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АФОРИЗМИ

Хиляди пътища водят към заблуждението,
само един към истината.
☙ Ж.-Ж. Русо ❧
Най-глупавата от всички заблуди е, когато млади, добри глави се боят да не загубят оригиналността си, като признаят
правото, истинното, признато вече от други.
☙ Гьоте ❧
Никаква армия не е в състояние да удържи силата на една
идея, чието време е дошло.
☙ В. Юго ❧
От гледна точка на младостта живота има безконечно дълго
бъдеще; от гледна точка на старостта – много кратко минало.
☙ Артур Шопенхауер ❧
Новите мисли, даже и собствените, не печелят бързо нашите
симпатии. Нужно е първо да свикнем с тях.
Хората често започват да се стремят към велики цели, когато
чувстват, че не са им по силите малките задачи. И не винаги
безрезултатно.
☙ Лев Шестов ❧
Нищо не се мени така често както миналото.
☙ Жан-Пол Сартр ❧
Под разногласията за средствата се крият
разногласия за целите.
☙ Макс Вебер ❧
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КАКВО ИДВА СЛЕД КАПИТАЛИЗМА?
Опити за отговор на стария въпрос
Константин Фрумкин

С

Константин Фрумкин – журналист, философ, културолог, др по културология. Автор е на повече от 50 социално-философски и културологически статии в
литературни и обществено-политически списания и на 4 книги: “Антропофобия. К философии
личности“, “Позиция наблюдателя. Отстраненное созерцание и
его культурные функции“, “Философия и психология фантастики“, “Пассионарность. Приключения одной идеи“. Лауреат на литературната премия „Александр
Беляев“ (2009). Координатор е на
Асоциацията на футуролозите.

ъвсем доскоро в обществената мисъл съществуваше консенсус, че на мястото на капитализма идва социализмът. Разбира се, тази мисъл никога
не е била общоприета, но все пак бе достатъчно популярна и умни хора като Бърнард Шоу или Сартър не
се съмняваха в нея.
Разпадането на световната социалистическа
система накара мнозина да се съмняват, терминът
„социализъм“ започна да ги притеснява, но въпросът
какво идва след капитализма остана и дори стана поостър.
Този въпрос стои, защото в света няма нищо
вечно и още повече не заслужава да се приема за вечен обществен строй, който в най-добрия случай се е
формирал само преди няколко века, и то при положение че общественото развитие се движи все по-бързо.
Наистина днес капитализмът изглежда окончателно
победил, не се вижда негова алтернатива, но именно
заради това е още по-интересно да разберем какво ще
дойде след обществена система, която днес изглежда
безалтернативна. Въпреки че съветската идеология е
дискредитирана, тя е наше неизкоренимо наследство.
Ние мислим за епохи, за формации, които се сменят,
което означава, че всяка реалност закономерно трябва да бъде сменена от нещо ново. Но от какво?
Капитализмът може да бъде определен като икономическа система, базираща се на три „стълба“: частна собственост върху средствата за производство,
наемен труд и пазар. Първите два елемента от тази
триада всъщност могат да бъдат приети за един, тъй
като за наемен труд можем да говорим единствено,
когато наемащ този труд е собственикът на средствата
за производство. Оксфордският философски речник
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определя капитализма като „съвременна, базираща се на пазара икономическа
система за производство на стоки, която е контролирана от „капитала“, т.е. от
стойността, използвана за наемане на работници“. По този начин изчезването на
капитализма трябва да бъде свързано със смяната на неговите най-важни конструктивни елементи: частната собственост върху средствата за производство,
наемния труд и стоково-паричните пазари. Впрочем не всички съвременни пророци на посткапиталистическото бъдеще споделят това виждане.

Непреодолимото обаяние на социализма
В Русия отговорът на въпроса за посткапиталистическата епоха се търси
още по-интензивно, тъй като отвращението от капитализма остава неотменима
част от културното наследство, което получихме от Съветския съюз. Не бива
да се забравя, че марксизмът имаше огромно обаяние и беше още неоценен в
цялата пълнота на интелектуално-възпитателнага му сила. Тясно насочените
усилия в изучаването на Марксовото наследство, допълнени от недостъпността на много други източници, оставиха дълбоки следи в интелектуалната култура на Русия. Менталността на много образовани и полуобразовани хора не
просто изпита влиянието й, а и действително беше преобразена от марксистката доктрина. Съзнателно или не, но най-важните факти в интелектуалната
биография на мнозина претендиращи за свобода в мисленето руски хуманитаристи се оказаха книги като „Към критика на политическата икономия“ на
Маркс, „Анти-Дюринг“ на Енгелс и „Материализъм и емпириокритицизъм“ на
Ленин. Още повече, че в СССР марксизмът, чиито граници съвпадаха едва ли
не с границите на самата култура, приемаше множество разнообразни образи
и форми. Той можеше да бъде съветски и антисъветски, официален и дисидентски, популярен и свръхусложнен, сервилен и самостоятелен, консервативен и
революционен, обикновен и оригинален, спускаше се до популярните беседи
за учениците и работниците, издигаше се до изтънчените интерпретации на
Иленков и Ойзерман.
Затова крахът на социалистическата икономика не беше съпроводен със
същия по дълбочина крах на марксистката идеология – други интелектуалци,
особено преподаватели по хуманитарни науки в руските университети, просто
нямаше. Хората, чието съзнание беше преобразено от десетилетията господство на една идеология, не изчезнаха, а сред преподавателите от елитните факултети концентрацията на тайни и дори несъзнателни адепти на марксизма беше
особено голяма. А тези преподаватели си подготвяха достойна смяна.
С такова наследство руската култура не можеше да не е в значителна степен „социалистическа“ и „антикапиталистическа“.
В пространството на съвременната рускоезична обществена мисъл могат
да бъдат проследени възгледите на поддръжниците на малко или много ортодоксалния марксизъм-ленинизъм, които са съхранили своите подходи към историята в почти непроменен от съветско време вид. За маниерите на авторите
от този вид си струва, без да се дава оценка, а само заради констатацията на
самия факт, да се каже онова, което се е казвало за френските аристократи от
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епохата на Реставрацията: „Те нищо не забравиха и на нищо не се научиха.“
За анализа на днешната ситуация в света съвременните марксисти намират за
напълно достатъчно да се позоват на Маркс, Ленин и – в качеството на особена
интелектуална изтънченост – на Роза Люксембург. Нищо ново на този свят за
последните 100 години според тях не е било открито. Има автори, които намират за уместно днес, 20 години по-късно, да публикуват своите монографии за
политическата икономия на социализма, които навремето не са били публикувани заради настъпилата перестройка.
За авторите от този вид (към тях можем да отнесем например докторите на
философските науки Анатолий Шендрик, Виктор Трушков, Евгений Солопов,
както и физика Александър Сагин) няма никаква загадка във въпроса „какво
може да има след капитализма?“, тъй като отговорът му е бил известен още на
болшевиките в началото на ХХ век и към техните знания могат да се добавят
само някои нови аргументи като екологичната криза на капитализма или кризата на „фаустовската цивилизация“, с което и Шпенглер се оказва на страната
на Ленин.
Социализмът трябва да смени капитализма, социалистическата революция
през 1917 г. е първата лястовица на тази глобална трансформация, а пък крахът
на световната социалистическа система – това е просто случайност, временно
отстъпление, недоразумение, породено било от бездарността на Горбачов, било
от насилствените действия на „империализма“. Но победата на капитализма е
само временна и тук важен аргумент е бързото икономическо развитие на Китай, който, както смятат руските марксисти, продължава да строи социализъм.
„Днес все повече и повече безпристрастни руски учени достигат до извода, че
в съветския период на родната история в СССР са били положени основите
на принципно нова цивилизационна система, която със своите ценности, със
системата от ценности, с начина на живот на огромна част от населението, със
сложилите се алгоритми на дейност и т.н. се е осъзнавала като и е била реална
алтернатива на онази цивилизационна система, която съществуваше на Запад“
– пише Анатолий Шендрик1.
Редом с носителите на традиционните „ленински“ възгледи за историята
има и друг вид наследници на съветската култура: автори, чийто разум признава поражението на социализма, но сърцето им не може да се съгласи с него,
и които се опитват да запазят „не буквата, а духа“ на съветския модел, или още
по-точно – „всичко най-добро, което имаше в него“. Според левите политици и
мислители от този вид, които несъмнено започват с Михаил Горбачов, социализмът се превръща в не особено определена, но противостояща на капитализма тенденция за подобряване на всичко съществуващо и за внасяне на нравственост и духовност в обществото. Доколкото капитализмът се отъждествява
с грубата действителност, а социализмът след своя крах може да се асоциира
изключително с големите мечти, то социализмът става привлекателен, но някак
си неконкретен, по-скоро съвкупност от пожелания за подобряване на обществото. Известният перуански икономист Уерта де Сото нарече тези концепции
„идиличен социализъм“. Идиличното отношение към социализма е разпространено по целия свят и много изтъкнати интелектуалци, независимо от случи-
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лото се през ХХ век, намират за нужно да имат в резерв една концепция, в която са концентрирани недоволството им от несъвършенството на обществото
и надеждите им за неговото подобряване. Например световноизвестният италиански социолог Джовани Ариги, признавайки, че терминът „социализъм“ е
дискредитиран, смята, че той трябва да бъде използван в нов смисъл – като
„взаимно уважение между хората и колективно уважение към природата“, а
„всичко това може да бъде организирано по-скоро чрез регулиран от държавата пазарен обмен при подкрепа за труда, а не за капитала“2.
Известният германски публицист Марион Дьонхоф също признава, че социализмът като стопанска система е загубил битката с пазарната икономика,
но смята, че той се е съхранил като сбор от прастари идеали на човечеството,
например социалната справедливост, солидарността, свободата за угнетените
и помощта за слабите3.
А в качеството му на характерен руски автор, който внася в термина „социализъм“ всички възможни благопожелания, можем да добавим сътрудника
на лидера на руските комунисти Генадий Зюганов, професор Александър Тарнаев, който пише, че социализмът е „обществен строй, при който отсъстват
всички форми на експлоатация и потисничество, на който са присъщи висока
икономическа ефективност, конкуренция между всички форми на собственост
върху средствата за производство (от обществено-държавна до частна), народовластие, материално благополучие, свобода, всестранно духовно развитие на
човека“4.

Екологичен социализъм
Независимо от това как точно си представят бъдещото общество, съвременните противници на капитализма смятат за правомерно да строят предположения за предстоящата замяна на капиталистическия строй, обосновавайки
се с проблемите на днешното общество, породени без съмнение именно от капитализма. Сред класическите обвинения, хвърляни от левите срещу капитализма, особено актуални днес са тези, че той поражда неразрешими екологични
проблеми. Практически е невъзможно да се намери ляв мислител, който сред
причините за предстоящата коренна промяна в обществените отношения да
не назове екологията. Този начин на мислене е разпространен и на Запад: например в края на 80-те години на миналия век лидерът на партията на демократичните социалисти в САЩ Майкъл Харингтън писа, че няма алтернатива на
социализма от гледна точка на разпределението на ресурсите и на екологията.
В Русия подобни размисли накараха световноизвестния учен академик Никита
Мойсеев да издигне лозунга на „екологичния социализъм“, а професор Александър Субето – на „ноосферния социализъм“. Според мнението на Субето
„само социализмът, залагащ на колективизъм, сътрудничество, взаимопомощ,
социална справедливост, забрана върху частното присвояване на огромни богатства и върху „свръхпотреблението“, на приятелство между народите въз
основа на примата на труда пред капитала, е способен да реши екологичните
проблеми“5.
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Но защо все пак капитализмът не е способен да реши екологичните проблеми? Въпросът за връзката на капитализма с разрешаването на екологичните проблеми се явява частен случай на друг, по-общ социално-философски
проблем, поставен от марксизма: в каква степен много социални и политически характеристики на обществото са категорично детерминирани от духа на
икономическия му строй? Започвайки от ХІХ век, лявата критика, бореща се с
реформизма, твърди, че много социални проблеми не могат да бъдат решени по
принцип, докато не бъдат променени икономическите основи на обществото,
че капитализмът поради своята природа не е способен да се избави от някои
социални язви. Такъв подход би могло да бъде наречен „теория на страничните
ефекти“ – най-важните проблеми, стоящи пред човечеството, може да се решат
само като страничен ефект от промяната на „начина на производство“. И ако
по-рано се казваше, че при капитализма по принцип е невъзможно да се постигне достоен живот за трудещите се, днес наследниците на социалистите от
ХIХ век твърдят, че при капитализма по принцип не е възможно и решаването
на глобалните, в частност екологичните проблеми.
Обаче опитът от последните сто и петдесет години като че ли казва, че
капитализмът е способен да съществува в множество най-разнообразни социално-политически форми, че в рамките на една и съща пазарна частнособственическа икономика се получават най-различни решения както в областта
на социалните придобивки, така и в областта на опазването на природата и
не можем да не признаем, че развитите страни са постигнали големи успехи в
екологията. Това дава надежда, че ако е необходимо решение на някакви проблеми – екологични или социални, намирането му е напълно възможно, без да се
посяга на фундаменталните механизми на пазара и собствеността.
Но още по-важен е несъмненият факт, че екологичните кризи в никакъв
случай не са специфичен атрибут на капитализма. Екологичните проблеми
всъщност са се пораждали по същия начин и при развитието на икономиката
в социалистическите страни; и – дори да опаковаме капитализма и реалния социализъм в категорията „индустриални общества“ – нищо не ни дава основания да твърдим, че екологичните проблеми са възникнали чак в индустриалната епоха. Цялата история на човечеството от първобитните времена е история
на агресивно настъпление срещу околната среда и днес са известни множество
примери за разрушаване на природата с помощта на доиндустриални стопански методи. Например пустините и солниците в Близкия изток се дължат до
голяма степен на екстензивното скотовъдство и на иригационното земеделие.
Агресивното настъпление на човечеството срещу външната среда е следствие не на капитализма, а на стремежа към увеличаване и включване в оборот
на все по-големи обеми вещества и енергия. Тези стремежи са фундаментални
атрибути дори не на човечеството, а на цялата жива материя по принцип; а
на човечеството в частност единствено дотолкова, доколкото то е „сегмент“ от
тази жива материя. Капиталистическата тяга към финансова печалба или към
„потребителство“ – това не са нищо друго освен исторически „модифицирани“
форми на извечния стремеж на всичко живо към растеж. Затова няма никакви
причини да смятаме, че смяната на капитализма с някакъв друг икономически
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строй ще излекува човечеството от склонността му към експанзия и нарастване на икономическата мощ, още повече че самите тези привърженици на социализма, които говорят за екологичните заплахи, нерядко мечтаят за продължаване на космическата експанзия на човечеството.
Дори да предположим, че човечеството днес наистина трябва да се откаже
от „свръхпотреблението“ и преследването на печалба поради екологични заплахи, в този факт все още няма никаква конструктивна идея за бъдещо общество, макар че съвременните утописти често мечтаят за нравствена реформа,
която да позволи на хората доброволно да се откажат от „потребителството“.
Непосредствено от факта за екологична заплаха засега произтича единствено
едно външно бреме, което се трупа върху икономическия растеж и което е ограничител, несъдържащ никакъв позитивен модел, а само идеята за оцеляване
на всяка цена.
Впрочем не можем да отречем, че екологичните проблеми могат да се превърнат във важен мотивиращ фактор, който да доведе до нова технологическа
революция. Но ако се върнем към историята и видим как човечеството е преодолявало екологични проблеми, ще открием, че например при смяната на лова
със земеделие е ставало дума не за хармонизиране на отношенията на човека с
природата, а за увеличаване на ефективността при експлоатацията на природната среда, което е довело до още по-сериозни екологични проблеми.
Въпреки всичко това в развитието на съвременното общество се наблюдават тенденции, които при желание могат да бъдат тълкувани като забавяне в
глобалния растеж на човечеството. Тук става дума за два фундаментални факта: 1. урбанизацията и растежът на богатствата са съпроводени от намаляване
на раждаемостта, и при това 2. най-богатите и развити страни се оказват способни на развитие с по-бавни темпове, отколкото страните със „средно ниво на
развитие“. Ако екстраполираме тези тенденции, се оказва, че и демографският,
и икономическият растеж на човечеството практически ще спре и това няма да
има никаква връзка с напрегнатата борба на еколози и социалисти с капитализма. За достоверността на тази прогноза обаче е още рано да се говори.

