Костов, излезе във в. „Сега“ със статия под заглавие „България
се пролетаризира“, имайки предвид, че през последните години у нас има тенденция към нарастване на относителния дял на доходите, идващи от работна
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заплата, т.е. от наемен труд. Там той подчертава следното: „През първото тримесечие на 2011 г. работната заплата и пенсиите формират над 85 на сто от
общия доход на домакинствата. Другите приходи, които са характерни за пазарна икономика с развито предприемачество, са спаднали на 11,9 на сто, почти 3 пъти?! В абсолютен размер приходите извън работната заплата са под
нивото на 2001 г., а от предприемачество са на равнището на 2007 г.; доходите
от лично стопанство са 25 на сто от тези преди 10 години; другите приходи
спадат непрекъснато от 2002 г. насам – и всичко това в номинално изражение.
Реално измерени, тези приходи, които правят домакинствата автономни в
пазарни условия, са намалели още повече. Фактите са ярко доказателство, че в
последните 10 години се е случила нова пролетаризация на българите.“ 3
Множество данни потвърждават като че ли този извод. Така например
според регистъра на фирмите в България „Булстат“ към 31 декември 2007 г. в
България е имало 1 021 810 фирми. Четири години по-късно при пререгистрацията до 16 декември 2011 г. повторно са вписани 455 032 еднолични търговци,
дружества (ООД, АД и др.), кооперации и клонове на чужди фирми. Създадени
са 310 917 нови юридически лица. От заличените най-голям е делът на едноличните търговци – 464 507. Стотици хиляди фирми са били само на хартия.
В дискусия със статията на Костов под заглавие „Костов е прав, България
се пролетаризира“ на 2 септември 2011 г. пак във в. „Сега“ проф. Кръстьо Петков отбелязва: „Доцентът Костов помни отлично, че теорията за пролетариата, доминираща в марксическото учение, дефинира класата на пролетариите
не само на базата на ниските доходи, но и на липсата на материални активи,
на капитал. Само че в неговата статия няма и дума за това как и защо 97%
от българите, лишени от частна производителна собственост при държавния
социализъм, останаха в същото безправно положение и след прехода към либерален капитализъм. Добре е тази спестена истина да се припомни. Иначе ще
излезе, че пролетарий в днешна България е само онзи, който е останал без работа и редовни доходи.“ 4 В резултат на вълните на приватизация и грабеж у нас
имаме полярно деление на българското общество: на 3 процента собственици
(богати и свръхбогати хора) и на 97% набедена средна класа, полупролетарии и
пълни пролетарии.
При това положение възниква въпросът дали можем да направим от тук
извода, че в България има огромна група хора, които са пролетарии в Марксовия смисъл на думата, и малцинство на буржоазия, която Костов прикрива зад
думата „предприемачество“.
Но не само българската десница, а и американските републиканци и демократи започнаха да употребяват понятия, които са изоставени от левицата у
нас. В условията на криза откриваме радикални промени в техния език. Републиканците в Конгреса на САЩ през 2011 г. обвиниха президента Барак Обама,
че започва „класова война“, заради намерението му да затвори данъчните вратички и да увеличи данъците на богатите американци. Един от най-видните
поддръжници на Обама обаче от страната на демократите – мултимилионерът
Джордж Сорос, заговори, обвинявайки именно републиканците, за „Идващата
класова война в Америка“. Според него идват страшни времена, Европа я чакат
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хаос и конфликти, Америка – улични бунтове и жестоки действия на властите,
а глобалната икономическа система може да се разпадне5.
Очевидно имаме проблемна ситуация. В тази проблемна ситуация десни,
консерватори и либерали нямат теоретически задръжки, нито комплекси от
миналото да говорят за класи и класова война, докато за левите това остава
забранена тема и за тях проблемът не за „класовите войни“, а просто за „социалните конфликти“ между различни групи отсъства. При това положение стои
въпросът доколко обосновано е днес да говорим за „пролетаризация“, „класи“
и „класова война“.
За да отговорим на този въпрос, би следвало да се обърнем назад към историята на вижданията за класите и за отношенията между класите от ХІХ век
насам. В развитите западни страни имаме няколко етапа на доминиращи идеи
и практики в това отношение. Биха могли да се разграничат три типа капитализъм, като на всеки етап имаме промени в две основни отношения. Първото
е на зависимост и автономност на различните сфери на обществото от пазара и капитала. Има периоди с по-голяма зависимост и тогава класовият подход в Марксовия смисъл на думата е особено значим, но има и периоди на отслабваща зависимост в редица сфери и тогава съществени са множество други
стратификации, което води и до други употреби на понятието за класа. Втората
промяна е свързана с процесите на социална диференциация и усложняване на
обществото, фиксирани от класиците на модернизацията. Тази сложност увеличава възможните стратификационни единици, в които е включен индивидът
и на основата на които може да се правят съответни деления на класи в смисъл
на обществени групи изобщо.

2. Марксовият капитализъм на „невидимата ръка на
пазара“ през ХІХ век и марксисткото понятие за класа
Това е време, което според някои автори е „първа глобализация“, а Великобритания въвежда от 40-те години на ХІХ век политиката на „свободен пазар“. Още ги няма или са в зачатък многопартийните представителни демокрации. Това е началото на първата индустриална революция, извършвана чрез
неограничавана от държавата конкуренция, при която неквалифицираният евтин труд на работниците, конкуриран само от робския труд в Северна и Южна
Америка, играе основна роля в развитието на капитализма. Няма задръжки в
експлоатацията на детски и женски труд, детският труд се експлоатира масово,
работният ден е 16–18 часа. Съществува тенденция към абсолютно обедняване на определена част от населението. При това „пролетариатът няма какво да
губи, освен оковите си“.
Държавата е класова, тъй като имаме много висок имуществен праг при
гласуването, а либералните теоретици от времето на Джон Лок насам разбират
под граждани хора, които имат частна собственост. Съществува висока степен на
зависимост на всички сфери на обществото от пазара, капитала, богатството, т.е.
всичко е подчинено на икономиката и съответно на частните собственици, които
играят водеща роля не само в икономиката, а и в политиката и държавата.
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Това е първият етап на развитие на понятието за класа, когато Маркс формулира своята концепция за класите, за антагонистичния характер на техните отношения, за абсолютното обедняване на работническата класа и нарастващите противоречия с капиталистите, противоречия, които на определен
етап ще доведат до конфликт, разрушаващ съществуващия капитализъм. Това
е времето на възхода на Първия и Втория интернационал, на увеличаваща се
индустриална работническа класа и изострящи се конфликти, чийто връх е в
първите десетилетия на ХХ век.
Марксовата дефиниция на класите е свързана на първо място с разграниченията, отнасящи се до собствеността върху средствата за производство.
Класата е социално отношение, тя не стои „над“ или „под“, както е в редица
стратификационни концепции за класата, особено при подоходното деление.
Капитализмът се характеризира с доминиране на противопоставянето между
работническата класа като притежаваща работната сила и буржоазията като
притежаваща средствата за производство (веществени и финансови). Наред с
основните класи има междинни групи от типа например на интелигенцията.
Съществува антагонистичност, т.е. несъвместимост на интересите на противоположните класи, и това обяснява тенденцията към абсолютно обедняване.
Интересите на работниците от различни страни съвпадат и те могат да се обединят срещу буржоазията.
Маркс не дава отделна завършена дефиниция за класа, макар че употребява това понятие в огромно количество контексти, наричайки класи най-различни групи – отделни слоеве на буржоазията като финансовата аристокрация,
промишлената буржоазия, дребната буржоазия, а също селячеството, работниците, еснафството. Реконструкцията на неговите възгледи показва, че той
вижда класите преди всичко чрез отношението към собствеността на капитали
и средства за производство и разграничава две основни класи – буржоазията
като собственик на средствата за производство и пролетариата като субект на
наемен труд, получаващ работна заплата. В същото време той отчита, че наред
с тези основни класи има и множество други отделни групи, които постепенно
ще се включват в някоя от двете основни класи.
Опит за цялостна дефиниция на класите прави по-късно Ленин, който
през 1919 г. определя понятието за класа с четири основни характеристики
– собственост, разпределение, потребление, място в производствения процес
и в управлението. Класите са „…големи групи от хора, които се различават по
мястото си в исторически определена система на обществено производство,
по отношението си (най-често закрепено и оформено в законите) към средствата за производство, по ролята си в обществената организация на труда, а
следователно по начина на получаване и по размерите на онази част от общественото богатство, с която те разполагат. Класите са такива групи от хора,
една от които може да си присвоява труда на друга благодарение на разликата
в мястото, което заема в определен строй на общественото стопанство“ 6.
Класите и класовата борба са два взаимносвързани, но не идентични проблема. Класовите конфликти, борба, войни предполагат класите като субекти,
но наличието на класите като субекти още не имплицира класови конфлик-
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ти, войни, борби. Така например по време на социалната държава се говори за
класов компромис, диалог, сътрудничество. Всъщност още Маркс отбелязва, че
едното не имплицира директно другото. Първо. Класовият конфликт предполага не просто класата като обективен феномен, а „класата за себе си“, т.е. класата, която осъзнава своите интереси и започва битка за тяхната защита, както
например правят сега в Гърция. Второ. В „18 брюмер на Луи Бонапарт“ Маркс
говори за „равновесие на класовите сили“, а не за класов конфликт, и именно
равновесието прави възможен Наполеон ІІ. Това предполага, че има ситуации,
при които липсват предпоставки за конфликтност.