Неумиращият етатизъм
Сред отговорите на въпроса какво именно общество и как то идва да смени капитализма, най-прост и проверен отговор остава идеята за одържавяване
на икономиката. Разбира се, социализмът от съветски тип сериозно дискредитира тази идея, но нито една дискредитация не е смъртоносна за нея, особено в Русия, където след краха на социализма настъпиха „тежките (лихие) 90те“. Идеите за „отмяна на капитализма“ чрез засилване ролята на държавата
под формата на държавна собственост и държавно регулиране са изказвани
от много руски и рускоезични автори, например от професора по философия
от Москва Александър Ковальов и от професора по философия от Перм Владимир Орлов, от мурманския икономист Владислав Лоскутов, от теоретика на
„научния социализъм“ Игор Ширмов, от емигриралия в САЩ икономист Иля
Ставински, от работещия в САЩ известен руски социолог Георгий Дерлугян.
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Иля Ставински смяташе, че зачестяващите кризи на свръхпроизводство ще доведат до одържавяване на икономиката, така че всеки отрасъл периодично ще
трябва да престава да съществува, а би могъл да оцелее единствено ако е част
от „световната корпорация“6.
Отдавна левите мислители търсят утешителни за себе си факти в нарастването на ролята на държавата в икономиката на капиталистическите страни
и особено в увеличаващата се мощ на всички форми на държавното икономическо планиране. Силен импулс за подобни настроения донесе световната
икономическа криза, която породи едва ли не всеобща увереност, че епохата
на „дерегулиране“ в икономиката е свършила и сега започва обратният процес
– връщане на държавата в икономиката. На тази мисъл впрочем е посветена
написаната в затвора статия на Михаил Ходорковски „Ляв завой“. Същата мисъл – че последната криза може да се окаже смъртоносна за капитализма – пропагандират и привържениците на т.нар. свят-системен анализ: както основателят на въпросния метод Имануел Уолърстейн, така и неговият последовател
Андрей Фурсов. Георгий Дергулян в интервю пред списание „Руски репортер“
предсказва, че доколкото кризата води към обедняване на „средната класа“,
държавата ще бъде принудена да реагира, като се намесва в икономиката все
по-силно, и накрая капитализмът неусетно ще умре, а икономиката ще бъде
управлявана от някакви нови „умни държавни планове“7.
Струва си да се помисли дали наистина едно бъдещо засилване на ролята на
държавата дава поводи за надежда, че идва бъдещ некапиталистически строй.
Преди всичко държавата винаги е имала важно значение в икономиката.
Ако в самата държава, сама по себе си силна, разполагаща със собствени предприятия или намесваща се в икономиката, се вижда отрицание на капитализма,
излиза, че капитализъм никога и никъде не е имало или в краен случай неговото съществуване е било с „мъждукащ“ характер – в една и съща страна той ту
се е появявал, ту е изчезвал.
Във всеки случай усилващата се или отслабваща държавна намеса в икономиката се проявява върху един и същ икономически фундамент. Наистина
левите мислители могат да възразят, че те екстраполират процеса на държавна
намеса, което като резултат може да засегне и този фундамент. Но директните
екстраполации винаги са съмнителен метод за прогнозиране, а по повод дадения въпрос даже няма достатъчно факти, годни за екстраполация. В регулираната от държавата икономика ние откриваме много разнопосочни тенденции – именно смяната на периоди на засилена и отслабнала роля на държавата.
Опитът на ХХ век при това е изкривен от световни войни, по време на които
намесата на държавата в икономиката отначало рязко е нараствала, а след това
също толкова рязко е намалявала.
Паралелно с това, когато държавата открива нови инструменти, възможности и теории за регулиране, тогава и икономиката става по-сложна, така че
теорията и практиката на регулиране постоянно изостават от пазара и се оказват безполезни. Световната финансова криза до голяма степен беше породена
от новите технологии на кредитиране, от новите финансови инструменти, чиито свойства, а също така и последиците от мащабното им използване регулира-
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щите органи не знаеха, тъй като никога досега не се бяха сблъсквали с тях8.
Оттук и постоянната смяна на епохи на „регулиране“ и „дерегулиране“.
Отначало става ясно, че свободният неуправляем пазар се развива не толкова
безболезнено, както би ни се искало, държавата се хвърля да го регулира, създават се институции за управление на икономиката – и с течение на времето
става ясно, че последиците от регулациите могат да са също толкова негативни,
колкото и последиците от нерегулируемата свобода, че е трудно да се настрои
сложна система в ръчен режим, и накрая започва демонтаж на държавната намеса (Рейгън и Тачър).
Световната финансова криза 2007–2009 г. несъмнено мотивира политиците във всички страни да се намесят в икономиката и да създават нови контури
на регулиране. Проблемът е, че мотивацията да бъде регулирано каквото и да
е тича по-бързо от появата на надеждни методики за регулация. Затова кризата със сигурност ще породи нови „държавни планове“, чиято неефективност
предстои да констатираме в бъдеще.
Наистина, ако се откъснем от проблемите на икономиката, можем да видим, че надеждите за преодоляване на капитализма чрез засилване на ролята на
държавата могат да се развиват в рамките на културно и политически ориентирана философия, която смята, че обликът на капитализма се определя не толкова от неговите икономически отношения, колкото от устройството на властта
и от други културно-политически характеристики. Ако е така, новата държава,
новата обществена система могат да променят духа на обществото, дори оставайки върху основата на предишната икономика. Ако използваме марксистката терминология, става дума, че „надстройката“ може със собствени сили да
преодолее „буржоазността“ на икономическата база. Или, ако използваме терминологията на Андрей Фурсов, автор на книгата „Камбаните на Историята“,
функциите на капитала ще преодолеят неговата субстанция.
В този контекст надеждите на левите за засилване на намесата на държавата са частен случай на по-общата тенденция в руската (и световна) обществена
мисъл, която се състои в това внимателно да се проследява как в западните общества се решават най-разнообразни социални проблеми. Доколкото на Запад
може да се види, че се води борба с бедността, че се търсят пътища за социално развитие, че се максимизира заетостта, че се въвеждат социални ограничения пред предприемаческата дейност, че иззетите от предприемачите доходи
се преразпределят в полза на трудещите се, и доколкото всички тези явления
се смятат за „духовна собственост на социализма“, можем да констатираме, че
капитализмът върви към своето самоотрицание9.
Подобен подход вече неколкократно е давал възможност на някои автори,
например като уважавания германски социолог Ралф Дарендорф или като американския специалист по мениджмънт Питър Дракър, да смятат, че днешното
постиндустриално общество вече е и посткапиталистическо. Дарендорф, който е смятан за автор на термина „посткапитализъм“, мотивира своето мнение
с това, че днес класическите конфликти между буржоазията и пролетариата са
загубили своето предишно значение, отстъпвайки място на по-важни конфликти в политическата сфера. Дракър, който написа в началото на 90-те годи-
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ни книгата „Посткапиталистическото общество“, смята, че посткапитализмът
е настъпил, тъй като водещо място в икономиката заемат не собствениците, а
носителите на знания.
Без съмнение обществото се променя много и днешните капиталистически страни не са същите, каквито са били преди сто години, за което е достатъчно да си спомним разрешаването на еднополовите бракове. Но ако все пак оставаме на позицията, че капитализмът е икономика на наемния труд и пазара,
трябва да търсим неговата „смърт“ не в засилването на ролята на държавата,
която е регулираща надстройка на икономиката, или в нейната „хуманизация“,
а в самата икономика и в нейните фундаментални елементи като собственост,
наемане и пазарен обмен.
Всъщност напълно е възможно да е правилно мнението, че всички социални и дори „социалистически“ тенденции в съвременното западно общество са не
симптоми на смъртта на капитализма, а доказателства за неговата жизнеспособност и адаптивност, и напразно обвиняваха дори Барак Обама в „социализъм“.
В лявата литература е разпространено мнението, че много от социалните постижения на съвременното западно общество, трудовите и социалните
придобивки, въобще векторът на хуманизация на обществените отношения
до голяма степен се обяснява изключително с влиянието на Съветския съюз и
на другите социалистически страни. На Запад далеч не всички признават това
влияние и по въпроса за причините за хуманизацията на Запада царят същите
резки разногласия, каквито има и по оценката на ролята на СССР в разгрома
на Хитлер. Сред западните автори съществува консенсус относно твърдението,
че „социалната“ държава е „измислена“ от Бисмарк далеч преди болшевиките.
Освен това всяка страна има своя драматична история на борба за социални
придобивки, така че ако вземем за пример Франция, можем да проследим тази
борба в изключителната книга на Робер Кастел „Метаморфозите на социалния
въпрос“, в която надълго и нашироко се говори за чисто френските дискусии за
бедността и за всеобщото пенсионно осигуряване, за идеите на Великата френска революция, но нищо не се казва за влиянието на СССР.
Във всеки случай за социалните функции на съвременната държава може
да се каже същото, което би било валидно за общия процес на засилване на
нейната роля: докато не разрушат или не модифицират икономическата база на
пазарната икономика, те не водят до ново, посткапиталистическо общество.

За световен кибуц
Днес, както и сто години по-рано, можем да открием трудовете на много
леви мислители, мечтаещи за построяване на новото общество въз основа на
самоуправлението и колективната собственост. Оттук тръгват термини като
„кооперативи“, „производствени асоциации“, „народни предприятия“ и дори
„народен капитализъм“.
Тази идея е стара и неин първоизточник е кооперативното движение, възникнало в Европа в средата на ХIХ век. Получило своето „литературно освещаване“ в христоматийния роман на Чернишевски, кооперативното движение
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намира „висша политическа санкция“ в „кооперативния план“ на Ленин, който
представлява поредица от статии за необходимостта от развитие на кооперацията, станали част от т.нар. политическо завещание на Ленин.
Впрочем в Русия идеите на кооперативната икономика са издигани от мнозина забележителни мислители. Например Дмитрий Менделеев, който е бил не
само химик, а и виден теоретик на промишленото развитие, е предполагал, че
за руската промишленост е по-добре да се развива не по капиталистически път,
а чрез т.нар. взаимоспомагателен капитал.
Системи за работническо самоуправление на предприятията са внедрявани в социалистическа Югославия. Според „официалната версия“ след разрива
със сталинския СССР тогавашният виден деятел на югославската компартия
Милован Джилас започнал да препрочита Маркс и открил, че класикът, говорейки за социализма, е имал предвид не толкова държавна собственост, колкото доброволни асоциации на работниците. До същата идея достигат и в социалистическа Чехословакия по време на „Пражката пролет“, когато тогавашният
министър на икономиката Ота Шик предлага да се създадат „съвети на трудещите се в предприятието“.
Сред тези, които днес в рускоезичното пространство продължават тази
традиция и пропагандират в печата идеята за народни предприятия, можем да
посочим философа Александър Бузгалин, икономиста Феликс Клоцвог, доктора на техническите науки Леонид Грифен, учения любител Юрий Халезов
и даже бившия председател на Комитета за държавно планиране на Естония
Валерий Паулман. В средата на 90-те под лозунга за „народен капитализъм“
застана Светослав Фьодоров, известен офталмолог, който започна политическа
дейност и основа Партията за самоуправление на трудещите се. Но изглежда
най-систематичният и последователен пропагандатор на идеята за народните
предприятия е Вадим Белоцерковски – литератор, правозащитник, бивш емигрант и сътрудник на радио „Свобода“. В неговите трудове може да се намери
подробна разработка на контурите на обществото, построено изключително
върху колективна собственост10.
Предимството на идеята за „народно предприятие“ е, че тя нееднократно
се е реализирала, така че няма как да бъде наречена „утопична“ или „нереалистична“, още повече когато днес могат да бъдат посочени примери на достатъчно
„масирано“ използване на колективната собственост. В оборот по обществените
дискусии са четири големи примера на колективизма в производството: първо,
работническото самоуправление в предприятията на социалистическа Югославия, второ, израелските кибуци; трето, испанското, по-точно баско, кооперативно обединение „Мондрагон“ и, четвърто, действащият в САЩ „План за участие
на работниците в акционерната собственост“ (Employee Stock Ownership – EOSP).
Тези примери показват, че колективните предприятия могат да съществуват, но не дават никакви особени предимства от гледна точка на конкурентоспособността и ефективността на производството, а и не постигат целите за
качествено повишение на доходите на трудещите се. Например югославската
икономика, в която работническото самоуправление причудливо се съчетаваше с бюрократичното планиране (както и в другите социалистически страни),
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изоставаше от западните икономики по темпове на нарастване на производителността на труда и на внедряване на иновации. Ако говорим за влиянието на
работническото самоуправление, то се изрази преди всичко в това, че темповете на нарастване на работната заплата в Югославия се усилваха по-бързо от
темповете на нарастване на производителността на труда, в резултат от което
възникна хронична инфлация: започвайки през 70-те, нейното равнище превишаваше 20 процента годишно, което беше много по-високо, отколкото в другите социалистически страни.
Анализът показва, че няма нищо, което народните предприятия да могат,
а капиталистическите им аналози да не могат. Обратното обаче е вярно: в сравнение с капиталистическите предприятия колективните могат много по-трудно да регулират числеността на персонала си, тъй като е далеч по-трудно да
уволниш акционер, имащ право на глас и печалба. Освен това народните предприятия са далеч по-малко свободни в търсенето на инвестиционни ресурси,
тъй като всеки външен инвеститор, който е станал съсобственик на предприятието, може да ограничи властта на трудовия колектив и по този начин да лиши
предприятието от „социалистическа невинност“.
Вадим Белоцерковски, изправен пред този проблем, предлага държавата да създаде специални инвестиционни фондове, снабдяващи колективните
предприятия с инвестиционни ресурси, но длъжни по възможност бързо да
излизат от капитала на предприятията, продавайки своите части на трудовия
колектив. Да, такова решение е напълно възможно, но е очевидно, че това е
само патерица, която по резултати е несъпоставима със свободата в търсенето
на инвестиции, която имат капиталистическите компании.
Вадим Белоцерковски открива също, че за разлика от капиталистическите,
народните предприятия не трябва да се поглъщат едно друго и затова предлага в
обществото на бъдещето да се въведе забрана за поглъщане на компании. И отново тук ние виждаме ограничаване на свободата без каквато и да е компенсация.
Проблемът с взаимоотношенията на колективните предприятия с външните инвеститори се явява частен случай на по-общ проблем: народните
предприятия твърде лесно се израждат в капиталистически. Ако работникът
в предприятието бъде уволнен, но запази свой дял от него, той се превръща в
обикновен акционер. Още по-разпространена е противоположната ситуация,
когато народното предприятие набира нови работници, но не им дава права на
съсобственици, тогава старите работници, които са съсобственици, се явяват
по отношение на новите в ролята на колективен експлоататор. Както съобщава Г. Я. Ракитская, в Испания действа закон, според който числеността на работниците в кооперативи, които не са съсобственици, не може да превишава
10 процента от числеността на персонала, но на практика в кооперативите на
„Мондрагон“ тази норма се заобикаля11. В Израел, където няма подобни законови ограничения, не са редки случаите, когато мнозинството от членовете на
кибуца не работят в принадлежащите му предприятия, като по този начин се
превръщат в „колективни експлоататори“ на наемните работници, набирани
сред тези, които в Израел заемат ниските етажи в пазара на труда, т.е. арабите
и новите емигранти.
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Във връзка с всичко това е напълно уместна забележката на Вадим Межуев,
също социалист, но скептик по отношение на идеите за „народно предприятие“,
че субектът на частната собственост може и да е колективен, но собствеността
поради тази причина не престава да бъде частна12.

„Всичко ни е ясно...“
Доколкото твърде много съображения не позволяват със сигурност да се
твърди, че бъдещото посткапиталистическо общество може да бъде построено
само на основата на държавна или само на основата на колективна собственост, огромно количество леви организации или леви мислители са достигнали
до компромисната идея, че в обществото на бъдещето или поне в обществото,
което ще играе ролята на преходно, няма да има доминиращ тип собственост,
а ще съществува „множествена икономика“ и „равноправие“ на всички форми
на собственост. Тази идея е извънредно популярна, тя присъства в теоретичните документи на много съществуващи или съществували след разпадането на
СССР леви организации и партии и се пропагандира в написаните в началото
на ХХI век книги за бъдещето на социализма, например в работите на бившия
секретар на ЦК на КПСС, а сега сътрудник във „Фондацията Горбачов“ Вадим
Медведев, в издигнатата от известния лекар епидемиолог Игор Гундаров теория за „социохуманизма“, в трудовете на юриста Андрей Мушкин, който смята,
че бъдещето на човечеството е шведският социализъм, и т.н. Позовавайки се
на полския икономист Лешек Балцерович, Вадим Медведев дори настоява, че
различията между всички форми на собственост изчезват13.
Тази идея не може да предизвика големи възражения като политическа
програма, тъй като вече е реалност в днешния свят. В някакъв смисъл може да
се приеме, че тази програма е започнала да се изпълнява. Всъщност много леви
автори виждат именно в многообразието на формите на собствеността доказателство за социалистическите перспективи на човечеството. Обаче не е съвсем
ясно до какво именно „общество на бъдещето“ ще се стигне чрез тези „смесени
форми“. Всички форми на собственост, чието съсъществуване предполагат теориите за равноправието, са твърде стари, добре известни форми на обществени
отношения, всяка от които е показала своя потенциал и нито една от които
засега не е родила жизнеспособна алтернатива на капитализма.
Еклектичната смес от стари форми не е някакъв принципно нов тип социални отношения. Още повече че законовите и политическите условия в съвременните капиталистически държави не дискредитират „алтернативните“ форми
и дават пълна свобода за тяхното съществуване. Но в пазарната конкуренция с
частната собственост по правило държавните и колективните предприятия не
могат да спечелят. Затова зад лозунга за „равноправие на всички форми на собственост“ обикновено се крият мечтите за увеличаване на дела на алтернативните
форми, а единственият начин за постигане на тази цел е съзнателното поощряване на алтернативните форми на собственост чрез средствата на държавната
политика. От тази гледна точка политиката на Владимир Путин, който възстанови мощния държавен сектор в икономиката, се намира напълно в рамките на
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теорията за „равноправието на формите“ и като че ли ни води в бъдещето.
Иска ни се да подчертаем обаче, че в теорията за равноправието не се съдържа абсолютно никаква нова идея. В същността си това е класически вариант
на социализма, който вече 100 години се надява, че е възможно частните предприятия да бъдат изтласкани с помощта на държавни, общински или кооперативни. До реализацията на тази цел ние днес не сме по-близо, отколкото преди
100 години.
До голяма степен теорията на равноправието е последица от поражението
на класическия социализъм: след краха на съветския модел много леви не могат да си позволят искането за директно премахване на частната собственост и
поради тази причина издигат компромисни искания. Но това не е новаторска
или перспективна идея, а именно компромис между капитализма и стария, класически, до голяма степен победèн социализъм.

Художник на пазара
В основата на пазара стои процедурата на обмена. Той е абсолютно необходим за всяко стопанство, тъй като всяко извършено от човека действие
би могло да бъде повторено единствено, ако бъдат компенсирани разходите
за неговото извършване. Не се ли компенсират разходите, всеки полезен акт
например за производството на дадена стока не може да бъде повторен, тъй
като производителят не може да си достави суровина и инструменти, а и в края
на краищата би умрял от глад. За да не спира икономиката, всеки производител трябва да получава компенсация за своите разходи и това става на пазара
под формата на размяна на едни резултати от производството с други. Пазарът
играе абсолютно фундаментална роля за организацията на икономиката, дори
по-фундаментална от наемния труд, освен това пазарният обмен е възникнал
преди капитализма и може би има всички шансове да го надживее.
За да се откажем от пазарния обмен, е необходимо да се разклонят двете съставляващи го действия – предлагането от страна на производителя на неговите
стоки и услуги и получаването на компенсация за неговите разходи. Добре известно е как може да се постигне това чрез насилствени, административни методи,
когато някаква властова инстанция отчуждава резултата от труда на производителя и сама му предоставя средства за производство и за съществуване. Така са
устроени и робовладелското стопанство на Древния Рим, и социалистическата
планова икономика. Недостатъците на този метод са също добре известни, макар той да е напълно работещ. Феодалното стопанство е можело да съществува
въз основа на отчуждаването на резултатите от труда, почти без да се грижи за
компенсацията – така е устроена всяка данъчна система, но по този начин е възможно отчуждаването на по-малката част от произведения продукт.
Утопията на комунистическия труд очевидно предполага, че ако всички
членове на обществото се трудят, без да претендират за компенсация на своите усилия, като резултат обществото ще разполага с достатъчно количество
продукти, за да компенсира каквито и да е извършени разходи, т.е. на мястото
на пазара идва някакъв общ фонд от блага, в който всички влагат плодовете на
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своя труд, без да мислят за награда, но от който вземат възнаграждение независимо от вложения труд.
Тази умозрителна система има два важни проблема. Първият е проблемът
за баланса между търсенето и предлагането, или проблемът за ориентацията на
производителите именно към целите, нужни на потребителите. Вторият, който
е най-важният и грандиозен и навремето погуби световната социалистическа
система, е проблемът за мотивацията на производителя. Сред всички известни
на историята стопански системи именно пазарната икономика по най-добър
начин е решила проблема с трудовата мотивация и го е решила именно чрез
принципа на обмена, при който всяко полезно за потребителя трудово усилие
така или иначе се възнаграждава.
За проблема с търсенето и предлагането съвременните социалисти не могат да кажат нищо, освен да изразяват надежда за възраждане на различни форми на регулиране на пазара, било държавни, било идващи от низовите форми
на самоуправление.
Но за проблема с мотивацията в съвременните посткапиталистически изследвания вече съществува едно почти стереотипно решение. Неговото име е
творчески труд, който в бъдеще ще притисне, а може би и ще изтласка обикновения, рутинен и тежък труд. Още Оскар Уайлд в началото на ХХ век е имал надеждата, че социализмът ще позволи на всички хора да се изразяват чрез изкуството,
без да мислят за насъщния хляб. Днес това направление, което можем да наречем
„креативизъм“, става съставна част от социалистическите мечтания, в частност
на такива руски мислители като Владислав Иноземцев и Александър Бузгалин.
Например Александър Бузгалин пише, че ние стоим на прага на „нова Касталия“, свят на творци, че пътят към бъдещето минава през приоритетното развитие на „креатосферата“, за което говорят книгите на Ефремов и Стругацки14.
Именно от гледна точка на търсенето на алтернатива на пазарната мотивация
идеята за доминирането на творческия труд има много важно значение. Доколкото, както виждаме, наблюдавайки много хора от творческите професии,
творческият труд съдържа в себе си възнаграждението – удоволствието от
упражняването му. Творците са готови да се отдават на своето призвание, без
да обръщат внимание на материалното възнаграждение и затова е възможно
да се предположи, че в икономика, построена изключително върху творчески
труд, всички участници ще се трудят, без да се интересуват от предлаганите
компенсации, и така проблемът с мотивацията ще бъде решен. По този начин,
по думите на ростовския философ Евгений Режабек, цитиращ американския
икономист Йозеф Шумпетер и полския философ Адам Шаф, протичащата в
съвременната икономика информационно-компютърна революция води към
това, че „нормите и принципите, утвърдили се в сферата на „свободното духовно производство“ (К. Маркс), в сферата на творческото саморазвитие на
личността, ще се разпространят във всички области на обществения живот“, в
резултат от което „принципът на самонарастване на капитала ще бъде изтласкан от друг, по-ефективен принцип, избавящ материалното производство от
външното пришпорване от страна на разменната форма на стойността“15.
За съветския хуманитарист обаче тук отново няма нищо ново: в СССР иде-
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ята, че при комунизма ще преобладава творческият труд беше съставна част от
размишленията за идващото комунистическо общество. Първоначално обаче,
започвайки от 1920-те години, ставаше дума не толкова за промяна в състава
на професиите, колкото за изработване на „творческо отношение“ към същия
този материален труд. Но днес за старите комунистически мечтания се появи
нов аргумент – теориите за постиндустриалното общество, фиксиращи нарастващата роля на работата с информация като цяло и на творческата работа в
частност. Затова днес пророците на новата Касталия се позовават не толкова на
Маркс и Енгелс, колкото на теоретиците на постиндустриализма – Даниел Бел,
Джон Гълбрайт, Ален Турен, Алвин Тофлър.
Като че ли няма очевидни аргументи, с чиято помощ да се докаже недвусмислено, че подобен сценарий за преодоляване на пазарния обмен е напълно
невъзможен. Макар че, разбира се, ако изобщо е възможен, то само в отдалеченото бъдеще. Но съществуват някои странични съображения.
Всъщност такъв феномен като „творчески труд“ е слабо изучен от научна
гладна точка. Многобройните мислители от Оскар Уайлд до Владислав Иноземцев, вярващи, че той ще преобрази обществения строй, използват същите
представи за творчеството, каквито са имали още романтиците в началото на
ХIХ век. А тези представи до голяма степен са били идеологията на зараждащото се и осъзнаващо своята автономност съсловие на представителите на свободните професии. Писателите, художниците и философите не само са печелили
от своята работа, но и са създавали приказката за себе си като за безкористни,
хипермотивирани и готови на чудеса от саможертва „свръхтруженици“. Да,
това не е било чиста лъжа и много наблюдения върху творци потвърждават
истината в тази „приказка“. Но от това още не следва, че имаме право да правим
универсални изводи за човешката природа.
На какъв процент от населението са достъпни радостите от творческия
труд? В каква степен склонността към творчество е предопределена от наследствеността? В каква степен мотивацията за творчески труд е свързана с материалното възнаграждение? В каква – с удовлетворението на честолюбието?
В каква степен творческият труд има характерните си свойства в резултат от
съществуването си в контекста на друг, в частност наемен, капиталистически труд? Отговори, излизащи отвъд битовите наблюдения и белетристичните
щампи, няма. Сериозни социологически, психологически и икономически изследвания на творческия труд не са известни или най-малкото не са „в оборот“
у авторите, занимаващи се с посткапитализъм.
Научната фантастика, както е известно, предлага и песимистични сценарии,
в които изтласкването на рутинния, неинтелектуален и тежък труд често е съпроводено с изтласкването на човека от сферата на труда изобщо. В този случай
радостите на творчеството ще са достъпни само за едно малцинство, останало
в сферата на производството, докато всички други ще са обречени на безработица или на безделие. Говорейки с езика на научната фантастика, надеждите за
тържество на творческия труд до голяма степен са свързани с това, че машините
могат по-добре от човека да изпълняват рутинни функции, но не са способни
на творчество. Обаче днес, когато компютрите започнаха да побеждават светов-
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ни шампиони по шах и вече се поставя въпросът за конструиране на компютри,
превъзхождащи човешкия мозък по съвкупна информационна мощ, вече не съществува подобна увереност. Възникват опасения, че преди в света да изчезне необходимостта от рутинен физически труд, в най-развитите страни техническите
системи ще започнат да изтласкват и хората на творческия труд.
Превод от руски език: Иван Динков-младши
Източник: Новый Мир, 2013, № 2
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НА СОЦИАЛИЗМА Е СЪДЕНО ДА
НАСЛЕДИ КАПИТАЛИЗМА
Робърт Скиделски

П

Робърт Скиделски – лорд, член
на Палатата на лордовете, почетен професор по политикономия в университета в Уорик. Автор е на тритомна биография на
Джон Мейнард Кейнс, на монографията „Светът след комунизма“
и други.