3. Социалният капитализъм, класовият компромис на
кейнсианската държава през ХХ век и доминирането на
подоходното деление на класите
Този етап на развитие на явлението класи и на съответното понятие е
свързан с процеси в държавите от капиталистическия център, процеси, чиито
кълнове са още в края на ХІХ век, но в най-висока степен се разгръщат след голямата икономическа криза през 30-те години и особено след Втората световна
война. Те водят до четири тенденции, които по времето на класическия марксизъм от средата на ХІХ век още не съществуват или са само в зародиш.
Първата тенденция е появата на висококвалифицирани наемни работници, чието заплащане е доста по-високо, отколкото на останалите, или т.нар. работническа аристокрация – нещо, което е забелязано още от Маркс в последните
десетилетия на ХІХ век в Англия. Появява се диференциация на наемната работна сила на различни подоходни групи – от неквалифицирания работник през
„белите якички“ до мениджъра и трейдъра на Уолстрийт, който печели повече
от дребен и среден предприемач. Умножават се професиите, при които се получава заплата – така например и учителят, и професорът, и ученият също са наемни работници, в смисъл че получават доходи за своя труд. Разраства се групата
на специалистите и мениджърите и специфичната роля, която тя играе във възпроизводството на класовите отношения. Същото се отнася и за политиците и
за държавната администрация, които получават заплата по трудов договор. Това
рязко увеличаване на групите наемни работници, на характера на техния труд и
заплащането им става предпоставка за различия в техните интереси и в тяхното отношение към съществуващата система. За да се изрази това разнообразие
от наемни работници, се развиват и променят различни понятия – когнитариат,
работническа класа, наемен работник, „синя якичка“, „бяла якичка“. Това е свързано с рязката диференциация на цената на стоката „работна сила“. Автори като
А. Гулднер започват да говорят дори за научно-техническата интелигенция и специалистите, както и за интелектуалците като за „нова класа“, която притежава
специфичен капитал – културен капитал, и ги характеризират като „културна
буржоазия“ за разлика от „паричната буржоазия“7.
Втората тенденция е към използване на ресурсите, извлечени от колониите и от държавите от полупериферията и периферията на световната система,
не само за увеличаване на богатството на капиталистите, но и за преразпре-
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деление от държавата за различни други цели. От края на ХІХ век започват да
растат заплатите на работниците в държавите от капиталистическия център
и една от предпоставките за това е притокът на средства от колониите, от периферията на световната система. Двойната експлоатация на работниците от
по-изостаналите страни увеличава възможността за революция там, но води
до разминаване в интересите на работниците в различните части на световната
капиталистическа система. Лозунгът „Пролетарии от всички страни, обединявайте се“, зад който стои идеята за еднотипността на интересите на работниците от всички страни в света, се натъква на нарастващите национални различия
в интересите на работниците.
Третата тенденция е към промяна в характера на собствеността, резултат от развитието на акционерната собственост, при което акциите на едно предприятие може да се владеят от стотици хиляди хора. В САЩ например през 90-те
години на ХХ век има около 50 млн. акционери. Независимо обаче от разпиляването на собствеността между голямо количество собственици, има такива, които
държат контролния пакет и вземат основните решения. Често това са висшите
мениджъри – президенти и директори на компании, банки и фондове и съответните управителни съвети. При това положение се появяват теории от типа на теорията на Дж. Бърнхайм в средата на ХХ век, в която се говори за „мениджърска
революция“, свързана с разделяне на собствеността между много хора, изчезване
на класите в предходния смисъл на думата и излизане на преден план като водеща на класата на не-собствениците – като мениджърите, чиито основни доходи
са от заплата и допълнителни заплащания като бонусите8.
Четвъртата тенденция е към нарастващо преразпределение на доходите в рамките на държавите. Имаме увеличаване на данъчното облагане, преразпределение на средства и развитие на социалната държава, което дава възможност да се спре тенденцията към абсолютно обедняване в развитите западни
държави. Това става от своя страна благоприятна предпоставка за развитие на
многопартийната представителна демокрация през ХХ век с високо преразпределение на доходите от страна на държавата от капиталистите към работниците, при което печелят и капиталистите, защото работниците могат да купуват
техните стоки.
Възходът на синдикалните обединения от края на ХІХ век в развитите
западни страни и тяхната битка за социални права водят до намаляване на
работното време, засилваща се регулация на труда, трипартидна система на
договаряне, замяна на класовата война с класово сътрудничество. Всъщност
намаляването на работното време е необходимо за функциониране на капиталистическата икономика, която се основава сега на стимулиране на агрегатното
потребление, съобразно с кейнсианския модел на икономика. Увеличаването
на свободното време дава възможност на хората да потребяват повече и това
подпомага развитието на капиталистическата икономика. Кейнсианската регулация на икономиката се основава на относителната автономия на държавата
от пазара и на преразпределението на средства чрез прогресивно-подоходния
данък върху личните доходи и високото корпоративно облагане, от което обаче
печелят и капиталистите, и основната част от работниците, защото се извър-
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шва масирано преразпределение на доходи чрез държавата от една социална
група на друга.
В този период в развитите западни страни се появяват социалдемократическите партии, които се отказват от идеята за класова борба и извеждат на
преден план ценностите за свобода, справедливост и солидарност. Карл Кауцки
ще наблегне в своето обяснение на класите преди всичко на източниците на
доходи и на свързаната с това общност на интересите и противоположност на
интересите на други класи.
Дискусията за понятието за класа се усложнява от различните значения,
които се влагат в припокриващи се понятия като „пролетариат“, „работническа класа“ и „наемен работник“. Нагласата е „пролетариатът“ да се свежда
до социалните групи, които „няма какво да губят, освен двете си ръце“, а „работническата класа“ – само до работещите физически труд. Така излиза, че те
постепенно намаляват и стават все по-малка част от обществото. Ако се вземе
обаче значението на наемен труд и доходи от наемен труд като основополагащо
за разбирането какво представлява пролетариатът или работническата класа,
тогава тези понятия запазват своята роля в дихотомията с понятието за капиталист като човек, чиито доходи са преди всичко от капитал.
Започва да се променя отрасловата и професионалната структура на икономиките в развитите западни държави, при което намалява относителният
дял на т.нар. сини якички – индустриалната работническа класа, и се увеличава
делът на заетите в сферата на услугите в широкия смисъл на думата, на държавното управление, в извънматериалната сфера. Това води до смяна на дискурса
за класите – от класите, разбрани на първо място чрез различието в отношението към средствата за производство, към класите, разбрани чрез равнището на
доходи, потребление и лична собственост. В този контекст се въвежда ново деление между долна, средна и горна класа и започва да се говори за нарастващата по количество хора и значение „средна класа“ като основа на стабилността и
демокрацията в развитите западни страни. Понятието за класа променя своите
характеристики, отделяйки се от собствеността върху средствата за производство и ограничавайки се до разпределението на доходи.
Така в развитите западни страни ще се разгърне един нов етап на развитие
на понятието класа, характеризиращо се с обособяване на система на класови
разделения чрез разпределение на доходи и потребление като относително независими от собствеността. Същото се отнася и за мястото в организацията
и разпределението на производството. Най-ярък изразител на това развитие
на понятието за класа ще стане Макс Вебер, който извежда няколко фактора и
съответно критерия за класовото положение – притежаването на частна собственост, наличието на различни видове собственост и доходите, които те носят,
статуса и репутацията (престижа). На тази основа се формира популярната
класификация на класите, свързана с различни подоходни групи. Вебер ще въведе традицията на множество различни класификационни критерии на понятието за класа, като не всички от тях са свързани директно със собствеността
– сред тях са доходи, но и образование, власт, престиж, начин и стил на живот,
авторитет. Това разширява понятието за класа и неговите различия със социо-
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логическото понятие социална страта стават трудно разграничими.
С класата като проблем на социална стратификация, т.е. с изграждането
на обществото като различни типове йерархии, ще се занимават почти всички
големи имена на социологията и социалните науки през ХХ век. Много от тях
ще тръгват от „мениджърската революция“ и ролята на наемните мениджъри,
които упражняват определена функция на собствеността, но в същото време
са наемни работници. Затова собствеността започва да се избутва встрани и
вместо „класа“ да се употребява „страта“ или двете понятия да се възприемат
като взаимнозаменими. Стратите могат да се формират по множество различни признаци, а не само по признаците, които характеризират класите. Така се
разграничават висша, средна и долна класа и най-често разграничението им е
подоходно, като собствеността се пренебрегва. В класификаторите например
в САЩ разграничават тези класи по следния начин: 1) висша висша класа: ръководител на корпорация, съсобственик на голяма фирма, висш военен чин,
федерален съдия, известен архитект, лекар, архиепископ; 2) висша класа: ръководител на средна фирма, лекар на частна практика, адвокат, преподавател в
университета; 3) висша средна класа: преподавател в колеж, мениджър на средно равнище, учител в гимназия; 4) средна средна класа: банков служител, зъболекар, учител в начално училище, началник смяна в предприятие, служител в
застрахователна компания, управител на супермаркет; 5) долна средна класа:
автомеханик, бръснар, барман, квалифициран работник, служител в ресторант,
пощенски служител, полицай, шофьор; 6) средна долна класа: средноквалифициран работник, шофьор на такси; 7) долна класа: нисша нисша класа: миячка
на чинии, домашна прислуга, градинар, портиер, боклукчия, неработещ и зависещ от програми за социално подпомагане.
Независимо от тези различия обаче продължава да съществува разграничението, основаващо се на източника на доходите на човека. В степента, в която
основният източник на доходи е наемният труд, в крайна сметка имаме работническа класа. Когато основните източници на доходи не идват от наемен труд,
а от различни форми на капитал, имаме капиталисти. Друг е въпросът, разбира
се, че съществуват огромни вътрешнокласови различия, т.е. огромни различия
в размерите на доходите, получавани от наемен труд.
Отделно се класифицират малки групи декласирани хора – безработни,
затворници, психично болни, просяци, скитници, клошари, проститутки и
прочие.
В същото време през ХХ век ще стане популярна Лениновата идея за различие в интересите на работническата класа в центъра и в периферията на капиталистическата система. Тази идея ще получи развитие в най-различни версии,
като се почне от версията на Мао Цзедун, разграничаващ нации пролетарии
(какъвто е според него Китай през първата половина на ХХ век) и нации капиталисти (каквито са развитите западни държави), и се стигне до разделението
на света на център, полупериферия и периферия, между които съществуват отношения на експлоатация според теорията за световните системи на Имануел
Уолърстейн.
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4. Неолибералният глобализиран капитализъм и
завръщането на Марксовия капитализъм и класите
Третият етап на промени в класите, класовите отношения и понятието за
тях идва с неолибералната вълна и глобализацията в повечето от развитите западни държави от края на 70-те и 80-те години на ХХ век, когато започва постепенно приватизация на държавната собственост, прехвърляне на правомощия от държавата към пазара, дерегулация, демонтаж на социалната държава,
аутсорсинг, намаляване на държавните разходи, отслабване на профсъюзите,
фрагментация на труда, намаляване на данъците. В тези условия става ясно,
че въпросът не е дали да признаем съществуването на класите и класовите конфликти, а как ги интерпретираме.
Новите процеси на класообразуване и класови отношения се реализират
в контекста на рязко отслабване на държавата и политиката като автономни
спрямо капитала фактори във функционирането на обществото и на капитализма изобщо. Всичко от човешкото тяло през културата и морала до функционирането на държавните институции в „новия публичен мениджмънт“ започва
да функционира по логиката на пазара и капитала, т.е. на печалбата и загубата.
Разгръщат се тенденции на деиндустриализация в развитите западни страни и намаляване на относителния дял на „сините якички“, т.е. на индустриалната работническа класа. Това води до упадък на профсъюзите и на трипартидното договаряне, до утвърждаване на „гъвкавост на работната сила“ – временна
заетост и нерегламентирано работно време. В тези условия отслабват предходните възможности за „класов компромис“ и „класово сътрудничество“.
Опитите да се преразпределя в по-висока степен от държавата предизвикват бягство на предприятия и капитали към страни с по-ниско заплащане
на труда и по-ниски данъци. Появяват се феномените данъчна конкуренция
и данъчни убежища, които тласкат навсякъде към намаляване на данъчното
облагане. Това води до две основни следствия. Първото е намаляването на прогресивно-подоходния данък върху доходите на физическите лица. За последния
половин век например в САЩ таванът на прогресивно-подоходния данък за
най-богатите американци пада от 95% при Кенеди на 35% при Обама. Второто
следствие е намаляването на относителния дял на данъците на корпорациите
за сметка на данъците на физическите лица. Пак в САЩ на всеки долар, получаван днес от данъци върху физически лица, се вземат само 25 цента от данъци
върху бизнеса. Системата на данъчно облагане е основана на намаляване на
данъчното бреме от юридическите лица към физическите и от богатите към
всички останали9. В страни като България тази тенденция стигна своите крайности с плоския данък върху корпоративните и личните доходи и с гигантските дисбаланси между преки и косвени данъци. Всичко това води до ускорено
засилване на неравенството и до тенденция към ерозия на т.нар. средна класа
в разпределението на доходите. Невъзможността да се поддържа предходният
стандарт на живот и ускореното нарастване на неравенството от 70-те години
насам при задържане или дори намаляване на доходите на средната и долната
класа водят до нови форми на класови конфликти.
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Протича процес на утвърждаване на глобален финансов капитализъм, в
който не можеш да успееш просто с двете си ръце, нито с ума си. Той функционира не съобразно цикъла „пари–стока–пари прим“, а съобразно цикъла
„пари–пари прим“. Имаме свръхгосподство на спекулативния и фиктивния финансов капитал, който доминира над останалите видове капитал и над начина,
по който се появяват новите капиталисти. Над 90% от движещите се капитали
на световния пазар са спекулативни и те създават една нова транснационална
спекулативна финансова буржоазна класа, резултат на шанса, късмета и озоваването на нужното място в нужното време. Водеща роля за функционирането
на тази класа играят световните банки, а спасяването й в условията на днешната криза е основна грижа на големите държави. Държавата задлъжнява в огромни размери, за да спасява банките и банковия капитал, където продължават
да си начисляват огромни печалби.
В тези условия протичат промени в съдържанието на понятията за капиталист и наемен работник. Капиталистът притежава собственост във формата
на пари, физически и нефизически активи (марки, патенти и др.), които използва за печалба на пазара, а работникът се променя с промените на изискванията
към продаваната работна сила. Във всеки случай разширяването на понятието
за капитал с понятия като човешки капитал, социален капитал, символен капитал, културен капитал поставя въпроса за особеностите на работната сила,
която може да се характеризира като „работническа класа“ или „наемни работници“. Очевидно е, че един наемен работник може да притежава квалификация
и способности, които да го различават радикално от други наемни работници
– например един добър компютърен специалист може чрез труда си да донесе
печалба за много милиони. Това създава предпоставки за нагласата, че понятието за наемен работник се размива или поражда искания то да бъде ограничено
до определени социални групи с относително ниско равнище на човешки, символен, социален и друг капитал.
Глобализацията действа благоприятно върху движението на всички фактори на производството по планетата, включително върху глобалното движение на работната сила и на капиталите и върху появата на глобални деления
на работници и капиталисти – появата на транснационалната класа на капиталистите, но и на транснационалната сила на наемните работници имигранти.
Възникват предпоставки за формиране на цената на работната сила на глобално равнище. Разбирането на това, което става, е възможно в системата на глобализирания капитализъм, където се направи разграничение между глобална,
транснационална капиталистическа класа и транснационален пролетариат,
част от който е вътре в центъра на световната капиталистическа система и живее в гета, а друга е в полупериферията и периферията.
Глобализацията и ускоряването на иновациите водят също до две нови явления, особено важни, за да разберем съвременния глобализиран капитализъм.
Първото е много бързата поява на нови слоеве от богати хора благодарение
на съответния финансов, човешки, социален, символен, политически капитал.
Създават се ситуации, когато отделни личности забогатяват бързо и се превръщат в глобални капиталисти. Възниква обаче и обратната ситуация – на по-ус-
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корена от всякога преди това декласация и маргинализация на големи групи от
хора, т.е. низходящо движение в подоходните и класовите отношения. Започват
да изглеждат идеологическа илюзия популярни концепции като на Даниел Бел
от 70-те до 80-те години на ХХ век, според които светът навлиза в „постиндустриално общество“, в което класовата борба се заменя от меритокрация, т.е.
хората ще заемат определено място в обществото според своите способности и
заслуги. Това, което за Бел е постиндустриално „общество на знанията“, всъщност се оказва неолиберален глобализиран финансов капитализъм, опиращ се
на използването на информационните системи за програмно осигуряване на
гигантски спекулативни финансови печалби.
Можем да разграничим няколко основни тенденции, свързани с класите и
класовите отношения, до които води днешният глобализиран финансов неолиберален капитализъм.
Първо. Рязко променящата се ситуация, свързана с наемния труд. Протичат процеси на падане на квалификацията, отслабване на профсъюзите,
денационализация на труда. В развитите страни се увеличава количеството
нископлатени, полулегални и дерегулирани пазари на труда в сферата на услугите, включени в сложни транснационални връзки. Има тенденция на репролетариатизация на труда и социално регулираният труд, на който се базира следвоенната социалдемокрация на Запад, рязко стеснява своите граници в
контекста на цялостния демонтаж на социални придобивки. С това си отиват и
социалдемократическите илюзии за един хуманизиран преразпределителен капитализъм. Появяват се нови форми на експлоатация на труда, особено на неквалифицираните, дерегулирани, полулегални и мигрантски пазари на труда, на
които работещите по принцип нямат организирана защита10. Като цяло имаме
нарастваща експлоатация, проявявяваща се в това, че относителният дял на
доходите от наемен труд в БВП намалява. Така например в САЩ през 1970 г.
делът на работната заплата в БВП на страната е близо 54% и след това започва
да пада, стигайки през 2005 г. до около 45.5 процента11.
Второ. Ускореното нарастване на социално-икономическото неравенство. Глобализацията на движението на основните фактори на производството,
включително и на труда, води до гигантско неравенство спрямо доходите и възможностите на транснационалната класа от свръхбогати хора. Дори в страни,
които са давани за пример като успешно развиващи се икономики – като Германия, това е силно изразен процес. За последните десет години реалните доходи
на мнозинството от гражданите на Германия намаляват, нарастват заплатите
само на най-високодоходните групи, според доклад на Немския институт за
икономически изследвания. В сравнение с 2000 г. реалните доходи на населението са намалели с 2.5%, но в групата на нископлатените работници заплащането, като се има предвид и инфлацията, е паднало с 22 процента12.
Размерите на социалното неравенство днес са по-големи от всякога в
историята и дори в държави, в които това като че ли традиционно се приема много по-спокойно, отколкото в общества с егалитарни традиции, имаме
възход на недоволство и социална конфликтност. САЩ са типична държава
на засилващо се недоволство и конфликтност поради социалното неравенство,
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възприемано като нарастващо класово противопоставяне. Публикувано през
януари 2012 г. проучване на световния център за социологически изследвания
Pew Research Center показва, че конфликтът между богати и бедни е изместил
конфликта между родените в САЩ и имигрантите като най-силен сблъсък в
американското общество. Една трета от анкетираните 2048 пълнолетни посочват, че този конфликт се изостря. Две трети (66%) вярват, че съществува „много
силно“ или „силно“ противопоставяне между богатите и бедните в страната.
Причините за промяната в тези нагласи според Pew Research Center се корени не
само в ефекта от „Окупирай Уолстрийт“, но и в реалната промяна в разпределението на благата в американското общество. Според последни данни от Бюрото
за преброявания делът от общото богатство (включващо пари, активи в имоти,
акции, облигации и ценни предмети), с който разполагат най-богатите 10% от
населението, се е увеличил от 49% през 2005 до 56% през 2009 година13.
Трето. Ако на предходни етапи имаме едно такова понятие като лумпен
пролетариат, сега се появяват понятия като „underclass“ (подкласа), „precarious
class“ (несигурна класа), „изключени“. Като типична „подкласа“ се сочат нелегалните имигранти и работещите в сивата икономика без осигуровки и със съответна изключеност от икономически, социални, граждански права. Към тях се
добавят пасивни бедни, които дълго време са на социални помощи, агресивни
улични престъпници, наркомани, просяци, бездомни, психически болни, които
са оставени на произвола на съдбата. Това са типични аутсайдери като поведение и социални перспективи. Такива са немалко от живеещите в нарастващите
по размерите си гета на големите градове в света14. Голяма част от ромите в
България са пример за такава „подкласа“.
„Несигурната класа“, т.нар. гъвкава работна сила, се появява в резултат на
отслабената роля на синдикатите и на социалната защита, което води до нарастваща несигурност на работните места и на доходите за все повече хора. В
ситуация, при която рязко отслабва регулацията на труда и се увеличава броят
на временно заетите, несигурни в своето работно място, без стабилна професионална идентичност или кариера, с минимална социална защита, се налага
именно този тип „несигурна класа“, представляваща нарастваща част от наемните работници15. Сред тях са както имигранти, така и местни граждани в различните страни. Тази част от наемните работници е в силно кризисна ситуация
и е уязвима на екстремистките лозунги на различни екстремистки партии. Засега, ако са местни граждани, те са най-податливи на дяснопопулистки лозунги,
а ако са имигранти – на призивите на версии на религиозен тероризъм.
Четвърто. Характеристика на проявление на класовите отношения е тенденцията към етнизация и клерикализация на класовите конфликти, като от
конфликти между центъра, полупериферията и периферията на световната
система те все повече се превръщат в конфликти вътре в центъра на световната система в контекста на гетовизацията на имигрантите в развитите западни
страни от капиталистическия център. Опитите да бъдат либерално неутрализирани чрез идеологията на мултикултурализма се сблъскват с реалностите
на засилващи се социално-икономически разделения, които имат етнически
измерения. Антиимигрантски десни популистки партии се опитват да търсят
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разрешаване на проблемите на социално-икономическото неравенство чрез
етнизация на конфликтите, налагайки фалшиво съзнание на нарастващата
маса на „несигурната класа“ – на хора, които трудно намират работа и трудно
свързват двата края. Етнизираните и клерикализирани форми на конфликт са
превърната форма на класова борба, при което етнонационализмът прикрива реалностите на глобализираните противоречия, свързани с работната сила.
В този контекст можем да кажем, че сблъсъците с участието на имигрантски
общности в Европа през последното десетилетие са израз на тази превърната
форма, прикриваща класови конфликти – така бе и във Франция през 2005, и
във Великобритания през 2011 година. Водещото обаче е класовият момент и
неслучайно изследователите отбелязват например, че „класата излиза на преден план пред расата като основно разделение в Америка“16.
Антициганската вълна в България, свързана с конфликта в Катуница срещу един богат и безконтролен циганин, също е своеобразна превърната форма
на отхвърляне на капитализма, възприеман като нелегитимен.
Пето. Важна характеристика, свързана с класовите противопоставяния в
условията на неолиберална глобализация, са промените в отношенията между
нациите капиталисти и нациите пролетарии или между центъра, полупериферията и периферията на световната система. Глобализацията води до криза в капиталистическия център, който за първи път е по-задлъжнял, отколкото
държавите от полупериферията и периферията. Вътре в предходния център на
световната система или непосредствено до него се появяват опасности от фалити и срив на цели държави, какъвто е случаят с Гърция, Португалия и Ирландия. Най-висок външен дълг в абсолютни стойности притежават първите десет
от държавите от капиталистическия център – разположени в низходящ ред,
това са съответно САЩ, Великобритания, Германия, Франция, Япония, Италия, Испания, Люксембург, Белгия, Швейцария.
При това положение страните от капиталистическия център се ориентират към нови форми на експлоатация – брейн дрейна като постколониален тип
експлоатация от страна на държавите от центъра на останалия свят. Паралелно
към тях обаче се насочва и необразована работна ръка и предходните разделени форми на класови отношения сега се пренасят вътре в центъра на световната система. Във всеки случай в тези условия бившите социалистически страни
на Балканите се превръщат в бедна периферия на Западна Европа с гигантски
размери на декласацията на милиони хора като елемент на глобална тенденция
на декласация.
Икономическата криза в капиталистическия център на Северна Америка, ЕС, Япония от 2008 г. насам е свързана с рязък скок на дълга в редица от
тези страни, с нарастваща безработица и криза, с ускоряване на ерозията на
т.нар. средна класа. При това положение те са изправени пред икономически
алтернативи като пред Сцила и Харибда – увеличаване на данъците за богатите,
за да се компенсират бюджетните дефицити и да се изплащат задълженията,
последвано от реакцията на корпоративни лобита и десни правителства, или
намаляване на данъците и преразпределението, което допълнително увеличава
бедността и неравенството и води до реакция от рода на протестите под лозун-
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га „Ние сме 99%“. И в единия, и в другия случай това е свързано със засилващи
се противоречия. Затова американските републиканци заговориха за „класова
война“ и я получиха на този етап поне само чрез масовите протести, но не и
чрез законодателни решения, тъй като Обама няма мнозинството в Конгреса,
с което да направи това. Тук понятието за класа се разбира в едно от неговите
измерения – това са подоходните деления и войната означава повишаване на
данъците за големите доходи на горната средна класа. И тъй като тази горна
средна класа днес е свързана преди всичко с финансовия капитал, американските граждани протестират на Уолстрийт.
При това се наблюдават процеси на глобализация на класовата борба. Масовите протести в Гърция, Португалия, Испания, Унгария, САЩ от страна на
движения като „Възмутените“, „Окупирай“, „Ние сме 99%“ са типичен израз
на такава глобализация. Комуникационната революция, опираща се на мобилните комуникации, на интернет, на социалните мрежи, дава възможност да се
разгърнат не просто национални, а глобални форми на организация и самоорганизация на протести и класови битки от Уолстрийт през Атина до София.
Възниква въпросът за нов тип самоорганизация на наемните работници, в която ключово значение имат новите медии и свързаните с тях нови форми на
партиципаторна, делиберативна, колаборативна демокрация и мрежова самоорганизация. Тенденции към такава самоорганизация, но не чрез традиционните масови партии от типа на социалдемократическите и комунистическите,
наблюдаваме и у нас през последните години.
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ългарските правителства на прехода не се отличават с особено разнообразие в оценъчната скала
на преобладаващото общественото мнение. Според
„средния гражданин“ текущо най-често присъстват
повече или по-малко некадърни държавни управления. В контекста не е за чудене, че за някои от тях, не
чак дотам отдалечени в миналото, започва днес даже
настоятелно да се говори с откровено носталгични
нотки. Закономерно важен се оказва не идеалът, а
реално конкретната база за сравнение, при която по
обективни причини предпочитанията се отдават не
на second best, а на по-малко лошия.
Факт е, че степени на държавническа кадърност
у нас биха могли да се конципират строго единствено на теория и то съвсем не за обозримото бъдеще.
Партийно пропагандните предизборни дейности са
естествено самозаточени в малки и големи скоби и
не са в състояние да променят видимия незадоволителен резултат.
Но даже при идентифицирането на немногобройните плюсове и многобройните минуси на общодоминиращата съвременна негативна есенциалност се оказва, че се появяват редица компликации,
непозволяващи пълна категоричност на възгледите.
Само исторически достатъчна времева дистанция
може примерно да покаже какво от държавническа
гледна точка е било за предпочитане: флегматичното
почти тотално нищонеправене през последния изтекъл мандат – този на тройната коалиция, или холерично истеричният „реформаторски“ активизъм на
ГЕРБ, на който сме свидетели сега.
Обреченото наглед пребиваване на нашето общество във визираната „твърдо зададена“ коордибр. 9/10 – год. XV
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натна система „под абцисата“ поражда тежки въпроси, на които обикновено
отговорът се търси в прословутия „български архетип“ или в пряко кореспондиращата с него някаква наша специфична „национална недостатъчност“.
Не че за подобни разсъждения и препратки липсва основателната аргументация, но като че ли в тях не намира потребната пълнота на отражение
верижната причинна следственост от най-новата ни история. Днешният български народ не е нито народът ни след Освобождението от турско робство,
нито същият народ след Версайския договор, обществото ни сега съвсем не е
равнозначно на онова от 1944 или пък вече дори на обществото от 1989 или от
1997 година. Междувременно са се състояли радикални и всякакви други промени от различен ранг и тип, които са били по някакъв начин асимилирани,
предизвикали са съответни наслоявания върху националния характер, а той е
еволюирал, адаптирал се е, учил е, доколкото е могъл, модифицирал се е, преживявал е метаморфози и трансформации.
Доколко всичко това се явява адекватно и наваксващо ефективно, съизмеримо със „световното равнище“, ще си позволим да констатираме, че наймалкото по проблема може да се спори. Факторът „въпреки правителството“
никога у нас, за щастие или за нещастие, не е преставал да действа. Но дали по
този именно начин напълно е бил компенсиран своеобразният властови вакуум, в най-широкия смисъл на думата, тоест дефицитът на конструктивна държавност – поради липсата на надеждна база за съпоставка и анализ би могло
само да се гадае.
Нашумялата напоследък фраза „Здравейте, другари милионери!“ публично
предостави поредния, но не и сетен елемент от пъзела на сценария, дълголетно
задкулисно предопределящ същността и насоките на развитие на българския
преход. На дневна светлина лъсна достатъчно отчетливо онова, което помежду
си от доста отдавна наричахме „назначаване на капиталистите по списък“.
Далеч сме от всякакви крайни конспиративни теории, предполагащи своего рода начално, твърдо и окончателно, веднъж завинаги персонално рамкиране, разпределение на ролите и фиксиране на общественото статукво. Но
вълните от „назначения“ и „преназначения“ все пак показват у нас завидна
приемственост и последователност през годините. При което въпросът далеч
не е само в първоначалното „посочване“ на собствениците на капитали преди
двадесет и повече години, много от тях, помним, междувременно си отидоха
„по естествени пътища“. Посочвани, назначавани, преназначавани и новоназначавани междувременно текущо биват и партийците от управлението и от
опозицията, и политолозите, и журналистите, и макроикономистите, изобщо
повечето opinion makers. Възпроизводството им у нас, да се изразим евфемистично, продължава да е прекалено отчетливо ръководено, дирижирано, неподчинено на някакъв естествен подбор според качества и способности.
Посписъчното придобиване на капитал, на собственост и на лостове за обществено влияние моделира по особено извратен начин съвременното българско общество. Криминалният характер на прехода неслучайно бе легализиран,
държавността се оказа минимизирана до степен на несъществуване, корупцията и беззаконието се превърнаха в начин на живот на неприемливо широки
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слоеве от самообявилия се и „самоделен“ елит. Разбирането за свобода у нас
днес е пределно волунтаристично и иманентно не включва никакви ограничения и задължения.
Във формираните условия липсата на социална и национална отговорност
у придобилата производителна собственост и публична власт прослойка е, така
да се каже, изконно заложена. След законодателното уреждане на безнаказаното разграбване на държавната собственост закономерно еволюционно се стигна до идеята за законодателното уреждане на неплащането на данъци, сиреч
до въвеждането на т.нар. плосък данък. Разбира се, исторически хронологично
също не следва да се пропускат иманентно дефиниращите нашия преход етапи
като „организирането на хиперинфлация“, съществено допринесла за неадекватното погасяване на кредитните задължения от зората на промените, както
и „скъсването на конците“ посредством физическото и фактическото отстраняване на доста от „твърде видните диригенти“ на тези промени. Нихилистичното отношение към държавността и цивилизования обществен ред у нас
междувременно е насадено, вкоренено и придобило размах, каращ всекиго тук
и в Брюксел основателно да се съмнява в предсказанията за скорошна „европеизация“ на обстановката.
Небалансираността на българското общество, задълбочаваща се във времето, вече е крайно тревожна. Масовата електорална подкрепа на популистко
месиански фигури като Симеон Сакскобургготски в близкото минало, на Бойко
Борисов днес и на Незнамкого си утре свидетелства не за друго, а за дълбока перманентна криза и безизходно лутане след иначе лесни за разшифроване
миражи в напразно търсене на удовлетворение на въпиющата потребност от
състоятелна социална и национално отговорна визия.
Няма друго фундаментално обяснение за такова обществено поведение
освен засилващото се разслоение и поляризацията на интересите. Обективната невъзможност за постигане на взаимноприемливи социални компромиси
ражда и ще поражда все по-застрашителни за нормалното функциониране на
обществото и на икономиката конфликти и явления. Реакцията на въпросната
спирала, в която сме влезли, видимо е засилване на репресивните действия и на
цензурата. Която реакция от своя страна допълнително катализира у нас чувството за всеобща безизходност.
Впрочем първопричината за драмата на българската левица също може да
се търси в активното участие и в съучастието от страна на „по-прагматичната“ партийна върхушка в порочното зачатие на новия български капитализъм,
в акуширането при раждането му, в неизбежното асистиране при неговото отглеждане и възпитание. Именно затова лявото у нас, както показаха и доказаха
последните парламентарни избори, се оказва неприемливо за хората вдясно,
което пък вкарва тукашното политическо пространство в ирационалността
„оттатък огледалото“.
Следователно в български условия автентичността е трудно постижима.
На дневен ред тук незаобиколимо стои големият въпрос за съдържателността
на нашата демокрация. А като добавка в общата нерадостна картина местният
вариант на пазарна икономика ежедневно доставя достатъчно доказателства за
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конструктивните си дефекти. По този начин асоциациите в посока Франкенщайн се натрапват от само себе си. С други думи, постиженията на прехода,
погледнати в такъв ракурс, се открояват като пределно двусмислени. „Верният
път“ може би е наченат, но съвсем не е извървян докрай и в правилната посока.
Българското общество напоследък определено буксува, ако не се върти в кръг.
Правилната диагноза е абсолютно необходима предпоставка за адекватно
лечение.
Импортната идеология, осигурила първостепенен обществен престиж на
чалгата и отредила на интелектуалците в България да обслужват лакейските
и маргиналните сфери, е като съня на разума, който, както е известно, ражда
чудовища. Непрестанно звучащите по масмедиите, включително по „обществената“ БНТ, талибански неолиберални шлагери от времето преди динозаврите
са може би първото, от което българското обществено мнение би следвало да
се откаже. Отърсването от примитивна идеологизираност винаги носи облекчение. За надежда е рано да се споменава.
Както са тръгнали нещата в България, никакво приемане в Шенген, никакво въвеждане на еврото не могат да ни избавят от пълзящата циганизация и от
бъдещото ни превръщане в протекторат, в крайгранична буферна зона на ЕС,
особено при разгръщащия се понастоящем „сблъсък на цивилизациите“.
В частност са налице различни тълкувания на случилото и случващото се
напоследък в арабския свят. Едно от тях, най-песимистично фаталистичното,
гласи, че корумпираните, авторитарни, но светски и затова удобни на Запада
режими отстъпват мястото си на ислямистки. Сиреч, че в региона предстои
развитие по „иранска парабола“, което от своя страна пряко засяга Европа и
европейската цивилизация.
Какъв е отговорът от страна на Евросъюза? Какъв е българският отговор?
Засега и двата липсват. Но задължително трябва да ги има. Поне от ЕС със
сигурност отговор ще дойде, има ред признаци, че избистрянето му е в ход. За
България, напротив, при настоящата тотална социално-политическа импотентност не би могло да се разчита на нищо съществено.
Следователно по-доброто, национално спасителното общество в България може да дойде само под влияние отвън, екзогенно, не ендогенно, един вид
„по линия на вноса“. Какъвто процес, както сме се уверили, обаче неизбежно и
иманентно включва ред елементи на криворазбраност на цивилизацията. По
този начин става дума за специфична национална историческа „неотклонно зависима“ съдба и за своеобразна „закована веднъж завинаги“ провиденциална
предопределеност.
Монополът и кражбата винаги се намират в някаква своеобразна право
пропорционална зависимост. Неограничаваният монопол, липсата или значимите несъвършенства на конкурентността водят до системното реализиране
на „нечестни цени“, които пък обуславят у потребителя растящо възприятие
за ощетеност, карат го да се чувства ограбен, включително откъм алтернативно
настояще и перспектива.
Идеологическият монопол не е нещо, чиито негативни последствия би
трябвало особено да се обясняват поне на моето поколение. Всеки такъв мо-
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нопол доказано краде от историческото време на обществото, лишава го от
смислено бъдеще, обрича го на застой и буксуване. Абсолютното познание и
крайните истини не са надеждни предпоставки за справяне с непрекъснато
изникващите нови предизвикателства на живота и развитието. Налагането на
принципа на „единното мислене“ в обществото в един момент видимо ограничава правото му на избор и го води към до болка познатото ни дълголетно
блуждаене в задънени лабиринти.
Не мисля, че актуалният напън на едно от неолибералните институтчета
ще доведе до действителна отмяна на минималната заплата и до намаляване на
осигурителните вноски у нас. Подобни идеи, набързо измъкнати от „торбата
с лъжите“, са дотолкова интелектуално безплодни и с лесно прогнозируеми и
неприкрити социални катастрофални резултати, колкото и предишната – на
настоящия етап да не рефинансираме, а да самофинансираме плащанията си
по външния си дълг. Но перманентното, последователно, по комсомолски организирано публично лансиране и пропагандно набиване единствено на подобни
възгледи довеждат до откровено зомбиране на тукашното обществено мнение.
Риска в частност го посочи президентът на КНСБ Пламен Димитров, а именно
да дойде време хората внезапно да разберат за какво наистина е ставало дума и
буквално да пребият с камъни идеолозите, насочващи обществото вече двадесет години към всякакви подобни авантюри. Разбира се, и в днешния контекст
работите съвсем не се разминаха безобидно, щом начаса социалният министър
Тотю Младенов се възползва от поредната неолиберална суматоха и реши да ни
просвети, че в Европа тенденцията била към съкращаване на отпуска по майчинство с цел бързо завръщане на пазара на труда.
Ако подложим на сериозен анализ показваното напоследък и не само напоследък по повечето телевизии, еднозначно и без тенденциозно стилизиране
излиза, че в България принципно не е възможна и допустима друга социалност
освен филантропията. Както и че построяването на АЕЦ „Белене“ е в угода на
руснаците, нашите предишни по-големи братя, докато непострояването й се
явява изгодно и потребно за американците, нашите сегашни главни съюзници.
Колко трогателно идеологически елементарно, но затова пък напълно политически коректно звучи всичкото!
Реалността по тукашните ширини притежава една особеност – в нея еклектично се разполагат, функционират и дори понякога удивително добре се
съчетават несметно множество координатни системи. На приспособенците, на
демагозите, на небрежните и на перфекционистите, на смислените и на празните философи, на използвачите и на използваните, на злонамерените и на
добродушните, на хаотиците и на организираните. Както и на обикновените
некадърници и глупаци, на хитреците, на корумпантите, на неподкупните, на
мързеливците, на работливите, на примитивните, на цивилизованите, на болезнено мнителните, на лековерните и така нататък. И не че държавническата координантна система тук напълно липсва като индивидуален и обществен
феномен. Проблемът по-скоро е в напластяванията върху нея. Че от страна на
държавата тя системно и целенасочено бива затрупвана и игнорирана със злоумишлени приказки за иманентна безстопанственост, бюрократична парализа,
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неотменимо апаратно паразитиране и какво ли не още от лошо по-лошо.
Никой обаче в развития свят не третира своята държава и държавническо
националните си чувства точно по този перверзен начин. Народ, нация, национални и обществени интереси, национално бъдеще, социални ангажименти не
са термини, останали в миналото.
Експортната идеология именно затова е наречена така, защото е предназначена не за вътрешно потребление, а строго за консумация другаде, навън. С
програмирани цели, които за две десетилетия би трябвало донякъде вече да
сме ги прозрели. И ако сме започнали малко по малко духовно да проглеждаме,
обичайните неолиберални мътилки и завихряния не би трябвало да ни правят
впечатление. Колкото и важен да е техният политически, идеологически и журналистически слугинаж и „вътрешно“, и „външно“, той си остава ни повече и ни
по-малко слугинаж. А като такъв е достоен само за презрение.
Когато неумолимо и нетенденциозно обективността свидетелства под
формата на статистика, идеологическата преднамереност често започва да губи
всякаква почва под краката си. Неизбежно настъпва времето за замълчаване и
преосмисляне.
Данните, които бяха публикувани за Съединените щати, обхващат найновата им история, периода на неолиберализма. Откровено казано те не предизвикаха особена изненада в професионалните среди. За тридесетте години
от 1978 до 2007 брутният вътрешен продукт на страната е нараснал със 110%,
докато средният доход на зает мъж, който е бил 45 879 долара, е станал, очистен
от инфлацията, 45 113 долара (с около 2% по-нисък). Сиреч „широкото благосъстояние“ в Щатите за трите последни десетилетия е стагнирало. Същевременно делът на печалбите, отиващ в най-богатия слой на обществото, от една
трета е нараснал на 60%, а разликата в заплащането на мениджъра на фирма и
на обикновен работник от 30 е отишла на 300 пъти1.
Донякъде неочаквани обаче бяха резултатите от статистическо проучване,
излезли наскоро за Германия. Оказва се, че дори в социална Европа неолибералните увлечения и залитания са успели да нанесат трайни и дълбоки поражения върху социалната ситуация. При постоянни цени (от 2005 година) средният годишен разполагаем доход на човек от 5-те процента най-благосъстоятелни
за периода 1992–2010 г. е нараснал от 45 048 евро на 62 197 евро, или с 38%. За
същото време 50-процентната „долна страта“ в обществото не е получила нищо
особено като прираст на благосъстоянието. Нейният среден разполагаем доход
на човек от 12 338 евро е станал 12 690 евро, повишил се е едва с 3 процента2.
През първите месеци на 2012 г. двата големи германски профсъюза ИГ
Метал и Вер.ди след дълго въздържане заради съобразяване със стопанските
затруднения в кризата предявиха претенции за 6,5% увеличение на заплатите
и провеждайки дълги и тежки преговори, получиха половината от заявеното.
Докато само през 2010 г. участващите в управителни органи на компаниите в
страната са се сдобили с добавки от 22% към възнагражденията си3.
„Нещата на пазара“, ако са оставени да се вършат сами, не се свършват нито
по най-добрия, нито по относително приемлив начин. Пазарно автоматичното
придвижване напред на цялото общество, „в пакет“, в благосъстоятелен аспект
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видимо не се състоя дори в най-напредналите нации. Напротив, развитието
доказано е в полза само за ограничени групи лица, като социалното разслоение
непрекъснато нараства. Поляризирайки се, обществата губят националната си
спойка, вътрешнополитически дуализмът „ляв център – десен център“ постъпателно се размива, отстъпвайки територии на популизма – и значи на безотговорността, дезориентацията и хаоса.
Поетият през последните десетилетия път от човечеството определено
се показа като коренно погрешен. Наложената през годините, предшестващи
кризата от 2008, неолиберална система не работи равностойно за всички, тя
доказано еднозначно облагодетелства малцина избрани. Затова и „кризата на
доверието в капитализма“4 е всеобхватна. Не само у нас, в България, липсва
упование от страна на обикновените хора в политиката и политиците, в държавните структури, във финансовия сектор, в масмедиите... Силни съмнения
не единствено тук поражда мотивацията на работодателите и на мениджърската прослойка. Вграждането на пазарни механизми в образованието и здравеопазването не повиши ефективността им, а затвърди убеждението, че в съвременните общества безразделно и необратимо започват да властват парите.
Идеологемите, политическата класа, масмедиите служат единствено като смокинови листа на тази власт.
В постмодерните общества поради ред обективни, но също и злоумишлено субективни причини и влияния защитниците на интересите на „човека от
улицата“ загубиха много от предишните си значимост и роля. Профсъюзите и
левите партии в най-добрия случай станаха част от статуквото. Общото корумпиране съвсем не ги подмина, публичните обвинения, че неусетно са станали
част от онова, срещу което обществото се бори, не са безоснователни. Евентуалното по-нататъшно тяхно дрейфуване по теченията не е безопасно. Възмутените, разбунтуваните днешни общества последователно проявяват наченки
на неуправляемост, която е опасна като перспектива за бъдещето. Промяната
обективно изисква възникване и създаване на съответни нови или радикално
обновени отговорни политически структури, субекти, които да я вкарат в цивилизована координатна система.
Въпреки това нова комплексна, състоятелна, алтернативна визия за общественото развитие на човечеството понастоящем липсва. Окопитването и възраждането на неолибералните възгледи в следкризисното най-ново време е признак
на интелектуална безизходица, на обречено движение в затворен кръг.
За да се налучка изходът към „обуздания“ пазар и съответно към „социално опитомения“ капитализъм, трябва да се тръгне в друга посока. А именно чрез държавата, чрез политическия естаблишмънт и общественото мнение
последователно да се противодейства на пълзящото разслоение на обществата,
на десетилетния застой в жизнения стандарт на хората. В контекста правителствата относително твърдо би следвало да се придържат към доста подробна
рамкова система от макрочисла. Там би могъл да присъства например показателят за съотношението между заплати и печалби (75:25) в една икономика,
както и показателят за дела на работната заплата в БВП (60–70%). На този фон
вероятно ще изпъкне и процентът на преразпределение, който като съотноше-
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ние на бюджетни приходи към БВП социално разумно следва да се движи около летвата от 45%. Явно прогресивното подоходно облагане не е достатъчно за
установяване на потребните обществени и социални равновесия. То се явява
прословутото необходимо, но не и достатъчно условие.
В настъпващите нови времена на правителствата ще им е все по-трудно,
както в миналото, да тушират цикличното и ацикличното изостряне на социалната ситуация посредством трупане на задлъжнялост. Налагането на фискална дисциплина, макар и не в истеричните неолиберални форми на „фискален борд“, а по-скоро на гъвкавото „симетрично реагиране“ на конюнктурните
колебания с амплитуди най-добре до + - 6% от БВП, вече може да се приеме за
опитно осмислено и оправдано. Ако в близко бъдеще може да бъде наложено
също спазването на повечето от горепосочените допълнителни критерии, това
дефинитивно би било решителна крачка към изграждането на по-добри от сегашните общества по света, а и също у нас.
Развитието би трябвало да означава стабилно през годините увеличаване
на абсолютното благосъстояние на всички членове на обществото. Не бива да
се допуска по-нататъшно разтваряне на ножицата и съответно нарастване на
станалата вече безумна пропаст между състоятелност и мизерия. Без адекватно
програмиране и регулиране, без последователна, целенасочена обществено и
национално отговорна политика визираният нов тип икономически и обществен прогрес е недостижим.
Пазарът се явява незаменима „машина за прогрес“. Без пазар исторически
доказано не може, но той самият се осмисля не сам по себе си и сам за себе си,
а единствено в рамките на социалността и държавността. Последното не може
да не означава необходими разумни и своевременни корекции, държавна намеса и преразпределение с оглед поддържане на обществени баланси и противодействие на постоянно експандиращата поляризация между вече много богати
и много бедни.
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ЕВРАЗИЯ  ОТ „ИЗХОД НА ИЗТОК“ ДО
„ЕВРАЗИЙСКАТА СЪБЛАЗЪН“
Александър Смочевски

В

Александър Смочевски – магистър по философия. Автор е
на над двайсет публикации в научни сборници и списания, както и на десетки публикации в централния всекидневен и периодичен печат. Интересите му са в
областта на онтологията, критическата социална теория, спекулативната логика, рецепциите
на немския класически идеализъм
в руската философия, теорията
на комуникацията, историята
на българската философска мисъл и др. Лауреат на ХVІІІ и ХІХ национална олимпиада по философия. Член е на УС на форума „България–Русия“.