рез 1995 г. публикувах книгата „Светът след комунизма“. Днес се питам за света след капитализма: а какво ще бъде след него?
Този въпрос не е поставян от 1930-те години насам. Капитализмът винаги е означавал кризи и следващи икономически подеми и така ще продължава.
Но се създава впечатлението, че западната цивилизация все повече е неудовлетворена и обременена от
системата от стимули, в която главното е да се сдобием с богатство, но която отслабва нашата способност да му се наслаждаваме. Изглежда капитализмът
е близо до изтощението, поне в богатите страни.
Хората все така могат да печелят, но опитът показва, че това вече не ги прави щастливи. Съвсем не
искам да опорочавам капитализма. Той е бил и все
още е прекрасна система за преодоляване на дефицитите. Като организира производството ефективно,
той изведе много страни от бедността.
Но какво става с такава система, когато дефицитът на стоките се е превърнал в излишък? Тя все така
ли ще продължава да произвежда същите стоки, засищайки апетита с нови изобретения и сензации? И колко дълго може да продължава това? Ще се въргаляме
ли в тривиалностите и през следващото столетие?
През миналия век като алтернатива на капитализма се явяваше социализмът. Но социализмът
в класическата си форма се провали и това трябваше да стане. Държавното производство изостава от
частното производство по много причини и не на
последно място затова, защото не предоставя избор
и многообразие на купувачите. От времето на краха
на комунизма не се е появила нито една убедителна
алтернатива на капитализма. И като че ли след капи-
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тализма се простира перспективата на… капитализма.
Днешните привърженици на капитализма обикновено признават, че свободната търговия води до загуба на работни места, но заявяват, че повишаването на равнището на образование и обучението ще позволят на работниците
да заемат по-квалифицирани работни места. Това означава, че богатите страни
страдат от цената на свободната търговия, която все още трябва да плащат.
Защитниците на съществуващата система казват: ние оставяме избора на
индивидите. Ако хората искат да слязат от конвейерната лента и да сменят своята професия, те са свободни да го направят. И като цяло демокрацията също
означава свобода да се лиши капитализмът от неговото „кресло“.
Този отговор прави впечатление, но е доста наивен. Хората не формират
своите предпочитания в изолация. Техният избор е формиран от доминиращата
култура на обществото. Вие наистина ли мислите, че постоянният натиск върху
хората да потребяват не влияе върху предпочитанията им? Ние забраняваме порнографията и намаляваме количеството на насилието по телевизията, убедени,
че те влияят негативно на хората, но трябва ли да смятаме, че неограничената
реклама на потребителските стоки влияе само на тяхното придвижване?
Това е американският стил на живот, където парите и стоките „говорят“.
Краят на капитализма означава край на потребността да ги слушаме. Хората
биха започнали да ценят това, което имат, вместо постоянно да искат повече.
Можем да си представим общество на частни акционери, чиято главна цел е да
живеят достойно, а не да превръщат своя имот в капитал.
Секторът на финансовите услуги би се съкратил, защото богатите биха
престанали да се стремят да станат по-богати. Колкото повече хора си казват
„достатъчно!“, толкова по-вероятно е духът на печалбата да загуби одобрението
на обществото. Капитализмът би свършил своята работа, стремежът към забогатяване отново би заел мястото си в галерията на непоправимите негодници.
Такава смяна на ценностната система е възможна само в страните, чиито
граждани вече имат повече, отколкото им е необходимо. Но тя е възможна дори
и в страните, където са много тези, които имат по-малко, отколкото е необходимо. Опитът показва, че икономиките биха били по-стабилни и гражданите
по-щастливи, ако доходите се разпределят равномерно. Икономическото оправдание за голямото неравенство в доходите с необходимостта да се стимулират хората за по-висока производителност се разрушава, когато сам по себе си
растежът престава да е толкова важен.
Вероятно социализмът не беше алтернатива на капитализма, защото му е
съдено да го наследи. Той наследява земята не като лишава богатите от собственост, а като предоставя стимули за поведение, което не е свързано с по-нататъшното увеличаване на печалбата.
Превод от руски език: Димитър Димитров
Източник: http://www.vz.ru/opinions/2011/7/8/505874.html
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ЗА НОВА СОЦИАЛНА И
ОТГОВОРНА ДЪРЖАВА*
Сергей Станишев

Щ

Сергей Станишев – председател
на НС на БСП, президент на ПЕС

е започна с обръщение. Не към делегатите на
конгреса, намиращи се в тази зала, а към всички, които са извън тази зала.
Искам да се обърна към хората, които протестират, да се обърна към София, Варна, Пловдив, Благоевград и много, много други градове. Вие не сте сами,
вашият глас е чут. Решение има и за него ще говорим
днес от тази трибуна.
През последните седмици станахме свидетели на
най-различни протести – в защита на природата, срещу непоносимите цени на тока и отоплението, срещу
безразличието към грижите на майките. Знам, че за
всеки, който протестира, за хората, които изкопаха
гроб на магистралата, защото е погребан не само бизнесът им, погребани са животът и надеждите на семействата им – отчаянието е по-силно от надеждата.
Знам, че никакви думи не могат да изтрият сълзите от очите на нашите майки, които, плащайки си сметките за ток и лекарства, остават обречени на глад.
Знам, че само думи не могат да върнат младите от Терминал 2, нито да ги накарат да раждат и отглеждат децата си в България.
Но знам, че от нас зависи дали това ще продължава. От всеки един – не само от тези, които днес са в
тази зала. Нито само от една партия.
Чуйте нашето послание към България и българите! Разберете какво предлагаме! Елате, включете
се, участвайте, работете! За всеки ще има място, всекиму ще отдадем заслуженото!
*

Заглавието е на редакцията. Текстът следва политическия
доклад на председателя на БСП Сергей Станишев на 48 конгрес, 16 февруари 2013 година.
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Не правим заявка за власт и постове, а за смяна на посоката на развитие.
За да има утре, трябва да направим нещо днес. Трябва да го направим всички
заедно, защото иначе нямаме шанс. Бъдещето на България е днес и сега!
Заявявайки своята готовност и амбиция да поемем отговорността за управлението на държавата, трябва да си даваме ясна сметка, че никакви стандартни модели и програми за управление няма да са в състояние да мръднат
страната и на сантиметър напред от състоянието, в което ще я заварим след
изборите. Наследството на ГЕРБ се очертава много, много по-лошо, отколкото
очаквахме да бъде. Сигурно ще се влоши допълнително в оставащите месеци
до изборите.
Ще ви призная честно, че ми е минавала и тази мисъл през главата – за
какво ни е да пропаднем в тази пропаст, след като е все по-очевидно, че всеки
момент народният гняв може да помете всяко настоящо или следващо правителство?
Много пъти съм говорил, че ще получим изключително тежко наследство – разбита държавност, икономика на изкуствено дишане, опоскана хазна и
взривоопасни социални напрежения и неравенства. Днес само на око можем да
оценим ужасните поражения, нанесени от тази власт!
Държавата е разорена. Бедността и безработицата вземат все по-застрашителни размери. Икономиката е поставена на изкуствено дишане, средната
класа е унищожена заедно с дребния и средния бизнес – гръбнака на досегашната стабилност и заетост. На власт са монополите и картелите, а от останалите
фирми съществуват само онези, които са близо до кранчето на властта, отпускащо порции за приближените на управляващата партия.
Фискалният резерв е опустошен до ниво с близо 1 млрд. лева под санитарния минимум от 4.5 млрд. лв. Правителството не ни е оставило никакви свободни ресурси. С новия дълг на ГЕРБ негативната сметка от това управление
за гражданите е близо 7 млрд. лв.! И нараства! Буквално вчера правителството обяви нова емисия облигации за 800 млн. лв. И забележете кога е падежът
– след 6 месеца, август тази година. Свършиха парите, нямат никаква идея откъде да ги изкарат, но вече ги натискат за неплатени заплати и задължения в
стотици милиони левове и предизборният популизъм ще напълни временно
касичката с финансови тежести, които ще останат като бреме за следващото
правителство. Образно казано, осъзнаха, че корабът потъва, и се заеха да му
запушват дупките, за да може те да се пробият след изборите. Вече са си казали
– след нас и потоп!
Резултатът от икономическата политика на тази власт е 35% обедняване
(по официални данни), над 400 000 официално безработни, а заедно с обезкуражените – близо 700 000 българи без поминък, без работа! Пълно замиране на
инвестициите и катастрофален спад на вътрешното потребление! Защото няма
предсказуемост, няма доверие в държавата и в средата.
Намираме се в уникална ситуация – ГЕРБ доведе страната до криза, която
обхваща всички равнища на държавата и обществото. Затова казвам – става
дума не просто за смяна на курса. Става дума наистина за спасяването на България.
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Никога – от момента на започване на преговорите за членство в ЕС до
днес – България не е била толкова далеч от Европа и от нейната цивилизация.
Грозната истина е, че държавата е поставена на колене от организирана група,
която смята страната за своя плячка. Дори не за собственост, защото за собствеността се грижиш. Обществото е разрушено. Гражданите са оставени без
бъдеще, а недоволните са сплашвани и репресирани. Хората живеят в мизерия,
в страх и в апатия.
Ликвидиран е правовият ред, върховенството на закона е чадър за малцина, парламентът се превърна в скъпоструващ параван за помислите и намеренията на правителството, по-точно на един човек.
И за какво върховенство на закона можем да говорим, след като всичко се
основава на договорки и разпределения? Непублични, на тъмно разпределения
на влияния, парчета, интереси и най-вече на обществен ресурс с цел обогатяване. Кой чиновник ще следва правилата, ако знае, че всъщност решенията по
обществените поръчки се вземат чрез договорка? Кой ще разследва корупцията
по високите етажи на властта и изобщо на тази власт, ако знае, че за това може
да бъде наказан? За какво говорим?!
Във всичко, във всяка институция нещата са разделени на принципа „Който не е с нас, е против нас“. Според този принцип се извършват назначения и
уволнения. Уволняват се държавни служители, лекари, учители, съдии, военни. Водещ принцип на управлението е „Разделяй и владей“. С тази технология
ГЕРБ унищожава съединяващата тъкан на нашето общество – солидарността!
Срещу всяка група от недоволни се противопоставя друга: пациенти срещу лекари, природозащитници срещу предприемачи, пушачи срещу непушачи, селяни срещу граждани, провинция срещу София. И така нататък – може да се
изброява до безкрай.
За каква политика, за какви национални приоритети можем да говорим,
когато никой не желае да чуе никого и всеки се е заел да оцелява поединично?
И това е целта на ГЕРБ. Защото, когато всеки се бори поотделно, няма съпротивителни сили срещу техните безобразия.
Как да обясним, че е нужно колективно усилие, защото поединично не можем да оцелеем? Реално ГЕРБ извади България от Европа и я вкара в най-диво
Средновековие. България, вместо да се ползва от големия шанс, че сме член на
Европейския съюз, се отдалечава от Европа. България е на колене.
Какво още чакаме да ни се случи, за да осъзнаем, че дните на нашата държавност и на нашата нация са преброени при тази посока?
Ние сме социалисти и нямаме право, а и никога не сме стояли настрана, когато народът е изпадал в беда. Заставали сме на страната на народното недоволство и сме му посочвали път. Невинаги справедлив за всички, но спасителен.
Ето защо говорим за радикална политика. И не в онзи смисъл, в който нашият политически противник и неговите коментатори се опитват да насъскат
масов страх срещу нас, а в смисъла на радикална промяна на посоката, в която
се движи България, защото днес е погрешна.
Без да премълчаваме и нашата част от вината за избора на тази посока,
сега трябва да се намесим и решително да я променим.
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В каква обстановка провеждаме заседанието на нашия конгрес?
Вън от всякакво съмнение днес партията има друго самочувствие. Нека
ви припомня къде бяхме в началото на мандата на ГЕРБ, за да отчетем къде
сме сега. Преди 4 години, ако помните добре, социолозите даваха на ГЕРБ над
50%, а на нас – 10%. Спомняте ли си какви прокоби валяха и се насочваха към
БСП? – Дали ще може да прескочи 4-процентната бариера – помните го? Днес
социолозите ни определят като първа политическа сила или сочат практически
паритет с управляващите.
Година по-късно от предишното заседание сме не просто част от Партията
на европейските социалисти, а имаме пряко и лично отношение към лидерството на европейската социалдемокрация.
През последния месец приключи една одисея, която беше стартирана,
беше инициирана от нашата партия – първият в историята на България демократичен референдум, предизвикан от гражданското общество.
Когато започнахме тази инициатива, и ние самите не бяхме докрай убедени, че ще можем да я доведем до успешен финал. Спомняте си – след предишното заседание на конгреса на колко подписа бяхме.
И аз искам да благодаря на всички вас, на всеки активист на партията, на
множество неправителствени организации и партии, движения, които се включиха в събирането на подписите. Това беше уникален опит. Уникален човешки,
жизнен, политически опит и за мен лично, и за всеки, който е събирал подписи
– да разговаряме с непознати хора, да преодоляваме отчуждението, съмненията,
да убеждаваме, че има кауза, че си заслужава хората да участват, да се включат, че
се борим за нещо, което е важно за страната, не за нас политически.
Събрахме нужния брой подписи. Постигнахме една активна кампания в
изключително трудна среда, с правителство, което не беше неутрално, а крайно враждебно, манипулативно и лъжливо, директно в очите през медиите се
внушаваха страхове. Искаха, независимо как, да откажат хората – да не гласуват изобщо. И въпреки това референдумът е факт! И това е добро начало за
развитието на пряката демокрация в нашата страна. Не че няма други рискове
по този път, но това, освен всичко останало, и от години, е първа лична загуба
на г-н Борисов като министър-председател. Разкъсване на връзката, която той
мислеше, че има между него и хората.
Обществото показа, че има гражданско мислене, че има самостоятелност,
има съпротивителни сили срещу този режим, който властва днес.
Преди година никой не пожела и да чуе нашата амбициозна и не по-малко
радикална заявка за властта, защото никой тогава не гледаше сериозно на нашите шансове за спечелване на изборите. Днес, когато тези шансове изглеждат
безспорни, някои взеха, че се уплашиха, притесниха се и започнаха да развяват
знамето на страха – БСП идва, пазете се!
Затова ще е полезно да припомним около какво се обединихме миналата
година и да го сравним със сегашния проект за политическа рамка.
Първо, данъчна реформа, предвиждаща замяна на пропорционалното с
прогресивно облагане при определен праг за освобождаване от данък на найниските доходи.
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Второ, въвеждане на данъчен модел за финансиране на системата на здравеопазването.
Трето, връщане на предишните норми за възраст при пенсиониране и възстановяване на ежегодното индексиране на пенсиите.
Четвърто, държавни инвестиции в създаването и привличането на високотехнологични производства, в това число чрез съинвестиране.
Пето, възраждане и насърчаване на земеделските, трудовопроизводителните и потребителските кооперации.
Шесто, държавни стимули за учение и първа работа.
Седмо, приоритетно развитие на науката и висшето образование.
Осмо, цифровизация на публичните услуги и административна реформа.
Девето, държавни стимули за откриване на нови работни места.
Десето, рестартиране на проекта „Белене“.
Това сме го казали през май миналата година. Ето в този смисъл говорим
за радикална промяна, ето в името на това заявяваме своята готовност да поемем отговорност за управлението на страната. Тази промяна е неотложна, тя
е необходимост, тя не е партийна, а национална задача. Затова има съчетаване
между нуждата от лява политика, социална политика и нуждите на обществото. Ние решаваме чрез лява политика национални задачи!
През следващите четири години трябва да осъществим промяна в посоката на развитието на България по такъв начин, че което и правителство да
дойде след това, да продължи да работи в същата посока. Защото трябват приемственост и последователност, ако искаме да постигаме високи цели за хората и за държавата. Тази политика трябва да положи началото на решаването
на най-острите стратегически проблеми пред България. Сред тях са демографската криза, дори катастрофа, инвестициите в човешките ресурси, опазването
и развитието на природните ресурси, енергийното богатство и високотехнологичната индустриализация.
Днешната обстановка обаче е такава, че ние трябва да решим и още една
задача – задачата за възстановяване на конституционния и правовия ред в държавата, за реабилитация на доверието в институциите и в политиката. Без да
възстановим атмосферата на доверие, на граждански мир и солидарност в обществото, всичко записано в нашата програма ще си остане на книга. Няма да
има обществена енергия, подкрепа за това.
Нямаме никакво право на самоуспокоение, на увереност, че отслабващото
влияние на нашия противник ще нареди нещата от само себе си! Трябва много
здраво да поработим и да популяризираме нашите идеи, за да предотвратим
готвещата се манипулация и фалшификация на изборите.
Най-образно казано, след 2009 г. ние устояхме на крака. Искаха да ни свалят долу и да ни стъпчат окончателно, веднъж и завинаги да приключат с този
проблем на десните, на популистите, който се нарича БСП.
Устояхме и тръгнахме напред! Хайде сега, на финала на този мандат, преди
изборите, малко да се затичаме! Готови ли сте?
Идеите са важни, но никой няма да гласува за нас само защото е намразил
ГЕРБ. Но в същото време тези, които ще гласуват, трябва да са сигурни, че ще
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го направят по своя воля и че гласът им няма да бъде откраднат или нечестно
преброен.
Три са въпросите, на които трябва още днес да дадем ясен отговор:
Първо – какво ще направим?
Второ – с какви хора ще го направим?
Трето – с кого евентуално бихме си партнирали, ако не можем да го направим сами?
Това не са измислени въпроси. Те витаят във въздуха, задават ни се често и
ще ни се задават с все по-градираща настойчивост до изборите.
Какво ще направим?
В раздадения ви проект за Политическа рамка ясно и конкретно са очертани основните приоритети, към които ще насочим политиката през следващите
четири години, ако избирателите ни гласуват такова доверие.
Няма да повтарям или преразказвам написаното в проекта за политическа
рамка. Ще подчертая само някои основни ангажимента:
– 250 000 нови работни места.
– Програма за 10-годишна реиндустриализация на България, за да имаме
дългосрочна конкурентност.
– Незабавно преориентиране на политиката към възраждане и стабилизиране на малкия и средния бизнес – гръбнака на заетостта, сектора, който пострада най-много и беше буквално смазан от политиката на ГЕРБ.
– Незабавна реформа на държавната администрация; съществено съкращаване на разходите чрез цифровизация на управлението и публичните услуги, преструктуриране на бюджета за нуждите и приоритетни инвестиции в
човешките ресурси.
– Решителни законови и управленски действия в две посоки: първо, ограничаване и регулиране на монополите и на картелите; второ, незабавно прекратяване на държавния рекет към дребния и средния бизнес.
– Рязко ограничаване на лицензионните и разрешителните режими; насърчаване и ресурсно подпомагане на дребния и средния бизнес. „Мисли първо за малкия, давай предимство на българското“ – трябва да е основно мото на
нашата икономическа политика.
– Държавно финансиране само на държавните и общинските образователни заведения.
– Безплатен достъп до интернет – до края на първата година в големите
градове, а до края на мандата и в другите населени места. Това има огромен
последващ ефект и за бизнеса, и за хората.
– Спешни мерки, спасителни, в здравеопазването. Цените на лекарствата
трябва да бъдат върнати в поносимите им граници. Възстановяване на държавния контрол и на системата на ценообразуване, която прилагахме с успех
в предишния мандат. Държавата трябва да финансира лечението на социалнозначимите болести – като раковите заболявания например.
Основният приоритет на нашата политика ще бъдат инвестициите в бъдещето, а това означава:
– Политика за младежта, за насърчаване на раждаемостта, на майчин-
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ството и младото семейство, за да има бъдеще България! В това число и за
реализиране на нашата и на социалистите в Европа инициатива за младежка
гаранция, която да се финансира солидно от европейските фондове. И вече е
постигнат ангажимент за 6 млрд. евро от бюджета на Европейския съюз. Но ще
се борим за повече, за да има повече млади хора, които имат гарантиран достъп
до работно място!
– Приоритетно развитие на науката и образованието;
– Модернизиране на системата на здравеопазването;
– Политика за догонващо повишаване на доходите и за висока заетост.
Невъзможна е реализацията на тази дългосрочна политика без ресурси
– както финансови, така и природни, и енергийни. Затова приоритетни сфери
на развитието ще бъдат опазването и разумното използване на естествените
ни ресурси – вода, земя, гори, подземни богатства. Трябва да се сложи ред в
тяхното използване, така че те да дават икономическо развитие, но да останат
и за следващите поколения. Това уникално богатство, което имаме като страна,
трябва да бъде опазвано, тачено и развивано.
Затова отдаваме такова значение на възстановяването и конкурентоспособността на аграрния сектор, който трябва да бъде насочен към завършващи
и взаимносвързани вериги, които докарват до краен продукт с много по-висока
добавена стойност. Това е дълъг процес, но трябва да го започнем днес.
Няма да бъдат изоставени, както винаги, когато социалистите са на власт,
хората, които не могат да си помогнат сами, без държавата. Това са пенсионерите, безработните, болните, инвалидите и хората в неравностойно положение.
Затова сме социалисти! Затова сме леви! И от тази политика хората имат нужда
днес!
Нали си давате отчет колко титанични, тежки са тези икономически и социални приоритети за реализация? Изключително тежки. Особено в неизвестността, към която вървим в края на мандата на това управление. Но ако не
тръгнем в тази посока, ще продължи безнадеждното свличане надолу, все понадолу, и ще се затрие наистина страната.
Нищо от всичко, което сме обещали и се ангажираме, обаче няма да се
осъществи, ако не преодолеем най-тежкото наследство на ГЕРБ, за което вече
говорих – разрушената тъкан на справедливост и солидарност в обществото.
Ето защо приоритетно направление в политиката, особено в началото, остава
реабилитацията на диалога и съгласието.
Замислете се в каква среда живеем – само конфронтация, само ожесточение. Всеки, който е несъгласен, е враг. Те виреят в тази среда. Тя им дава хранителни сокове. Винаги търсят виновника, някой друг. Никога не чуват гласа
на опозицията, на гражданите. Разбират само от сила. Трябва да възстановим
диалога и съгласието като атмосфера. Защото всички сме български граждани
– трябва да имаме общо бъдеще.
Възстановяване на реда и законността. И тук Министерството на вътрешните работи трябва да се насочи по-пряко към защита на хората и срещу т.нар.
дребна престъпност, която всъщност ги тормози най-малко. Защитата териториално да присъства навсякъде. И да бъде мобилна, за да защити хората от
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кражбите, грабежите и убийствата. Това е първи приоритет в тази област.
Възстановяване на равния шанс за всеки. Ние не делим хората в бизнеса, в
образованието, в държавната администрация на свои и чужди. Ще оценяваме
всекиго по реалните качества.
Защита на работещите и на потребителите срещу монополите. Освен че
това е жизнено необходимо, за да имаме работеща, конкурентна пазарна икономика, това е много сериозен допълнителен ресурс, който можем да използваме за увеличаване на разполагаемите доходи на хората, при условие че хазната
ще бъде опразнена.
Възстановяване на доверието към институциите – как да стане? Чрез граждански контрол, чрез предвидимост, диалог. Това е крайно наложително. При
това диалог системен и институционализиран, периодичен, отчетен.
Разтуряне на клиентските схеми и системи. И тук не може да има компромис с никого – нито от днес управляващите, нито от нашите среди.
Преодоляване и рязко ограничаване на корупцията, която е огромен бич.
И един от инструментите – това е въвеждането все по-силно, практически наново, на електронни обществени поръчки, където да няма тази намеса на политическия фактор, на управленския фактор, която създава възможностите за
договаряне, характерно за ГЕРБ.
Департизиране на управлението, на администрацията и на МВР. Аз си
спомням колко полицаи, спирайки ме, имаха усещането на приповдигнатост:
нашите спечелиха, сега ще се погрижат за нас. Днес същите тези хора, професионалните служители на МВР, на системите за сигурност, се чувстват унизени,
употребени, защото много добре осъзнават, с изключение на една малка върхушка, която е обвързана с тази власт, че ги използват за политически поръчки,
а не да си вършат работата. И те трябва да знаят, че ще им се възстанови професионалното самочувствие и отношение. На тях, на военните, на всички, които
са свързани с държавната администрация.
И, разбира се, ние трябва да се борим и да възстановим политиката за преодоляване на регионалните диспропорции. Те в България се задълбочиха, превръщат се в непреодолима пропаст! На път сме да станем държава на няколко
града – и наоколо пустиня, мизерия! Това не е нормална ситуация! Това не е
европейски модел!
С кои хора ще работим?
БСП без съмнение има огромен потенциал от професионалисти и от опитни, и от млади кадри. И той ще се развива и ще бъде реализиран. Но в тази
битка и в управлението трябва да се опрем на онези, които не са подвластни
на партийни страсти, които не са ръководени само от лични амбиции, които
обществото познава и уважава.
Днес БСП се бори за България. Не може да се борим за депутатски места
на малцина и на това да бъде подчинена политиката и кампанията на партията.
Този път личностите трябва да водят БСП напред, да теглят.
Ще бъда откровен докрай. В БСП има мнозина, които от години водят
битката с нашия опонент, и други все по-активно се включват и виждат необходимостта от нея. Но мнозина другари все още се спотайват, изчакват и между-
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временно си разпределят постове. Но който разпределя постове сега, трябва да
знае, че няма да ги получи, ако с това се занимава!
Най-нелепото е, че сред нас има и такива, които продължават да водят неофициален диалог с ГЕРБ. За какво – питам аз? За договорки? – Това е неприемливо и нетърпимо!
Казах още през септември м.г. на Националния съвет на БСП: всеки ще
бъде оценяван по това какво прави и какво е направил за нашата кауза за победа в името на България преди изборите, а не след тях!
БСП вече не е в изолация, не е в ъгъла. В изолация е ГЕРБ. Те могат да правят само изкуствени образувания, инженерни партии и коалиции, да ги помпат
с пари и да им създават канали за купуване на гласове, за вкарване по изкуствен
начин в парламента, не чрез доверие, не чрез политика.
Нас вече ни търсят. Ние имаме една утвърдена марка – „Коалиция за България“. Тя се развиваше през годините, тя е разпознаваема. И сме казали и на
нашите партньори: имаме желание да продължим заедно напред пътя, защото
България има нужда от нашата коалиция. Но наред с това към всички наши
партньори имаме едни много ясни изисквания – кой с какво допринася за общата кауза, с колко гласа, с какви идеи, с какъв експертен потенциал? И няма
смисъл да се заблуждаваме взаимно кой колко десетки хиляди има. Всеки глас е
ценен, въпросът е във волята да постигнем резултата и да разширим максимално периферията, да привлечем хората, които са колебаещи се, които са отвратени от ГЕРБ, да видят в нас перспектива.
И да, много нови партньори се появяват на хоризонта. И от центристкото,
и от лявото пространство, и, разбира се, от екологичните и зелени движения. С
всички тях сме готови да водим диалог, разговори, да поемем конкретни ангажименти за политика, съвместно реализирана преди и след изборите. Защото
от това има нужда България.
Ние не смятаме, че всяка наша идея задължително е най-добрата. Готови
сме да чуем вашите идеи, да ги обсъдим и да ги споделим, и да ги приемем за
наши, ако те водят в една и съща посока, разбира се.
Мисля, че това показва достатъчна откритост на нашата партия. Но трябва
да се съобразим и с обстоятелството, че нашите опоненти ще направят всичко
възможно да ни създадат и правни, и технически, и други затруднения. И трябва да решаваме този въпрос поетапно.
С кого ще си партнираме, особено след изборите, защото постоянно ни
питат това?
Спасяването на една страна е достатъчно сериозна задача. Но отговорността на БСП е много по-тежка – ние трябва да развием България и да поставим това развитие на релси, които ще я изведат от произвола, от бедността, от
безнадеждността.
Ние не призоваваме българските граждани да продължат да затягат коланите, а предлагаме програма за развитие. И призоваваме всички специалисти
и професионалисти, всеки български патриот и всяка отговорна политическа
сила да се включат и да помогнат за нейното разработване сега и при прилагането след това.
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Аз съм говорил през последния месец и половина с всички областни председатели и практически с почти всички общински председатели в един диалогов режим и им казах, че една от важните задачи във всеки регион, във всяка
община е да водят разговор с местни авторитети и от бизнеса, и от професионалните среди, и от неправителствения сектор. Да водят този разговор, няма
как само в централата да се затвори! Вие трябва да ги издигнете и като наши
потенциални хора за листите и за бъдещото управление на местно ниво. За да
събираме, не да се затваряме в себе си!
Искам да заявя ясно: БСП започва кампания, чиято цел е победа! Имаме
своите решения и сме готови да управляваме и сами. Но задачите в този момент
пред България са национални. Затова нашата формула е правителство с ясна
програма, правителство с подкрепа, получена за реализацията на тази програма. Знаем, че политическата отговорност е наша, и ние нито ще бягаме от нея,
нито ще се скрием зад някакви неясни формулировки.
Няма да правим компромиси, които ни водят в посока различна от поставените цели. Няма да правим правителство, което разделя властта на порции,
ведомствата – на сфери на партийно или феодално влияние! Искаме власт, за да
постигнем конкретни резултати, а не устройване на партийни активисти.
И, както казваше патриархът на българската социалдемокрация покойният д-р Петър Дертлиев: „Правителство, което ще управлява с таланта на целия
народ.“ От това има нужда България!
Каква кампания ще направим?
Идеята за победа минава през кампанията. Програмата, идеите, целите
трябва да стигнат до всеки български гражданин чрез стотици и хиляди говорители на тази програма. Трябва да ни чуят, да ни покритикуват, да ни поставят
въпроси. В крайна сметка и да ни разберат. Как ще го постигнем?
Знам, че всеки вижда и политическата, и медийната среда, и огромния ресурс, който ще бъде хвърлен срещу нас, и лъжите, с които ще ни залеят – всеки
един наш деец, всеки един кандидат, и инструментите, които ще използват като
властови инструменти за дискредитация на БСП, на наши фигури. Всичко това
го знаем. Но нали не се плашим? Малко по-уверено!
Разбира се, че не се плашим. Но как ще го преодолеем? Най-вече чрез апостолска работа, както го правихме по време на събиране на подписите за референдума.
Ние бяхме позагубили рефлекса на лявата, на социалната партия за пряк
разговор с хората, за пряк достъп до хората. Да им чуем болката. Да ги направим съпричастни към нашите идеи. Само по този начин – с ходене из страната,
ще постигнем нашите резултати и ще направим нашата кампания успешна!
Искам да ви кажа още нещо. За първи път БСП в цялата ни история след
1989 г. има такава мощна международна подкрепа, на която можем да се порадваме, че имаме такава солидарност. И тя не е само израз на доверие към нас, ние
трябва да разберем, че сме част от една общоевропейска битка. Много по-лесно
ще реализираме нашите идеи за промяна на посоката на развитие на България,
нашите идеи за социална, нова държава, за отговорна държава, обърната към
хората, ако и в другите страни на Европейския съюз на предстоящи национал-
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ни и европейски избори постигнем успех.
Преди година и половина имахме трима премиери от нашето семейство
от 27, сега са 8. След десетина дни предстоят избори в Италия. В началото на
март – в Малта. През юли – в България. Септември и октомври – в Германия и
в Австрия. Трябва да постигнем мнозинство в Европейския съвет, мнозинство
в Европейския парламент и това е пряко свързано с успеха и реализацията на
нашата програма за модернизация на България! Защото тя е част и трябва да
бъде част от модерен и социален Европейски съюз, който е конкурентен, който
е обърнат към хората, който има перспектива и се основава на нашите принципи, а не на политиката на десните, които само казват „затягайте коланите“
и подчиняват човешкия живот единствено на бюджетните баланси. И ги правят и в България, и в другите страни, където управляват десните, прокрустово
ложе, където режат жива плът от цели социални системи.
Предстоящата кампания е с гражданите и за гражданите на България. Но
това е кампания и за свободата, за честността на изборите. Нямаме съмнение – от ГЕРБ ще направят и невъзможното, за да запазят властта си с всички
средства, на всяка цена. Ще влезем в избори, които е много вероятно да бъдат
опорочени, вотът на избирателите, тяхната воля да бъдат купени и подменени.
Ние сме в нова уникална ситуация. От 23 години за първи път БСП се
превърна в основния защитник на гражданските права, на демокрацията и на
свободата!
Ние се препозиционирахме в очите на множество хора извън БСП и тази
кауза трябва да я защитим достойно, с всички сили! Защото без демокрация,
без свобода, без гражданско общество няма никаква възможност за развитие,
всичко се деформира, всичко се опорочава, всичко се подчинява на задкулисни
и тайни договорки на икономически интереси. Ние сме за прозрачност, за отчетност, за това хората да могат да контролират властта ефективно!
И трябва да кажем на всички хора, които ни подкрепят, които се колебаят, които не ни обичат, не ни харесват: ние ще бъдем на тези избори гарант
за тяхната свободна воля, независимо за кого гласуват. Всичко ще направим
– вътрешно, организационно, международно, за да могат хората да се чувстват
свободни да реализират своето основно конституционно право.
Знам, че на мнозина звучи силно, когато говоря за заговор на тази власт
срещу свободата, но това е реалността.
Каквото и да стане обаче – ще кажат гражданите. Но ние можем и поемаме ангажимента, че това ще са последните нечестни избори в България,
защото ще въведем, ако получим доверието на хората, и то в кратки срокове,
машинно гласуване, за да не могат да им контролират гласа, за да могат да
преодолеят хората страха, да знаят, че вотът им е таен. И ще реализираме в
бъдеще и честно преброяване, защото това е смисълът на гражданските права
и на демокрацията.
Това не е обичаен конгрес, защото времената не са обичайни. Изборите,
които предстоят, също не са обичайни. Днес битката е, както казах вече, за
свободата и демокрацията. Длъжни сме да намерим у себе си, в историята на
нашата партия, в обществото силата да се справим с огромна историческа отго-
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ворност, от която не можем и не искаме да се скрием.
Когато през 1940 година Чърчил се обръща към британските граждани с
призив да го подкрепят в намерението му да воюва, а не да се договаря с Хитлер,
той казва: „Нямам какво да предложа друго, освен кръв, тежък труд, сълзи и
пот.“ Сълзи вече има, а насилието и кръвта трябва да бъдат избягнати на всяка
цена. Време е да се захващаме за работа и с труд и пот да направим нещо смислено за хората и за страната! Да дадем надежда!
Когато Чърчил е казал това, Англия е била единствената велика сила, единствената страна, изправила се срещу Хитлер. Днес БСП е единствената партия,
която се противопоставя последователно, не конюнктурно, не със завои, и категорично срещу ГЕРБ. Ние сме последният рубеж, последната защитна линия.
Зад нас е България!
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РАДИКАЛНА ПРОМЯНА ЗА ДЕМОКРАТИЧНА
И СОЦИАЛНА БЪЛГАРИЯ.
Политическа рамка за участието на БСП в
парламентарните избори през 2013 г.
Нацията се топи. Днес половината български граждани живеят в бедност или в
риск от бедност. Неравенството става още по-болезнено и несправедливо. Ширещата се престъпност прави хората все по-несигурни. Сивата икономика е най-големият
отрасъл в българското стопанство. Корупция разяжда цялото общество.
Властта жестоко се подигра с всички претенции и очаквания към управлението
на „Гражданите за европейско развитие на България“. ГЕРБ се провали в извеждането
на страната от икономическата криза, в овладяването на безработицата, в политиката
на доходите, дори в най-силната си претенция – да въздаде справедливост и да накаже организираната престъпност и корупцията. Не държавата „пречупи гръбнака“ на
организираната престъпност, а тя обсебва държавата.
Хората живеят под диктата на монополи и на държава, заграбена от шепа хора.
Икономиката е изтощена. Социалната държава се демонтира.
България е част от бурно променящ се, нестабилен и несигурен свят. Настоящото управление, което действа под външен натиск – безотговорно и некомпетентно
увеличава рисковете пред гражданите и страната.
Отстраняването на ГЕРБ от властта е предпоставка да излезем от кризата и да
насочим страната по пътя на дълбоки промени, които се очертават в Европа.
Ние, социалистите, сме призвани да помогнем:
– на избирателите да сменят това арогантно управление,
– на хората да си върнат държавата и
– на България да намери изход от кризата.
Ние искаме да променим властта, формирана в годините на прехода! Моделът
на прехода и в икономическата, и в другите области е неуспешен. Огромното мнозинство от хората не приема неговите резултати. Това сега изисква промяна на политиката и на икономическия модел, а не самоцелни конституционни промени, отвличащи вниманието от най-острите социално-икономически проблеми. Необходима е
правова държава с реално разделение на властта и граждански контрол върху нея;
разделение между икономическа, информационна и политическа власт.
Нуждаем се от воля и сплотеност, за да извадим властта от задкулисието и диктата на парите. Те не са всеобщ измерител на правотата.
Ние, социалистите, сме за радикална лява политика!
При съвременните условия в света и в Европа, за да отстраним язвите на прехода и да изведем България отново на пътя на развитието, е необходимо скъсване
с неолиберализма. Това означава да не се абсолютизира ролята на пазара, да не се
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преувеличават възможностите на приватизацията и на финансите за сметка на другите икономически фактори и регулатори, отказ от политиката на крайни икономии
и рязане на доходи.
Нуждаем се от политика на границата на възможното, в центъра на която са хората и техните жизнени проблеми. Това сега е радикалната лява политика за дълбоки
промени в обществото и в държавата. Тази лява политика се характеризира с регулиране и контрол на пазара, включително на финансовите пазари, с преразпределение, с държавни инвестиции в икономиката, в образованието и науката, в здравеопазването, в иновации и култура. Нейната радикалност се състои в амбициозните
цели – цялостна модернизация на икономиката и на обществото, изкореняване на
бедността и премахване на крайното неравенство, преодоляване на демографската
криза и завръщане на значителна част от младите в България; в категоричното противопоставяне срещу социалната несправедливост, срещу унищожаването на природата и погазването на човешкото достойнство и права; в активността и решителността
на прилаганите от държавата мерки. Тази политика се противопоставя едновременно
на консерватизма и на екстремизма.
Радикалната лява политика изисква демократична, икономически и социално
активна държава. Държава отговорна пред гражданите и предсказуема в действията
си. Държава, която се ръководи от националните интереси и активно участва в процеса на формиране на политиката на ЕС. Ние сме за Европейски съюз от равноправни
и сближаващи се по своето ниво държави, а не за Съюз „на две скорости“.
В световен и в европейски план левите политически сили са пред огромно изпитание – или ще наложат своя алтернатива за преодоляване на кризата, или ще загубят
влияние и подкрепа.
Трябва да се справим с най-тежките проблеми – бедността, неравенството и корупцията.
Непосредствените ни цели са повишаване на заетостта, на доходите на бедните и
средните слоеве, постигане на лична и социална сигурност и достоен живот за всеки.
За нас като български и европейски социалисти основното средство на тази политика е демократично организираната, икономически активната и социално отговорната държава.