съвременната политическа реч на Русия се появи терминът „Евразия“. Говори се все по-често за
могъщо обединение на народите на бившия Съветски
съюз или на част от тях в общо политическо, икономическо и културно пространство, основано на
минали традиции, на исторически опит и на съвременни социално-икономически и политически процеси. Щом в други райони може да се развиват успешно процеси на глобализъм, защо те да са невъзможни
в тази част на света. Това няма нищо общо с повторение на историческия път на Съветския съюз и съветския социализъм, както някои се опитват да спекулират. Но има общо с исторически традиции на
този район. Защото терминът Евразия, макар сега,
в ХХІ век, да има ново съдържание, има и история.
Терминът Евразия е употребен за пръв път през
1883 г. от австрийския геолог и общественик Едуард Зюс1. По-късно той се използва при географски
описания за територията на Европа и на Азия, като
название на най-големия континент на Земята. По
същото време, когато възниква терминът Евразия, се
появява и едно от първите „учения за Евразия“. Както ще видим обаче, Евразия като географско понятие
и Евразия като историософски, философски и културологичен конструкт невинаги съвпадат.

1. Славянофилите –
предшественици на евразийството
Още преди да се възприеме названието „евразийство“, сред най-изявените представители на руската обществено-политическа и литературна мисъл
на ХІХ век се появява славянофилството като осно-
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ва и предшественик на по-сетнешните евразийски учения и течения. Първото сравнително цялостно теоретично обосновано философско-историческо
учение за Русия, мислена като Евразия, принадлежи на руския учен, социолог,
културолог и естествоизпитател Николай Данилевски (1822–1885). И макар да
не ни е известно да употребява термина Евразия, Данилевски мисли през понятието за Евразия. В своята книга „Русия и Европа“ (1895) той определя ролята
на Русия в геополитиката и в човешката история като твърде различна от ролята на Европа. Европа и Русия – това са два принципно различни полюса2. Данилевски навсякъде изтъква особения характер на Русия, нейната отличителна
особеност като център на „славянския свят“, като негов вдъхновител и водач.
За Източния въпрос Данилевски пише: „Борбата със Запада – това е единственото спасително средство както за излекуването на нашите руски културни
недъзи, така и за развитието на общославянските симпатии, за преодоляването на малките раздори между различните славянски племена и направления.“3
Данилевски използва логиката на противното, техниката, според която „omnis
determinatio est negatio“ (Спиноза), за да очертае чрез едно контрадикторно противоречие спецификата на Русия. Това е диалектика на вглеждането в другия
като противоположен, самоопределяне чрез отрицание на противоположното.
Разбира се, културологичната и философска картина на Данилевски е доста посложна от набелязания логически ход. Целият проблем според него е в това, че
Русия сама се отказва от себе си, отказва да бъде себе си. Исторически израз
на този отказ от идентичност Данилевски вижда в реформата на Петър Първи
през ХVІІІ век. Вследствие на Петровата реформа „руският живот бил насилствено преобърнат по чуждестранен маниер“4. За да поправи последствията от
тази измяна на самата себе си, Русия не бива да се страхува да излезе на световната арена, да заяви себе си и да покаже на какво е способна, да разкрие вътрешните потенции на своя народен бит, дълго време прикриван под фалшивия
формализъм на европейските институции. Русия трябва да се върне към себе
си, а за да постигне това, тя трябва да разбере, че не е Европа, че е не просто
различна, но и противоположна на Европа. Както ще видим, по време на своето
евразийство Георги Флоровски възприема в голяма степен тази критична оценка към Петровите реформи и възникналата като резултат от тях руска държава.
Нещо повече, критиката на Флоровски срещу руската революция се оказва своеобразна критика към руската монархия, към руското самодържавие и етатизъм като продукти на Петровите реформи. Разбира се, влиянието на Николай
Данилевски върху евразийското движение през 20-те години на миналия век не
бива да се преувеличава. От една страна, той става един от идейните вдъхновители на това движение със своята историческа програма, със своя типологичен
и морфологичен подход към историята и с разбирането си за уникалния, различен от европейския път на развитие на Русия. От друга страна, Данилевски все
още мисли Русия откъснато от Европа не само в битово, но и в културно отношение. Той не разграничава бит от култура – отбелязва Флоровски. Битът може
да бъде зает и усвоен, докато на култура човек не може да се научи, културата
се ражда от индивидуалния творчески подвиг 5. Така, със своето противопоставяне на Русия и Европа, Данилевски абсолютизира различието им и очертава
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между тях културно-историческа пропаст. Подобно на другите славянофили,
той разглежда руския народен дух като неординарно явление, като самотен остров в океана на световната история, като самодостатъчен организъм, който в
своята културна самост не би могъл да служи дори за образец. Тук решаваща се
оказва теорията за културно-историческите типове, с която Данилевски става
известен, подробно обосновавайки я в своята книга6. Тя има силно влияние
върху формирането на цивилизационния подход към историята при мислители като А. Тойнби, О. Шпенглер, както и по-близки по време до нас философи
на историята и социолози като Алвин и Хайди Тофлър и други.
Силно влияние върху формирането на евразийството оказва руският писател, дипломат и философ Константин Леонтиев7, както и руският философ
на правото, църковник и общественик Павел Новгородцев. Макар и да не реферират Русия с термина Евразия, те по същество задават идейните основи на
евразийството, посочват основни мотиви на движението.

2. Евразия
Бурно възраждане на евразийството настъпва сред руската следреволюционна емиграция през 20-те години на миналия век. Именно това течение на
евразийците от 20-те години става един от най-спорните, но и най-плодотворни (като идеи и като количество текстове) периоди в творчеството на Георги
Флоровски. Както отбелязва един негов изследовател в наскоро публикуваната
си монография: „в София Флоровски се сближава с младите емигранти интелектуалци П. Б. Струве, П. Н. Савицки, П. П. Сувчински и Н. С. Трубецкой,
заедно с които се превръща в предвъзвестител на евразийската идея“8. Николай Трубецкой (1890–1938) е известен лингвист и етнограф, Пьотър Савицки
(1895–1968) е географ и икономист, а Пьотър Сувчински (1892–1985) – изкуствовед и музикант9. За три години те издават три сборника: „Исход к Востоку“ (София, 1921), „На путях“ (Берлин, 1922) и „Россия и латинство“ (Берлин,
1923). Както се вижда, България и София са свързани с първите публикации на
теоретиците на евразийството. Николай Трубецкой, Георги Флоровски и други
няколко години работят у нас.
И за старите славянофили, и за „новите“ евразийци изходен пункт – както
отбелязва един български изследовател на темата – е „признаването на Русия/
Евразия като отделен географски и исторически свят... Това означава, че създателите на евразийската теория разглеждат географската цялост на Евразия
като предпоставка за нейното културно единство“10. За тази цел те въвеждат
категорията месторазвитие, с която се обозначава единството и вътрешната
зависимост между географска среда (територия) и култура. Според нас тук
не бива да се мисли за класически географски детерминизъм тип Монтескьо.
По-скоро става дума за опит да се даде теоретично обяснение и изяснение на
зависимостта между (географско) място, (историческо) време и (социално)
действие 11. Според евразийците „в културното битие на Русия в съизмерими
един с друг дялове влизат елементи на различни култури“ (Савицки)12. Така
Русия–Евразия се разбира като особен център на синтез, като събирателна точ-
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ка на три историко-географски вектора – южен (византийски), източен (т.нар.
степна цивилизация, държавата на Чингиз хан) и западен (Западна Европа)13.
Бидейки такъв синтетичен център, Евразия е несводима до нито един от трите
вектора поотделно. Тя не е механичен сбор, не е външна сума или подчиняване
на предмет под признак (понятие), а органично цяло, жив организъм, нов и
различен от началата, от които произтича. Евразия е самостоятелно образувание, а не конгломерат от съставни части. Евразия е жив исторически субект,
чието етническо съдържание е славянско, а държавно-организационна форма
е най-вече руската държава. Според нас именно тук е и един от проблемите
на евразийската теория – в неяснотата по въпроса: в каква степен и докъде се
припокриват понятията Евразия и Русия. Дали пришиването на още едно определение (Евразия) към културно-историческото тяло на Русия не е опит за
поредното преподчертаване на ролята на страна, била доскоро сред водещите
империи в Европа и в света.
В отговор именно на това наше съмнение идват думите на Николай Трубецкой, според когото онова, което прави възможен синтеза Евразия, е православието – то е обединяващото звено на руската култура, то е differentia specifica
на руския дух, на духа на Евразия. Православието се оказва онзи исторически
квас, който съединява и прави възможно единството на руската култура14. Т.е.
византийският елемент се оказва доминиращ над останалите. От една страна,
той е равнопоставен в екстензивно отношение (като обхват на влиянието); от
друга страна обаче, той е доминиращ в интензивно отношение, т.е. като дълбочина на значението.

3. Бил ли е Флоровски евразиец?
В литературата съществуват три основни версии за принадлежността на
Георги Флоровски към евразийското движение. На първо място това е свидетелството на самия Флоровски, който на един късен етап от живота си (60-те
години) отрича своята принадлежност към евразийското движение, а своето
сътрудничество на евразийските издания обяснява като възможност да публикува някъде статиите си. „Никаква група или партия не е съществувала... –
твърди Флоровски. – По своя замисъл това (има се предвид „Исход к Востоку“
– б.м., А.С.) трябваше да бъде именно сборник със статии. В нашите издания
всеки говореше просто от свое име... По-късно някои хора се опитаха да превърнат това начинание в партия и програма.“15 Такава е позицията и на руския
философ С. Хоружий, според когото Флоровски е „най-неевразийският“ мислител сред създателите и сподвижниците на евразийската идея“16.
Втората версия принадлежи на руския историк на евразийството А. В.
Соболев, който, публикувайки и изследвайки писмата на Флоровски от този
период, стига до извода, че „той не само е бил евразиец, но даже се е опитал да
се заеме с непосилната задача да стане духовен лидер на движението, за да го
удържи в руслото на първоначално поставените задачи“17.
Според трета версия истината е по средата. До определен етап (1926 г.)
Флоровски стои на евразийски позиции, но не безусловно, а със свой инди-
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видуален профил и лични творчески различия от движението, а след това се
отдалечава и скъсва окончателно с него. Като последен опит на Флоровски да се
солидаризира с евразийското движение се посочва статията му „Вкамененото
безчувствие“ (сп. „Путь“, 1926)18.
Според нас трудността да се определи ролята и участието на Флоровски в
евразийското движение идва от неяснотата на това що е евразийство. Ако имаме по-точна представа за това влиятелно тогава и възраждащо се днес течение,
ще можем да оценим правилно и ролята на Флоровски в него. Трябва да отбележим един особено важен факт. Първоначално евразийското движение (от ХХ
век) възниква като философско-историческо и историософско течение на малка група интелектуалци емигранти. Негова отличителна особеност е неангажирането му с актуалната политическа практика. В самото начало (1920–1921 г.)
то не е политико-идеологическо обединение, в каквото се превръща по-късно
(особено през 30-те години с политическите статии и книги на Лев Карсавин). В
свой текст от 1922 г. Флоровски определя движението така: „Евразийската група не е нито политическа партия, нито секта от фанатици. От днешната фразеология най би й подхождало името „лига на руската култура“. Нас не ни свързва
никакво догматизирано и тактически отсечено „вероучение“; ние сме обединени единствено от общия народен тон, в който възприемаме и преживяваме
впечатленията от съвременността.“19 В този смисъл сме съгласни с мнението
на Черняев, че „Флоровски може да има значение като някаква важна фигура
в кръга на евразийците само в периода на неговото зараждане и в подготовката на сборника „Исход к Востоку“ (1921), където са публикувани три негови
статии: „Разриви и връзки“, „Хитростта на разума“, „За неисторическите народи“20. По-нататък участието му в движението не е толкова ентусиазирано и е с
повече лични нюанси.
В един по-късен критичен текст сам Флоровски определя евразийството
по следния начин: „Евразийството в първоначалната форма на своето развитие беше опит за културно-философско и религиозно-философско опознаване
на съвременността, опит за формулиране на преживените остри събития като
духовни проблеми. С особена сила се подемаха проблемите на философията
на историята в тяхната обща и конкретна форма.“21 Това свидетелство е много
важно. То показва, че принадлежността на Флоровски към евразийското движение е била само дотолкова, доколкото и докогато то е било предимно „културно-философско и религиозно-философско“ движение, интересуващо се от
философско-исторически проблеми. Флоровски се оттегля от евразийството,
когато движението се политизира и респективно се отдалечава от първоначалните си задачи. Т.е., когато акцентът пада върху политиката и историята, а не
върху философията на политиката и историята.
Какви са били личните мотиви за оттеглянето на Флоровски от евразийството от днешна дата е трудно да се каже. Далеч сме от това да разглеждаме
тази „еволюция“ от философия към богословие като някакъв процес на съзряване, като прогресивен ход в неговата биография. Философският подход към
всички проблеми, вкл. към богословските, остава имплицитна нишка в цялото
му творчество. По-скоро става дума за задълбочаване и разгръщане на едни
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мотиви и отпадане и отмиране на други мотиви в различните периоди. За това
могат да се търсят както идейно-групови причини (социалното обкръжение
на емигрантски Париж), така и индивидуално-психологически (откакто революцията е завладяла Русия, минава повече от половин десетилетие, спомените
от най-страшните картини отиват на заден план, за да дадат място на по-спокойните оценки). Всички тези обобщения обаче са рисковани и условни. Така
или иначе нашата задача тук не е да изследваме мотивите на поведението на
Флоровски, а да набележим, опишем и анализираме евразийските мотиви в
неговите текстове.
Според нас истинското начало на евразийските търсения на Флоровски не
е руската революция, а интересът към руската история, който той проявява още
от младежките си години в Одеса. Към такъв интерес към историята го предразполага и семейната му среда: дядо историк, сестра историк и брат историк22.
Опити да осмисли историята на Русия Флоровски прави още като юноша, а покъсно и като студент в университета. Така че руската революция е само повод
за отключване на интереса му към Евразия. Още като младеж той се увлича по
славянофилите и Соловьов. Неслучайно по същото време, когато публикува в
евразийските сборници, Флоровски пише и своите статии „Вечното и преходното в учението на руските славянофили“ (1921), „Историческите прозрения
на Тютчев“ (1924), „Вселенското предание и славянската идея“ (1925), книгата
„Достоевски и Европа“ (1922) и др. Този траен интерес към славянофилските
автори и теми е показател за идейните ориентири на Флоровски. Неговото „евразийство“ е съвременна форма, модификация в съвременни условия на славянофилството, един нов тип славянофилство. Това е опит за възраждане на славянофилството в една съвсем различна среда: сред все още отекващия грохот
на войната, сред развалините на империята, в смъртната сянка на отминалото в
небитието руско самодържавие. Опит да се разбере Русия по нов начин, от позицията вече не на родителите (старите славянофили), а от „страната на чедата“
(„За неисторическите народи“). Евразийството на Флоровски в голяма степен
представлява опит за синтез на осъвремененото славянофилство, философскоисторическите идеи на Херцен, литературните влияния на Достоевски и на съвременни руски философи (кн. Е. Трубецкой), на американските прагматисти,
подкрепени с критика на етатизма, с православна вяра и поетико-алегорична
визия за бъдещето.
От текстовете на Флоровски, които са повлияни или доминирани от евразийските идеи, се открояват следните: „Разриви и връзки“ (1921), „Хитростта
на разума“ (1921), „За неисторическите народи (Страната на родителите и страната на чедата)“ (1921), „Писмо до П. Б. Струве за евразийството“ (1922), „За
праведния и греховния патриотизъм“ (1922), „Писмо до редактора на „Руска
мисъл“ (1923), „Вкамененото безчувствие“ (1925) и др. Разбира се, във всеки
от тях акцентът пада върху различен момент в зависимост от темата и от контекста, в който са писани. Ако ранните първи три статии можем да наречем
„най-евразийски“, то статията „Вкамененото безчувствие“ е по-скоро защитна
реакция на Флоровски срещу определени нападки, насочени към евразийското движение. Тя е последният негов опит за публична защита на евразийските
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идеи, след което идва окончателният разрив с евразийското движение (отразен
най-категорично и същевременно ясно в статията му „Евразийската съблазън“,
публикувана през 1928 г.).
За начално оттласкване на евразийската тема у Флоровски служи темата за
руската революция. Той експлицира основанията и причините на тази революция, които според него са заложени и предзададени още в предреволюционна
Русия, още когато Русия е направила своя избор – да копира Запада, вместо да
върви по своя исторически път.
Важно е да отбележим, че в своите текстове от евразийския период Флоровски употребява твърде рядко термина Евразия. За разлика от своите „съидейници“, той се стреми да избяга от конкретнополитическите теми, анализирайки с философски инструментариум политиката, поставяйки я в контекста
на общочовешката и националната история. Ако сравним текстовете на Флоровски от трите евразийски сборника с текстовете на другите участници в тях,
ще видим, че и Савицки и Сувчински, а в още по-голяма степен Карсавин, който по-късно се превръща в лидер на движението, политизират историята и си
поставят политически цели, каквито са чужди на Флоровски. За Флоровски занимаването с практическа политика винаги ще остане далечно и непривично.