БЪЛГАРИЯ – ДЕМОКРАТИЧНА ДЪРЖАВА
Ние сме за народна политика и за истинско републиканско управление.
Конституцията – с прокламираните от нея права и уредба на властта, макар и
приета в началото на политическите промени, не е преходна конституция. Докато
не променим политиката, има опасност в основния закон да се търси оправдание за
всички злини на прехода и зад фасадата на конституционни промени да се ограничи
демокрацията.
За БСП „върховенството на правото“, правата и свободите на гражданите са неотделими от демокрацията. Ние сме за равнопоставеност, включително между мъжете
и жените. Ние заставаме срещу ограничаването и потискането на свободата на словото. Ние зачитаме етническото, религиозното и културното многообразие. В същото
време заставаме срещу всякакви опити за разделяне на българската нация.
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БСП възприема българската култура като духовна връзка, която запазва и възражда нацията. Поставяме я в европейски и световен контекст. Това означава, че
активно ще стимулираме съхраняването не само на културно-историческото ни наследство, но така също и на съвременните постижения в литературата и изкуството.
Държавно съдействие и държавна подкрепа за съвременни български културни проекти и автори; както и за участие на българската култура в значими международни
прояви; за провеждане в България на стойностни културни събития. Полагаме усилия
за запазване на читалищата и за развитие на тяхната дейност като духовни средища.
Българската политика за сигурност с възможностите и отговорностите, които
дава членството в ЕС и в НАТО, да гарантира националните интереси, да бъде предвидима и да решава, а не да задълбочава конфликти.
Народът да си върне държавата!
Това означава държавата да зависи от гражданите и да работи за тях.
Ние сме за действително представителен за обществото парламент. За отчетно
правителство. За независима от икономически и политически давления съдебна власт.
Искаме върховенство на закона; стабилна държава; достъпна и навременна информация за държавните дела. Да осветим и да отнемем скритата власт на групи, които се опитват да налагат своите користни интереси за сметка на обществените. Важно
е да намерим равновесие между изграждането на силна държава и освобождаването
на гражданската и стопанската инициатива.
Категорични сме в усилията си изборите да се проведат по волята на българските
граждани – без купен и контролиран вот, с точно отчитане на получените резултати.
Отстояваме съчетаването на представителната и пряката демокрация.
Пряка демокрация – граждански прояви – представителни институции. Това за нас
е пътят за преодоляване на политическата пасивност, за решително противопоставяне
срещу търговията с гласове и влияние и за възстановяване на доверието в политиката.
Прилагането на пряката демокрация на национално и местно ниво е начин да се върне
доверието в политиката и за реален контрол на гражданите върху властта.
Ние искаме да стимулираме активните граждани, като премахнем преградите на
изразената от тях воля. Ангажираме се с внасяне и подкрепа на законопроект, който
гарантира валидност на националните и местните референдуми.
Търсим допълнителни нормативни прегради срещу конфликта на интереси и
злоупотребата с власт.
Ние сме за правосъдие с почтени, професионално подготвени и независими магистрати. За последователно прилагане на принципа за случайното разпределение
на делата. За въвеждане на пряк избор на членовете на ВСС от съдебната квота с участие на всички магистрати. За реална персонална оценка на качествата и дейността на
магистратите и за разширяване на колегиалното начало при обсъждане на проблемите на съдебната власт.
Задачата на МВР е да осигури надеждна защита на личната сигурност и имуществото на гражданите. Полицията трябва да е близо до хората и да гарантира тяхното
спокойствие. Да се установи пряко взаимодействие между полицейските служители,
местните власти и представителите на гражданите.
Да се укрепят органите за сигурност и да се преустанови използването им за
корпоративни и за политически цели.
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Решително се обявяваме за реална и ефективна борба с престъпността и корупцията. Това е дълг на политиците и на държавните органи пред българските граждани. Неговото изпълнение е условие за доверие от европейските ни партньори. То
прави възможно членството ни в Шенгенското пространство.
БСП е за външна политика, която е ориентирана към постигане на конкретни
национални цели, увеличава влиянието на България в международните отношения и
особено в Югоизточна Европа и в региона на Черно море.
България да развие надеждни и всестранно осигурени въоръжени сили за постигане на висок отбранителен потенциал и за изпълнение на задачи, произтичащи от
решения на международни организации – в съответствие с международното и националното право.
Предлагаме да се създаде обществен фонд за финансиране (на конкурсни начала)
на медиите, когато изпълняват обществени и културни функции. Заставаме срещу медийните монополи, включително в разпространението на печата и на телевизионните
програми. Ние сме за публичност на информацията за собствеността и финансирането
на печатните и електронните медии. За равнопоставеност на печатните и електронните
медии при кандидатстване за обществени поръчки. За забрана офшорни компании да
притежават медии, финансови институции и да участват в приватизацията.
„Не“ на олигархичната, корумпираната и криминалната власт!
Да спрем „приватизацията“ на политиката от корпоративни и от свързани с подземния свят групи!
Да национализираме политиката, за да служи тя на интересите на гражданите
и народа!
Да докажем, че сме на страната на хората!

БЪЛГАРИЯ – ИКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНА ДЪРЖАВА
Пазарът е необходим, но не всичко е пазар. Убедени сме, че държавата трябва да
активизира своята роля на регулатор на пазара. Държавата е лош стопанин само когато
я използват за „източване“ на предприятия и когато се управлява некомпетентно.
Основната икономическа цел е да постигнем устойчив растеж чрез инвестиции,
иновации, наука и образование. Да повишим индивидуалното и държавното потребление. Да осигурим нарастване на броя на работните места.
Финансовата и социалната стабилност са еднакво важни. Ние няма да допуснем
занапред цената на кризата да се плаща само от хората на труда.
България се нуждае от догонващо икономическо развитие и от нова индустриализация. Приватизацията като цяло допълнително влоши състоянието на икономиката. Трябва да е ясно, че в обозримо бъдеще нейните възможности у нас са почти
изчерпани.
Държавата активно трябва да участва в икономиката – като собственик, като инвеститор, като регулатор. Като планира насоките на икономическото развитие и определя приоритети за своето участие. Ние сме за развитие на производството, за инвестиции – в икономиката и в човешкия капитал. За гарантиране на реална конкуренция.
• Разработваме национална младежка политика, основана на достъпно и качествено образование и на държавна гаранция за младежка заетост – на все-
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ки млад човек да се предложи работа или обучение за заетост не по-късно от
шест месеца след завършване на образование или оставане без работа;
• Разкриване на не по-малко от 250 000 работни места;
• Бързо разплащане на дължимите от държавата средства на общините и бизнеса. Държавата трябва да е пример за изряден платец.
Потребителите и държавата не бива да са заложник на монополи, още по-малко
на частни:
• Ограничаване на частните монополи, на сивата икономика и борба с корупцията;
• Справедлив достъп до енергийни, водни и други блага. Ще поставим въпроса
за одържавяване на енергоразпределителните дружества (чрез обратно изкупуване на мажоритарния дял или друга форма);
• Цялостен преглед на действащите концесионни договори. Ограничаване на
концесионирането на обществени блага и дейности. Запазване на значителен
публичен дял (държавен или общински) в най-важните от тях.
Освобождаване на малкия и средния бизнес от рекета на държавата чрез ограничаване на разрешителните и лицензионните режими.
Замяна на плоския данък с прогресивно облагане на доходите на физическите
лица. Запазване на облагането на повечето доходи с 10%. Освобождаване на най-ниските доходи от облагане. Увеличаване на данъка за най-високите.
Запазване на корпоративния данък на ниво 10%. Заедно с това въвеждане на
стимули за запазване и разкриване на работни места, особено за младежи и хора в
предпенсионна възраст, и за инвестиции в районите с висока безработица.
Увеличаване на възможностите за кредитиране на малкия и средния бизнес
чрез Българската банка за развитие, както и чрез прилагане на гаранционни схеми,
подкрепени от българската държава и от европейски програми.
Приемане на национална инвестиционна програма, осигурена чрез национален
инвестиционен фонд, формиран със средства от европейски програми, от държавния бюджет и от вноски от търговски банки. Тези средства могат да бъдат използвани
за финансиране на инвестиционни проекти и за подкрепа на програми за иновации.
Премахване на повсеместното облагане на лихвите по депозитите на гражданите.
Защита на кредитополучателите от едностранна промяна на условията по договорите от страна на банките. Гражданите да се освободят от заплащане на банкови такси,
когато правят преводи към бюджета. Засилване на ролята на банковия надзор.
България да се присъедини към страните в Европейския съюз, които прилагат
данъка върху финансовите транзакции.
БСП поема ангажименти за подкрепа на българското земеделие и за развитие
на българското село:
• Съчетаване на общата селскостопанска политика на ЕС с национални секторни
приоритети и развитие на селските райони;
• Държавни помощи за подпомагане на слабите звена в сектора – производство
на плодове и зеленчуци, подкрепа на животновъдството;
• Възстановяване на напоителната инфраструктура за производство на продукти с висока добавена стойност;
• Подкрепа за кооперациите чрез промяна на нормативната база и на водената
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досега политика, която привилегирова едрите земеделци;
• Подпомагане на дребните и средните производители чрез целево финансиране; чрез приемане на таван за субсидиите на големите земеделски стопанства;
• Създаване на Агенция по земята с цел предотвратяване на злоупотребите със
земи от държавния и общинския поземлен фонд, за осигуряване на продуктово разнообразие и за защита на собствениците на земеделска земя, които да
получават минимално гарантирана рента;
• Ревизиране на политиката в горския сектор, за да спре безогледното изсичане
на горите и за възобновяване на горския фонд.
Поемаме секторни и териториални ангажименти в икономиката за:
• Рестартиране и доизграждане на АЕЦ „Белене“ с преобладаващо държавно
участие;
• Ускоряване на развитието на Северна България, включително чрез използване на възможностите на Дунавската стратегия;
• Приоритетно развитие на железопътния транспорт; за изграждане на логистични терминали; за подобряване на организацията на движение в големите
градове;
• Изграждане на основните магистрали (280 км); неколкократно увеличаване на
рехабилитираните и реконструираните пътни участъци;
• Постепенно възстановяване на позициите на България като морска държава,
включително чрез модернизация на морските и речните пристанища;
• Строителство на язовири за питейно водоснабдяване.
БСП ще представи конкретните си виждания за всеки отделен регион за планиране преди парламентарните избори.
Наред с другите кризи се очертава и екологична, която в бъдеще може да засенчи финансовата. Затова ние сме за рационално използване на националните невъзобновяеми природни ресурси и за постепенен преход към „зелена икономика“.
Минералните и геотермалните води са голямо национално богатство. Ефективното им използване дава шанс за развитие на българската икономика и туризъм.
Ние ще гарантираме държавния интерес в геоложкото картиране на процеси и
богатства в недрата на територията и прилежащата част от Черно море.
Рязко ускоряване на преработването на отпадъците с модерни техники и технологии, за да опазим природата и да отговорим на европейското изискване за нулево
ниво на депониране на отпадъците до 2020 г.
Прекратяване на всички процедури и отмяна на разрешенията за незапочнало
строителство в зоната непосредствено до черноморското крайбрежие и в планинските курорти извън населените места.
Българската държава трябва да се опре на своите възможности – природни,
икономически, човешки!

БЪЛГАРИЯ – СОЦИАЛНА ДЪРЖАВА
Сред най-големите недъзи на нашето общество е накърнената социална справедливост. Ние можем да укрепим и развием социалните функции на държавата!
За нас, социалистите, здравето, природата, трудът, знанието и информацията са
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блага и права за всеки човек, а не просто услуги. Ще отстояваме и прилагаме принципа „За равен труд – равно заплащане“.
През следващия мандат предвиждаме:
• Значително повишаване на доходите още през първата година на управлението;
• До края на мандата: минималната заплата да достигне 450 лв., а минималната
пенсия за трудов стаж да се повиши с 80%.
• Стимулиране на раждаемостта и отглеждането на деца чрез:
– Обвързване на размера на обезщетението за отглеждане на дете от една до
двегодишна възраст с размера на минималната работна заплата;
– Стимулиране на двудетния/тридетния модел в семейството;
– Създаване на възможност над 90% от децата над тригодишна възраст да посещават детски градини, а около 1/3 от тези до три години – детски ясли;
– Увеличаване на целевите помощи за първокласници в съответствие с минималната работна заплата;
– Подпомагане на младите семейства при използване на кредит за закупуване на първо жилище.
Подобряване на условията за живот на хората с увреждания, включително създаване на възможности за по-висока заетост.
Възстановяване на годишното индексиране на пенсиите в съответствие с инфлацията и растежа на осигурителния доход.
Преразглеждане на пенсионната система:
• Преустановяване на покачването на пенсионната възраст;
• Въвеждане на схема за гъвкаво предсрочно пенсиониране при недостиг на 2
години осигурителен стаж или възраст;
• Периодично преизчисляване на старите пенсии;
• Промяна на условията за пенсиониране на военнослужещите.
Възстановяване на отнети социални права на военнослужещите и на служителите в системата за сигурност.
Основният принцип за изразходване на обществените средства за социални
цели е: обществените пари – за обществени нужди предимно в обществените институции. Според този принцип трябва да се устроят и образователната, и здравната
система. Според него работещите в публичния сектор да не работят и в частния.
За БСП образованието е ценност и право на всеки гражданин. В съответствие с
това държавата трябва да гарантира всеобщо, достъпно и качествено образование.
Да осигури нарастващо финансиране на общественото образование. Да обвърже образованието, особено професионалното, с икономическите и социалните потребности на страната и регионите.
• Ние не възприемаме ученика като касичка с пари, която се движи от училище
в училище. Ролята на държавата е да осигурява издръжката в държавните и
общинските училища, а не да финансира частното образование;
• Училището трябва да създаде социална среда за равнопоставено развитие на
учениците от всички социални групи, като осигурява освен обучението ученическо облекло и хранене;
• Значително намаляване на преждевременно напусналите образователната
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система и използване на училищата „Втори шанс“;
• Намаляване на таксите за обучение във висшите училища до ¼ от определената издръжка. Държавната поръчка в тях да се определя не само от техния
капацитет, а главно от обществените потребности и качеството на обучение;
• Подкрепа на автономията на висшите училища и формиране на национални
критерии и приоритети за развитие на висшето образование и на науката;
• Въвеждане на държавен стандарт за преподавателския труд, включително за неговото заплащане, обвързан с квалификацията, натоварването и трудовия стаж;
• Държавата да се грижи приоритетно за финансиране на науката, на иновациите и за стимулиране на високотехнологичните производства.
БСП е за достъпно и качествено здравеопазване във всички райони на страната.
Това изисква по-голяма роля на държавата в здравеопазването. Предлагаме:
• Цялостно преориентиране на здравната система към превенция и профилактика на социално значимите заболявания – сърдечно-съдови, онкологични и
други;
• Специално внимание към майчиното и детското здравеопазване;
• Развитие на спешната помощ и доболничното обслужване, особено там, където няма болници;
• Фактическо възстановяване на поликлиничното обслужване чрез стимулиране на груповите медицински практики;
• Въвеждане на финансови стимули за работа в отдалечени от областните центрове и труднодостъпни райони, както и държавно финансиране на общински
болници;
• Финансирането за лечение на инфекциозните, психичните и други социално значими заболявания да се поеме от държавния бюджет, а не от Здравната каса.
• По-голяма част от цената на предписаните лекарства за хронично болни да се
изплаща от Здравната каса;
• Създаване на фонд за финансиране на здравните услуги за социално слаби
граждани;
• Възстановяване на морала и доверието в медицината.
Публичните средства да се разпределят на принципа на равнопоставеност и лоялна конкуренция. Според него договорните партньори на НЗОК да нямат право да
получават допълнителни такси от пациентите.
Здравословният начин на живот изисква да създаваме условия за системни занимания с физически упражнения и спорт, особено на децата и младежите. За целта:
• Да се въведат стандарти за спортна площ в жилищните райони и за оборудване на спортни площадки и физкултурни салони в училищата;
• Безплатно или при ниски такси ползване на игрища и спортни съоръжения от
подрастващите;
• Повишаване на издръжката за спорт за всеки ученик и студент.
Развитието на масовия спорт постепенно трябва да доведе до повишаване на
спортното майсторство и до високи постижения, които да ни доближат до позициите,
които България имаше в близкото минало. За постигането на високи спортни резултати и за участието на България в олимпийски игри да се провежда целенасочена
държавна политика и да се изработи национална програма.
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България е в критично демографско състояние и с големи регионални неравновесия. Нашият отговор на тези проблеми е:
• При договаряне на европейските средства да се отчитат специфичните нужди
на страната, регионите и градовете за подобряване на жизненото равнище на
хората, на условията за икономическа дейност, на достъпа до образование и
социални услуги;
• При приемане на бюджетите на страната да се осигурят интересите на най-слаборазвитите наши региони – на Северозападния и на цяла Северна България;
• Провеждане на национална регионална политика с осигурени от държавата
средства и проекти за всеки един от икономическите региони;
• Въвеждане на минимални социални стандарти, на които да отговаря всяка
община;
• Развитие на децентрализацията на управлението чрез възлагане на дейности, включително социални, от държавни на местни органи с необходимото
финансово осигуряване. Преотстъпване на правомощия на съставните села
в общините и привличане на граждански общности в решаване на местните
проблеми.
Нашата политическа цел е да бъдем първи в предстоящите парламентарни избори, да ги спечелим убедително, за да постигнем радикалната промяна, която предлагаме. За БСП властта не е самоцел, а средство за изпълнение на поетите ангажименти.
БСП трябва да излъчи хора, носители на политически морал, с доказани професионални качества и последователни позиции. Само с такива свои представители
партията ще спечели висока подкрепа.
БСП е в състояние да предложи за управлението на страната професионално
подготвени и мотивирани хора с морални качества.
Необходима е такава формула на управлението, която, гарантирайки националните интереси и националната сигурност, да осигури последователното провеждане
на обявената политика.
Коалиционната политика за нас не е самоцел, а средство за разширяване на подкрепата за поетите ангажименти, за постигане на убедителна победа и за успешно
ново управление.
Ние ще търсим предизборно сътрудничество с партии и организации, които
имат реален политически облик и влияние, изразяват обществени интереси и с действията си създават доверие сред партньорите.
Предпочитани партньори са политически партии и организации – леви и патриотични, с които сме постигнали добро сътрудничество в отстояването на обща политика в състава на Коалиция за България.
Наши партньори са организации от левия и центристкия политически спектър.
БСП ще търси партньорство с формални и неформални организации, които последователно отстояват опазването на околната среда и природните ресурси, които
защитават активно правата на гражданите срещу монополите.
Защитата на интересите на хората на наемния труд налага да поддържаме активен диалог и сътрудничество със синдикатите.
Необходимо е да обърнем специално внимание на взаимодействието и общите
инициативи с кооперативните съюзи и движения.
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Гражданските организации придобиват все по-важна роля в обществения живот
на страната. Партията като цяло и нейните организации активно да търсят контакти,
да създават взаимно доверие и да достигнат до общи действия и инициативи с тези
организации, на основата на общи цели и отстояване на интересите на гражданите.
С всички тези партии и организации ние трябва да поддържаме взаимодействие,
а в случаите, в които е възможно, да развием или установим предизборно партньорство – с ясни взаимни ангажименти, оформени в съответни предизборни споразумения.
БСП се стреми да постигне взаимно доверие, сътрудничество и общи действия
с редица партии и организации, които стоят на леви, патриотични и екологични и
други граждански позиции. Формата на участие в изборите ще се реши на по-късен
етап, като се отчитат интересите на БСП и на нейните партньори, както и конкретните
законодателни изисквания.
Ние се стремим да получим висока подкрепа от българските граждани и разчитаме на всички, които искат промяната и са готови да участват в нея. На всички, които
споделят обявените от нас основни ангажименти пред българските избиратели.
Крайно време е всеки да осъзнае, че не може да е безразличен към собствената
си съдба и към тази на страната си. От всеки от нас поотделно не зависи всичко. Но
докато казваме „От мен нищо не зависи“ – никога нищо няма да зависи.
Да дадем път на радикалната промяна за отговорно управление.
Да направим България модерна европейска държава – добър дом за своите граждани, способна да гарантира тяхната лична и социална сигурност и достоен живот!