4. Евразийски мотиви в творчеството на Г. В. Флоровски
Патосът на евразийството на Флоровски е заключен според нас в няколко
основни момента, в които се състои собствено „евразийското“ и които не могат
да се екстраполират напълно и без уговорки върху по-нататъшното му „постевразийско“ творчество:
– Русия е самостоен организъм, едно единно исторически формирано
цяло, пропито от духа на православието и скрепено с народностната вяра на
предците.
– Руската революция и руската държава се оценяват като продукти на копирания от Запада бит и култура без оглед на руската специфика.
– Критикуват се „червените“ (болшевиките) и „белите“ за общия им порок – тоталната политизация на всичко.
– Идеята, че резултатите, историческият хоризонт, който руската революция разкрива, могат да бъдат използвани за един нов исторически синтез, за
постигане на онова, което Русия не е успяла да постигне преди това. Т.е. руската
революция се разглежда като възможност за ново културно-историческо творчество, за съграждане на нови, самостоятелни спрямо Запада основи.
– Скритата в първите две точки идея за руския месианизъм, за водачеството на Русия, за което тя е забравила вследствие на чуждопоклонството. Русия трябва да възвърне своята мисия – ако не в сферата на бита (т.е. на т.нар.
материална култура), то в сферата на културата, на свободното творчество, на
свободата, от която Западът се е отказал още преди векове, а Русия я пази като
изконна тайна, която чака да бъде съобщена и възвестена на света. Русия дължи на света едно свидетелство, което Западът е загубил или забравил. „Ние ще
разберем миналото и ще станем достойни за бъдещето само тогава, когато то
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стане за нас не сладостна надежда, а дълг.“23
– Частичното инструментализиране на православието като средство за
ново културно творчество, като основен стимул и елемент на това творчество24.
Тук е важен акцентът върху „частично“, тъй като подходът на Флоровски към
религията доста се различава от подхода на останалите евразийци. Още повече
че те мислят религията предимно културологически. За Флоровски православието не е просто културен феномен редом с други културни феномени, не е
просто една от „съставките“ на културния организъм Евразия–Русия, а негов
същностен елемент, условие за възможност, което фундира и обуславя културно-историческия тип „Русия“25. При това подходът му остава категорично конфесионален, докато останалите евразийци често са обвинявани (напр. от движението „Вехи“, на което като юноша Флоровски горещо симпатизира и към
което има добро отношение и като евразиец)26 в икуменически отклонения.
Как конкретно са разгърнати тези пет основни идейни точки в текстовете
на Флоровски? Особено показателно за евразийските възгледи на Флоровски е
неговото „Писмо до П. Б. Струве27 за евразийството“ (публикувано през 1922 г.
в сп. „Русская мысль“). Текстът представлява своеобразен манифест на основните възгледи на Флоровски, недвусмислено самоопределение на неговата евразийска принадлежност и изясняване на някои основни идеи на движението.
В писмото си Флоровски определя себе си като ученик на Струве28. Според нас
изключително важен факт от интелектуалната биография на Флоровски е това,
че той е един от малцината свои съвременници религиозни философи, които
не извървяват трудния път от марксизма към християнството. Почти всички
останали по-възрастни негови събратя емигранти (Струве, Бердяев, Булгаков,
Франк) са преживели прехода от марксистките увлечения на младостта към
религиозните утвърждения на зрелостта. Той единствен стои някак встрани
от този преход. А доколко може да се смята за безусловно декларираното от
Флоровски отношение към неговия „учител“, това е въпрос сложен и второстепенен. Във всеки случай писмото на Флоровски до Струве съдържа редица моменти, които показват, че изследваният от нас автор има своя, донякъде
различаваща се от останалите участници представа за това що е евразийство
и какви са неговите задачи. Струва ни се справедлива следната бележка: „Поддържайки близки отношения с много религиозни философи от по-старото поколение, Георги Флоровски винаги е запазвал пълна самостоятелност в своите
философски възгледи.“29
Тук той отново настоява, че евразийското движение и издаваните от него
сборници не са политически. “Евразийският сборник не е (курсив на Флоровски
– б.м., А.С.) сбор от политически статии... може би това е отрицателен признак,
изцяло характерен за „евразийството“. Мисля, че няма да сгреша, ако определя
отправния пункт, от който се развива цялата система на нашите утвърждения,
като примат на културата над „обществеността“.30 Политиката в Русия около и след революцията е основна тема и проблем за всички – философи, учени,
работници, селяни, патриоти и интернационалисти, бивши дворяни и уплашени капиталисти. Революцията политизира всичко. Революционната ситуация
е свързана с тотализираща политизация. От тази политизация не е избягала и
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руската емиграция. „Бялото“ движение е също толкова политическо, колкото
и „червеното“. И в това е неговата принципна слабост. „Скàлата на ценностите
както по-преди остава извратена и „културата“ в днешната „бяла“ идеология
заема такова подчинено място, както някога в „червената“...31 Изводът, който
Флоровски прави от това повсеместно политизиране и инструментализиране
на културата, е: „културно-философската рефлексия на мен ми изглежда сега
много по-важно и насъщно национално дело, отколкото текущата политическа борба“ 32. Погледната от днешна дата, тази позиция на Флоровски за някои
би изглеждала самоочевидна. Но погледната в контекста на следреволюционната емиграция, тук изпъква определена лична смелост – да се обявиш срещу
една вълна на политическото дребнотемие, на втренчения ракурс в събитието „тук“ и „сега“, на тактиката, която работи за осъществяване на целите на
днешния ден. Борба срещу „резоньорстващия разсъдък“ (Хегел) на съвременността. Този културологичен подход към историята и политиката ще остане у
Флоровски водещ мотив през целия му живот. Дори болшевизма той схваща
културологически. „Болшевизмът – пише той в своето „Писмо...“ – е културно
извращение – и затова той трябва да бъде унищожен. Но именно поради това
не може да бъде унищожен чрез тактиката на външната революция. Това би
била най-лошата от утопиите.“33
Това, което го отличава обаче от неговите съидейници, е, че неговият подход е религиозно-културологически. Когато започва охлаждането на отношенията му с евразийците, Флоровски пише в писмо до Н. Трубецкой следното: “Вие
показвате невярно смисъла на моето предметно отклонение от „евразийството“. Аз не твърдя, че единствено църковните (религиозните) въпроси са актуални и в този смисъл не смятам, че съм длъжен да „избягам от света“ и да се
подстрижа за монах. Казвам нещо съвсем различно: за мен църковните въпроси са първични и основни, ако искате, да – те са единствените, но в смисъл че
те включват всичко. Затова с тях и трябва да се започне... Културата трябва да
расте от Църквата... Западът е латинопротестантска „страна“ и в това си качество подлежи на религиозно преодоляване. Русия е религиозна задача. От това
съвсем не следва, че не трябва да градим култура. Но културата трябва да бъде
изградена религиозно. И ако аз „възразявам“ на евразийците, бидейки сам един
от тях, това е, защото виждам в тях стремеж... за бягство към светските дела.“34
Но нека да се върнем към проблема за отношенията между култура и политика. Каква е алтернативата на политизацията? Какво предлагат евразийците
според Флоровски в замяна на тоталната политизация на културата и историята? На това питане той отговаря така: “Ето защо за очакваното и бъдещо руско
Възраждане сега е необходима повече откогато и да било проповедта на личната отговорност, призивът за творческото осъзнаване на проблемите на живота, за вътрешно „прераждане“. В такава „установка на съзнанието“35 се заключава според мен и дълбинната същност на „евразийския“ светоглед... Днес
вкарването на културно-философските въпроси в шаблоните на политическата
тактика би било равносилно на духовно самоубийство.“36 Вместо политизация
Флоровски издига идеята за културно-религиозна критика. Това е нова форма на културен критицизъм, на културно-аксиологическа критика на социал-
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ността в нейните конкретни исторически форми. Почти две десетилетия преди
Хоркхаймер и Адорно, в един доста по-различен идеен контекст, Георги Флоровски издига идеята за критика на културата, политиката и историята. Срещу догматизма на тоталната политизация, срещу догматизма, който оправдава
всичко на всяка цена, Флоровски издига един културно-ценностен нравствен
максимализъм на православна основа, изявен във формата на критицизъм.
“Антитезата между „догматизма“ и „критицизма“ аз бих свел до противоположността между идилията и трагедията. Идилията – това е Лайбницовата
теодицея с нейната увереност в благостта на Твореца на „най-добрия от всички
светове“... Това е вярата в иманентната целесъобразност, вяра малодушна и развращаваща, и вече никак несъвместима с идеята за творчеството и принципа
на „личния живот“. Това е, което наричам „прозрачност на света за разума“.
Това е най-“безотговорната“ и вредна тоналност на духа. Съграждащият може
да бъде само трагик. Той вижда апориите и антиномиите и не прикрива с резониращи обяснения зеещите празнини... Той се привързва към светинята и не
търси за своето преклонение оправданията на разсъдъка или „жизнения опит“.
Защото той знае, че единствено в чистата самодостоверност на подвига, само
в нея е благото.“37 Флоровски завършва своята емоционална статия с извода:
„Между крайностите на рационалистичния оптимизъм и упадъчния неврастеничен песимизъм стои истинската човешка сфера на трагизма – и в нея пред
самоотговорната и реалноотговорна личност се разкриват задачите на културното строителство.“38
Трябва да отбележим бележката на Флоровски, че в своето „Писмо...“ той
говори „само за себе си“ и по никакъв начин не обвързва своите другари от
сборника39. Според нас набелязаните по-горе идеи в голямата си част са негов собствен принос към евразийското движение. Както често се случва обаче
– онова, което веднъж носи приближение, друг път раздалечава. Това, което е
принос на Флоровски в евразийството, само няколко години по-късно ще се
превърне в причина за дълбок разрив. Преди обаче да обсъдим и анализираме
този деликатен момент, нека се обърнем към други два текста от „евразийския
период“ – единият сравнително рàнен (второто писмо на Флоровски до Струве,
също публикувано в „Русская мысль“), а другият – последната публична защита на движението, която Флоровски прави на евразийството (статията „Вкамененото безчувствие“, сп. „Путь“, 1926).
„Писмо до редактора на „Руска мисъл“ (1923) е полемична статия на Флоровски срещу текст на негов опонент (проф. А. Билимович40). В нея той изяснява своето отношение към болшевизма и революцията. Болшевиките според
Флоровски не са унищожители на един изцяло и напълно здрав държавен организъм, не са безогледните варвари, които рушат всяко добро и истинската
държавност. Флоровски намира дълбинното основание за краха на старата,
царска Русия, както и за възхода на болшевизма и болшевишката революция в
„многовековните дефекти на националния характер“ (И. А. Илин)41. В какво се
състои националният дефект на Русия? „Не се боя да призная, че смятам „стара
Русия“ за „болна Русия“, но все пак не затова, защото „старият режим“ беше
„ужасен“. Обратното, признавам целесъобразността и разумността на неговите
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върхови постижения... „Болна“ беше съвсем не властта – тя наистина понякога
също боледуваше; болна беше именно Русия и преди всичко руското „общество“, руската „интелигенция“... Слабостта на държавното съзнание, безотговорната опозиционност, болезненото и истерично витаене в теоретични мъгли,
откъсването от националните корени, отсъствието на жизнено-практически
навици, полуобразоваността, съчетана с изискан вкус – според мен всички тези
свойства на руската обществена психология са толкова значителни, че никаква
държавническа прозорливост, никаква твърдост на патриотичната воля не можеха да удържат Русия над бездната.“42 Основанията за тази обществена психология, за този светострой на руския човек и по-специално на руския интелигент Флоровски намира във възпитанието. Влиянието на енциклопедистите и
на Парни43, на потомците на масоните, а по-късно на социалистите и Маркс, на
Писарев, Чернишевски и Добролюбов се оказва основният катализиращ фактор на този разлагащ процес. Ако обаче отидем още по-назад в историята, ще
стигнем до реформите на Петър Велики. Тук Флоровски показва колко сложно
е да се оценят „безпристрастно“ историческите личности от позицията на многолетно отстояние. Флоровски не подценява Петър Първи. „Никой от русите
не смее да забрави нито неговия безподобен държавнически гений, нито свръхчовешкия му патриотичен труд, нито неговата беззаветна любов към Русия. Но
би било неблагоразумно да си закриваме очите и за трагизма в образа на Петър:
„под планината милиони теглят“44. И ако за титаничния Баща на Отечеството е
било по силите му да се противопоставя на това Панургово45 стадо, да го организира в патриотична войска, то плитките поколения на „пилешките Петрови
гнезда“, увлекли се по блясъка на външния европеизъм, сами стремително се
втурнаха под планината.“46 Не на Петър принадлежи най-голямата вина, а на
поколенията след него, които не успяха да оползотворят и продължат неговото
дело, като преодолеят историческата му едностранчивост. Според Флоровски
голямата грешка е, че наследниците на Петър не разбират Европа като „жива
ценност“, не проявяват същата самоотверженост в сферата на духовното творчество, каквато Великият Преобразувател е проявил в сферата на материалната
култура. „Ако Петър дàде на Русия тяло, то кой ще й даде душа?“47 – пита риторично Флоровски.
В своята статия Флоровски отговаря и на упрека, че евразийското движение, и в частност неговите лични убеждения, са далеч от православната църковност. Той остро се противопоставя на всички ония форми на религиозно
„обновленчество“, които овладяват голяма част от руските емигранти: поети,
философи, духовници, бивши дворяни. „Ние не търсим нови откровения, нито
някакъв „Трети Завет“, не искаме „ново християнство“ в замяна на „историческото“, не зовем към пътя на лъжерелигиозния авантюризъм, не дирим никакъв
земен апокалипсис и решително се разграничаваме от истеричната проповед за
„ново религиозно съзнание“48.“49 Вместо това евразийците се надяват и работят
за ново възраждане на Русия. Според Флоровски това възраждане трябва да
бъде преди всичко духовно, основано върху свободните творчески усилия на
личността, на „личната отговорност“. Той признава: „Да, нашата родина е в позор и гибел!“, но същевременно се противопоставя остро срещу емпиричното
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тълкуване на историческата ситуация. Емпиричната очевидност на разрухата
не предпоставя невъзможност за ново възраждане. Отношението ни към историческата, емпирично дадена реалност, като субекти на историята, но не в
абстрактен и отвлечен смисъл, а като духовни личности, трябва да бъде неемпирично. Емпиричната очевидност може да бъде преборена и победена само от
неемпиричното усилие на свободния дух, на вярата и безкористната саможертва.
Емоционалната поанта, с която Флоровски завършва почти всички свои
текстове от този период, стои на границата на философия, поезия и религия.
При все това той признава „слабостта“ на своята вяра. Той признава, че да вярва във възраждането на Русия, в духовния прелом, е възможно само за този,
който осъзнава цялата невъзможност на това. Тук има една диалектика, отдавна откритата диалектика на вярата, Тертулиановото „Credo quia absurdum“.
Последната евразийска статия на Флоровски е защитна реакция срещу
критични публикации против движението. Интересно е, че в основен опонент
на евразийците се превръща Николай Бердяев. Въпреки това в средата на 20те години Флоровски вече публикува активно в издаваното от него списание
„Путь“. Текстът „Вкамененото безчувствие“50 излиза през 1926 г. В него руският
философ анализира и защитава своите “евразийски убеждения“ вече с по-спокоен тон. Емоционалната патетика на ранните му евразийски текстове е заменена с умерена и заедно с това образна реч. Първите две-три страници от статията са посветени на състоянието на емигрантската интелигенция, на духовното
и научно състояние на събратята по съдба. От текста личи опит за заемане на
обективен, „паноптичен“ ракурс към съществуващите философски тенденции,
една особена, нехарактерна за младия Флоровски дистантност от предмета,
който обсъжда. Въпреки тази забележима дистанция Флоровски продължава
да употребява местоимението „ние“, когато говори за евразийците. Той отбелязва, че те са критикувани практически от всички – както от крайнолеви, така
и от крайнодесни позиции. Според него: „Практически решаващо значение за
религиозно-метафизическото ориентиране в случващото се има тонът на светоусещане и световъзприятие. Ето защо ние, „евразийците“, от самото начало
подчертаваме, че нашите твърдения се изградиха въз основа на трагическото
светоусещане, че първото и последното за нас беше видението на историческия
трагизъм.“51 Проблемът е, че мнозинството от другите интелектуалци не вижда трагизма, а изпада в идилични очаквания или оправдания. Според него голямата заслуга на евразийците е, че те са успели да схванат трагизма на живота,
а оттук и на историята.
По-нататък в текста Флоровски свидетелства за родилната връзка между евразийците и славянофилите. „Евразийците не по-малко от старите славянофили и Достоевски са готови да оценят много трудния подвиг на Европа
и скърбят за нейната мъка и падение. Те говорят за болестта на Европа, а не за
нейното нищожество... В културната история на Европа са съединени и светлина, и тъмнина. Ние виждаме историята на Европа в перспективата на историята... Именно от уважение към него (подвига на Европа – бел. ред.) не крием
очите си от безнадеждната задънена улица на западния път и не прикриваме
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европейския провал.“52 Флоровски не може да се съгласи с критиците на евразийството и в още един пункт – с тяхното обвинение в „проболшевизъм“. У
евразийците според него „няма никакво съчувствие към злия дух на революцията“. Това обаче не означава, че трябва да се откажем от опит за обяснение
на революцията. Революцията според него не може да бъде сведена до партийното дело на група хора, до обикновен правителствен преврат. Необходимо е
да бъдат открити историческите основания и конкретните условия, които са я
направили възможна.
Последното заключение, до което стига Флоровски, е, че истинският обрат, истинското обновление на Русия е възможно само чрез духовен подвиг, а
не чрез идеализация на миналото.
С този вик към Бога завършва евразийството на Флоровски. Но оттук
започва и решителният траен поврат към светоотеческото богословие, което
ще кулминира в издадените последователно три знаменити монографии: „Восточные Отцы IV века“ (1931), „Византийские Отцы V–VIII вв.“ (1933) и „Пути
русского богословия“ (1937). Както отбелязва един изследовател: „Софийския
и пражкия отрязък от живота на Георги Флоровски (т.е. почти седем години, от
януари 1920 г. до септември 1926 г.), за разлика от следващия период от неговото творчество, можем със сигурност да наречем историософски.“53 Според
нас – както свидетелства и биографията на Флоровски – обръщането му към
богословието през 30-те години е колкото обръщане, толкова и завръщане. Още
като студент в Одеса в своя възторжена рецензия за книга на Глубоковски той
настоява, че „определящото значение във формирането на духовно-богословския етос на православието е навеки утвърдено върху традицията на златния
век на патристиката, т.е. традицията на „византийско-църковния елинизъм“54.

5. Разривът. „Евразийската съблазън“
Преди обаче да се утвърди като един от най-големите православни богослови на ХХ век, Флоровски трябва окончателно и публично да направи своята равносметка за участието си в евразийството. Статията „Евразийската
съблазън“ става нарицателна и придобива известност по-голяма, отколкото на
самите евразийски текстове на Флоровски. Публикувана в сп. „Современные
записки“ (Париж) с изричната бележка под линия, че редакцията „не носи отговорност за развиваните от автора възгледи“, тя се превръща в предмет на спор
и разделение за продължителен период от време.
В „Евразийската съблазън“ Флоровски описва зараждането на евразийството от тъмните и мътни революционни години като отклик на „острото и
живо чувство за свръхполитическата и лъжедуховна природа на руската революция, и в призива към зорко културно-патриотично бдение и разум.“55 Порокът на евразийството, с който то е закърмено и който носи като болезнен и
неотнимаем отпечатък, е неговата вяра в историческата необходимост. Това е
предрефлексивна увереност в историческата правда, в правотата на историята,
в това, че тя е необходима само защото е, и че тя е само доколкото е необходима. Тази увереност води дотам, че „евразийците не допускат възможността за
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неправедна история“56. Източникът на тази порочна вяра идва от разбирането
на света „в благодетелната ритмика на органичните процеси“57, от организмичното схващане на процесите58. Вместо съд над историята евразийците очакват
съда на историята. Нещо повече, Флоровски обвинява бившите си съидейници
в скрито хегелианство: „В евразийството оживява „прословутото змийско положение“ за разумността на действителното и действителността на разумното,
като огрубен и опростен „панлогизъм“59. Според него евразийците се отказват
от свободата на личността. Те приемат събитийността на историята като неотменим факт, а не като призив към човешката свобода, не „като знамение
и Божий съд“ над човечеството. Същевременно Флоровски продължава да ги
подкрепя в тяхната критика срещу „Петербургска Русия“. Но евразийците тълкуват този верен сам по себе си факт за болезнената противоречивост на „стара Русия“ със средствата на погрешна методология – на натуралистическата
морфология. Тук виждаме, че Флоровски се отказва и от своята симпатия към
шпенглеровския „морфологизъм“, както и изобщо от организмичното тълкуване на историята.
Именно от този тип тълкуване произтичат и всичките проблеми. Според
нас паралелът между организмичен подход и партийно отношение към историята, който Флоровски имплицитно задава, се състои в следното. Морфологизмът не удържа единството между историческата континуалност (т.нар.
субстанциално единство на историята, „нишката на историческото време“) и
личната автономност. Този подход води до парцелиране на историята, до обособяване на общата историческа тъкан. Защото, ако историята е редоположеност на множество форми на месторазвитие, на културно-исторически типове,
разграфени върху картата на земното кълбо на териториален принцип, това
води до партикуларизъм. Оттук идва и коренът на евразийското преклонение
към партията и партийността, с което Флоровски изразява остро несъгласие.
Онова, което отразява месторазвитието, което отобразява културно-географската среда, е партията. Особеното срещу всеобщото, партикуларното срещу
универсалното. Тези остарели дилеми от Западноевропейското средновековие
евразийците отново издигат на преден план. Те определят себе си като партия. Но „партия“ не като отделна политическа организация, която се бори за
власт, а „партия със своя символика и своя мистика“ – така според Флоровски
те схващат себе си. И то не партия държавна, а партия световна60. За о. Георги,
който защитава вселенските начала на християнството, съборността на Църквата Христова, разбирана не като универсалност (механичен сбор), а именно
като „католичност“61, споменатата партийност в идеологията на евразийците
изглежда не просто съмнителна, а направо противоречаща на православната
духовност. Истинската съборност е реална и жива общност на личности, а не
просто сума или клас от индивиди.
Политическият извод от това „партийно“ разбиране води евразийците до
нов етатизъм. Идолопоклонението пред държавата, пред държавния организъм
като преимуществена форма на културата изобщо, като израз на самата културност е опасно и заразно. Евразийците стигат до определен „максимализъм“. Но
това не е максимализмът, който Флоровски защитава. Това не е ценностният мак-
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симализъм на християнския дълг, не е максимализъм на целите, а на средствата.
Такъв максимализъм, който свежда задачите на действителния живот до „външно обществено строителство“, до проста организация, „при зловеща нечувствителност за трагичните проблеми на духовнокултурното творчество“62.
Но какво творчество, когато „от евразийска гледна точка човек винаги „изразява“, никога не твори. И ето защо цялата задача на общественото устройство
се свежда до това, всеки да изразява не самия себе си, не своята обособена самост, а това висше „съборно“ цяло, към което той органично и кръвно принадлежи. Всеки трябва да се превърне в „орган на висшата съборна личност“. Евразийците възкресиха старата мечта за някакво обобществяване на човека“63. За
тях според Флоровски „общата воля“ е резултат не от уникални актове на среща
на многото лични воли, а личната и индивидуална човешка воля е проявление
и изява на „народното подсъзнание“. Тази обща воля е вроден инстинкт, безсъзнателен, стихиен, но все пак „определен“64. Това е форма на натурализъм,
поредното абстрахиране от лицето и неговата лична автономия. Въз основа на
тази „обща воля“ евразийците изграждат своето оправдание на руската революция, която е исторически необходима именно като израз на безсъзнателна и
стихийна народна волеизява.
„В евразийската утопия, мисли Флоровски, се преплитат и сблъскват противоречащите си мотиви на органическата теория и на най-остър просвещенски рационализъм. Тук евразийците повтарят марксизма във всичките му вътрешни несъгласуваности с неговото съчетаване на еволюционен фатализъм и
революционен патос.“65 Флоровски търси и намира корените на марксизма в
протестантството. Ако Реформацията започва с отчаяние на човека, с чувство
за нищожността на човешкото битие пред силата на провидението, то това отчаяние преминава в „светски, безбожен и богоборчески хуманизъм“. В протестантството човешката свобода е напълно изключена, „но именно поради това
човекът се е оказал някакъв медиум на непобедимата благодат. Колко далеч от
това е православието. За православния човек Божият промисъл не е всемогъщо
управление на вселената от дистанция, а кèносис, „самоунижение“ на Бога. В
този кèносис става възможно и действително личното отношение между Бога и
човека66. На пръв поглед в бягството си от индивидуализма и атомизацията евразийците намират пристан в „обективния идеализъм“. Но така те сами затъват
в протестантството. Евразийската историософия по мнението на Флоровски не
е очистена в животворното горнило на църковния опит.
Във всичките си търсения Флоровски се опитва да надмогне въз основа
на православната християнска философия на историята антиномията между
непрекъснатостта на историческия процес („Историята е необходима“) и свободата на човека в историята. Той бяга и критикува и двете крайни решения
на тази дилема. Индивидуалистичното (атомистично) разбиране за историята
(няма история, има само индивидуални човешки действия) води до исторически анархизъм, в който е заложена пълна нравствена безотговорност („Всичко е
позволено“). Провиденциално-логическото отношение (историята е необходим
процес, човешките действия са изява на тази необходимост) също води до безотговорност и снема нравствения дълг. Защото какво значение има отделното
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лично човешко действие, когато Божествената провиденция на протестантите,
„световният разум“ на Хегел или историзираната „Софùя“ на Соловьов използват всичко и всекиго за своите цели. Пък колкото и „благородни“ и „възвишени“ да са тези цели. И двата подхода към историята в последна сметка водят до
загуба на морална отговорност.
Друг основен пункт в критиката на Флоровски срещу „евразийската съблазън“ е насочеността към развенчаване на евразийската „геософия“. За евразийците „истински субект на историческия процес и ставане е територията,
дори не народът. Затова и историята на руския народ се разтваря в историята
на Евразия като своеобразна среда и „месторазвитие“67. Това пък води към споменатия морфологизъм. Флоровски проследява морфологичния подход към
историята и при предшествениците на евразийството. Той намира морфологически тип историософия при Одоевски, отчасти при Херцен, но най-вече в
културно-историческите типове на Данилевски и в историческия биологизъм
на Леонтиев68.
Накрая стигаме и до разковничето на цялата критика: „В евразийската
морфология на историческите типове се изгубва проблемът на християнската
философия на историята. Схемите и типовете скриват конкретната и трагична
съдба.“69 Това, което евразийците поставят на заден план и което старите славянофили издигат в свой принцип, е Христоцентризмът – забравен от Запада,
пренебрегнат от Русия и погълнат от евразийския морфологизъм с етатичен
привкус.
Да, признава Флоровски, Русия е Евразия. Но що е Евразия? „Евразия –
това не означава нито Европа, нито Азия, а трети свят.“70 Тук евразийците се
колебаят. Кое е доминантата – Европа, Азия или нещо друго. Според него те говорят с упоение за азиатските корени на Евразия, като не разбират истинското
родство на Русия с Европа. Географски Русия е повече Азия, но културно-религиозно тя е повече Европа. Така или иначе, Русия не е нито Европа, нито Азия.
Всъщност „действителните културно-естествени граници на Евразия–Русия
като исторически „трети свят“ (не само като „част от света“, от материка или от
„континента-океан“) са в православието“71.
Участието на Георги Флоровски в евразийското движение трябва да бъде
съобразено с няколко условия:
1) „Евразийството“, както и всяко друго подобно нему идейно движение,
не може да бъде свеждано до някакво партийно образувание (въпреки собственото му самоопределяне като партия) със своя програма, стратегия и тактика, с
организационно-доктринални регулативи.
2) За участието на Флоровски в евразийската група могат да бъдат търсени
различни мотиви: нуждата от лична себеизява на млад интелектуалец, общите приятелски и семейни връзки между основателите на движението, общата
емигрантска съдба, потребността от солидарност в едни разпокъсани емигрантски общности, често пъти враждебната външна среда срещу представители на
чуждата националност, стари идейни връзки и пр., и прочие.
3) Евразийското движение не е единно и веднъж завинаги отлято цяло, не е
завършен идеен проект, а идейна група в процес на създаване и – както по-къс-
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но се случва – разпадане. Принадлежността на Флоровски към групата може
да бъде ясно и недвусмислено дефинирана само ако в рамките на движението
съществуваше еднозначен консенсус досежно определен брой общоприети тезиси или положения. Такъв консенсус няма или, ако има, е твърде условен и
различен през различните периоди.
4) В процеса на сближаване и раздалечаване с евразийците Флоровски не
е единствената активна страна. Отношението между него и другите евразийци („евразийството като движение“) е интерсубектно. Колкото Флоровски се
приближава към евразийците, толкова и евразийците се доближават до Флоровски. Отдалечаването на Флоровски от евразийците е същевременно и тяхно
идейно отдалечаване от убежденията на Флоровски. Движението е двустранно
и трудно за документиране след 80 години отстояние във времето.
5) Отдалечаването на Флоровски от евразийците се оказва същевременно
негово приближаване към Православната църква, към богословието и православната философия. Неслучайно 3–4 години след като окончателно е скъсал
своите връзки с евразийците, през 1932 г. Флоровски е ръкоположен за свещеник от митрополит Евлогий, екзарх за Западна Европа на Вселенската патриаршия. Любопитно е, че няколко години преди това негов духовен отец и изповедник става о. Сергий Булгаков72, един от водещите вдъхновители на старата
предреволюционна група „Вехи“, която е в конфликт с евразийците. Отчасти на
това влияние на Булгаков, може да се предполага, се дължи и „обръщането“ на
Флоровски към богословието и „отвръщането“ му от евразийството.
В заключение. Евразийството е неотнимаем момент от творчеството и живота на Флоровски. Може би не точно необходим момент, но във всеки случай
поучителен етап, оставил следа и в по-нататъшния му интелектуален и житейски път. Обобщаващ израз на този етап е даден в началото на „Евразийската
съблазън“: „Съдбата на евразийството – това е историята на един духовен неуспех. Често се премълчава за евразийската правда. Но необходимо е да кажем
направо: това е правда на въпросите, не правда на отговорите; правда на проблемите, не на решенията. Така се случи, че първо на евразийците им се удаде
не толкова да поставят, колкото да уловят живите и остри въпроси на идещия
ден... На евразийството не му потръгна. Вместо път то прокара задънена улица.
Тя наникъде не води. Нужно е да се върнем на изходната точка. И може би оттам ще се открият нови кръгозори, ще се прострат нови и верни пътища.“73
Изучаването на историята на евразийството помага да се разбере по-добре
съвременният характер на термина Евразия. Той има нещо общо с класическия
евразизъм, но и много различно. Съвременният термин Евразия, разбира се,
пак означава път на Русия и на народите, исторически свързани с нея, път към
бъдещето. Но между миналото и настоящето на този термин е десетилетната история на Съветския съюз, бъдещето му се определя от новия съвременен опит
на народите на бившия Съветски съюз, без ни най-малко той да се повтаря, от
опита от интеграционните процеси на европейските народи. Съвременната Евразия се разбира като политически, икономически, културологически термин
на бъдещото обединение на народите, на пространствата, политиките, икономиката, културата на народи, населяващи европейските и азиатските простран-
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ства на бившия Съветски съюз. Славянският и православният елемент също ще
играят определена роля. Но Евразия и сега няма да бъде повторение на Европа,
нито на Европейската общност, а оригинален руски път към бъдещето, участие
в съвременните глобалистични процеси на света. Бъдещето на ХХІ век.
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ДОСТОЕВСКИ И КАНТ  КРАТКИ БЕЛЕЖКИ
Петър Попиванов

І. Терминологични бележки

П

Петър Попиванов – академик,
член на Управителния съвет на
БАН. Бил е ръководител на секция
„Диференциални уравнения“ в Института по математика и информатика (1989–2011). Автор
е на над 130 научни публикации в
областта на частните диференциални уравнения, на линейния и
на нелинейния микролокален анализ, между които и 4 монографии,
отпечатани в Берлин, Ню Йорк,
София и Сингапур. През 2011 г. излезе от печат книгата му „Достоевски – питания на един математик“, предлагаща нов прочит на великия руски писател със
средствата на математиката и
логиката. Член е на Българското
общество „Ф. Достоевски“.

реди да се спра на основните въпроси, ще направя една терминологична разходка (вж. [1]), облекчаваща изложението.
1. Аксиома (от гръцки – „валидност“, „изискване“) – основно положение. Твърдение, което не може
да бъде доказано, но и не се нуждае от доказателство,
защото непосредствено се възприема като вярно. Аксиомата служи като основно положение за установяване на други твърдения. Аксиомите на логиката са:
(1) закон за тъждеството (А е А), (2) закон за противоречието – едно и също съждение не може да бъде
едновременно утвърждавано и отричано и противоположните помежду си съждения не могат да бъдат
едновременно истинни и неистинни (Α ∧ ⎤ Α = ∅), (3)
закон за изключеното трето – А или е В, или не е В, и
няма трета възможност, (4) закон за достатъчното основание – за всичко, което съществува, има някакво
основание, от което то може да се изведе или следва.
2. Постулат (от лат. „изисквам“) – изискване.
Логически необходимо допускане, което се отказва
от строгото доказателство, но трябва да бъде положено на базата на факти или да бъде направено достоверно от систематични или практически съображения. Според Кант постулатът на практическия разум
е „априорно даден, неподдаващ се на обясняване на
възможността му, а с това и на никакво доказателство практически (нравствен) императив“.
Кантовите постулати на практическия разум са:
1) Свобода на волята (на нравственото действие).
2) Безсмъртие на душата (за да получи в „отвъд-
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ното“ наградата за своята нравственост).
3) Бог (като гарант на нравствеността и наградата за нея).
Кант предлага следните тези на емпирическата мисъл, които изпълняват
функциите на постулати1:
1) Това, което е в съгласие с формалните условия на опита, е възможно.
2) Това, което е свързано с материалните условия на опита (на усещането),
е действително.
3) Това, което е определено в зависимост от действителността според общите условия на опита, е необходимо.
Кант пише: „Та какво друго може да бъде свободната воля – освен автономия или способността на волята да бъде закон за себе си (...). Оттук следва, че
свободната воля и волята, подчинена на нравствения закон – са едно и също.“
3. Антиномия (от гръцки – противоречие на закона със самия себе си) – противоречие между няколко твърдения, всяко от които само за себе си е валидно. В
„Критика на чистия разум“ Кант изгражда специална теория на антиномиите, в
която различава общо 4 – две математически и две динамически, всяка от които
се състои от теза (твърдение) и антитеза (противоположното твърдение).
В „Антитетика на чистия разум“ Кант анализира антиномиите, този непрекъснат „спор“ на законите на „чистия разум“. Според него става дума за
една въображаема, мнима чисто рационална космология, която е озарена от
„заслепяваща, но измамна светлина“. Причината за тази измамност е в самите
основи на космологията – неправомерен опит да се разшири обхватът на „разсъдъчните понятия“ извън границите на емпиричното, но при това с желание
да се съхрани техният контакт с емпиричния свят.
„Трансценденталният чист разум“ е длъжен да констатира несъстоятелността на всяко от твърденията, представени в антиномиите, тъй като нито
едно от тях не се опира на достъпната за „ограничената човешка мъдрост“ област на емпиричното.
За пълнота ще формулирам четирите антиномии.
1. Теза първа: „...светът има начало във времето и е ограничен също така
в пространството“.
Антитеза: „...светът няма начало във времето и граници в пространството;
той е безкраен както във времето, така и в пространството“.
2. Теза втора: „Всяка сложна субстанция се състои от прости части и
изобщо съществуват само простото и това, което е изградено от прости.“
Антитеза: „Нито една сложна вещ в света не се състои от прости части и
въобще в света няма нищо просто.“
3. Теза трета: „Причинността, основана на природните закони, не е единствената причинност, от която могат да бъдат изведени всички явления на света. За обяснение на явленията е необходимо да се предположи и свободната
причинност“ („божествена“, от нищо необусловена воля, възможна намеса на
божественото „да бъде“ в земните дела, но също така и „свободната воля“ на
човека, неговият „свободен избор“ между доброто и злото).
Антитеза: „Не съществува никаква свобода, но всичко в света се сътворява само по „законите на природата“.
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4. Тезата на четвъртата антиномия отговаря утвърдително на въпроса
„Съществува ли Бог?“. По-точно: „Към света принадлежи или като негова част,
или като негова причина „безусловно необходимото същество“.
Антитеза: „...няма никакво абсолютно необходимо същество нито на света, нито извън него, което да бъде негова причина“.
При изучаването на Достоевски антиномиите на Кант се формулират във
въпросителна форма, за да бъдат приближени до въпросите, които си задава
великият писател. Това е интересно хрумване на [3], което същевременно съдържа риска от загуба на яснота, защото тезата и антитезата би трябвало да
дават противоположни отговори на един и същи въпрос.
Като комбинира антитезите 2 и 4, Достоевски (респективно Иван Карамазов) заключава, че „ако няма Бог и безсмъртие, всичко е позволено“. Този извод
не е валиден за Кант, защото в неговата философия единственият източник на
морала (на категорическия императив) е в съзнанието за себе си като свободно
разумно същество. Даже да не вярваме в Бога и безсмъртието, сме задължени
да действаме морално.
Според Кант нито една от тезите и антитезите няма реално-логическа значимост и привидната светлина, която излъчват, е „измамна“. „Понятията на разума“ добре обслужват единствено достъпната за човека емпирична област, но
пренесени в „отвъдния свят“, губят своята реално-логическа връзка с емпиричната област. И по отношение на основните положения: „Ние ще наречем основни положения, приложението на които се придържа напълно в границите на
възможния – не само на действителния – опит, иманентни, онези обаче, които
целят да надхвърлят тези граници – трансцендентни.“
Кант вижда два изхода от безизходицата на антиномиите:
1) Гносеологически – чрез „необходимата Илюзия на разума“, от него породена.
2) По морален път – чрез категоричния императив.

ІІ. Достоевски и Кант
Всичко вече формулирано по-горе ни позволява да се обърнем към света
на Достоевски и по-точно към неговия любим герой Иван Карамазов. В самото
начало ще отбележа, че „великият, страшен и умен дух на пустинята“ – изкусителят на Христос, самият Иван, дяволът от неговия кошмар, а и Смердяков, са
персонализирани въплъщения на антитезите в Кантовите антиномии [3]. Особено подходящ в това отношение е откъсът от главата „Братята се запознават“,
приведен в Приложението [7]. Той е като че ли пряко потвърждение на думите
на Кант, че реално „антитетики на чистия разум не съществуват“. На своя въпрос можем ли да се надяваме, че някога ще се намерят убедителни доказателства за съществуването на „Бога“, „безсмъртието“ и „свободната воля“, Кант
отговаря: „Аз съм повече от уверен, че такива доказателства няма да бъдат намерени никога.“ След това той добавя уточняващата мисъл: „Аподиктически
е вярно и това, че никога никой човек няма да успее да предложи убедително
доказателство на противното.“
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Напомняме, че думата „аподиктичен“ е от гръцки произход и означава
неопровержим, безусловно правилен. Нещо повече, аподиктичното съждение
изразява логическа необходимост или непосредствена увереност. Кант смята
въпросите, залегнали в основите на „антиномиите на чистия разум“, за толкова важни, че „заради разрешаването им математикът охотно би се отказал от
цялата своя наука“. Силни думи, защото за кьонигсбергския мислител математиката е била издигната на пиедестал. Какво е оправданието на подобни думи?
Бихме могли да го потърсим в отговора на въпроса: способна ли е емпиричната действителност да достигне в процеса на своето развитие крайната цел
на нравствените усилия на човечеството – установяването тук, на Земята, на
справедливо, „хармонично“ общество? За да отговорим, трябва да прибегнем
до споменатия по-горе (трети) Кантов „постулат за Бога“. Бог като поръчител и
гарант за това, че „светът на реалните неща“ ще се трансформира на определен
етап от своето развитие в „свят на нравствените ценности“2. За да разполагаме
с отговор на такъв „проклет“ и „вечен“ въпрос, си струва (поне временно) да
се откажем от любимата наука, а Иван Карамазов да усмири страстното си нетърпение „да види със собствените си очи как сърната ще легне до лъва и как
закланият ще стане и ще се прегърне с онзи, който го е убил“.
Къде са различията между Кант и Достоевски?
Кант: Човешкият разум осъзнава неспособността си да разреши трансцендентните въпроси, но без да я драматизира, да не кажем по-силното: без
да я превръща в трагедия на разума. Едно своеобразно утешение Кант намира в думите на Сократ „Колко ненужни неща има на света!“3. Заслужават да
се споменат софистикациите на Кант (софистическите измами на чистия разум), когато от съществуването на света правим заключения за Божието битие.
Достатъчно е да препрочетем Приложението [7], за да получим потвърждение
за влиянието (и стимулирането на мисълта) на Иван Карамазов от Кантовата
философия. Но Иван „не Бога не приема (...), а света Божи не приема“ – точно
обратното на Кантовите софистикации. И така от (не)приемането на съществуващия емпиричен свят „чистият разум“ прави трансцендентни изводи. Кант
споделя: „Безпочвените хрумвания на мисълта са сами по себе си може би и
почтени, но са лоши дори с това, че лежат извън достъпната за човека сфера
и затова са обречени да загинат в ада на безплодното умуване.“ Той сравнява
безплодната полемика в подкрепа на всяка теза или антитеза от антиномиите с
немския мит за Валхала.
Достоевски: Безсилието на човешкия ум да разреши „най-важните“, „проклетите“ въпроси, засегнати, но неполучили решение в Кантовите антиномии, е
съдбовна трагедия за разума, заслужила тежката карамазовска квалификация:
„подлецът ум“.
Оттук е и „евклидов ум“, „ограничен ум“ и така нататък.
В заключение: При Кант имаме сократовското, веселото, ако щете толерантното отношение към една слабост на разума, докато при Достоевски тя
е издигната до трагедия, до страшен източник на престъпления, заблуждения
и страдания. Човекът невинаги е жертва, необходима жертва на евклидовия
си ум. Има хора нравствени и хора безнравствени. Колцина са онези, които
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от „ограничеността на ума“ са стигнали до кредото на Дьо Сад (а и на Иван
Карамазов): „Ако няма Бог, то всичко е позволено“? Безспорните адепти на
този лозунг са нетърпеливите млади мислители Расколников и Иван Карамазов. Има и други, но... по-различни. Най-сетне ще напомня, че Книга пета от
романа „Братя Карамазови“ е озаглавена „Pro и contra“. Тук са включени кулминационни за романа глави като „Братята се запознават“, „Бунт“, „Поемата
за Великия инквизитор“, „С умен човек е любопитно да се поприказва“. Дали
Достоевски не е използвал това заглавие, за да намекне за невъзможността да се
приведе доказателство на всяко pro и contra съждение, за бездоказателствеността на трансценденталния „чист разум“? Или за да разкритикува безсилието на
„евклидовия ум“ пред „божествените въпроси“?
Ще приведа по-долу няколко цитата от Кант, които имат пряко отношение към главите „Братята се запознават“ и „Бунт“, защото са непосредствено
свързани с любимата тема на Достоевски за световната хармония, съчетана с
(нравственото) несъвършенство на човека. Всъщност в тях можем да потърсим
обяснение на някои възгледи и концепции на Достоевски и да си отговорим на
въпроса: „Кантианец ли е Иван Карамазов?“.
И така, ето съответните мисли на Кант:
А) „Не „предразположението“ към търсене на обществената хармония, а
по-скоро обратното – антиобществените инстинкти на човека, користните
попълзновения на отделните индивиди са истинските двигатели на историческото развитие и по този начин на постепенното усъвършенстване на човешкото общество.“
Б) „Ако хората живееха като пастирите от Аркадия, задоволявайки се с
малко, в пълно съгласие и във взаимна любов, то техните дарби биха се вкаменили още в зародишния си стадий.“
В) „Да благодарим на природата за нашата свадливост, за безмилостното
тщеславно съперничество да завладяваме и властваме. Ако го нямаше всичкото това, дори вродените заложби на човечеството не биха се събудили от летаргичния си сън.“
Г) „На всеки човек трябва да се предостави свобода, която да не накърнява
свободата, предоставена на другия.“
С други думи, „отпуснатата“ свобода не е безгранична, тя се простира до
свободата на другия, без да я ощетява.
Ако потърсим проекцията на Кант върху Иван Фьодорович, ще я открием
незабавно в концепцията за свободата. Наистина на хората е дарена свобода,
дарен е свободен избор между доброто и злото, които не се регулират от никаква трансцендентна сила или знамение, а само от присъдата на собствената
съвест, от личното нравствено съзнание. Повтаряме: не става и дума за някаква
трансцендентна санкция.
В същия ход на мисли ще добавя, че според Кант областта на етиката (на
нравствения дълг) е напълно автономна, самозаконодателна, независима както
от божествени сили, така и от вярата, че човешките нравствени усилия ще се
увенчаят с успех, че „истината“ и „доброто“ ще възтържествуват и рано или
късно ще се установи „хармоничното разумно човешко общество“4. Но тъкмо
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тези възгледи на кьонигсбергския философ са в съзвучие с някои възгледи на
Иван и удовлетворяват (само донякъде) неговия етичен максимализъм.
Именно „свободната личност“, човекът, подчинил поведението си на
„нравствения закон“ и следващ неотклонно пътя на „осъзнатия дълг“, винаги
ще отстоява позициите на „истината на доброто“ срещу „злината на лошото“;
дори неопровержимо да му докажат, че истината е невъзможна и реалният емпиричен свят е извън истината, той и тогава ще предпочете „да остане с истината“, а не с обладания от силите на злото емпиричен свят.
Н. Вилмонт [2] прокарва мост между тази етична концепция на Кант и
мисълта на Достоевски, изказана в писмото му до Фонвизина, че той предпочита „да остане с Христос“ пред подчинението – и своето, и на волята си – на
„антихристовата“ действителност. По-добре с Христос, даже ако Той е „извън
истината“, отколкото с „истината“ на престъпния и порочен емпиричен свят5.
В книгата си [3] Я. Голосовкер пише, че „Иван Карамазов е диалектическият
герой на Кантовите антиномии“ и главно на „четвъртата антиномия, третираща въпроса за Божието битие/небитие“. Неволно свързвам тази мисъл със становището на Уилям Барет, че „в Киркегор Човекът от подземието намира своя
философски глас“. И така, двама от най-респектиращите герои на Достоевски
са философски обвързани с двама от най-големите творци на философията от
ХVІІІ–ХІХ век.
Ще допълня изложението и с още няколко интересни мисли от [3].
(а) Формално: „евклидов ум“ = „земен ум“ = „емпиричен ум“, т.е. ум, приемащ антитезите на Кант = „обикновен разум“ по Кант.
(б) „не от този свят“ = „от оня свят“ = „свят на нещата сами по себе си“ по
Кант, т.е. това е умопостижимият свят, който е непознаваем по Кант, защото
лежи извън опита.
(в) Иван не може да надникне в „отвъдния свят“ поради евклидовия си ум,
затова „остава при факта“ (т.е. в емпиричния свят). Той приема идеята за Бога
(теза 4), а „не приема Божия свят“ (емпиричния свят) – антитеза 4.
Също като Кант Иван не може да примири 4-тата теза с 4-тата антитеза.
Литературният герой не прибягва към „естествената и неизбежна Илюзия на
разума“, за да избегне това неотстранимо противоречие, и заплаща с разсъдъка
си за своя „максимализъм и абсолютизъм“. От друга страна, той се подчинява
на категоричния императив и напълно безсмислено се предава в съда.
Голосовкер проницателно приписва два секрета на дявола и на Великия
инквизитор.
Секрет на дявола: „Ако Бог и безсмъртие съществуват, той трябва да твърди
обратното; инак животът ще изчезне“ (дяволът е „духът, що вечно отрицава“).
Секрет на Великия инквизитор: „Бог и безсмъртие не съществуват, но той
трябва да твърди обратното; инак животът за стотиците милиони ще бъде непоносимо бреме.“
Парадоксите (или куриозите?) на мисълта са впечатляващи.
„Проклетите проблеми на битието“ и привидно успешните им решения
чрез съграждането на нов, иманентен свят от Иван Карамазов, респективно на
неиманентен свят от Великия инквизитор, ни вкарват в нова спирала на аб-
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сурда. За мене влиянието на Кантовата философия при изграждането на интелектуалния облик на тези герои не буди съмнение. Един по-критичен поглед
обаче би открил и известно кокетиране с Кантовите антиномии чрез майсторски изградени внушения и намеци, които пораждат прекомерни очаквания, при
това са допълнително издигнати на гребена на емоционалната вълна. Като че
ли Великият инквизитор изнася пред Иисус теологична беседа със старателно
подбрана логическа аргументация и настойчиво Го провокира за религиозен
диспут със силен интелектуален привкус. Остава открит въпросът: доколко
концепциите на Великия инквизитор са оригинални и не се ли опитва да тушира известното, да не кажа тривиалното, с намеци за философски учения и
вариации на тълкувания на библейски пасажи и епизоди от католическата история, които многократно са експлоатирани и следователно отдавна лишени от
свежестта на първооткривателството? Déjà vu. Математическата яснота на „две
по две равно на четири“ липсва. А дали и Кант не е само загатване за Кант?
За да приключа, ще кажа няколко думи за етическия ригоризъм на Кант,
защото неволно се натрапва идеята за връзката му с етическия максимализъм
на Иван.
Етическият ригоризъм (от лат. – скованост, твърдост) на Кант приема един
безусловно задължителен нравствен закон и изисква от нравствената личност
да му се подчинява при всякакви обстоятелства. Тази подчиненост не е продиктувана от любов към Бога или хората, а от необходимостта да се зачита законът
(оттук е възникнал и категоричният императив).
Като математик винаги съм се интересувал от концепцията за „доказателство в рамките на една аксиоматична система“. По този път възниква цяла
редица от въпроси, а именно: доказуеми ли са винаги едно твърдение или неговото отрицание, съществуват ли недоказуеми неща, може ли да се окаже, че
някои твърдения и отрицанията им са недоказуеми в рамките на системата, и
т.н., и т.н. В „хуманитарни рамки“ според Кант теоретичната недоказуемост
на безсмъртието запазва за нас свободата на волята, свободния избор между
доброто и злото, самодостатъчната ценност на нравствената постъпка. Човек
трябва по добра воля, без очаквания за „Божие възнаграждение“ да постъпва
така, както би постъпвал, ако вярва в Бога и безсмъртието. В тези разсъждения
на Кант съзираме и прилики, и разлики с Достоевски. Доколкото има припокриване, то е само частично. Както знаем, Достоевски допуска по принцип, че е
възможно изграждането на „хармоничен свят“ на Земята (понякога го нарича
„златен век“) и „без Бога“ и „без безсмъртие“ (това се уточнява с думите „когато
хората останат съвсем сами“). На подобна тема е посветен разказът „Сънят на
смешния човек“. Характерна особеност на този свят е неговата неустойчивост,
неговата краткотрайност. Според Версилов от романа „Юноша“: „Сърцето ми
винаги е считало, че това е невъзможно (т.е. съществуването на свят, където
човек ще живее без Бога – б.м.); но за някой период може би е възможно...“.
Тук смятам да приключа тази кратка екскурзия из етиката на Кант и влиянието й върху Иван Карамазов (а и Версилов) и, разбира се, върху Достоевски.
По този начин конспективно рамкирах интелектуалното въздействие на класическата философия (главно немската) на ХVІІІ–ХІХ век върху творчеството
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на великия руски писател. Става дума за идеи, облечени в белетристична форма, и за техния сблъсък в лицето на персонализиращите ги литературни герои
(Човекът от подземието, Расколников, Иван Карамазов, Версилов, Мишкин и
много други). Подробен анализ на бегло засегнатите тук въпроси има в [2] и [3].
Сигурно има и други изследвания за връзката Достоевски–Шилер–Кант, но те
са извън обсега на нашите разглеждания.
В заключение. Иван Карамазов се забърква, оплита в една неразрешима
„диалектика на разума“ от Кантов тип. Изглежда тук се крие общото между
Достоевски и Кант, тук бихме могли да потърсим влиянието на немския философ върху руския религиозен мислител (и неговия любим герой Иван Карамазов). И за двамата тези „вечни въпроси“ се оказват нещо по самата си същност
неразрешимо от разума. И затова са обект на вярата. Затова се връщаме (или
обръщаме) към Киркегор. И затова кръгът се затваря.
P.S. На запознатите с теорията на множествата ще напомня само за знаменитата „хипотеза за континуума“ на Г. Кантор (1845–1918). В началото на 60-те
години на ХХ век П. Коен доказа, че в рамките на общоприетата аксиоматика
на теорията на множествата тази хипотеза нито може да се докаже, нито да се
опровергае. Този факт едва ли заслужава да бъде драматизиран, споменавам го
само защото сме „на Кантова вълна“.
Кант възприема в своята философия „Божествено предписаната“ евклидова геометрия като единствена. Иван Карамазов привидно е негов адепт в това
отношение. Следователно всяка друга геометрия е в противоречие с Кантовото
учение. Но в своя бунт Иван Карамазов оспорва теорията на успоредните прави, която е крайъгълен камък в евклидовата геометрия. Така той се раздвоява
между Кантовото и антикантовото, между евклидовото и неевклидовото. Няма
никакъв компромис между взаимноизключващите се тези. Оттук и житейската
трагедия на Иван Карамазов.
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БЕЛЕЖКИ
1

При Кант постулатите на емпирическата мисъл имат доста различен епистемен статус от
статуса на постулатите на практическия разум. Първите са теоретически доказуеми.
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2

3

4

5

Макар че за Кант Бог може да бъде (в някакъв много условен смисъл) „поръчител“, все пак
прогресът на справедливото състояние в света е дело единствено на автономно полаганите човешки усилия. Тук се крие и голямата разлика между немския философ и традиционно християнския мислител Достоевски.
Сократ е казвал по-точно: „Колко много неща има на света, от които аз не се нуждая!“. Понеже Сократ не е оставил писмени съчинения, учението му е стигнало до нас чрез учениците
му Платон и Ксенофонт, а точното тълкувание на мисълта му зависи и от превода, очевидно
коментарите са деликатно нещо. Той е оспорван и до днес като велик етик на древността
– от Ницше, Хегел и много други.
Едно допълнително уточнение за „истината“ и „доброто“ при Кант. Ако „истината“ означава
някаква истина относно емпиричните факти, тя няма нищо общо с въпроса за справедливото действие. Фактите са безсмислени факти, а справедливостта е въпрос на приети
норми. Ако обаче става дума за „истина“ в сферата на морала (на практическата философия
– „истина“ за това как трябва да бъде), тогава вече е мотивирано справедливото действие.
Един изтъкнат български интелектуалец, вече покойник, виждаше в горната мисъл на Достоевски само... религиозен фанатизъм и мистицизъм. Излиза, че не е чел достатъчно Кант.
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БЪЛГАРСКИ СТИХОВЕ В
БРЮКСЕЛСКОТО МЕТРО

В края на септември българският поет Георги Константинов и още
шестима европейски поети – от Германия, Франция, Испания, Румъния,
Холандия и Турция, бяха поканени да участват в големия поетически
форум „Транспоези‘ 2012“ в Брюксел.
Откриването на форума беше в литературния комплекс „Пасса
Порта“ пред многолюдна публика. След оживена литературна дискусия
на тема „Поезията и поколенията“, открита със слово на английски от
нашия поет, всеки участник прочете по няколко стихотворения на родния си език, а техните преводи вървяха на голям екран. Словото и стиховете на нашия поет бяха изпратени с продължителни ръкопляскания.
Същия ден на няколко централни гари в Брюкселското метро тържествено беше отбелязано поставянето на големи билбордове със стихове на участващите поети, представени на френски, на фламандски и
на родните им езици. Освен тези билбордовеq бяха сложени и стикери със
същото съдържание в 250 вагона по различните линии на метрото. Необикновената поетическа експозиция ще бъде пред очите на хилядите
пътници в продължение на един месец.
Това беше второто издание на „Транспоези“ в Брюксел. Миналата
година в метрото са били поставени стихове на известни поети от други европейски страни, като централно място са заемали стиховете на
Йосиф Бродски. Едно социологическо проучване показало, че стиховете
на Бродски са прочетени от над 2 милиона пътници.
И тази година представените на три езика стихове се радваха на
вниманието на хилядите пътници в метрото.
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ПОЕЗИЯТА ОЗНАЧАВА СВОБОДА*
Георги Константинов

Георги Константинов – поет
и публицист. Автор е на над 30
стихосбирки, книги за деца, сатирична проза. Стиховете му са превеждани на английски, френски,
испански, японски, хинди, руски,
немски и други езици. Дългогодишен издател е на литературното списание „Пламък“. Председател е на Българския ПЕН-център.

Благодаря, че ми е оказана честта да сложа началото на тази наша дискусия. Бих искал да кажа думи
за ролята на поезията в живота на поколенията. Мисля, че тази тема е изключително важна.
Поезията, според думите на Жан Кокто, е нещо,
което е изключително необходимо, обаче никой не
знае на кого и защо. Просто така – разтваряш малко
томче със стихове и твоята мисъл излита в неочаквана посока...
Без поезия светът е много по-беден и доста помрачен. Особено в нашето сложно време. И особено в
моята страна България – една страна, в която истинските поети още не са изчезващ природен вид. И в
която читателите на поезия също не са изчезващ вид.
Убеден съм – поезията обединява поетите и читателите на поезия, те са една и съща общност. Поезията обединява всички духовни, всички чувствителни
хора от различните поколения. Общувайки с поезията, тези хора намират общи вълнения, обща духовна
извисеност – независимо от разликите в произход,
възраст или небесни вярвания. Това е така, защото
духовните ценности на човечеството принадлежат
на всички поколения.
Вие знаете – ние, българите, нямаме щастието
да живеем в географския център на Европа. Но ние
живеем на един древен Балкански кръстопът. Кръстопът на много култури, политически амбиции и
икономически проблеми. Нашата земя например е
родното място на Орфей, на тракийското изкуство,
* Слово на българския поет Георги Константинов при откриването на поетическата дискусия в „Транспоези’ 2012“ в Брюксел.