(Приета с решение на заседанието
на 48-ия конгрес на БСП от
16 февруари 2013 г.)
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ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА В ПОЛИТИКАТА И
В ЖИВОТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ*
Янаки Стоилов
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ротестите, които започнаха през февруари, отключиха една спонтанна, истинска енергия. В първите дни протестите бяха на хора, които наистина са
ощетени и унижени от прехода; на хора, които са принудени да търпят неговите социално-икономически
несгоди; хора, които спонтанно стигнаха до радикални леви искания за промяна на този преход, който 23
години показва, че страната, вместо да върви напред,
до голяма степен буксува или се движи от олигархични и други подобни интереси! Тези хора наистина разбраха в каква посока България трябва да тръгне, тези
хора спонтанно искат България да започне нов преход, за да излезе отново на пътя на развитието.
Какво им предлагат някои политици, които телевизиите дават във вечерните часове? Те им предлагат някакво преиграване на българския преход – отново да се върнат на изходната точка от 1989 и 1990
г. и да правят същото! Това ли е България?! Това ли е
спасението на нацията?! Това ли е пътят, който ще ни
води към Европа и към просперитет на българските
граждани?! Този подход аз не мога да приема, защото
той е път заникъде! Защото ние виждаме, че някои от
протестиращите четат искания, които сричат и които
не само не могат добре да представят на обществото,
но и не разбират какво четат.
Трябва да се запитаме защо голяма част от медиите – особено от електронните, които услужливо обслужваха властта на ГЕРБ срещу големите пари, които
се вливаха за различни кампании, които трябваше да
провеждат – изведнъж, когато правителството се раз*

Заглавието е на редакцията. Текстът следва изказването на
Янаки Стоилов в Народното събрание на 21 февруари 2013 г.
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клати и падна, започнаха друга песен: дали това е проява на някаква гузна съвест, от което трябва да се излезе, или има някои нови диригенти, които вече са
заложили следващия сценарий? Аз не знам, но всички трябва да се запитаме.
Когато се показваха истинските протести, това наистина интересуваше
българските граждани. Но питам се защо по няколко часа вечерно време се показват по няколкостотин души, които се движат от едно място на друго и много
наподобяват тези, които излизат от футболен мач, без много голяма публика,
и правят същите скандирания без политическо съдържание, само крайни лозунги. Те вече не викат и „Оставка!“. Те казват: „Ние сме срещу всичко и срещу
всички!“. Има известно основание и в това недоволство.
Проблемът е: партиите ли трябва да се променят по начин, по който да
отговарят изцяло на очакванията на гражданите, или трябва да се издигнат лозунги за някакво странно безпартийно управление, на което може би някаква
нова авторитарна личност трябва да стои начело и някакви други сили да дирижират нещата? Това са големите въпроси.
Този парламент си отива, надявам се, колкото се може по-скоро, защото
днес ние ще заявим нашата позиция, че трябва бързо да се организират изборите, че трябва да се назначи правителство, което да не бъде зависимо от никоя
от сегашните партии или от други кръгове и което да реши няколко спешни
задачи, но те не са само политически.
Искам да завърша с това, което преди една седмица БСП заяви и се обърна към българските граждани. Ние искаме да променим властта, формирана в
годините на прехода. Това сега изисква да променим и политиката, и икономическия модел. Това е нещо различно и по-сериозно.
Заставаме срещу бедността, неравенството и корупцията.
Искаме заетост, доходи, лична и социална сигурност. Ние сме за радикална
лява политика, която в този момент съвпада до голяма степен със спешните
национални задачи, които трябва да реши България. Ние сме за изграждане на
силна държава и в същото време за освобождаване на гражданската и стопанската инициатива.
Подкрепяме активните граждани – тези, които искат да използват пряката демокрация и представителните институции. Ние искаме да помогнем на хората да
си върнат държавата, да кажат: „Не на олигархичната и корумпирана криминална
власт!“, да спрем приватизацията на политиката от корпоративни и от свързани с
подземния свят групи, да национализираме политиката. Да не се плашат десните
– всички трябва да разберат, че докато не се национализира политиката, тоест да
служи на интересите на гражданите и на народа, няма да се решат никакви други
икономически и социални искания, които хората справедливо предявяват.
Ние искаме да бъдем на страната на хората, както преди много години са
казали нашите предшественици: „Където народът, там и ние!“.
Сега нека да видим някои от по-конкретните въпроси, които се повдигнаха. Едната тема е: силно ограничаване на частните монополи, засилване на държавния контрол върху тяхната дейност. Ние не изключваме либерализацията
при избора на доставчик на услугата, но не искаме да има частни посредници
между производителя и потребителя. Заявяваме необходимост да се намерят
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законови средства в началото на следващия парламент сегашните регулаторни
органи – Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, за регулиране
на съобщенията, на електронните медии, за защита на конкуренцията, да бъдат
освободени, защото те не се занимаваха с тази дейност, а обслужваха тези, които трябва да контролират.
Какви промени още да се направят в енергийния сектор? Бърза проверка на дейността на енергоразпределителните предприятия, разсекретяване на
всички договори в сектор „Енергетика“, промяна в задължителното изкупуване. Да се постави тежкият въпрос, който е свързан с анализа на финансовата
ситуация – за задължителното изкупуване на електроенергия от Националната
електрическа компания, защото това е една от основните причини за повишаване на цените на електроенергията.
За приватизацията: спиране на всички приватизационни процедури до
провеждане на парламентарните избори.
Господа министри, спрете с тези ваши занимания, ако това не е направено!
Агенцията за приватизация да преустанови тези действия до избора на ново правителство. Цялостен преглед на действащите концесионни договори, ограничаване на концесионирането на обществени блага и дейности, запазване на значителен публичен дял от държавата или от общините в най-важните от тях.
Да предупредя за нещо друго, защото в момента в парк „Пирин“ отново се
вземат решения, но това може да стане отново и на Черноморието, затова нека
да бъдат прекратени всички процедури и да се отменят разрешенията за незапочнало строителство в зоната непосредствено до черноморското крайбрежие
и в планинските курорти, извън населените места.
Забележете нещо друго – много важно, на което може би не сте обърнали внимание: забрана на офшорни компании да притежават медии, финансови
институции и да участват в приватизацията! Това е един от важните лозунги,
който трябва да бъде реализиран.
Предлагам тези искания на голяма част от хората, които ще се събират и
ще продължават да издигат едни или други лозунги, защото без такъв пакет от
искания и политика те няма да постигнат това, което искат – дълбока промяна в
политиката и в живота на българските граждани така, че да има просперитет,
да има справедливост и те да чувстват, че влияят върху управлението на собствената си страна.
Да се спре безогледното изсичане на горите и злоупотребата с предоставяне на земеделски земи – така наречените бели петна; определяне на таван за
субсидиите за големите земеделски производители; бързо разплащане на дължимите от държавата средства на общините и бизнеса и индексиране на доходите на гражданите.
Предлагам около такава платформа да разговаряме с гражданите.
Обръщам се към потенциалните избиратели на БСП, към нейните членове
и симпатизанти: това е нашата политика, с нея ние отиваме при хората и с нея
ще се стремим да възстановим доверието към институциите, да се избере Народно събрание и правителство, които да предотвратят надвисналата над България катастрофа!
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УПРАВЛЕНИЕТО НА ГЕРБ 
ЕДИН ПРЕДИЗВЕСТЕН ПРОВАЛ
Иван Динков-младши

Т

ази статия е резултат от двете дискусии, проведени в рамките на Дискусионния клуб към Центъра за стратегически изследвания, чийто лектор имах
честта да бъда. Благодарен съм на участниците в тях.
Техните коментари и въпроси ми помогнаха да уточня тезите си и тяхната аргументация.

Широката рамка

Иван Динков-младши – магистър по политология. Експерт политолог в Центъра за стратегически изследвания.
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Далеч съм от мисълта да постулирам края на
българския преход. Той ще настъпи не само когато са
налице външните му атрибути: членството в НАТО,
в ЕС, в Шенген и в Еврозоната, а когато са налице и
вътрешните: върховенство на закона, реално разделение на властите, работещи институции, интегрално решение на етническия въпрос, стабилизирана
и растяща реално-пазарна икономика, интегрирана
социална тъкан. Докато тези факти отсъстват, ще
продължава борбата – по един квазиполитически и
квазиикономически начин – за преразпределение на
наличните ресурси, чийто резултат неминуемо ще
поражда социална и политическа нестабилност, ще
разкъсва отново и отново българското общество и
ще пречи на всякакво държавно и обществено развитие, схващано като постъпателно движение напред
и в крак с времето.
Позволявам си да напиша горните редове, тъй
като продължаващата и досега социална, икономическа и политическа агония е основният ми аргумент
да говоря за провал на управлението на ГЕРБ и пообщо на българската десница.
Какво имам предвид? Промените, започнали на
10 ноември 1989 г., са сравними с промените, започбр. 3/4 – год. XVI
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нали на 9 септември 1944 г., доколкото могат да бъдат сведени до следните общи
за тях параметри. Първо, геополитическа преориентация на една победена държава, която преориентация е до голяма степен безалтернативна. В единия случай България попада в съветската сфера на влияние като трофей от Втората
световна война, в другия – в европейската и американската сфера на влияние
като трофей от Студената война. Второ, драстична икономическа трансформация, която също е до голяма степен безалтернативна. В единия случай частната
собственост бива анихилирана от държавата, в другия – държавата очастностява обратно тази собственост. Трето, брутално преораване на социалните
пластове, което е неминуемо, доколкото е следствие от икономическата трансформация. Четвърто, категорична политическа промяна. В единия случай това
е превръщането на една партия в партия държава, в другия – изграждането на
политически плурализъм, основан на множество партии. Пето, цялостно преформулиране на мястото, ролята и функциите на държавата. В единия случай
е създаването на вездесъща и могъща държава, в другия – на държава, която,
поне на думи, би трябвало да се оттегли, освобождавайки място за общество.
Тези протекли и протичащи процеси – макар и в непълен списък – са взаимно свързани и обусловени. Така например не е възможно да съществува пазарна икономика при изцяло държавна собственост, нито да съществува политическа свобода при наличие само на една партия. Би трябвало да е ясно, че
тези процеси не са вътрешно присъщи на българското общество и държава, а
са външни образци, които до голяма степен са силово наложени.
Големият въпрос е какъв е резултатът от тези два аналогични исторически
процеса, доколкото и пред двата историческият императив е „модернизацията“,
„догонването“, „наваксването“ – една отколешна българска драма, или, както е
модерно да се казва, предизвикателство. С целия риск на сравнението би могло
да се каже, че България решава модернизационните си задачи по-успешно в периода 1944–1989 г., отколкото в периода от 1989 г. до днес. Сбитата систематизация на постигнатото показва следното. В първия период България се интегрира
в Съюза за икономическа взаимопомощ, което й позволява да се превърне от
аграрна в индустриална страна, т.е. да влезе в крак с времето, което тогава е
индустриалната епоха. Във втория период пред България изправя задачата да
влезе в постиндустриалната или информационната епоха, което е и историческият смисъл на влизането й в Европейския съюз. Фактът, че понастоящем
страната обикновено заема последното или предпоследното (когато последна е
Румъния) място във всички възможни класации – като се започне с индекса на
човешко развитие, мине се през енергоемкостта на икономиката, степента на
внедряване на иновации, производителността на труда и се свърши с нивото
на доходите, – показва, че България не може да се справи с тази задача. Нещо
повече, тя се отдалечава от решаването й, доколкото процесите в самия Европейски съюз правят от него структура на две скорости, структура от ядро и периферия, в която и вече необратимо попада България. Разбира се, би могло да
се разсъждава дали успехите на страната в първия период не се дължат повече
на „парниковия ефект“, т.е. на автархичността на социалистическата икономическа система, която в крайна сметка не издържа конкуренцията на капитализ-
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ма. Но лично за мен, независимо от изхода от такъв спор, е неоспорим фактът,
че създаденото през социализма е, от една страна, историческо наваксване, а
от друга – която е и по-важна – относително достатъчна в най-лошия случай
предпоставка за успешно прескачане в следващата епоха. Важно е обаче да се
погледне и зад кулисите на тези два процеса, тъй като именно там ще се види, че
във втория период не просто е загубена историческата инерция, а е безвъзвратно загубено почти всичко от онова, което е можело да спомогне за вече споменатото прескачане. За какво става дума? В първия период, т.е. в социалистическа България, е създадена базовата инфраструктура, без която не са възможни
модерни държава и общество и която до голяма степен е като на постмодерна
държава и общество. От една страна, това означава изграждане на пътища, водоснабдяване, електрифициране, хидромелиорация и т.н. От друга страна, този
процес има директни социални последици – ликвидиране на неграмотността,
снижаване на смъртността, здравни и социални грижи, масовост на висшето
образование, т.е. изграждане на едно модерно общество. Всичко това води до
значителни натрупвания, които – макар и дефицитите им да са „покривани“ от
СССР – водят до по-високо качество и по-голяма продължителност на живота,
до формиране на стабилна социална тъкан и, което е най-важно, до създаване
на прослойки, и то в немалки количествени пропорции, които в много голяма
степен са годни да поведат страната и обществото в следващия исторически
период. Тук имам предвид най-вече създадените научно-техническа интелигенция, развойна база, научни институти, държавни холдинги, работещи и по
второ направление, т.е. флагманите на задаващата се конвергенция.
На този фон какви са резултатите от т.нар. преход – 23 години след началото му? При това без да забравяме, че цялата епоха на социализма продължава
45 години. В стопански аспект българската икономика е деиндустриализирана,
неконкурентоспособна, енергоемка, с нисък растеж и ниска добавена стойност,
с неголям потенциал. Вносът традиционно е по-голям от износа. Селското
стопанство е практически унищожено – тепърва отново се търсят начини за
комасиране на земята, за връщане на механизацията при обработката й, за политики за справяне с конкуренцията в лицето на Турция и Македония, както
и за предотвратяване на т.нар. ново чифликчийство – появата на едри поземлени собственици, които – за разлика от целия Европейски съюз – изсмукват
огромна част от субсидиите му. В социален аспект, независимо че безработицата не е на нивата на Гърция или Испания, заетостта е ниска, а емиграцията
– голяма. Огромна част от работната сила е деквалифицирана и декласирана
поради променения характер и структура на икономиката. Най-важното обаче е колосалното социално разслоение на българското общество, чийто найтежък резултат е все по-неработещият „социален асансьор“ – т.е. фактът, че
това разслоение става непреодолимо в поколенска перспектива. Този процес
е съпроводен и с абсолютно неадекватна образователна система, което води
до загуба на гражданска грамотност и на социална интегрируемост. Към това
следва да се добави и етногетоизирането (особено що се отнася до ромите) на
социалното разслоение, което в комбинация с демографските процеси създава
практически нерешим проблем в бъдеще или в най-добрия случай решаване-
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то му би изисквало огромни средства и още няколко пропилени поколения. В
така любимия на българските политици държавнически аспект нещата не стоят по-добре. Българската държава е с огромна и преобладаващо некомпетентна
администрация и най-важното – тя не е в състояние да гарантира нормалното
функциониране на основните социални системи: вече споменатото образование, здравеопазването (където според занижени оценки плащането на ръка е
поне толкова, колкото и официалният бюджет), правораздаването, поддържането на обществен ред и сигурност, социалните грижи (най-вече пенсиите). А
без тях не е възможно да съществува общество. В този смисъл вече наблюдаваме разкъсване на социалната тъкан. Най-важно е да се разбере, че тези факти
са дълбоко контрапродуктивни пред все така стоящия императив за „модернизация“. Те обричат България да се върти в един омагьосан кръг, в който колкото по-силна става историческата принуда, толкова по-дълбока ще се оказва и
съпротивата срещу нея.

Тясната рамка
Описаните в горния параграф резултати от втория период са всъщност
дневният ред на българската десница през прехода. Това са нейните „постижения“, това е нейната историческа отговорност и исторически провал. Разбира
се, участието на БСП в тези процеси никога не е било нито маловажно, нито
безучастно. Резултатите от управлението на Жан Виденов са пример за това.
Но като цяло може да се каже, че в рамките на прехода БСП обикновено водеше ариергардни боеве с цел да запази нещо от старото или да омекоти нещо от
новото. По същество историческият тренд се задаваше от десницата. „Вятърът
на промяната“ духаше с пълна сила в нейните платна и тя разполагаше с нещо
толкова рядко срещано в политиката като „историческа легитимност“ – сякаш
самият дух на времето беше на нейна страна. Именно затова на този фон резултатите са толкова умопомрачителни.
Как се стигна до тях? За да извърши икономическата трансформация,
българската десница избра за свой модел „реституцията преди приватизацията“. Под знамето на „историческата справедливост“ бяха върнати огромни активи, но тази справедливост не означаваше, както се разбра по-късно, „обществен интерес“, а още по-малко „икономическа ефективност“. Резултатът беше
„овъзмездяване“ на една малка прослойка от българското население, а всички
надежди от нея да се роди новият български капитал и капитализъм се оказаха неоправдани. Другият резултат обаче се оказа с далеч по-тежка цена: разгром на българската индустрия, разкъсване на икономическите връзки вътре
в страната и загуба на пазари зад граница. Още по-директен и бърз резултат
даде т.нар. връщане на земята в реални граници, което буквално разпарчетоса
територията на страната и върна земеделието не години, а столетия назад. В
социален и в политически план обществото беше изкуствено поляризирано и
разединено. Върлуващият антикомунизъм беше лесно и привидно вярно обяснение на миналото и настоящето, но се оказа напълно негоден като доктрина
за бъдещето, в него отсъстваха каквито и да е рецепти как да се построи „но-
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вият свят“. Самата приватизация, макар и страшно закъсняла, беше проведена
изключително неефективно, непрозрачно, с драстичен държавен произвол и
дирижирано с цел политически да се отгледа и опитоми вторият нов български капитал и капитализъм (след като реституцията не роди първи такъв).
Схемата за постигането му бяха станалите нарицателни РМД-та (работническо-мениджърски дружества). Резултатът от всичко това също беше далеч от
очаквания – българската икономика се превърна в дребна, неконкурентна и
изостанала. А усилията на тогавашния СДС да създаде елит, контраикономически на елита на БСП, също претърпя крах, защото този квазиелит бързо се
еманципира от създателите си и ги изостави. Социалният удар обаче беше колосален, особено що се отнася до възможността за някакво бъдеще. Бяха ликвидирани, тъй като излезе, че са структурно и политически излишни, именно
онези прослойки, за които споменах, че биха могли да бъдат флагмани на новия български капитализъм – научно-техническата интелигенция, развойните
институти, вертикално интегрираните големи държавни предприятия, техните мениджърски екипи.
В политически план това беше постигнато на два пъти от тогавашната
българска десница в лицето на СДС. Веднъж, при правителството на Филип
Димитров, във формàта „коалиция“ и втория път, при правителството на Иван
Костов, във формàта „партия“. Идентичните им резултати изискват по-дълбоко
вглеждане в причините за тях. Според мен основната от тях е липсата на автентична дясна идеология. Проиграха се различни форми на организация, различни лица и личности, но при липса на съдържание резултатите неизбежно се
оказваха едни и същи. Липсата на идеология беше компенсирана със създаването на приятелски кръгове, приятелски банки, квазиикономически групировки.
Голямото следствие беше, че българската десница не просто се дискредитира в
очите на обществото, тя се и делигитимира като негов представител. Най-лошото обаче беше неотвратимото и досега делигитимиране на самата политика
в нейния древногръцки смисъл – като „работа за общото благо“.
Но има и още нещо – българската десница се оказа неспособна не само да
си формира собствена идеология, а дори да проумее и да осъществи на практика азбучната архитектура на капитализма и демокрацията: как се прави свободен пазар (а не придворни монополи, които фактически са политически каси),
как се правят работещи и независими институции (а не послушни учреждения
– тих пристан за политически назначения), как се разделят властите с цел да
са по-ефективни (а не да се сливат в един център-личност с илюзията, че така
са по-ефективни), как се осигурява върховенство на закона (а не да се пишат и
пренаписват закони според човек, случай или прищявка), как се създава дребен
и среден бизнес (а не постоянно малтретираща го държава). Така следдесетоноемврийската десница повтори съдбата на преддеветосептемврийската десница
– поредица от разцепления и ялови съюзи, водачи с къс хоризонт в мисълта
и конюнктурни цели в действията. Показателно е, че нито един от водачите
на десницата не се оказа обществен мислител или учен от сериозен мащаб. В
резултат тази десница – да напомним за нейната „историческа легитимност“
– имаше шанса да се превърне в новия „строител на съвременна България“, но
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в крайна сметка се нареди сред авторите на поредната национална катастрофа,
този път в мирно време.