131

КУЛТУРА
на първите славянски книги...
В по-новата история на българската поезия има велики европейски поети:
Христо Ботев, Пейо Яворов, Никола Вапцаров, Гео Милев – който е бил приятел
на белгийския поет класик Емил Верхарен. Имаме и много други светли имена.
Споменах Гео Милев. Между другото – аз съм поет, но и издател, който продължава да издава литературното списание „Пламък“, основано от Гео Милев още
преди 89 години.
Да, родословието, произходът, „бекграундът“ на поетите е нещо много
важно. Но според една известна пословица – ние приличаме повече на своето
време, отколкото на своите родители. Нашето време е време на сложни проблеми, на глобален прагматизъм, на икономически кризи. Нашият живот не е
поезия. Неромантичната реалност около нас е по-силна от поетическите ни
чувства. Ето защо аз лично не мога да бъда поет всеки ден.
Но все още имам такива скъпоценни мигове, когато вдигам очи към небето
на поезията. И тогава душата ми е свободна – извисена над пазарния прагматизъм и политическата демагогия. Защото навсякъде и винаги поезията означава
свобода. В такива моменти на свобода аз съм реална личност, аз съм поет, аз
разбирам чувствата на всички поколения. Защото поезията съществува, както
споменах, в живота на всички поколения. Тя извисява смисъла на човешкото
съществуване.
И в края на моето кратко слово искам да ви кажа – както съм го казвал
много пъти – своето лично мото: „Моят живот не е поезия, но поезията е мой
живот“... Благодаря за вниманието.

СТИХОВЕ
Езеро
(Стихотворението е представено на
три езика в Брюкселското метро)

Тя излезе
от тъмното езеро,
пълно с утринни сенки,
и нейното мургаво тяло
внезапно заблестя.
Видя ме.
Усмивката й падна
и звънна на мокрите камъни...
Размаха ръцете, поиска
да се прегърне сама.
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Една удивена русалка –
сътворена от капки
жена...
Безмълвно
отминах по хълма.
Бяхме изплували
от едно и също езеро,
но в различни
времена.
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Крайна възраст

Преди

Май влязох в крайна възраст.
Дали е тъй – не зная...
Но сториха ми място
онзи ден в трамвая.
Сърцето днес ме сръга
да ходя по-полека.
И пак приятел срещнах
не в кръчма, а в аптека.

Сняг преди листопада.
Цъфтене преди снега.
Прегръдка преди раздяла.
Усмивка преди тъга.
Надежда преди несполука.
Любов преди самота.
Възторг преди махмурлука...
И още безброй неща.
Идва промяната после.
Светят нови следи...
И дълги размисли носи
кратката дума – преди.

Девойка с голо пъпче
ядоса ме, макар че
все още не съм станал
заядливо старче...
Май всяка гола гледка
вече ме нервира,
единствено защото
при мене тя не спира.
А спират ме предимно
бастуни непознати
със голобради спомени
и вицове брадати.
И слушам ги вежливо,
или учуден мигам:
Дали те с друг ме бъркат,
аз ли кукуригам?
Но нека кукурига
в утрото петелът.
Дори по здрач душата ми
е весела и смела.
И зная, че ще срещна
с търпелива мъдрост
не само крайна – даже
и безкрайна възраст.

Изкласяване
И това доживях.
Все по-често ми викат: „класикът“...
Удивено се питам –
нима изкласих?
Още младият дявол ми дърпа езика.
И пред стария Шекспир
мълчи моят стих.
Пък и лавров венец в торбата не крия.
Не мечтая да стигна
с лифта Парнас.
Нито с други класици кафето си пия.
Даже със себе си трудно
общувам аз.
Но ми викат „класикът“. Е, с
известна условност...
Значи не тъй безмислено
живял съм аз.
Значи някои истини и аз съм
отронвал –
разпилени зърна
от самотен клас.
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Нощен хоризонт
На непознатата слушателка на
радиопредаването „Нощен хоризонт“,
припомнила мои предишни думи.

Животът ни
е филм трагикомичен.
И в него ние сме статисти.
Геройски реплики изричаме
единствено в среднощните си мисли.
Но дремем. Чакаме будители.
А вън онези хитреци будуват –
купуват и продават дните ни,
без много-много да мъдруват.
След куп надежди и падения,
какво накрая ни очаква?
Да, в българина дреме геният.
Но вечно буден
е глупакът...

На Васа Ганчева
Човешко е да се греши,
божествено – да се прощава...
Но в оскърбените души
отровно цвете разцъфтява.
Защото умната душа
не може да очаква прошка
от примитивната тълпа,
обзета от греховна пошлост.
И Васа тръгна с поглед благ
от многолюдната пустиня –
далеч от този чалгаджийски свят,
замерящ всяка дарба с тиня.
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От днес за утре
И аз се опитвам, да тичам пред
вятъра.
Загърбил деня си, се втурвам към
утре.
А вика подире ми днешната дата
и тъжно прозвънват
куп златни минути.
Но тръгвам да зидам друг свят
отначало,
оставил сред път недовършени
зидове.
Не съм ни щастлив, ни тъжен
изцяло.
И празника сменям
за делник невидим.
Задъхан, отвъд хоризонта се целя.
И чакам да блесне големият шанс.
Навсякъде около мен е неделя,
а пък в понеделник
затичан съм аз.

Константинопол
В памет на моите родители

Аз много легенди съм чул
в града край Босфора топъл.
Но нямам роднинство с Истанбул.
А само с Константинопол.
Аз странникът,
син Константинов,
в Истанбул без посока вървях.
Ала там, край морето синьо,
Константинопол само видях...
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Блестяха християнските храмове,
наместо безброй минарета...
И православните кораби пламваха
в градушка от вражи гюлета.
Дворците пееха тъжни химни,
димеше високата крепост.
На хълма ридаеха млади княгини –
под надвесения
остър полумесец.
Напразно чедата христови вярваха,
че кръстът ще спре ятагана.
И рухваше храмът. Изгаряше
дарбата.
Константинопол
потъваше в ада...
Но даже оттам градът ми говори,
усетил в душата ми скръбен вопъл:
„Истанбул е прекрасен,
страннико Георги.
Но той какво е
без Константинопол?
Без силата на имперската диадема.
Без златния купол на своята вяра.
Без гордия дух
на Константин и Елена,

който път към небето отваря...
Брегът днес блести в стъкло и
алуминий
и други молитви изрича със
чувство.
Но той какво е без древните руини
на мойта история,
на мойто изкуство?“
Заслушан в този глас, внезапно
усетих
светлик да огрява мойте
представи...
Различни епохи живеят в градовете.
От няколко епохи
и аз съм съставен...
И дълго аз бродех край Босфора
топъл,
през древния спомен. И с душа
обновена...
Аз, случаен странник в
Константинопол.
Аз, също роденият
от Константин и Елена.
2012
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Димитър Киров
РО, МУЗАТА НА ХУДОЖНИКА
маслени бои, платно, 1985 г.
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БАНСКАЛИЙКА ГОВОРИ В
ЗАЛА „БУЛИЕ“ В ПАРИЖ*
Мария Радонова

В

Мария Радонова – завършила е
литература в Софийския университет „Св. Климент Охридски“,
защитила е докторат в Института за литература към БАН.
Работила е като гимназиална
учителка и университетска преподавателка, в литературните
редакции на БНТ и БНР като редактор и драматург, участвала е в Писателската група към
Българските профсъюзи. Пише и
публикува поезия, литературнокритични статии, есета и художествено-документални очерци
и радиопиеси. Автор е на десет
книги, сред които: „Пирински песни“, „Звезда-Зорница“, „Творческият път на Вапцаров“, „Жажда за
светлина“, „В подножието на Перун“, „Неугаснали светилници“,
„Високопиринци“.

Националния музей „Георги Димитров“ в София е изложена „Карта за самоличност“ на майката на Георги Димитров под № 16414, издадена в София на 27 януари 1938 г., регистър 27.Х., стр. 218/1938
г. В нея се установява точната дата на рождението на
Парашкева Досева Георгиева-Димитрова – 12 януари
1861 г., родена в с. Банско.
Не крия учудването, защо не и гордостта, които
изпитах, когато с голямо закъснение научих, че майката на Георги Димитров – героя от Лайпциг, известен
в целия свят, за когото у нас след Девети септември
се пишеше ежедневно във вестниците и се говореше
по радиото, че неговата майка е родена и израснала
до юношеска възраст в Банско, че родовият корен
на този велик син на България по майчина линия е
покълнал в пиринска земя! Чудех се как банскалии,
които си имат слабост да се хвалят със своите известни люде, не са „пошумели“ във вестници и радиа с
този знаменателен факт, с който би се гордяло всяко
българско селище. Краеведът Гьорката Ушев ми каза,
че и той е узнал едва през май 1959 г., че Парашкева
Димитрова е родена в Банско, когато тук дошла голямата й дъщеря Магдалена. Тя се срещала с възрастни
хора, разпитвала ги за рода на майка си, срещнала се
и с него. Обикаляла и разглеждала градчето, влизала
в църквите, слушала камбаните, не можела да се наслади на величествената панорама на Пирин… Преди да си замине, Гьорката Ушев и Никола Елисеев,
музеен работник, я помолили да сподели своето впечатление от Банско и банскалии в книгата „Почетни

* Откъс от новата книга на М. Радонова „Високопиринци (какви е люде родило Банско)“. 2012.
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гости на Банско“. Ето какво е написала саморъчно с красив почерк Магдалена
Димитрова Баръмова: „Скъп и мил ми е този Пирински край, родно място на
моите родители, на родителите на Великия син на българския народ Георги Димитров. Баща ни Димитър Михайлов Тренчев е роден в Разлог (1851 г.). Майка
ни, баба Парашкева, е родена в Банско (1861 г.). Нейният баща, дядо Досю, се е
преселил като младеж от село Баня в Банско и се е оженил за девойката Елена
от рода на Витанови. Избягали са от Македония през 1878 г. и се заселили в село
Ковачевци – Радомирско, където в 1881 г. се е родил първият им син Георги.“
Следва подпис и дата: „Магдалена Димитрова Баръмова, Банско, 22.V.1959 г.“.
Разпитвах и други банскалии, които имаха живи спомени от това недалечно време. Научих важни моменти от детството на седемнадесетгодишната девойка Парашкева Досева. По-късно се свързах с директорката на музея „Георги
Димитров“ в София проф. Мария Червендинева, която пишеше по това време
биографична студия „Животът и дейността на Парашкева Димитрова – майка
на Георги Димитров“. Във в. „Отечествен фронт“, бр. 8036, 31 юли 1970 г., излезе и моя статия под заглавие „Майка боркиня“. През 1980 г. Дора Габе в своя
сборник „Мълчаливи герои“ помести очерк „Майка Парашкева“. През същата
година в Москва беше издадена книгата на Зоя Воскресенская „Бабушка Парашкева. Исторический рассказ“. Свои спомени написа Боян Дановски, който я
е придружавал и е превеждал от френски и немски в Париж, Берлин и Лайпциг
по време на процеса през 1933 г. Музеят „Георги Димитров“ разполага със спомени на нейни роднини и познати. Запазени са документи и богата епистоларна
кореспонденция – безценен автентичен извор на познания за епохата, белязана
от робство, въстания и войни. От писмата научих за житейските съдби на дъщерите и синовете й, за нейното нелеко майчино битие, за взаимоотношенията
между членовете на това голямо и необикновено семейство. Прочетох богат с
биографични материали юбилеен лист „Майка Парашкева“, издаден по случай
смъртта й. Във в. „Литературен фронт“ срещнах препечатано интервю с Парашкева Димитрова от 30-те години на миналия век, в което има ценни автобиографични сведения.
Изкушавам се да разкажа свой спомен за случайна среща с Магдалена Баръмова. При едно посещение при свекърва ми Райна Радонова в Правителствената болница я сварих на пейка в градината да разговаря с непозната жена.
Обърнати една към друга, нещо си хортуваха, явно и на двете разговорът им
беше приятен. Седнах при тях. Непознатата жена се оказа Магдалена Баръмова.
След запознанството ни тя продължи да разпитва баба Райна за комитлъка и
борбите на банскалии, за техния някогашен бит и стародавни обичаи. Разказа с
умиление как майка й употребявала думата „костурета“ вместо фасул. Малката
й дъщеря Елена я поправяла и подсказвала с коя дума да я замени. „Майка ми
се стараеше пред непознати да говори „литературно“, както е прието, но вкъщи
си употребяваше лесните за нея банскалийски думи и изрази. По празници ни
готвеше капама, като си приготвяше отрано киселото зеле и „чекането“ – кисело
червено цвекло. В делник ни гощаваше с ястието „целуварки“, което приготвяше набързо в тигана – запържваше ситно нарязано чекане и го омесваше с яйца
и сирене. Беше толкова вкусно...“ След този мил детски спомен Магдалена обе-

138

бр. 9/10 – год. XV

КУЛТУРА
щаваше на своята събеседничка да й гостува в Банско, когато и двете излязат от
болницата. Освен уважение към възрастната жена, Баръмова изрази пред мене
възхищението си от баба Райна Радонова – научила, че тя е най-възрастната
партизанка у нас, че е била 56-годишна, когато е вървяла в партизанска колона в
Пирин. Синът й Крум станал партизанин с първите през лятото на 1941 г. След
него тръгнали и братята му… Обещаната среща между баба Райна и Магдалена
Баръмова в Банско не се състоя, но моята свекърва често си спомняше разговорите с нея, възхищаваше се от нейното възпитание, от скромността й.
Парашкева Димитрова е родена на 12 януари 1861 г. в Банско. По неин
писмен спомен в семейството са били шест деца. Баща й се казвал Досю Георгиев, а майка й – Елена Костадинова Витанова. Банскалии ги наричали Досеви и
по-рядко Досевичини. Сега е трудно да се установят имената на сестрите и братята й – тук не ги помнят, защото са напуснали отдавна Банско. В турско време
общински списъци на населението не се водели. Знаело се само, че най-малкият й брат се казвал Костадин и че е починал много млад. На него Парашкева
кръщава един от синовете си. С по-малката си сестра Мария, по мъж Илиева,
са живели заедно в скромно жилище в бедния софийски квартал „Ючбунар“.
Банскалии разказват, че една от сестрите й се върнала в Банско и се омъжила
за банскалия. Това е известната баба Катето, по мъж Кундева. Днес бащината
къща на Парашкева Димитрова вече не съществува. Стари банскалии разказват, че е била опожарена и порутена в онова размирно и страшно време – затова
мнозина от Витановци не се върнали след „бягането“. Но знаеха точно къде е
била – в долната махала, в началото на една тясна криволичеща уличка. Днес
има табела с надпис „Ул. „Витанови“. Къщата на Досеви не била голяма, но била
на два ката, изградена от камък и дърво. Гушела се под дълбоки мурови стрехи.
Прозорчетата били малки слепооки, с решетки и капаци, които се залоствали
в робските смутни нощи. От своето детство и юношество Парашкева ще помни
калдъръмената пътечка между лехите с всякакво цвете. Най-омайно е дъхала лехата с бели карамфилчета, сплели бели главици една с друга – същинска
дипленица на бяло одеяло. Дълго ще усеща топлината на моравооранжевите
халища, с които вечер са постилали общото легло на пръстения под, а сутрин
постелята била премятана на дълга греда в „месилника“. Софрата покривали с
домоткани месали. Яденето се готвело в бакърен съд върху пиростия в огнището. Ще запомни бликащата чешма в дъното на уличката, чиято бяла глазненска
вода никъде вече я нямало. Ще вижда в съня си високите пирински върхове,
в просъница ще чува дивата песен на снежна виелица и сватбарска гайда на
кръстовището.
Детството на Парашкева съвсем не е било безгрижно и безметежно. Лете
работела с всички от семейството на полето, където имало работа колкото искаш – садели, прашели (окопавали), вадели (напоявали с вода нивите), жънели
и какво ли още не трябва да се върши, за да има през зимата хляб и костурета.
В късна есен баща й я отвеждал заедно с други махленски момичета в гръцкото
село Негрита на „ихчилък“. Богатият чифликчия определял на всяка малка ихчилийка купчина от петнадесет оки (мярка за тегло) пашкули, от които трябвало да изчепкат памучните власини. Работели по десет часа на ден, за да изкарат
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някой грош и малко памук за изработване на своя момински чеиз. Непорасналите наемни работнички се губели сред купчините непочистен памук. Много
им додявало недоспиването и задушаващият ги прахоляк, който дишали денем и нощем. Натъжавали се от спомена за банската зима, когато дебел сняг
затрупва всичко и пързалката се проточва от горната до долната махала... Тука
никога не вали сняг, но в помещението било студено. Будното Досево момиче
вкусва горчивия чужд хляб и започва да разбира неравенството между хората
и алчността на нашите и гръцките чорбаджии. Утре тя ще разбере и смисъла
на работническите стачки, които синът й Георги и други синдикални дейци организират. Още от Негрита тя ще кали характера и волята си за трудностите,
които съдбата няма да й спести, но които няма да я прекършат.
Годината е 1878. България е освободена от османско иго, но не цялата.
Великите европейски сили са спрели освободителния поход на руските солдати до Горна Джумая. Селищата от Струмската долина, Беласица и Пирина
въстават срещу намесата на Европа и подемат отчаяна борба срещу нея и османските петвековни потисници, които си останали в конаците и в турските
махали. Не можело да има за людето от тия краища по-зла участ от тая след
погрома на въстанието, след върховните им жертвени усилия да се присъединят към отечеството, след загубената надежда за руска помощ и състрадание
от европейските държави.
Парашкева ще запомни Разложкото въстание с неистовото биене на камбаните цели три дни и три нощи, със зловещото зарево на горящите къщи, с писъците на подгонените от домовете им жени, старци и деца, с една-единствена
зловеща дума, която се е чувала: „Да бегаме!“. И започнало бягането на цели
семейства, които някъде по пътищата се вливали в бежанските върволици.
Завинаги ще се запечати в съзнанието на Парашкева трескавото напускане на
родния дом и несвършващото се вървене по незнайни пътища към непознати
места, към неизвестния утрешен ден. От дългия бежански поток някои роднински групи се отклонявали в една или друга посока – Досю и Елена поели
към Горна Джумая, оттам към Дупница...
В спомена на очевидеца Иван Грънчаров четем описанието на това трагично
събитие, което изживява и Парашкева: „Тогава в Банско останаха малко българе.
От селата Баня, Драглища, Недобърско всички жители избягаха голи и боси в
Джумая, Дупница, с. Рила, Радомир. Благодарение на негово Сиятелство Княза
Дондукова Корсакова, който изпрати свой комисарин полковник Голубцов, окаяните бежанци получиха храна и дрехи. Той устрои временна болница за бежанци
в Дупница, която съществува до юли 1879 г. При всичките негови старания пак
умряха 273 души в Дупница. Единадесет семейства се затриха съвършено.“
В писмен спомен на Парашкева четем: „Ние, шест деца и родителите ми,
се установихме в Горна Джумая. Там живяхме кучешки живот. Пътьом се прислонихме в село Диканя. И тук хората ни посрещнаха сдържано, но все пак ни
нахраниха с боза и хляб. Оттук се заселихме за по-дълго в Радомир. Баща ми
стана дръндар (даракчия). Аз работех, слугувах в богати къщи. Плащаха ми по
15 лева месечно. Там се запознахме с Димитър Михайлов Тренчев, също бежанец, родом от Разлог.“
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Двамата с Димитър създават семейство. Тя е била на осемнадесет години, а той с десет години по-голям. От наличните спомени не е възможно да се
уточни кога се преселват в с. Ковачевци, но се знае, че там младото семейство
завързва първата люлка. Ражда се първото им дете Георги. Отначало бащата се
занимава по разложка традиция с кираджийство, но като видял, че се обричат
на оскъдица след раждането и на второ дете, с риск и воля повел семейството
към неизвестната София да потърсят по-добър живот...
Новосъздадената след скорошното освобождение столица посрещнала
младото бежанско семейство недружелюбно и сурово. По софийските улици
скитали гладни бездомници, магазините били празни, наемите безбожно скъпи. Отначало живеели на квартира на ул. „Княз Борис“, но когато се ражда
третото им дете – Никола, хазяите ги пропъдили. През тези години Димитър и
Парашкева понасят много трудности и лишения, но успяват заедно със семейството на по-малката Парашкевина сестра Мария да построят малко жилище
с неголям двор в „Ючбунар“. Тогава до този кален и прашен квартал се ходело
през пусто поле. В тази къщица се раждат още пет деца – Парашкева става майка на шест сина и на две дъщери. Как е живяла и как се е справяла сама с многолюдното семейство разказват нейните дъщери Магдалена и Елена. Сведения
за семейната среда научаваме и от многобройните запазени писма от Георги
Димитров до майка му и близките. Между родители и деца съществували сърдечни отношения. Бащата бил изцяло погълнат от своя занаят да шие калпаци,
но отделял време за възпитанието на децата си. Тази взаимност между родителите и споделянето на житейските трудности лежат в основата на правилното
възпитание на синовете и дъщерите.
Георги тръгва на училище, след него едно подир друго тръгват и другите.
Грижите на многодетната майка растат с всяка година. С пословично трудолюбие, с благ и жизнерадостен характер Парашкева се справя. Сили й дават
успехите на децата, които проявяват усърдие и дарба в учението. А това е найистинската майчина радост. Много я мъчат болестите – като започне едно от
децата да боледува, та всички се изреждат. Покрай нескончаемите грижи майката намира време да погледне какви книжки и учебници има на дървената
библиотечка в детската стая, а е почти забравила да чете. Будната банскалийка
не се оставя – намира време да се ограмоти и се пристрастява към четенето,
късче вестник не подминава непрочетено.
Родителите се радват на голямата си челяд – всичките им деца са все гиздави, умни и отворени. Но трудно се изхранват десет гърла. Наложило се Георги да напусне училище и да се хване на работа в печатницата на Радославови.
Сутрин майката леко открехвала вратата да го събуди за работа, а той вече е
станал по никое време да чете. Понякога й разказвал за бъдещата борба, която ще водят работниците, за да направят всички хора свободни и щастливи,
уверени и сигурни в утрешния ден. Младият печатар е запленен от големите
и чисти идеали за равноправие и справедливост между хората. Става член на
марксическата партия на Димитър Благоев и въодушевен агитатор на социализма. Хората го разбират и му вярват, когато говори по кръжоци, на събрания
и митинги. И първа сред повярвалите му е неговата майка. Парашкева става
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редник на партията, разнася писма и позиви, скрити в дълбоките джобове на
фустата й, крачи сред манифестантите на Първи май.
Майката се радва на уважението и обичта на порасналите си деца, на сговора със съседи и близки, които я спохождат у дома й – да си поприказват, да
поискат съвет. Но радостта й от пълната с хора къща, от успехите на децата се
помрачава. Идва най-страшното съобщение, което може да получи една майка
– вторият й син Костадин е загинал на 4 ноември на фронта при Чаталджа. Бащата умира половин година след гибелта на сина си (5 юни 1913 г.). Още несъвзела се от сполетелите я две страшни нещастия, получава жестока вест и от Русия – в село Подгорное, Енисейска губерния, на 28 май 1916 г. е починал синът й
Никола. Той бил заминал за Одеса да работи и да учи. Там се включил в руското
работническо революционно движение – станал член на нелегалната социалдемократическа организация, за което бил съден и изпратен на заточение. Не
издържал на нечовешките условия – разболял се тежко. Получила закъсняло
след смъртта му негово писмо. В плика имало снимка – снахата с двете й внучета. На обратната страна на писмото прочела страшни думи, с които синът й се
прощавал с нея завинаги: „Мила ми мамо, една година ще бъде откакто аз лежа
в такова положение, скоро ще трябва да се растаня (разделя, от руския глагол
растаться) с този свят. Ти не знаеш, мила ми мамо, как аз се мъча, и как ми се
иска поне пред смъртта си да те видя. Ех, мамо, много е тежко да умира човек
в чужда страна, на чужбина. Тука ще видиш моите мили дечица – Олга и Вера,
ще видиш и моята скъпа другарка Елизавета Ефимовна Белинсон. Мене ми се
много иска да бъдат они (те) при тебе. Прощавай, моя мила мамо. Твой любим
син Николчо.“ Какво й е коствало на тази бедна вдовица и осиротяла майка да
издири къде е семейството на Никола и да го прибере при себе си в България,
да уреди децата да учат и снахата да намери работа! Освен голямо майчино сърце нужна е била и предприемчивост и оправност, каквато банскалийките имат
като че ли по рождение.
След поражението на Септемврийското антифашистко въстание Георги
Димитров емигрира в младата съветска държава. Възложено му е да работи по
линия на Коминтерна в международното работническо движение. Тя не го знае
къде е по света. Обажда се без адрес за отговор. Сигурно върши нелегална дейност, съобразява напатилата се майка. При нея са Тодор, Елена, Борис и Любомир. Младата невяста на Георги – чудесната Любица, е болна и е поставена под
домашен арест заради него. Магдалена се е примолила на властта да бъде при
нея в Самоков, където тя живее със съпруга и трите си деца – Любчо, Христина
и Невена.
Братята Борис и Любомир не се включват в стачки и борби, тях полицията
не ги закача. Въпреки това в дома на майката правят чести обиски. Полицията
нахълтва по всяко време. На 4 април 1925 г. е арестуван Тодор и е оставен в
Дирекцията на полицията. Изчезва безследно през черните априлски дни на
1925 година... Елена преминава в нелегалност и успява да емигрира в Съветския
съюз при брат си.
Сгушена в ъгъла на своята стая, Парашкева мокри с майчини сълзи кориците на старата библия, споменува умрелите, моли се за живите... Мисли с
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какво може да помогне на всяко от порасналите си деца. Младата съпруга на
Тодор – Надежда Измирлиева, сестра на Христо Смирненски, остава вдовица.
Обичта си към убития син Парашкева пренася към Надежда. Със свои средства
я изпраща в Шумен в Учителския институт да получи специалност. Такава е
банскалийката Парашкева Димитрова – с твърд силен характер и с нежно отзивчиво сърце.
Идва 1933 година. Георги Димитров е окован във вериги и е хвърлен в Моабитския затвор в Германия със страшното обвинение, че е организирал подпалването на Райхстага в Берлин. В писмо до арестувания си син от 25 април
1933 г. Парашкева изразява своята вяра в него – че ще докаже своята невинност
и ще победи. Тя е чужда на паниката и сълзливото хленчене. Макар че в молитвите си смирено търси утеха в Бога, тя предприема действия пряко възрастта
и отслабналите си сили. Докато фашисткият съд скалъпва фалшиви доказателства, за да поиска смъртна присъда за сина й, Парашкева обикаля различни
учреждения, протестира пред германската легация в София, настоява синът й
да бъде освободен. Когато процесът започва и светът узнава за надвисналата
над нейния Георги смъртна опасност, тревожната майка се решава на почти
непосилно за възрастта и здравето си пътуване из Франция, за да призове френските работници и интелектуалци да помогнат за спасяването на сина й. Помощ по заминаването й оказва Българският комитет за защита на жертвите на
хитлеризма. Нужните средства й осигурява зет й Стефан Баръмов. В началото
на ноември, придружена от дъщеря си Магдалена, решителната майка тръгва за
Париж. Смалена от тежестта на годините и от преголямата майчина тревога в
душата си, обикновената банскалийка застава на трибуната в голямата парижка зала „Булие“, побрала хиляди почитатели и поддръжници на международния
синдикален деец. Всички са вперили поглед в забраденото с черна кърпа бледо
лице на старата жена, със странно открояващи се върху него големи тъмни очи,
одушевени от топла светлинка. В стихналата зала се чува гласът на майката на
Димитров. Тя говори без предварително написано слово, развълнувано, мъдро
и съсредоточено – без нито веднъж да се запъне или смути. С прости думи
разказва какъв е животът на сина й Георги, за да почувстват със сърцето си и да
разберат с ума си, че човек като него не може да бъде подпалвач и престъпник,
че неговата борба е свята и се води със свети средства, а не с тероризъм. Накрая
отправя майчина молба към присъстващите работници, писатели и журналисти да се вдигнат на протест и да защитят Георги и другите двама обвиняеми
българи. На другия ден всички прогресивни вестници отбелязват с големи букви необикновената среща с една невероятна българска майка в зала „Булие“.
От Париж двете с Магдалена заминават за Берлин. Българският адвокат на
Димитров – Стефан Дечев, не бил успял да му извести за тяхното пристигане,
нито да уреди свиждане. Георги Димитров пише в спомените си за изненадата,
която изживял в много тежък за него ден: „В заседанието на 15 ноември виждам изведнъж моята бабушка с голямата си черна забрадка, придружена от сестра ми Магдалена и г-жа Танева, да седят долу между публиката.“ Същата вечер
в затвора „Моабит“ в Берлин става дългоочакваната среща между майка и син
след 10-годишна раздяла.
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Димитров поискал от съдиите майка му и сестра му да бъдат разпитани
като свидетели, за да докажат, че той след Септемврийското въстание (1923 г.)
не е бил в България, поради което няма отношение към атентата в катедралата
„Св. Неделя“ през 1925 г., в каквото деяние също е обвинен. Съдът отхвърля
молбата му. Нещо повече – служебният му адвокат, немец, поискал от майката
да внуши на сина си да не предизвиква съдиите с дръзките си въпроси. Парашкева чрез преводача му казала: „Моят син е получил този дар да говори убедително от Бога. Той трябва да говори така, както му се струва, че е добре!“. Георги
Димитров пише за случая: „Официалният защитник претърпя поражение от
тази смела и ясно виждаща жена.“ Насаме със сина си в килията за свиждане
майката намира сили да го ободри и окуражи, като му разказва колко сърдечно са я посрещнали в Париж, как всички са на негова страна и ще го защитят.
Забелязала, че по време на процеса пише върху коленете си, тя му е донесла
подложка за писане. Наистина майчините грижи не могат да се опишат...
Свита под своя черен шал, незабележима за околните, баба Парашкева следи процеса, макар да не разбира нито дума от немския език. На Дановски, който
бил определен да й превежда, му забранили да влиза в съдебната зала. В кореспонденцията си „Една велика майка“ английската журналистка Елен Уилкинсън пише: „Външният й вид не правеше впечатление. Необикновени бяха само
очите й, които тъй много приличаха на очите на безстрашния затворник, тези
очи гледаха непрекъснато към него.“ Елен Уилкинсън отбелязва още: „Майката
на Димитров в Лайпциг стана символ... Нацистите започнаха да разбират тази
бабичка, майка на Димитров, че не е само равна с тях, но дори ги превъзхожда
с нещо. Тя беше олицетворение на материнството. Зад генерал Гьоринг бяха нацистите, а зад майката на техния пленник – честните хора от целия свят. Няма
сила, която може да раздели такава майка от такъв син...“. В едно писмо до близките си Георги Димитров пише: „Винаги съм се гордеел с нашата майка и съм се
възхищавал от нейния благороден характер, твърдост и самопожертвователна
обич към нас и към хората.“
След оправдателната присъда на 23 декември 1933 г. майката, отмаляла,
си шепне: „Той е спасен! Аз знаех, че той ще съумее да се спаси...“. Само за миг
Парашкева изпитва тази радост. Майчиното сърце предусеща, че опасността не
е преминала. Парашкева разбира, че във фашистка Германия не се спазват законите, че макар съдът да е оправдал сина й и другарите му, над тях продължава
да тегне смъртна заплаха. Тя няма да си тръгне, докато Георги е още в лапите на
тези жестоки озверени хора. Зима е, хлъзгав е пътят от Имперския съд до затвора, но тя трябва да поиска обяснение защо нейният син и другарите му са все
още в затвора. След като не получава отговор в Лайпциг, заминава за Берлин да
търси по-висока инстанция. И тъкмо сега, когато най-много й трябва преводач,
властите са изгонили от Германия Боян Дановски. Помагат й прогресивни журналисти. Среща се с фашистки висши служители, пред които настоява оправданите да бъдат пуснати на свобода. При това вече има известие от съветското
посолство, че Георги Димитров, Владимир Танев и Благой Попов са приети за
съветски граждани с нота от правителството на СССР.
До края на февруари оправданите комунисти остават в затвора. Парашке-
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ва и Магдалена остават в Германия да изчакат излизането им на свобода. На 27
февруари на майката е разрешено свиждане. Когато отива в затвора, съобщават й, че синът й вече не е там. С отмалели крака, с мрачни мисли, че се е случило най-страшното, Парашкева влиза в съветското посолство. С неописуема
радост узнава, че синът й и неговите другари вече са отлетели със съветски
самолет за Москва. След няколко дни Парашкева и Магдалена също заминават
за съветската столица.
На руска земя ги посрещат с обич и уважение. Канят майката на героя от
Лайпциг в заводи и в училища, пишат й писма, вестник „Правда“ съобщава за
нейните посещения. На Първи май българката от Банско стои на трибуната на
Червения площад сред ръководителите на съветската държава – между сина си
и Максим Горки. Организират й екскурзии в Ленинград и в други големи градове. Изпращат я на почивка в санаториума, където се възстановява синът й. По
цели дни двамата си говорят, та не могат да се наговорят. Георги Димитров не
иска да пусне майка си да се върне в България, там я очакват отново беди...
В края на август Парашкева Димитрова обаче е в София. Отново на ул.
„Опълченска“ № 66 пътната врата е отворена за всички роднини и познати.
Посреща ги Парашкева все така с блага дума и топло сърце. Годините натежават, но вярата на майката, че ще дочака някой ден празника да посрещне в своя
дом първородния си син, я крепи, докато през пролетта на 1944 г. я сполетява
ново голямо нещастие – внукът й Любчо Баръмов загива като партизанин. Тая
смърт я разнищва, бабата на Любчо губи духовни и физически сили...
Парашкева Димитрова умира на 20 юли 1944 г. Свършва нейният житейски път, осеян с истински майчини радости и непоносими майчини горести...
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ЕДНА ГОЛЯМА КАМБАНА ЗА ЛЕВСКИ
Бригита Йосифова

Щ

Бригита Йосифова – журналистка и писателка. Дългогодишен кореспондент в Лондон и в Москва за в. „Литературен фронт“, „Работническо дело“, „Труд“, „Отечествен фронт“,
„Стандарт“ и др. Автор е на редица книги, сред които „Купено
дете“ (автобиографична), „Ляля, сама в широкия свят“ (за актрисата Елена Воденичарова),
„Декабристите“ (преведена на
руски, станала бестселър в Русия), на сборници с разкази, сред
които „Бирена чаша с монети“,
и други.
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е започна направо: през последните години
не съм чела по-завладяваща научна книга от
„Живият архив на Васил Левски“ на проф. Мария Тодорова.
Прави впечатление, че авторката прекосява
строгия научен жанр, вдига преградата между приетите жанрови граници и смело руши стените им. Ето
как: научната й книга изповядва и... лични чувства.
Тя споделя свой детски спомен, свързан с името на
Левски. И чуваме стъпките на малката ученичка Мария по софийските улици; на път към училище, на
разкопаната улица пред Народната библиотека, намира... човешки череп. Едва педя човек, но вече била
и докосната, и под влияние на магията на Левски, затова хуква при учителката, за да й съобщи, че е намерила... черепа на Левски!
Проф. Мария Тодорова по-нататък с вещина
развързва сложните възли на нестихващите спорове
за костите на Левски и къде е гробът му. За мен този
научен труд е достойно продължение на детската й
мечта: да открива нещо с името му, да е съпричастна на Апостола. Днес нашата историчка разглежда
темата за Левски от възможно най-висока българска
камбанария. Оттам бие голямата камбана за Левски.
Тя пише книгата си на прекрасен английски език, за
да я чуят и други под похлупака на световното небе.
(Българското издание на Университетското издателство „Климент Охридски“ е превод от английски.)
Нейната богата и всестранна подготовка, както и владеенето на чужди езици я издигат високо в научното
й поприще. Талантливото й перо силно убеждава, затова говорят и многобройните рецензии в научните
списания, както и доброжелателните думи от колеги
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историци по света. Искам да нарека книгата й задължителна за всеки наш българин! И в похвала ще добавя, че този научен труд се чете като увлекателен
роман. Научен роман.
Проф. Мария Тодорова живее и работи в САЩ, където преподава история
в Илинойския университет. (Ще си позволя едно малко отклонение за университета, за да представя средата и колегите й. Там се учат повече от 41 000 студенти, преподават около 8000 професори, сред които 11 души са удостоени с
Нобеловата награда. Например физикът Джон Барди я спечелва на два пъти,
проф. Ник Холоняк е откривателят на транзистора. Университетската библиотека е най-богатата библиотека в сравнение с всички други държавни университети от цял свят. Притежава повече от 10 000 000 книги.)
С труда си „Живият архив на Васил Левски“ проф. Мария Тодорова избира
роля да е наш съвременен Вергилий, като ни повежда из кръговете на сложни
исторически пластове на Балканите. Прецизно проверява всеки факт и документ около Левски, анализира теглото на всяко издирено ново зрънце и определя кое е камъче, кое – жито. Разгръща пред очите ни неоспорими факти,
разказва за сблъсъци на мнения, за спорове на учени; цитира гръмки твърдения и противоречиви становища. Включва и друг силен аргумент: какво говори
народът ни за Левски. Какво чувстват и кое вълнува посетителите, когато прекрачват прага на родната му къща. Цитира написаното от самите тях, предава
думите на скромни, неизвестни българи. И издига до теоретични върхове мислите на тези наши пилигрими! Всеки може да ги прочете, защото са оставени в
книгите за отзиви, насъбрани в дома на Левски в Карлово. Личи, че хората са
писали тези неравни редове с корави, несвикнали да държат писалка пръсти.
Искреността и любовта към Левски не се нуждаят от красива рамка. Авторката разкрива вълнуващия факт: всяка година хиляди хора тръгват на един свой
личен, емоционален поход към родния град на Апостола... Не под натиска на
реклами и примамки, не и по заповед или решение „отгоре“. А по волята на
сърцето! И редовно го правят повече от един век насам. Целта им е скромна: да
сведат глава пред прага на родната му къща. Отиват, защото Левски няма гроб и
няма къде да му се поклонят и да помълчат. (Паметникът на лобното му място в
София е свързан с бесило и смърт.) В Карлово е проехтял родилният му вик.
И какво ли ще видят там, в къщицата му в Карлово? Бедна покъщнина,
протрита черга, газова лампа и угаснало огнище. Очите на прекрачилите прага
виждат само тази неизменна от много десетилетия картина. Но всеки път в сърцата им пламват други, нови мисли, които те бързат да напишат в тетрадките на
масата. Отбелязват все един и същ свой общ мотив: „Бил е като нас. И е умрял
за нас!“. Тази свята любов и преклонение към Апостола не идват поради бедността на дома; всеки ден животът навън им поднася крещящ контраст, този,
който постоянно боде очите им! Виждат приказни палати, къщи с надменни
бакърени покриви, собственост на вече съвременни наши чорбаджии, подобни
на онези от времето на Левски...
За последните шест години проф. Мария Тодорова е изчела томове с отзиви и ги включва в труда си. От страстите български замесва хляб, благословена
българска просфора. И развива темата как постепенно нашият народ сам из-
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гражда Мита за националния герой.
Радиусът, историческият замах на тази книга обхващат не само периметрите на „живия архив на Васил Левски“, а и неоспоримото първо място на този
наш беззаветно тачен от всички ни национален герой. Проф. Мария Тодорова
не цели опис или хроника на героизацията му, нито иска да ни смае с открития.
Критична е към напъните на враждуващите помежду си политически сили, които обявяват Левски обезателно за „свой“, единствено техен. Заинтересуваните
настървено го обсебват, но едновременно му и нахлузват нов вид клуп на шията: бил им и съмишленик! Правят го от срамен интерес, скрит зад мимикрия на
патриотизъм. Под научната светлина на анализа зейва кухият фалш на подобни
твърдения.
Проф. Мария Тодорова изучава с внимателен поглед цялата ни съвременна
историография. Тя е мащабен историк, улавя грешките и пропастите в мисленето на политици и историци. На преден план извежда липсата у някои от тях
на историческа обективност. И методично разкрива как съзнателно искат да се
игнорира приемствеността, спойката между отделните последователни етапи в
историята. Тя ни прави свидетели на един парадокс, на истинско смехотворно
явление: някои бързат час по-скоро, с безпомощна политическа гумичка да изтрият целия социалистически период в източноевропейската историография.
Иска им се да го няма. Той да липсва! Но историческото време и фактите не се
подчиняват на ничия мисловна ерозия, не изчезват със затваряне или стискане на очи. А най-малко ще ги изтрие някоя сервилна гумичка, в угода на нови
властници. Проф. Тодорова изследва сходни въпроси и при научните боричкания около Левски, грозни подритвания сред кръга на изследователи и историци, все около темата за приоритет и вождизъм. Посочва, че това е мимолетен
шум и дандания в даден етап, в една страшно къса брънка от исторически срок.
Те не са нищо друго освен пукотевица и преходност в дългата верига на Времето. Авторката изследва и осмисля контурите на цели епохи, на революционни
движения и значими исторически превратности. Спира внимание върху това,
което остава скътано в народната памет: слава, разочарования, болки и горчилки. Но и те – вече по новому са оцветени в народната памет, те също са и други,
и преродени. Запечатани са като народната истина за Левски в контурите на
един велик мит.
Тази книга се чете на един дъх.
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„ИСТИНАТА Е СЛЕДА ОТ ПЕПЕЛ...“
Георги Николов

Георги Николов – журналист на
свободна практика. Занимава се с
литературна история и критика.
Интересува се от ранни пътеписи
на български автори – за Япония
и Сандвичевите острови в началото на ХХ в., и т.н. Издал е сборниците „Пътища“ (1995) и „Морето в българската периодика XIX–
XX век“ (2009). Публикува в литературни вестници, списания и
сборници от научни конференции.
Като сътрудник на Комитета за
българите в чужбина има публикации в изданията за българите
в Аржентина, Австрия и други.

Гражданският преход у нас, след десетилетия експерименти и демагогия, застина в морна гротеска.
Преситено от лозунги и неясни приоритети, обществото иска от своите водачи единствено гаранции за
социален мир. Не ги получава. Вместо работа и хляб
става свидетел на политически борби, чуждопоклонство, заличаване на националната ценностна система. Понятието „народ“ е лишено от реален смисъл,
а сивата маса търси физическо оцеляване. Докога?
Ще просъществува ли и държавата България? Как
ще изглежда в неясното бъдеще? Тези и още въпроси
стъписват част от хората на перото. Които се оказват
неподготвени да отговорят на мътилката, заливаща
ни всеки Божи ден. И бягството от нея в „европейски“ и „световни“ теми става удобен изход за много
от тях. Други просто мълчат, заключени зад стените на ранено его. Но има и светла категория творци
– мислещите, какъвто е Георги Ангелов. Откровени в
диалог с читателя. Дарени с дълбоко прозрение какво
ни носи времето и какво времето очаква от нас. За
да отсъдят порицание за страхливите. Или искрица
надежда за поколенията, идващи след нас. Открили в
изсечени скрижали как мисълта се превръща в копие
срещу мрака, нихилизма, апатията, страха. Срещу
умората от живота, с който сме дарени. И за който
заслужава да се будим всяко здрачно утро. Горди. В
очакване на дъгата. С широко отворени очи...
Поетът Георги Ангелов е сред водещите автори
на България. И рупор за болните въпроси на съвремието. С овладяно стихотворно майсторство и верен
поглед за проблемите на деня. На света и на частицата от него, наречена „родина“. Този тематичен подбор
авторът развива и в новата си, засега в електронен
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вариант книга „Пепелище“ (2008–2009). Която е своеобразно надграждане на
предхождащата я творба „Епицентър“ и продължение на заложените там послания към читателите. Духовният протест ражда свои изповедници. Защото
гражданските проблеми, в които неволно участваме, се задълбочават главоломно. Интелектуалната еволюция на ХХІ в. гасне в малката балканска страна.
Скелетът на обществото е чудовищно оголен. Лишен от социален оптимизъм
и надежда, че нещо може позитивно да се промени. България е място, където
светът излива ефекта от своите хуманоидни експерименти. От глобализацията
и мултикултуралния обръч на съществуване. Народът прилича на стреснато
животинче, което послушно, със защитна апатия посреща новите господари:
Окупираха чукчите целия свят.
Финанси. Изкуство. И право.
Гледната точка на чукчите, брат,
медиите ни отразяват.
Своя си нямаме. Май и не щем.
С гледната точка на чукча
ние се раждаме, дишаме, мрем
в стройна верига кучешка.
„Песен за чукчите“
В „Пепелище“ радостта от живота не е поканена. Човешкото дърво пък е с
попарени клони. Хората са с изтрита историческа памет. Услужливи сънародници от политическия връх правят всичко възможно тя да не получи право на
възкресение. За усилията отдавна са наградени с тридесет сребърника, но искат
още и още. Под нозете им активният модел на поведение се гърчи със строшен
гръбнак. Става ясно, че „нямаме“ бурно минало, нито мислещи огнища в сивата тълпа, или пък достойнство. Или личности, които се будят за страшната
истина, че страната дреме върху ръба на пропаст. Или водители с кръст и меч,
зовящи на поход срещу официалните заблуди. Срещу ненаситни „приятели“ от
другия край на света и местни христопродавци. Защото България на днешния
ден е смъртник, настойчиво тикан към отвъдното:
Старица бедна тътри своя ден.
Хартии по стъклата.
Кал.
Забвение.
Наблизо цех. Отдавна разграден.
И надпис:
„Влизането забранено!“
„България 21 век“
Защо Георги Ангелов рисува своите натуралистични картини? Наситени
с пластично иносказание и предчувствие за Армагедон? Ние и така усещаме
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монотонния въртоп на дните. В който потъваме, давим се и течението ни изхвърля по брега на забравата. Някаква мрачна наслада ли изпитва от тътена
на хаос, безхаберие, явна биологична роботизация? Или съобщава, че българското племе днес е първобитен модел в плътта на космично хилядолетие? Не...
Категорично не... Цялото му творчество и досега излъчва обич към човека, към
съвременника. „Пепелище“ е нейно войнстващо продължение. Но разбира, че
народ без памет и национална идентичност, подобно дърво без корен, не може
да съществува. Някой трябва да буди хората за историческото минало. Връщат
се на престола митологемите на древна вяра и кръвта на Тангра отново свива
ръцете в юмрук. Долита дим от огнището на дедите. Приседнали край него след
потен жътварски ден. И дребните делнични радости пак добиват смисъл. Заемат местата си в живота и го правят ярък, простичко красив, осезаем. В лъчи
изгрява безсмъртният символ „България“ – с непрекършен пряпорец и свят
амвон за преклонение. Съграден върху безименни кости на люде, нетърсили
слава. Единствено правото да завещаят сърпа и същото огнище на децата си в
свободен от „приятели“ край. Тогава... А днес?
Отидох, както Ти ми заповяда –
на север и на изток, юг и запад.
Соколът ми пищеше пронизително,
когато срещахме човекозмии.
Но кучето ми бе като мангуста.
И духовете на деди ме следваха.
Видях: саван мъртвешки над народа ми.
Видях го: вцепенен, унил, безпаметен.
„Конникът от Мадара“
Какъв е гражданският ефект от стиховете в „Пепелище“ ще съзре всеки
мислещ, добросърдечен читател. Те са зов за пробуждане на общественото съзнание. И настойчива покана човекът-българин да открие вярното си място в
гражданския делник. Да намери сили в опитите за отърсване от духовната инвазия, на която е подложен непрестанно. Да проумее, че страната му е равностойна част от планетата Земя, а не уродлив къс от плътта й. Което значи още,
че всички сме равни и отговорни пред света. Пред неговата търсена хармония,
вместо в отживелия времето си колониален пароксизъм. Георги Ангелов е апологет на човешкото достойнство по всички континенти. И непримирим противник на опитите за ново завладяване на страни чрез формулите за „напредналост“ и „европеизъм“. Пред лика на историята всички страни са еднакви и
всички държавници – отговорни. А обикновеният човек, според философията
на поета, отговорен ли е? Разбира се. Защото не е отмрял повикът на Хилендарския монах: „Болгарино, знай своя род и язик!“. Към него, като ярък факел на
истината, трябва да протегнат ръце днешните негови потомци. Защото днес:
Глухо мълчание в „тази страна“ ви обгражда,
тъжни предци, отпътували в другия свят...
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Вашите плочи надгробни тревата обсажда,
тревата и късата памет за мъртвия брат...
* * *
Финалът в „Пепелище“, както въобще подбраните тук откъси от стихове,
изключват социалния оптимизъм на бъдещето. Той впрочем няма свой аналог
и в реалността. Книгата е предупреждение за духовното бъдеще на България
и за угасването на националния пулс в гръдта й. Лириката на Ангелов не е политически конюнктурна. Нейното звучене е опит да се предпази Човекът сред
нас от фалшиви нравствени ценности. Да му бъде внушена изконната вяра, че
над всичко е родното, втъкано в нас с чернозема. Със звъна на бранни оръжия
и мирни трудови песни. С реалния пулс на България, от който днес страним.
И в „Пепелище“, както в „Епицентър“, творецът ни води в света на кривите огледала. Осеяли Балкана, равнините, светите места с фалшивото злато на чужди ценности. С мляскането на хиляди консуматори, втренчили празен поглед
единствено в себе си. Но не дава отговор докога над нас ще тегне страшният
облак на бездуховността. Докога ще бъдем роби върху свободна земя. И дали
децата ни, литнали в чужди краища, не ще ни укорят с думите на твореца Георги Ангелов:
Но ти не виждаш, че кипи война.
Че няма бъдеще. И въздух няма.
Че ни убиват в пълна тишина
с една
синхронизирана измама.
Не се събуди ти. Не пожела.
А после за въздишки ще е късно.
И ангелите ще сведат чела,
преди праха ни
над света
да пръснат.
„Покана за диалог“
Този отговор, колективно, трябва да открием ние. Днес. Сега. Незабавно...
А може би, отвратени от нашето бездушие, ангелите просто ще ни обърнат
гръб. Отлитайки към вселенския хоризонт на светлото безвремие. Без нас, естествено. Кому са потребни роби на духа с оковани мисли?...
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СТИХОВЕ
ПРЕДИ РОЖДЕСТВО
***
От еквилибристики – далеч.
От шифри жречески. От слава,
която със лъстива реч
полека те опитомява.
Дори да си остане глух
и сляп човекът – не тъгувай.
Надеждата – коричка хляб
към други светове пътува.

***
Той става в пет.
И се прибира в десет.
Безмилостно пришпорвано двуного
по улиците пъстри на града.
Той няма памет. Няма биография.
Залъгва се, че ще дочака внуци.
Стените на живота му – пропукани –
внезапно ще се сринат някой ден
от световъртежа на годините.
И ще се спусне черната завеса.
А мястото му ще заеме друг:
ще става в пет,
ще се прибира в десет.

ВЕРЕШЧАГИН
Камари черепи. Звънят
на фона на войната чаши.
Заклани на безлюден път.
А тук войници хапват каша.
Кервани бегълци. Стада
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от ятагана оцелели.
Умрял на крачка от вода.
Превързан мъж във нас се цели.
Смразяващ шипченски покой.
Земя, забравила за оран.
….Рисува той, рисува той,
а мижитурките във Двора
очакват друг, изящен стил
в тон с романтичната нагласа.
И слух кръжи като кадрил:
„О, Верешчагин! Няма класа…”
От взрив на мина ще умре
в море далечно, неоплакан,
но в бъдещо едно море
каква пък мина тях ги чака…

***
България, приличаща на гробница,
побрала кости на деди и ордени,
побрала сълзи на бащи и къщици,
завинаги останали в далечното….
Огледайте се, братя – лягат българи
един след друг в земята ни продадена.
Защо без ропот се топим?
Срамувам се,
че ние мълчаливо край останките
се суетим с различни намерения
и даже сме любезни със гробарите,
наместо да им въздадем
дължимото…
Поне така да възмездим покойното
Отечество, което ни откраднаха.
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НАРЪЧНИК

***

Емоцията е излишна.
Историята ни – и тя.
Напомнянето за Всевишния
е неумелост на речта.
Усещането за Отечество
и препинателният знак
са признаци, уви, отчетливи,
за социокултурен мрак.
В повествователен и ясен,
непровокативен слог
открива семплото си щастие
провинциалният поток.
Но да не влизаме в конкретика:
не са желателен типаж
патриотичната патетика
и социалният пейзаж.
Литературните салони
налагат друг, различен стил,
но те са непристъпна зона
за родния сиромахил.

Живеем в нечовешки времена,
в ръцете на властимащи пигмеи,
на техните всевиждащи лакеи:
самоубива се една страна –

Във общи линии това са
работещите правила
как от безименната маса
да станеш постепенно класен
лауреат със очила.

КРЕДО
С ясна мисъл
честно да говорим
с хората на техния език,
вярвайки във българския корен,
който се преражда,
многолик.

На Николай Гюлев

кога ще свърши, братко, снеговеят?
А дотогава ще търпим беди
от глупаво ухилени статисти,
от винаги слухтящи активисти,
от ненапити никога води…
И ще се молим да останем чисти.
Защото всичко чака своя ред.
По премълчаваните ни пътеки
ще мине нов, незакърнял човек
и ще отсъди кой е бил поет.
А кукли на конци е виждал всеки.

***
Не се променяш, не течеш,
селце на скръбните илоти.
В теб нищо не напомня, че
е съществувал Христо Ботев.
Магарешкият рев кънти,
пияните се тътрят нощем,
превит над буците пъхти
работникът или се пощи.
Какво е робското тесто
на тези примирени хора?
Дали във неолита то
намира тъмния си корен,
или в неспирен хоровод
го месят демони стълпени?
Сърцето къкри цял живот
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с ентропията примирено.
И мъничката си молба
дали да изрека ще мога:
когато някога умра,
кремирайте ме – да заспя,
достатъчно будувах в гроба.