Актуалното състояние
За да се разбере разпадането на българската десница на „традиционна“ или
„историческа“ – имам предвид СДС, ДСБ, нововъзникналата партия със стари
лица „Единство“, и „нова“ или „истинска“ – имам предвид най-вече ГЕРБ, но и
самозаявилите се дяснонационалистически формации като ГОРД, каквато претенция последните имат, трябва да се проследи нейната траектория в последните десетина години. Загубата на парламентарните избори през 2001 г. се оказа смъртоносен удар срещу тогавашния СДС. Настъпилите след това процеси
могат да се определят с една дума – „имплозия“. Именно липсата на идеология,
компенсирана чрез основано на икономически зависимости вертикализиране
на властта и в партията, и в държавата, детерминира случилото се. Рухването
на могъщия съюз-партия и превръщането му в пъзел от шлейфове около вчерашни лидери освободи политически терен, който, както се видя впоследствие,
НДСВ не успя да усвои. Така „традиционната“ десница окончателно загуби и
лице (доколкото го е имала вън от това на антикомунизма), и лица (доколкото
старите се оказаха дискредитирани, а нови просто нямаше), и структура (доколкото разпадът я обрече на мъчителни опити за ново обединение на вчера
разделили се уж-съратници), и на електорат (който се свиваше като шагренова
кожа, отвратен от случващото се и мигриращ към други политически представители). Този процес обаче не кристализира във формулиране на дясна идеология, носена от нови лица, и закономерно се превърна в омагьосан кръг от личностни сблъсъци, лишени от какъвто и да е обществен и политически смисъл,
които продължават до днес. Но нуждата дясното политическо пространство да
бъде по някакъв начин представено остана.
Може би тук е мястото за няколко думи по темата как в политиката нещата
„могат да се случат“. Съществуват три варианта. Първият е чрез изграждането
на даден политически проект около една или няколко личности. Вторият – чрез
използването на вече създадена структура. Третият – чрез операционализирането на идея. Намирам за очевидни плюсовете и минусите на всеки от тези
варианти. При първия рисковете са най-големи, тъй като става дума за човек
с неговите върхове и падения, успехи и грешки. А и българската история поне
досега се е показала скромна, що се отнася до политическите личности от исторически мащаб. Освен това пред такава конструкция винаги е стоял проблемът
с наследника. Възможностите също са известни: стремителен и бърз скок, особено улеснен от масмедийността на днешното време, което произвежда далеч
повече образи, отколкото смисли. При втория проблемът се свежда, от една
страна, до това, че въпросната структура трябва да е предварително налична,
т.е. да съществуват традиция и породени от нея групово сцепление и идентичност, а, от друга, че същата тази структура бързо става куха, ако в нея не се
влее съдържание. Така стигаме до третия вариант, който предлага най-голяма
перспектива и трайност. Разбира се, една идея, лишена от личности, които да я
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представляват, и структури, които да я подкрепят, е просто кабинетно занимание, но пък отсъствието на идея е всъщност липса на часовник или компас, без
които всеки път се превръща в тресавище.
„Преведена“ в българския политически пейзаж, лесно можем да познаем
участниците в тази схема. „Традиционната“, както и „новата“ десница категорично попадат в първия вариант. Към втория с известна условност можем да
причислим ДПС – в този случай наблюдаваме както групираност около една
неизменна личност, така и силна идентификация около една структура, която
през времето е произвела немалко свои кадри и която позволява на Движението да не се разцепва при периодичните им напускания. В третия вариант
попада с все повече уговорки БСП като структура с дълга история, традиции и
личности, но най-вече с един макар и все по-избледняващ идеологически фундамент. Така българската политика се оказва центрирана далеч повече около
личности, отколкото около идеи. Непреодолимият порок на десницата е неспособността й да формулира своя идеология, а на левицата – неспособността й да
осъвремени своята и дори не особено срамежливият й отказ от нея.
Именно демонстративният отказ от каквато и да е идеология, дори от политика в класическия смисъл на думата, стои в основата на финалния засега
акорд във фалшивото развитие на българската десница в лицето на последното
й отроче – ГЕРБ. Това лице е едновременно комично до фарс, но и зловещо до
откровена хунта. Докато при Симеон Борисов този отказ беше на едно (псевдо)сакрално ниво, гарнирано с обръщения „Ваше Величество“ и целуване на
ръка, при Бойко Борисов той е на възможно най-профанно, дори просташко
ниво, където Бог е просто „началникът“, за когото всяка изхарчена пара, пък
било тя и европейска, е добре дошла. ГЕРБ замества идеологията и политиката, а в по-широк смисъл и закона и институциите, с откровен волунтаризъм,
популизъм, репресия и олигархия. Образно казано, ако въпросният Борисов
разбира от всичко, може всичко, решава всичко, помни всичко, знае всичко,
отговаря за всичко и не зависи от никого, то на този свят и в този живот няма
нужда нито от закон, нито от правило, нито от държавна институция, нито от
обществена йерархия, нито от личен авторитет, нито от собствено мнение. Така
в този уродлив до гротеска и преобърнат миропорядък става възможно и нормално четвърторазреден футболен отбор да се вози с правителствен самолет,
археолози да бъдат съветвани да работят „по калорифер и ватенка“, драсканици по салфетки да бъдат описвани като графики на Пикасо. В този миропорядък обаче се оказва възможно и нормално бюджетът за подслушване да бъде в
пъти по-голям от помощта за лечение на деца в чужбина, а бюджетът на МВР,
преживяващ постоянни актуализации, да бъде по-голям, отколкото на социалното министерство.
Все пак вън от горните констатации е необходимо по-дълбоко вглеждане
в причините за подобно явление, тъй като ГЕРБ премина през и спечели последователно кметски, европейски, парламентарни, местни и президентски избори. На първо място, колкото и неприятно да звучи, е дълбоката деградация на
българското общество. Това общество даде властта на ГЕРБ, но само 4 години
преди това я даде на НДСВ, а още 4 години по-рано – на СДС, а още 2 години
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по-рано – на БСП. Подобни преливания на мнозинства в толкова кратки интервали с последващо почти тотално отричане говорят за липса на политическа
зрялост, за групов копнеж по силна ръка, за месиански очаквания и еснафски
разочарования. За тази деградация също има обяснение: нестихващите социални и икономически експерименти, споменатата криза в образованието, обезкървяването на нацията, промененият характер на икономиката, основана на
услугите без висока добавена стойност. На второ място като обратна страна на
монетата стои колапсът на българската политическа класа и партийна система.
Днес тя се схваща като – и действително е – непредставителна и нефункционираща. Тя е непропусклива и дълбоко оплетена в икономически зависимости.
Този колапс вече прераства в основателни съмнения за честността на самия избирателен процес. Симптоматични в това отношение са нововъведени понятия
като „изборен туризъм“ и „корпоративен вот“. На трето място е състоянието
на българската държава, която по-скоро слугува на силните на деня, отколкото
да работи, тя корумпира и самата тя е корумпирана, тя репресира. На четвърто
място, като относително нов феномен, е слугинажът на медиите, които, забравили своята обществена отговорност, директно изпълняват политически поръчки, промивайки мозъци сред все по-големи групи от населението. Всички
тези причини в крайна сметка заличават границата между публично и частно, а
в ничията земя помежду им отдавна е разцъфтяла сивата зона на обществените
поръчки и усвояването на европейските фондове и липсват Единната система
за борба с организираната престъпност и електронното правителство.
Съществува и друг ред от причини, които обясняват възхода на ГЕРБ и
продължаващата подкрепа за него. Те също трябва да бъдат ясно артикулирани.
На първо място тук стои личността на Бойко Борисов: неговата пълна съответност спрямо огромна част от българското население, рефлексът му да напипва
и да реагира на възникващите проблеми, без никога да ги решава по същество,
но и способността му винаги да се отървава от отговорността за (псевдо)решенията им, парвенюшката му „диалогичност“, която създава илюзията, че всеки
е чут и представен, все още неизтощената му тефлонова харизма, по която трудно се полепят очевадните неуспехи. На второ място е вярната преценка да се
заложи в политически и икономически план на най-консолидираната, най-лесната за управление, разполагащата с най-много информация и монопол върху
средствата за принуда и количествено най-голямата сред държавните служители прослойка – корпуса на настоящите служители на МВР. Към тях трябва
да добавим и скритите, лепкави и твърде често престъпни мрежи на бившите
служители в това министерство. Показателно е, че във време на криза единствено МВР се оказа „свещена крава“ – там редукция на бюджета или каквато и
да е реформа просто не се случиха. Напротив, възможностите и проявите на
безнаказан произвол нараснаха до степен, в която МВР практически окупира и
постовете на главен прокурор и председател на ВАС. Тъжна, жалка и зловеща
е тази кулминация, в която на 23-тата година от българския преход, започнал
с лозунги за свобода, права и демокрация, на власт се оказа онтологичното отрицание на дори най-стеснената дефиниция за човешка свобода – „ченгето“, и
то по силата на свободни и честни избори. Азбучната максима на демокраци-
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ята, че „мястото на генералите е в казармата“, очевидно е отдавна забравена в
България. На трето място е верният усет за обществените настроения, за това
как се печели подкрепа. Беше заложено на видими и осезаеми резултати – магистрали, мостове, спортни зали и друга инфраструктура. Въпросите за цената,
качеството, нуждата, изпълнителите и преценката дали точно това са важните
за момента приоритети удобно останаха „зад кадър“. На четвърто място е все
по-малко прикритата репресия срещу неудобни, критични и несъгласни гласове, която да създаде усещане за безалтернативност. Такъв беше случаят със
съдия М. Тодорова и с бившия министър Тр. Трайков.
И все пак какъв е резултатът от управлението на ГЕРБ? Жестоката истина
показва, че това е било „изяждане на готови пари“. Последователно бяха национализирани и изхарчени средствата от резерва на НЗОК, частните пенсионни
фондове, фискалният резерв, фондът за изваждане от експлоатация на блоковете в Козлодуй. Срещу всички тези разходи не стои нито една реформа – все
едно дясна или лява. От тази гледна точка управлението беше популистко и
волунтаристично – предприемаха се внезапни, необмислени и хаотични промени, които веднъж възбудили нечия съпротива, бързо биваха прекратявани
или модифицирани, т.е. правителството се плъзгаше по линията на малкото
съпротивление. По същия начин бяха назначавани и освобождавани министри, чиновници, служители. Нещо повече, това управление не проведе нито една
антикризисна мярка – било то в подкрепа на бизнеса, било в подкрепа на бедните и средните слоеве от населението, които се оказаха най-потърпевши от
кризата. Напротив, неразплащането на вече извършените държавни поръчки
в началото на мандата допълнително и надълбоко потопи и без това декапитализираната българска икономика. Разбира се, в този „бизнес модел“ имаше
и печелещи – големите частни компании, на чието монополно положение така
и не беше посегнато: ГБС, Лукойл, НЕК, компаниите на В. Божков в хазарта,
където единствено има преференциална ставка по ДДС. Именно при такъв
„бизнес модел“ става нормално и някак по човешки интимно българският министър-председател да сподели как играе карти с шефа на единствената рафинерия в България, която всячески възпрепятства каквато и да е конкуренция
и внос на горива от чужбина и която упорито отказва на българската държава
да монтира измервателни уреди на инсталациите си, за да се види поне какво
и колко влиза и излиза от нея. При такъв „бизнес модел“ се оказва нормално и
дори заслужаващо уважение същият министър-председател да протекционира
алкохолен бос, чиято спиртоварна е отдавна затворена заради митнически нарушения, но въпреки това продължава да работи. В този изкривен огледален
свят дори агентурното досие на същия този министър-председател, в което той
е едновременно и организиран престъпник, и доносник, сякаш се оказва белег
на социален престиж, пред който българските специални служби и прокуратура немеят и дават невнятни полуобяснения. Всичко това насочва към нещо
далеч по-важно и дълготрайно като последици – окончателното развращаване
на нравите, на представите за дължимо, законно, морално и правилно. Настъпилата пълна анихилация на закони и институции от желанията и прищевките
на един-единствен човек в крайна сметка обезсмисля и унищожава демокраци-
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ята и правовата държава като такива. Така българската държава продължава да
работи само след персонална санкция „свише“, удобно забравяйки, че правовият ред е анонимен, институциите – също, че правилата важат за всички, както
що се отнася до техните права, така и що се отнася до техните задължения,
че демокрацията в крайна сметка е процедура. Разделението на властите беше
силово изкоренено, доколкото въобще го е имало. Показателно за слабостта
и неустойчивостта на българската демокрация е, че при първия по-сериозен
социален трус след няколкото „сити години“ правителството удобно подаде
оставка, а обществото възторжено я прие. Дължимата отговорност на властта, разписана и в Конституция, и в закон, отново остана „извън кадър“, но за
сметка на това същата тази власт съвсем по свойски влезе в ролята на жертва
и съвсем искрено заигра опозиция на самата себе си, което и досега милостиво
бива възнаграждавано от потърпевшото българско общество под формата на
неувяхваща подкрепа за ГЕРБ. Трудно е човек да не се изкуши да препрочете
безсмъртните текстове на А. Константинов, както и да не си спомни за всички
онези апостоли на лявата идея, които мъчително, дълго и рискувайки живота
си са разпръсквали светлина в неосъзнатите умове на своите съвременници.

Перспективите
За да се видят те, няколко на пръв поглед противоречащи си факта трябва
не само да бъдат осмислени в дълбочина, но и да бъдат схванати като взаимносвързани. От една страна, България изглежда интегрирана във външен план – тя
е член на ЕС и на НАТО, дори участва в международните интервенции на ООН
и на Пакта в Афганистан, Ирак, Босна и Косово. Във вътрешен аспект също
изглежда подредена – съществуват т.нар. демократични институции, законите
са в сила, произвеждат се избори, съществува някакъв пазар, основан на частна
собственост, страната даже е най-централизираната в целия ЕС. От друга страна, качеството на всичко това убягва на окото – България не само не успява да
направи необходимия й модернизационен пробив, но дори не е в състояние да
интегрира и да развива собствената си територия и население, което необратимо намалява. Защо се получава това, каква е причината?
Ясно си давам сметка, че тезата ми е дискусионна, но смятам, че генералният проблем, пречещ на българското развитие, се корени в отношенията между
държава и капитал. Какво имам предвид? Малцина днес си спомнят, че капитализъм и демокрация са две съответни понятия и два огледални обществени факта. Аналогът на стопанската свобода са политическите права. По същия начин
аналог на пазарната конкуренция е състезанието между политическите идеи и
партии. В крайна сметка в основата и на капитализма, и на демокрацията стои
реалното право на избор и произтичащата от него отговорност. Далеч съм от
мисълта да оправдавам капитализма, наричайки го хуманна обществена система, и не това е темата на тази статия. Важното е да се схване взаимната връзка между демокрацията и капитализма, доколкото само тя досега в човешката
история е доказала възможността си за постъпателно развитие и причината за
това е именно правото на избор, което е правило възможна промяната – първо в
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икономически, а оттам в социален и в политически аспект. Затова капитализмът
се оказва толкова адаптивен. Тук не бих искал да обсъждам и идеите на Ж. Атали за разкъсването на демокрацията от капитала – това също е друга тема.
Бих искал да изведа като причина за случващото се в България амбивалетното отношение между държава и капитал, което препятства създаването на
автентичен капитализъм и спъва общественото развитие. Причината за тази
амбивалетност се крие в изначалната слабост на българския капитал, който,
оставен сам, е безпомощен и поради това всякога се нуждае от подкрепата и
защитата на българската държава. От своя страна тази държава се превръща
в капиталист и поема присъщата по принцип на капитала историческа задача да бъде „агент на модернизацията“. Тази връзка между държава и капитал
обаче никога не е била „непорочна“, доколкото никога не е стъпвала на ясни
принципи като пазар, конкуренция, равенство. Така държавата е бивала постоянно „корумпирана“ от капитала, който я източва, но също така и самият той е
бивал „корумпиран“ от държавата като зависим от нея. През тази призма стават лесно обясними аналогиите между извънбюджетните кредити за воденето
на войни за национални катастрофи, вчерашните неуспешни приватизации и
реституция, днешните порочни обществени поръчки и утрешните проблеми с
европейските фондове. Затова не е странно, че България дълго ще чака, ако въобще дочака, влизането си в Шенген и най-вече в Еврозоната – те са истинският
лакмус за готовността на страната да се присъедини към общност, изградена
върху коренно различни от нейните принципи. Все пак трябва да се внесе едно
уточнение. Ако изграждането на новия български капитализъм беше политически зависимо в периода 1989–2001 г., то оттогава до днес все по-ясно се вижда
обратният процес – на икономическо обсебване на политиката. И двете схеми
обаче не преодоляват изначалния проблем – неспособността на българския капитал за самостойно, независимо и постъпателно развитие, в основата на която
стои ниската степен на вътрешно натрупване и голямата степен на пилеене,
основно при трансферите „през“ и „от“ държавата. Именно по тази причина
отдавна у нас ЕС се схваща не като цивилизационен избор, а като директен
„снабдител със средства от последна инстанция“ за всичко – от пътища до църкви. Такова е и българското схващане за солидарността, която стои в основата
на европейския проект – еднопосочно, към „нас“. Това е причината в България
никога след 10 ноември 1989 г. да не е съществувала истински дясна партия,
просто защото не е съществувал онзи тежък корпоративен капитал, когото тя
да „пази“ – корпоративният капитал се е създавал и развивал единствено „от“
и „чрез“ държавата. По тази причина не съществува и български държавник,
който да е бил либерал или консерватор, но да не се е превърнал в откровен
етатист, веднъж застанал на държавното кормило.
Като се следва тази логика, става ясно, че няма как България да излезе от
кризата си, дори след като световната приключи: при подобна схема на разпределение и преразпределение на ресурси те винаги ще се оказват дефицитни и
ще се отклоняват към имащите, а не към нямащите, ще се формира олигархия,
която на свой ред ще доизсмуква още повече ресурс и всячески ще се бори срещу всякаква промяна. Трябва да е категорично ясно, че в такава схема отсъст-
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ват стимул (тъй като липсва реален пазар, който да го „възнаграждава“), свобода (доколкото всеки и всичко е зависимо от една произволна държава, справка
– МВР, ДАНС, прокуратура...), сигурност (при колапс на съдебната система и
липсващо върховенство на закона), дори информация (неспособността даже
да се преброят живеещите в България хора и колко от тях могат да гласуват).
По тази причина няма как да има развитие. Но има и още едно следствие: големият резултат от порочните отношения между държава и капитал е липсата на
общество. Не е случаен фактът, че през всичките 23 години от началото на промените държавата е засилвала натиска, регулациите и данъчната тежест именно
върху свободните професии, от които винаги са излизали идеите за промяна
и прогрес и техните носители. Не е случаен и опитът на политическата класа
чрез държавния бюджет да дублира и така да опитоми гражданското общество,
създавайки „свои“ неправителствени организации.
Ясно си давам сметка, че разкъсването на този омагьосан кръг минава
през по същество либерални мерки – изтегляне на държавата от икономиката,
отваряне на редица пазари като енергетиката за конкуренция, свиване на администрацията, премахване на редица регистрационни и лицензионни режими и
т.н. Обратната страна на този процес би била реална реформа в съдебната система, но най-вече в системата на МВР (надали има друго министерство, което
самò да се нарича „система“), категорична промяна в сферата на образованието
(като ключ към бъдещето), но най-важната промяна трябва да е в данъчното
облагане – в преобръщането на съотношението между преки и косвени данъци. Докато то е такова, каквото е сега, не може да се отвърже потреблението,
нито да се създаде средна класа като гръбнак на обществото, която да е независима, а оттам и да е в състояние да прави свободен политически избор.
Очевидно е, че подобни надежди днес са неоправдани. Предсрочните избори, на които се очертава „лека“ и „с малко“ победа на ГЕРБ, но с принудителна коалиция след това, не са вярното решение. България по-скоро рискува да
влезе в дълъг период на политическа нестабилност по „италиански сценарий“,
която няма да реши нито един от стоящите пред нея въпроси. Трагедията на
едно ново правителство на ГЕРБ би била същата като на старото и според сполучливия израз на неизвестен автор може да се опише така: „държава, управлявана от бавноразвиващи се, не може да се развива по-бързо от тях“.
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а да си обясним особеностите на днешния български капитализъм, следва да имаме предвид
ключовите особености на капиталистическото натрупване, водещо до съответно преразпределение
на собствеността между различни социални групи и
региони. Най-добре можем да си отговорим на този
въпрос, като направим две сравнения: с начина на
капиталистическо натрупване в класическа капиталистическа страна като Англия и с начина на капиталистическо натрупване при първия български капитализъм.
Кои са основните източници на натрупване
в Англия между ХVІ и ХVІІІ век? На първо място са
външните източници на натрупване на капитал от
капиталистите: (1) пиратство – пиратите получават
дори звания от английската кралица; (2) робство в
колониите в продължение на няколко века; (3) колониално разграбване на ресурси от целия свят в продължение на няколко века.
Вътрешните източници на капиталистическо
натрупване идват от: (1) заграбване и разпродажба на
църковни имоти от Хенри VІІІ в началото на ХVІ век
с отказа от католицизма; (2) заграбване на общински
земи за пасища, при което „овцете изяждат хората“
(Томас Мор); (3) неограничена капиталистическа експлоатация на наемни работници; (4) самоограничения и протестантска етика на дребните собственици
капиталисти.
Кои са основните източници на капиталистическо натрупване при първия български капитализъм между 1879 и 1944 г.? Външни източници няма и
това е същностна характеристика в сравнение с държавите от капиталистическия център. Нещо повече,
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в резултат на наложени репарации и контрибуции, поради загуби във войните,
имаме изтичане на национално богатство навън. Следва да се отбележи обаче,
че политиката на различните български правителства е насочена към протекционизъм, високи защитни мита, за да могат да създадат условия за развитие на
българските капиталисти и да намалят възможностите за изтичане на ресурси
навън.
Вътрешните източници са: (1) заграбване на селскостопански земи на
изселено турско население в края на Освободителната война; (2) самоограничения на дребните собственици, за да могат да оцелеят на пазара; (3) висока
норма на експлоатация на работниците, която е средно по-висока по това време, отколкото в развитите западни страни; (4) изземване чрез данъчната система на ресурси от населението, концентрирането и преразпределението им
чрез държавата, за да може да се развива капитализмът. Очевидни са много
по-големите ограничения и липсата на възможности в сравнение с класическа
страна от капиталистическия център като Англия, което обяснява неуспехите,
недоволството и в крайна сметка отхвърлянето на този капитализъм у нас.
Коренно различна е ситуацията на капиталистическо натрупване у нас
след 1989 г., което предопределя развитието на един много по-различен капитализъм. Можем да го дефинираме с три основни черти – компрадорски, клептократски и периферен.