***
Не ме търсете. Вече съм отвъд.
Ако ме има, съществувам само
в представата за продължаващ
път
през чистите гори на паметта ми.
Във тях – каква романтика!
– гъмжи
от воеводи и от байрактари.
И пак орелът български кръжи
над падналия млад Стоян, ударен
от заблуден куршум, куршум на свой…
И пак достойните се въплъщават
в децата ни – за следващия бой
с отродници, родени за забрава….

***
Като гледам старци посред зима
край контейнер в крайния квартал,
как да ви излъжа днес, че има
изход от несвършващата кал.
Но пък можем, мисля си, с такава
аксиома да се утешим:
„Щом търпи, народът има право.”
Но и друго спомням си тогава –
бе мъдрец изрекъл величаво:
„Мнозинството винаги греши.”
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***
Пак вричания на България
във сръчно изработен стих.
Но аз не мога да ти вярвам,
защото мерзостта ти пих.
Да, аз видях, че се издигаш
със лакти и със колене,
макар че в знойните ти книги
летят прабългарски коне,
кавал се лее, мрат хайдути,
славянски ветрове шептят
с тъга по майчините скути…
Наивни, хората – четат.
Но падат маските в живота.
Напразно имитираш страст,
ти, вкопчилият се с охота
в представата за чуждо Аз.
Читателят ти непожален
със преценяващи очи
в куплетите многострадални
дано хитреца различи.

***
Поетът трябва да е пример –
така сте учили, нали?
А той е възел, вик, агония
и непрестанно го боли
сълзата, вместо нас умира
хилядократно на листа.
Дуенде той е. Нерв. Феерия.
И глас, пронизал пепелта.
Крилете му, за нас незрими,
целуват червей и звезда.
Не му завиждайте – заплаща
сурово тази си съдба:
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до кратер на вулкан живее
с готовността в незнаен час
да се превърне в топла пепел
за нас, за някого от нас.

***
Не ме спаси поезията. Тя
ми вземаше и вземаше – до края –
живота, сънищата и страстта…
Какво ми даде – други ще узнаят.

***
Всяка твоя надежда верига е.
Близостта е коварна река.
Ти си сам. Ти си сам. Приеми го –
по-спокойно
се диша
така.

Не съжалявам. Нищо, че трудът
бе равен на труда в каменоломна.
Но ако България я чака смърт,
какъв е смисълът да ме запомнят?

В теб забива се мисъл такава,
както в пръст се забива лемеж:
цял живот ти на кесаря дава,
а на Бога
кога ще дадеш?

Георги Ангелов – завършил е история във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Автор е на
поетичните книги: „Езикът на здрача“ (1997), „Монолог на Кортес“ (1998), „Ненамерени хроники“ (2000), „Зимна
трева“ (2002), „Ариергард“ (2003), „Жерав над снега“ (2007), „Опорна точка“ (2007), „Друга свобода“ (2008) и др. Работи над книга с дневникова проза – „Светите скитници“. Носител на национални награди за поезия. Член на Съюза на българските писатели. Негови стихове са публикувани в националния печат, в антологии и сборници, превеждани са на турски и сръбски език. Главен редактор е-списание „Литературен свят“.
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КОМПЛЕКСНО И ФУНДАМЕНТАЛНО
ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРЕХОД
КЪМ ПЕРИФЕРЕН КАПИТАЛИЗЪМ*
Светла Тошкова

Н

Светла Тошкова – професор,
доктор по икономика, ръководител на катедра „Политическа
икономия“ в Университета за национално и световно стопанство. Работи в областта на социално-икономическите теории,
историята на икономическата
мисъл и теориите за управление на икономиката. Автор е на 5
монографии, сред които „Икономическите алтернативи“ (2007)
и „Социалните предизвикателства в икономическата теория
(преоценка на либералната парадигма)“ (2005).

аскоро бяхме свидетели на поредния скандал в
държавата, свързан с опита на някаква (съвсем
неслучайна) държавна Комисия за защита от дискриминация и на избрания от нея, финансиран от Европа, екип да пренапише българската история и литература в учебниците. Малко преди това гражданското
сдружение „Майки срещу насилието“ прояви осторожна грижа за доброто възпитание на студентите –
поиска незабавно да се премахне бюст-паметникът на
Карл Маркс в двора на УНСС, независимо че световната наука го обяви за „Мислител на хилядолетието“.
Вече двайсет години с нестихващи пулсации избухва
истерията за събаряне на паметника на Съветската
армия в София. Тези дни агресивно желание обхвана
будни граждани за демонтиране на паметника „1300
години България“ пред НДК – бил комунистически?!
Преди време зверското Баташко клане беше обявено
за „мита Батак“...
Това е само една малка част от фактите, които
доказват отдавнашната теза на чл.-кор. проф. Васил
Проданов, че се води „битка за историята“. Да, свидетели сме на гигантска битка за изтриване, за изопачаване, за манипулиране и пренаписване на историята
– битка, чиято блестяща стратегия беше начертана
още през 1945 г. от Алън Дълес...
Срещу огромната армия на фалшификаторите,
щедро финансирани от международните идеологически центрове, стоят апостолите на истината, обективността и почтеността, на справедливата кауза за
отстояване и съхраняване на историята – за бъдеще* Проданов, В. Теория на българския преход. С., Захарий Стоянов, 2012.
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то. В тази жестока битка вече се родиха значими научни изследвания и анализи, които, макар все още „отблизо“, представят обективно историята на българския преход. Убедена съм, че мислещата част от обществото изпитва огромно
удовлетворение от появата на изследванията на чл.-кор. проф. Ал. Лилов, на
чл.-кор. проф. В. Проданов, на проф. Искра Баева, на доц. М. Мизов, на доц. Л.
Канева.
Сега пред нас е още едно солидно изследване на историята и теоретично
осмисляне на процесите на българския преход – книгата на чл.-кор. проф. Васил Проданов „Теория на българския преход“, издателство „Захарий Стоянов“,
2012 година.
Обемистият труд (750 страници) респектира със стремежа за всеобхватност на проблематиката, свързана с българския преход. Проф. Проданов работи активно и методично в областта на теорията и философското осмисляне на
най-новата история на България и редица негови изследвания са известни на
читателите, но в този труд, както сам авторът заявява, той се опитва „да вкара
проблема в едно по-общо философско интердисциплинарно и обобщаващо изследване на това, което става в нашето общество през последния век и в този
контекст и през последния четвърт век“ (с. 18).
И действително, предлаганият труд представлява, от една страна, своеобразна историческа панорама на процесите в най-новата история на България,
а, от друга – и преди всичко, широкообхватен интердисциплинарен анализ във
философско-политически и икономико-социологически дискурс. Нещо повече, авторът разширява полето на изследването със сравнителен анализ на трите
български прехода: от Освобождението до Втората световна война; от 1944 до
1989 година – периода на социализма; и третия – след 1989 г., като открива дълбоки прилики в основните им характеристики и най-вече в „катастрофичния
им характер“.
В известен смисъл изследването на проф. Проданов може да се нарече „песимистична теория за българския преход“. Авторът търси да открие и да обясни какви са причините за „иронията на историята“ на прехода, в който се преследваха едни цели, а се постигат съвсем различни резултати. Този песимизъм
кореспондира с усещането на голяма част от българското общество, че резултатите от прехода са разрушителни – буксуваща икономика, деиндустриализация
на страната, разпад на държавността, деградация на ценностите. Книгата е силен, обективен, бих казала, огледален образ на днешните български реалности,
тя сваля маските на политическите манипулации за успехите на неолибералния
икономически модел и бъдещето на либералната демокрация.
С нагласата за създаване на „обща теория на прехода“ авторът търси съвкупността от обективни механизми и субективни действия, които през цялата
модерна история стоят в основата на движението на българското общество в
стремежа му да реализира алтернативни модели на догонваща модернизация.
Изследването навлиза дълбоко във философските пластове на преходните процеси в търсенето на отговори за причините, субективните и обективните „движения“ на ценностните и идеологическите трансформации на реалните икономически и политически действия на управляващите елити.
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Основополагащата теза на изследването на преходите в модерната
ВАСИЛ ПРОДАНОВ българска история като продължителни периоди на радикални трансформации в модела на модернизация
и зависимост на страната, предизвикани преди всичко от външни геополитически промени, е последователно
изведена и умело защитена с многопластови политико-философски и
социоикономически анализи. Като отхвърля критично четирите популярни подхода за обяснение на прехода
(модела на икономическия детерминизъм, транзитологичния модел, посткапиталистическите интерпретации
и конспиративните теории), проф.
Проданов изгражда анализа върху
теорията за световните системи и екИЗДАТЕЛСТВО „ЗАХАРИЙ СТОЯНОВ“
зогенния подход към разбирането на
преходните процеси в България.
Сериозни научни достойнства на
труда на проф. Проданов са уточняването и прецизирането на понятията, свързани с прехода, търсенето на реалните
измерения на промените и назоваването на фактите и процесите с истинските
им имена.
С особена дълбочина и релефно авторът проследява пътя на прехода – „откъде се тръгва и къде се отива?“. С прецизна научна аргументация, подкрепена
с множество позовавания на мненията на западни изследователи, авторът отхвърля концепцията за „тоталитарното общество“ като изходен пункт на прехода и утвърждава тезата за „държавния социализъм“. Понятието „тоталитаризъм“ е политически оценъчно, почива на аналогиите и пренебрегва различията
в идеологиите. Това категорично мнение на автора е съзвучно с доминиращата
критична нагласа на академичните среди на Запад след края на Студената война, която е прецизно представена.
Интересно е изследвана в исторически и в теоретичен план концепцията
за „множеството социализми“ в техните различия, с цел да се защити тезата
за държавния социализъм като основа на системите в СССР и в страните от
Източния блок. Държавният социализъм е представен като радикално проявление на модернисткото възприятие за света като специфична система на догонваща модернизация със свои вътрешни противоречия и дисбаланси, които
на определен етап довеждат до неговата криза и разпад.
Проф. Проданов развива идеята за дискурсен подход към държавния социализъм, към неговата перестройка и разпад. Тезата му се гради върху предпоставката, че водещият фактор на разпада на системата не е в икономиката, а

Т Е О Р И Я
НА БЪЛГАРСКИЯ
П Р Е Х О Д

161

РЕЦЕНЗИИ
в политиката и културата, в механизмите на трансформация на идеологиите.
В това разбиране той се опира на теориите на Грамши и Лукач, като приема,
че в слаборазвитите страни идеологическите апарати и културната хегемония
имат особена роля.
Въпреки че на места твърде крайно звучи отхвърлянето на икономическия фактор при обяснението на процесите на криза и разпад на социализма и предизвиква възражения, проф. Проданов следва стриктно логиката
на своята теза и я поставя в контекста на разбирането за особената роля на
интелигенцията като създател не само на идеологическа хегемония, но и на
мотивация и идентичност на системата на социализма. Според него разширяването на идентичността на държавния социализъм в условията на прехода и промяната на идеологическия курс към либерална хегемония води до
задълбочаване на политическите конфликти и до реални разпадни процеси в
системата на социализма.
Особено внимание авторът отделя на ролята и отговорността на личността в историята (в частност на особената роля на личностите в централизираната система), като разглежда възможностите за алтернативна история при различните политически ръководства на процеса на реформите и перестройката в
Съветския съюз, а оттам и за възможна алтернатива на българския преход.
Оценките на проф. Проданов по тези въпроси отразяват в по-голяма степен вижданията на българските политически среди за ролята на съветските
лидери в перестройката, докато в Русия мненията са по-многопластови и оценката за ролята на елитите е по-различна.
Авторът е убеден критик на модела на съветската перестройка, както и на
българския преход с разрушителните въздействия върху икономиката, идеологията и цялостната институционална структура на държавата. На „катастрофично-деструктивния“ преход той противопоставя „еволюционно-конструктивния“ вариант, реализиран в Китай и в други азиатски страни, и разглежда
историята като „открит процес“ на пропуснатите алтернативи на прехода. Той
е категоричен, че „трансформацията на обществото... може да бъде направена
по различен начин, с различна загуба на ценности, разрушаване на материално
богатство, връщане назад в икономическо отношение, стандарт на живот, здравеопазване, образование“ (с. 560).
В контекста на дълбоките философско-ценностни обобщения е вплетен
богат фактологически анализ на обективното развитие на системата на социализма в България с огромния скок в индустриализацията на страната, в повишаването на жизнения стандарт, в развитието на социалните системи, с доброто демографско състояние и развитието на човешкия капитал, на науката,
образованието, културата, със стабилните политически системи и държавни
институции. Тази обективна реалност рязко контрастира с масовите субективни възприятия и фалшивото съзнание за времето на социализма, формирани
от медиите и аналитичните центрове чрез средствата на фалшификацията и
манипулацията.
Изследването на поведението на политическите субекти на прехода е силна страна на анализа в труда. Авторът представя масовата политическа психика
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на прехода, развивана върху противопоставянето и интерпретацията на историята като основа на партийната система.
Противоречията в равнищата на политическа идентичност на партиите и
тяхната криза са в основата на глобалните фундаментални промени в съществуването и функционирането на „лявото“ и „дясното“. Протича процес на непрекъснато сближаване на схващанията на левите и десните за икономическата
политика. Партиите все повече се отличават не по политическите си програми, а по качествата си на „мениджъри“ на властта. При тази криза на политическото представителство и ерозия на партийните елити все по-настъпателен е
възходът на популисткото лидерство. Програмите и идеите отстъпват място
на личности и образи. Не можем да не приемем извода на проф. Проданов, че
популизмът в поведението на партиите е израз на „декласацията и лумпенизацията на големи групи от хора, на разпадането на единни преходни избирателни корпуси и стремежа да се привлекат хора от различни социални групи,
независимо от различията в интересите и проблемите им“ (с. 511).
Формирането на лидерски тип партии променя и характера на функциониране на политиката. Популисткото лидерство се реализира чрез система на
управление, чрез използване на компромати, омаскаряване, чрез изграждане на морално и правно негативен образ на всеки потенциален политически
опонент (с. 519).
Друга важна теза се отнася за асиметриите в отношенията между политика и икономика, които довеждат до криза на политическото представителство.
Наложилият се у нас олигархичен капитализъм подчинява политиката на бизнеса. Особено точни и образни са характеристиките, които проф. Проданов
дава на формиралия се в резултат на прехода капитализъм. Основните форми
на първоначалното натрупване на капитала у нас чрез политиката и властта,
чрез корупция и откровен грабеж характеризират българския капитализъм
като мародерски и олигархичен. Създаден в една страна от периферията на световната система, той демонстрира типичните характеристики на „периферен
капитализъм в епохата на неолиберална глобализация“ (с. 219).
Новите ценностни пространства на прехода и фалшивото съдържание
на трите основни идеологеми: демокрация, свобода, ненасилие, са изследвани
от автора оригинално и философски наситено. Демокрацията в условията на
глобализирания неолиберален капитализъм е силно корумпирана и обслужва частни и групови интереси, подчертава авторът; свободата е ограничена от
бедността и е подчинена на пазарните механизми и интереси, на капиталистическата печалба (с. 641). Субективното насилие е заменено с т.нар. структурно насилие, свързано с особеностите на системата от социални отношения
в обществото.
Проф. Проданов отделя специално внимание на глобалната криза от
последните години и формулира нейните важни икономически и социални
характеристики. На тезите за „края на историята“ и на идеологиите (от които се отказаха напоследък и техните автори) проф. Проданов противопоставя
„бъдещето на историята“ и разсъждава за мястото на България в това бъдеще,
предопределено от продължителната и дълбока глобална икономическа криза
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и от сериозните трансформации в архитектурата на световната система. „Светът след Америка“ и завръщането в историята няма да доведе до многополюсен
свят на конкуренция и сътрудничество между държавите, а ще възпроизведе
нови биполярни противопоставяния, смятат водещите политолози и анализатори – противопоставяния по оста демократични и авторитарни държави; срещу САЩ и Западна Европа ще стоят Русия и Китай. Освен това глобализацията
изведе на международната сцена наред с държавите и две групи нови играчи,
напомня проф. Проданов – транснационалните компании и рейтинговите
агенции на неконтролираните от правителствата финансови пазари, оказващи
влияние върху оценката на държавите и компаниите.
Промените в геополитическата ситуация според автора са свързани преди
всичко с кризата на страните от капиталистическия център и по-малко засягат
страните от периферията и полупериферията. В същото време расте икономическото влияние на бързоразвиващите се страни от групата БРИКС – Бразилия,
Аржентина, Индия, Китай, Република Южна Африка. Те се превръщат в кредитори на страните от капиталистическия център, чиято задлъжнялост става все
по-голяма. Това бързо променя балансите в световната система.
Европейският съюз също е в системна криза. Увеличават се вътрешните
противоречия и неравновесия между страните. В сериозна криза е и Еврозоната. Наблюдават се тенденции на дезинтеграция и фрагментация. Алтернативите според проф. Проданов са или разпад, или конфедерация.
В Балканския регион все повече нараства ролята на Турция и претенциите
й за регионално лидерство на основата на големи реални предимства в икономическо, военно и демографско отношение.
В контекста на тези реалности на нестабилност и дълбоки промени в международното икономическо и геополитическо пространство България трябва
да търси своето място. Проф. Проданов не е оптимист за новата историческа
позиция на България. Но мисля, че е реалист.
С всичко останало, което се съдържа в огромния изследователски труд на
проф. Проданов, написан с професионален философски подход и теоретична
дълбочина, с историческа прецизност и политическа вещина и същевременно
на достъпен публицистичен език, можете да се запознаете в изключително полезния и приятен досег с книгата – в много добро оформление и веща редакторска работа на професионалния и всеотдаен екип на издателство „Захарий
Стоянов“ – „Теория на българския преход“, 2012 година.
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ОТ ХРЕБЕТА НА БЕЗГРЕШНОТО СЛОВО
Орлин Загоров

П

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

о своя обхват и дълбочина новата книга на Драгомир Шопов „По хребета на дните“ (изд. „Wini
1837“, 2012) ни завладява с мащабността си и с богатството от образи и събития, вградени в националната ни участ през последните няколко десетилетия. В
жанровата си многоликост книгата представлява разкошен букет от благоуханни цветя, подбрани с поклонническа грижливост от разноцветната градина на
българската изящна словесност. В своята същност и с
актуалността си книгата превръща и самия автор в явление в художествената биография на нацията. С новата си книга поетът Драгомир Шопов ни се представя
като блестящ публицист със забележително дарование
на изследовател на българската душевност.

Личност и творец с щедро дарование
Драгомир Шопов е личност със силно развито
чувство за достойнство, с аристократична душа и с
верен поглед върху нещата от реалния живот.
Благодарение на усета му на проницателен изследовател, книгата му отразява жаждата за светлина
и за свободен полет на мисълта, която се отличава с
афористична строгост. В определен смисъл чрез тази
книга нацията ни потвърждава своята художествена
легитимност, духовна идентичност и вътрешна неповторимост. В „По хребета на дните“ Драгомир Шопов е изключително премерен и безпогрешен в своите оценки за творци, които изпълват с достолепието
на духовните си излъчвания вечния пантеон на българската духовност. Големите имена на българската книжовност ни говорят с патоса на патриотичен
подем, съчетан с дълбок лиризъм. Чрез есеистичните
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си повествования за Михаил Кремен, Емануил Попдимитров, Дора Габе, Чудомир, Димитър Талев, Николай Хайтов, Георги Джагаров, Андрей Германов,
Дамян Дамянов, Иван Николов авторът на книгата със синовно преклонение
ни въвежда в пантеона на българската изящна съкровищница, за да ни запознае с непреходните знаци на царството на духа. Умело използвайки силата на
литературнокритическата мисъл, Драгомир Шопов ни показва бурния подем
на художественото ни самопознание като нация.

С безгрешността на словото
В „Толтекска книга на мъдростта“ първото от основните четири правила
за мъдър и щастлив живот гласи: „Говорѝ честно. Казвай само каквото мислиш.
Избягвай да използваш словото, за да се самоохулваш или да сплетничиш за
другите. Насочи силата на словото си към истината и любовта.“
Безгрешността на словото е силата, която е най-сигурната гаранция, че си
сътворил само красота, любов и живия символ на земен рай. Да бъдеш безгрешен в словото си означава да използваш правилно енергията си, да я насочваш
по посока на истината и любовта. Това е гласът на знанието, умението да обичаш, да завладяваш с откровението си изкуството да живееш мъдър и щастлив
живот. Ако мексиканският писател Дон Мигел Руис ни разкрива смисъла на
една хилядолетна мъдрост, сътворена от неговия народ, българският майстор
на безгрешното слово ни предлага живи образци, въплътили в себе си тази
мъдрост. Всъщност това е смелостта да се изкачиш на най-високия хребет на
духа и оттам да осветиш истината за българското духовно преображение и титаничните му усилия да разчупи оковите, изковани в ада на хаоса и беззаконието. Това е отпор срещу заговора на злото, което руши безмилостно мостовете
пред порива на светлината и свободата.
Обладан от такова чувство, читателят става съпричастен към творчеството на автори от близкото минало и към автори, които със своето живо присъствие в дните ни помагат на своите съвременници да осмислят всекидневното си
битие в борбата за оцеляване. За всеки един от тях Драгомир Шопов е намерил
най-плътното покритие на тяхната неповторимост. Удивително точно и с афористична пестеливост творецът представя творческия натюрел на Атанас Наковски чрез определението „Верен на своя морал и на творческото си кредо“. За
Павел Матев – чрез „Душата го болеше за България“. Димитър Гулев е отличèн
от Драго с „всевиждащия поглед и доверие в човека“. Усин Керим оживява във
виденията на читателя с романтичен художествен усет като човек, който „гледа
с влюбени очи звездите“. Слав Хр. Караславов клетвено ни съобщава: „Не съм
роден за жестове фалшиви.“ А за Велин Георгиев „словото е религия“. Във всяко
едно от тези имена откриваме мъдрия урок на достойнството и достолепието
на мъжествено отстоявани истини.
По-нататък следват книгите, оставени от приятели не само на автора, но и
на много техни почитатели, подхранващи чрез тяхното творчество духовните
си пориви и носталгията си по идеалите, които са ни вдъхновявали за делнични
подвизи в името на светли въжделения, останали неосъществени.
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Бунт срещу мерзостта на запустението
Към края на книгата авторът ни приобщава към съпротивата срещу похитеното българско време. Тук той
представя образа на мерзостта на
запустението, произнасяйки своята
присъда с езика на безпощадността,
на непокорството и обективността на
съжденията.
„По хребета на дните“ завършва
със синовна загриженост за утрешния
ден на Родината: „Много ми се иска,
въпреки всичко, въпреки съпротивата
на бездарниците, на продажниците, да
намеря истинската посока на българското време. Само тогава Отечеството
ни няма да се срамува от нас!“. Това са
думи, въплътили в себе си една светла
вяра, завещана ни от Ботев и Левски,
и наш дълг е да я предадем на нашите деца. Драгомир Шопов е убеден,
че „циркът по най-горните етажи на
властта“, който „продължава с неотслабващо темпо“, е достоен за талантливото перо на Алеко Константинов.
За да се прочисти българската орисия
от „разни ябанджийски псета“, Отечеството остро се нуждае от тънкото острие
на Алековата ирония, от която „цял Балкан да загърми“.
В „Разсъждения преди изборите“ авторът разкрива със забележително
пестелив изказ липсата на адекватно морално съзнание в днешния ни политически живот. Развращаването на загубилия политическия си ориентир електорат, който е обречен да изпълнява ролята на манипулирана и употребена кукла,
се превръща в основно оръжие на покварените властници.
В няколко от последните заглавия Драгомир Шопов разкрива още едно
недоразумение на българската политическа драма напоследък. Става дума за
„блудните синове на България“, натрапващи на страната цивилизационен избор, който само за две десетилетия ни върна назад към отреченото от разума
историческо време. А управляващите продължават да ни заблуждават, че „уж
България се е запътила с бързи крачки към Европа“.

Упование в паметта на първенците на духа
Авторът упорито търси утеха в гениалното перо на безсмъртния духовен стожер Алеко Константинов, който в далечната 1894 г. е прозрял днешната ни драма.
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С болка на душата си талантливият съвременен събрат по перо на Алеко разкрива драматизма на метастазите на „демократичната бездуховност“, от
която смъртоносно страда „държавата на духа“, ставайки сцена на театъра на
абсурда, където се разиграва „Българското вавилонско стълпотворение“.
При описание на множество ирационални прояви на бездуховността, обхванала огромни части от населението на страната в наши дни, примесеният с
изтънчена аристократичност хумор на Драгомир Шопов е насочен срещу високомерните маниери на самозабравили се управници. Този хумор е ту смразяващо саркастичен, ту безпощадно язвителен, ту мъдър като растящата грамада на
народния гняв, описана с гениално майсторство от патриарха на българската
литература Иван Вазов.
Проникновеният анализ на реалната картина на Родината ни води до забележителен извод, формулиран преди 85 години от друг духовен първенец на
България – Гео Милев: „Нещастието на българския народ произлиза от това, че
ний започнахме своя свободен живот (който изисква от нас културно творчество) без организирана енергия. Трагедията ни се дължи на неумението, а може
би и на нежеланието на ония, които поемат върху съвестта си съдбините народни, да организират жизнената енергия на народа в творчество.“
Богатството на разглежданата в тази статия книга на Драгомир Шопов съдържа многопосочни послания относно духовната криза на нашето обществено съзнание и той с дързостта на аналитичен дух ни отвежда към дълбоките и
далечни корени на драмата, която преживяваме днес.
Тази особеност на анализите му най-ярко се разкрива в интервютата, публикувани в различни вестници и списания през последните години. Същото
богатство от идеи и оценки за събития и личности в най-новата история откриваме и в бележниците, в които авторът е отразил спонтанните си емоционални рефлекси. В тях той отразява критичните пориви на непокорния си дух
и непоклатимата си вяра в здравия разум на народа. Във водените бележки за
живия живот правят силно впечатление задълбочаващите се в него тревожни
тенденции като продължаващото опростачване на народа, лъжливата свобода
на лъжливия преход, политическите игри без полза, агресивната некомпетентност, безочието на властниците, абсурдите в нашето ежедневие, манипулациите и така нататък.

Послания за оптимизъм
Въпреки цялата си критичност към действителната картина на Родината
през последните няколко десетилетия, авторът остава оптимист относно изхода от сегашното ни състояние. Отрицателната му интонация не заглушава оптимистичните очаквания за по-добри времена, каквито народът ни заслужава
и непременно ще ги получи.
Книгата „По хребета на дните“ представлява кардиограма на българските
терзания с ясна диагноза за жизнеността на националния ни дух и прогноза за
излизане от тежките изпитания с нова енергия за преображение.
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