1. Компрадорски капитализъм
Кои са основните източници на капиталистическо натрупване при втория български капитализъм, след 1989 г.? Следва да се отбележи, че той се създава в условия на натрупване от страна на населението при социализма на
огромна индустриална база в ръцете на държавата и на значителни лични спестявания и лична собственост.
Външни източници на капиталистическо натрупване липсват, но за
сметка на това се активизират източници за разграбване за собственост, т.е.
за ускорено изтичане на национално богатство по посока към транснационалния капитал. Голяма част от тези източници идва от страните от капиталистическия център или от офшорки. Това е радикално различие в сравнение
с първия български капитализъм, в сравнение с британския капитализъм, а и
с други страни от капиталистическия център, които извличат ресурси от останалия свят. Една голяма част от националното богатство се приватизира от
външни фирми и от чужди компании, главно чрез офшорки, на цени много
по-ниски от себестойността. Част от това богатство се купува от конкурентни
фирми, машините се разпродават и производството се премества другаде. Дошлите отвън фирми, които наемат например шивачки на ишлеме, осъществяват
експлоатация в мащаби от времето на ранния капитализъм и изнасят принадена стойност от страната. Основни инфраструктурни обекти и природни ресурси са дадени за експлоатация на транснационални компании, изнасящи ресурси. В това отношение изтичането на капитали е улеснено от компрадорския
характер на създадената политическа класа. Ключова характеристика на този
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капитализъм е, че той е компрадорски капитализъм.
В резултат на нарастващата външна зависимост връх взе компрадорска
политическа върхушка, която служи не на българския народ, а на чужди интереси, продавайки с корупционни схеми ключови сфери на обществото или
просто унищожавайки ги под чужда диктовка или поради слабоумие. Така бяха
ликвидирани съзнателно от определени политици, без да им се търси каквато
и да е отговорност, селското стопанство, гигантски напоителни системи, престъпно бяха закрити І, ІІ, ІІІ, ІV блок на АЕЦ „Козлодуй“, научно-техническото
разузнаване. Транснационалният капитал получи за жълти стотинки инфраструктурата на страната, цялостната енергийна структура, аерокомпания „Балкан“, БТК, златодобива на страната...
При това, за разлика от първия български капитализъм, сега имаме много мощни апарати за налагане на неолиберална идеологическа хегемония, създаваща съответната идеологическа мъгла, с която да се скрие онова, което се
прави. Сред тези идеологически апарати за първи път са финансираните отвън
граждански организации, създаващи пропагандно-идеологическа среда и псевдогражданско общество, базиращо се на публична сфера, в която доминира
неолибералното прокапиталистическо и антикомунистическо съзнание. Неоколониални идеологически апарати за „мека сила“ (евфемизъм за добре известното „пропагандно оръжие“ и „агент на влияние“) вместо предходните колониални армии. „Тинк танковете“ вършат много по-успешно работата на танковете
и на армиите. Там, където „тинк танковете“ не са допускани, могат да дойдат,
разбира се, и танковете в буквалния смисъл на думата, както стана в Близкия
изток. При това колкото повече се влошават нещата, толкова по-кресливо това
съзнание се стреми да продължи да налага своите идеологеми, съдържащи се
в две фрази – „реформиране на институциите“, т.е. допълнителното им разбиване на практика, и „виновни са комунистите и ченгетата“, т.е. създава се изкупителна жертва, която да скрие факта на провала на прокапиталистическия
проект.

2. Клептократски капитализъм
За да разберем тази характеристика на българския капитализъм, би следвало да имаме предвид двата основни вътрешни източника на капиталистическо натрупване – държавната и личната собственост на населението.
Първо. Това е разграбването на държавната собственост чрез разрушаване на контролните системи и чрез корупционни сделки.
Разбиването на контролните институции създаде възможност за прехвърляне на гигантско количество обществено богатство в частни ръце с посредничеството на политиката и политиците, т.е. мащабите на прехвърляното богатство са такива, че при сринати основни системи на държавата и претъпкани
структури с чужда агентура или с хора, които лесно могат да бъдат купени от
новопоявил се капиталист, по същество имаме ситуация на използване на държавата и на нейните институции като инструмент за гигантски безсистемен
грабеж – невиждан в историята.
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Особена роля играе директният грабеж с помощта на силови групировки,
чрез различни престъпни дейности – контрабанда, наркотици, проституция и
пр. В него особено важно място имат силови групировки на бивши работници в МВР и на спортисти, аналози на пиратите в периода на първоначалното
натрупване на капитала – поради срутването на държавата и на нейните контролни системи в началото на 90-те години те поемат определени функции по
сигурността на гражданите чрез съответни частни институции и допълнително разграбват държавата. Те успяват да заграбят, да натрупат богатство и да го
легализират, а някои дори да се включат в управлението, особено чрез правителството на ГЕРБ.
Вторият източник на вътрешно капиталистическо натрупване след
1989 г. е грабежът на лична собственост от населението.
Най-напред се иззеха натрупаните по времето на социализма лични спестявания на българското население. Това стана чрез спекулация при ценовите
шокове през 90-те години, както и чрез т.нар. кредитни милионери при голямото банково източване през 1996–1997 г. Общото между всички тези форми
на първоначално натрупване на капитали е, че то става не чрез производствена
дейност, а чрез разграбване и преразпределение на вече натрупано богатство на
държавата или на голямата маса от хората във формата на спестявания, направени при социализма.
При капитализма грабежът на натрупаното от обикновения българин се
ускори със световната криза, когато немалко хора бяха принудени да залагат
строените си при социализма жилища, за да оцелеят или за да получат кредит
за развиване на бизнес, който се проваля. Това породи нарастваща вълна от
бездомни и клошари.
Българските граждани са ограбвани и чрез особеностите на данъчната
система – огромната част от данъците са косвени и България се оказа страната
с най-голям относителен дял на косвени данъци, които се вземат от цялото население, а капиталистите са много по-малко засегнати.
В този смисъл и двете основни форми на първоначално натрупване на
капитала, характеризиращи българския преход, ни насочват към един мародерски и клептократски капитализъм, израсъл върху грабежа на натрупаното
от някого другиго, след като политическите структури, на които се е градила
контролната система върху собствеността, са унищожени и се е получило „разграждане на системата“, както се говори в началото на 90-те години на ХХ век.
Зад метафората за „разграждане на системата“ реално се крие разграбването
на собствеността от тези, които са били по-бързи, по-безскрупулни, създали са
алтернативни силови структури. Няма период в българската история, в който
такова гигантско обществено богатство да е било преразпределено и присвоено за съвсем кратък период. Основната част от частното богатство е натрупана чрез разграбване на гигантската собственост на построеното преди това от
социализма, което е било възприемано като общонародно богатство. Първоначалното натрупване на капитал, което би трябвало да характеризира т.нар.
преход, по същество е гигантско разграбване на капитала. Така първоначалното натрупване на капитала при прехода към втория български капитализъм
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ражда този специфичен „мародерски капитализъм“, опиращ се на слабите или
корумпирани държавни институции и на грабежа на изоставеното богатство.
Затова този капитализъм трудно може да получи легитимност в очите на милионите хора. Няма как той да създаде в техните представи идеята за „американската мечта“. Той ще си остане и ще бъде възприеман като бандитски капитализъм, мутренски капитализъм, спекулативен капитализъм, мародерски
капитализъм.

3. Периферен капитализъм
До 1989 г. българската икономика е в основни линии затворена за страните
от капиталистическия център с по-малко от 10% от вноса и износа. Световната социалистическа система е обособена от държавите от капиталистическия
център и това й дава възможност да се развива без опасност за асиметрични
отношения, чрез които от нея да се изсмукват ресурси.
Преходът към капитализъм води до противоположна ситуация – максимална откритост на страната. При последната международна класация на глобализацията за 2012 г. България се оказва най-глобализираната страна на Балканите и между страните в света с много висока глобализация, т.е. с максимална
отвореност за глобалния капитал. При това следва да се има предвид, че основната част от глобалния капитал разграбва страната чрез офшорни фирми, които не дават възможност той да бъде идентифициран, нито грабежът проследен.
По своята отвореност към глобалния капиталистически пазар България заема
22-ро място в класацията на Ernst & Young за равнище на глобализация, като на
първо място е Хонконг, а забележете – САЩ е след нея, на 25-о място. България
е по-отворена за външния свят от САЩ и върху нея глобализационните потоци
могат да действат много по-силно. От балканските страни след нас е Румъния
на 31-во, а Гърция на 35-о място, Китай на 44-то, Турция на 46-о. Индикаторите
за измерване на глобализацията включват откритост за търговия, движение на
капитали, размяна на технологии и идеи, движение на работна ръка, културна
интеграция1. Забележете, България, чиято икономика претърпя катастрофални разрушителни следствия през последните 23 години, е по-глобализирана от
САЩ, докато Турция е най-малко глобализираната страна на Балканите, но в
същото време с най-успешно развиваща се икономика и с най-силни институции. В много отношения това ни дава обяснение за станалото в началото на
глобализацията в повечето балкански държави. Степента на глобализираност
може да бъде плюс и минус, може да е предпоставка за по-лесно привличане на
ресурси на съответната територия и за ускоряване на развитието й, но и за полесно извличане на ресурси и за периферизацията й. На Балканите като цяло,
като се изключи Турция, действа по-скоро процес на извличане на ресурси и
степента на глобализация увеличава тези предпоставки. Неолибералната глобализация се оказа полезна главно за държавите от капиталистическия център
– в Европа главно за Германия, – които успяват да печелят от нея, докато при
голяма част от останалите балкански държави имаме катастрофални следствия. Като цяло Европа, въпреки призивите и опитите за солидарност, ускорено
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се раздели на център и периферия.
Подобни процеси протичат и в статута на България в ЕС. За разлика от
предишното й положение спрямо СССР, който доминираше политически, но
от гледна точка на структурата на икономическите отношения и равнището на
живот имахме висока степен на равнопоставеност, сега страната ни е превърната в периферия на общността. Тя влиза в ЕС в момент, когато се засилват тенденциите на неолибералната интеграция, опираща се все по-силно на пазара и
на пазарната конкуренция, но пренебрегваща различията в производствени и
експортни възможности на държавите, мащаба и пазарния дял на фирмите им,
производителността, заплатите. С шест основни механизма става източването
на България от страна на по-силни държави от капиталистическия център.
Първият от тези механизми за превръщането на България в бедна периферия е навлизането в страната на чужди компании. Те получават концесии или
купуват наши предприятия и като монополисти извличат големи печалби, които отиват към по-богати държави, а в страната ни остават обезкостените или
все повече амортизирани основни фондове. Типичен пример в това отношение
са монополистите в енергетиката и във водната мрежа, които печелят тук и изнасят другаде печалбата си. Подобна е ситуацията и в банковата система – кредитът у нас е почти изцяло под контрола на чужди банки. При това почти няма
сделка с чуждестранна фирма, която да не е била в ущърб на националните интереси и обектите да не са продадени на загуба – като се започне от „Нефтохим“,
премине се през БТК и авиокомпания „Балкан“ и се стигне до сделките с ТЕЦ-1
и ТЕЦ-3 от „Марица-изток“. Впоследствие тези сделки са характеризирани като
„национално предателство“. Така е и с голяма част от инфраструктурата, особено с енергийната инфраструктура. Енергетиката в „Марица-изток“ се дава на
американска компания, като със сключения договор тя продава на българската
държава електроенергия на цени, които са три пъти по-високи, отколкото на
произвежданата от държавните ТЕЦ със същите лигнитни въглища. Отказът от
строеж на АЕЦ „Белене“ от правителството на Бойко Борисов става под американски натиск и се предполага, че с края на българската атомна енергетика това
допълнително ще облагодетелства тези американски компании в износа им на
огромно количество национален капитал при производството на електричество със собствени наши средства. Водоразпределителната мрежа в София и в
голяма част от страната бе продадена на чужди компании, които вдигат цените
с пъти, печалбите, които извличат, им дават възможност за гигантски заплати
на мениджърския персонал, а в същото време липсват достатъчно средства за
ремонт на амортизираната част от тази система. Особено скандални са сделките с електроразпределителните мрежи, които, купени от чужда компания,
многократно увеличават потребителските цени на тока и съответните средства също не остават в страната, а изтичат навън. Типичен пример за грабеж на
природни ресурси от поначало бедната на суровини и енергия България дава
австралийската компания „Дънди“–“Болкан Минерал енд Майнинг“. На нея й е
дадена концесия за извличане на злато от страната, за която тя плаща само 22.7
млн. долара за 9 години, а изнася 20 тона злато, което по цени от началото на
2012 г. струва 1.2 млрд. долара. Подобна е ситуацията с британската компания
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„Мелроуз“, която получава концесия за извличане на природен газ от находище
„Каварна“ на ниска цена, като се имат предвид прогнозите за количеството от
залежи на газ, а в същото време в концесионния договор няма никаква клауза
за санкция, ако тя не изпълнява условията му.
„Ниските доходи в голяма степен са резултат от развитието на икономика на ниската добавена стойност. Опериращи у нас големи компании, в т.ч.
с чуждестранно участие, провеждат корпоративен колониализъм, закриват
„меките“ дейности и изнасят добавена стойност. Експлоатират интелекта
и труда на българските граждани и, преди всичко – ресурсите на страната.
Държавата не прави нищо, за да ограничи масирания износ на добавена стойност. Подобен пример на неадекватна, недалновидна и хаотична политика е
този в зърнопроизводството. Там без намесата на държавата (слава, Богу!) се
извърши тиха революция. Отрасълът обаче не се развива дълбочинно. България
е втори в света износител на слънчогледово семе, но внася олио. Произвеждаме висококачествено зърно, а не развиваме животновъдство и преработваща
индустрия. Учили сме Европа как да произвежда зеленчуци, а днес ги внасяме
отвън.“2
Вторият механизъм на периферизацията на страната и на връщането й
назад е свързан с дерегулацията и отварянето й без ограничения към ЕС. Либерализацията на пазарите разрушава малките производители в страните от
периферията на Европа и така в България допълнително се вкарват фактори,
разрушаващи предходната промишлена система и превръщащи страната в
изостанала периферия. Веднага след промяната са ликвидирани всички високотехнологични предприятия, включително и такива, които са уникални, водещи в световен план, като например Завода за дискови устройства в Стара
Загора. Под натиска на държавите от капиталистическия център престъпно е
унищожено научно-техническото разузнаване, което както във всички страни
с догонваща модернизация играе важна роля в индустриализацията на страната. Ликвидирани са хиляди индустриални предприятия, а целият инженерен
и технически състав, стотици хиляди квалифицирани кадри са декласирани,
изхвърлени на улицата, със сринали се доходи или емигриращи. Българската
икономика е деиндустриализирана. Рязко бе намален делът за поддръжка на
наука, за изследователска дейност, внедряване, патенти, изобретения, рационализации. Ведомствените научни институти, инженеринговите звена, развойните звена, лабораториите, захранващи преди това икономиката с нови продукти, бяха унищожени или изнесени в Западна Европа в централите – майки
на транснационалните компании, купили съответните предприятия. Типичен
пример е фармацевтичната промишленост. Тя бе осигурена с мощни научни и
развойни звена. Те бяха изнесени на Запад, а у нас се извършва само дейността,
изискваща доминиращо неквалифициран труд по правенето на хапчетата. Към
това обаче следва да се добави още нещо – по-високата производителност на
труда и по-високата степен на субсидираност на селското стопанство в Западна
Европа води до евтин внос, който допълнително разрушава и селското ни стопанство. Резултатите от това са плачевни, те връщат България в много отношения в края на ХІХ век. Показателно за това е проведеното през 2012 г. поредно
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изложение „Произведено в България“. На него българските производители се
представят със стоки, с които са се представяли на Всемирното изложение в
Париж през 1900 г. – розово масло, мед, ракия, но липсва дори продукция на
леката промишленост, която се запазва за по-дълго след 1989 г., като обувки,
кожи, текстил, бижутерия.
Третият механизъм за извличане на ресурси и за тотално сриване на страната е грабежът на човешки капитал. Докато в центъра на капиталистическата
система в Западна Европа и в САЩ протича процес на създаване на икономики
на знанието, у нас се реализира противоположната тенденция – на унищожаване на институции и структури на знанието, на отмъкване на човешкия капитал
под лозунга за „свобода на движението“. Лекари, финансисти и програмисти са
основната част от младите хора, които напускат България, и в резултат здравната система у нас се срива, а по иновации сме на последно място в ЕС. Според
анализ на Съвета на ректорите между 7 и 10% от младежите заминават веднага
след като си вземат дипломата. Хиляди други заминават още след като са завършили средно образование или след висшето са поработили у нас. Докато
в България селското стопанство е ликвидирано, във Великобритания търсят
наши агрономи. Деинтелектуализацията на труда и производството намали
относителния дял на добавената стойност в произвежданите продукти, доведе
до ситуация, в която производителността на труда след 1989 г. падна съществено след унищожаването на уедреното селско стопанство и на индустриалната основа на страната. Това от своя страна допълнително срути заплащането
и доходите на българина, отдалечи го от развитите западни страни. В същото
време богатите страни от капиталистическия център изсмукаха и изсмукват
най-ценния капитал – висококвалифицираните работници, т.е. рязко намалява
относителният дял на хората, които могат да извършват дейности с висока добавена стойност. Кадрите се отглеждат и готвят в страната, за което тя е вложила много милиарди, но се получават наготово от развитите капиталистически
държави. В САЩ отглеждането на едно дете от раждането до завършването
на колеж струва средно 200 000 долара, т.е. ако приемем, че от страната ни са
изтекли например 200 000 човека с такова образование, ние сме подарили на
други страни само по този начин 40 трлн. долара. Това е гигантски грабеж под
лозунга за свобода на движението на хора, който е предпоставка за асиметрични отношения между центъра и периферията на световната капиталистическа
система.
Четвъртият механизъм е зверската експлоатация на човешки труд. Либерализираните трудови пазари като цяло водят до намаляване на заплащането,
като в същото време отслабва контролиращата роля на профсъюзите. В страната остават нискодоходни места, главно в услугите или в трудоемки производства. От чужбина идват тук инвеститори например в шивашката индустрия,
където срещу нищожно заплащане в полуробски условия работят десетки хиляди жени. Според данни на Евростат от 2012 г. 27%, или близо 600 000 от наетите в България са нископлатени работници с доход под прага на бедността.
Такива са на първо място работещите в шивашката, текстилната, обувната и
кожарската промишленост, в търговията на дребно, в хотелиерството и ресто-
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рантьорството, в социалните дейности, в обслужването на сгради и озеленяването, в селското и в горското стопанство.
Същата такава зверска експлоатация обаче откриваме и при голямата част
от търсещите препитание стотици хиляди имигранти в Западна Европа. При
изследване на трудовата миграция от колектив начело с Духомир Минев, подготвено за КТ „Подкрепа“, се констатира, че българите, които работят в чужбина, нерядко се оказват в положението на робите на Европа. На редица места в
страните приемници се раждат огнища на свръхексплоатация и на принудителен труд на нашенците. Стотици българи са жертви на нелегален трафик, свързан със сексуална и трудова експлоатация. Като цяло тенденцията е трудовата
миграция да се превръща в експлоатация и трафик на хора.
Индустриалният социализъм е ликвидиран и е създадена силно зависима
периферия на европейския капитализъм с потоизстискваческа експлоатация
и практики от ранните етапи на развитието на капитализма отпреди няколко века в страните от капиталистическия център. Единният пазар и единната
валута водят до това, че силните икономики стават по-силни и се отдалечават
от другите, независимо от кохезионните и структурните фондове на ЕС, насочени към премахване на дистанцията между развити и неразвити региони.
Независимо от това, че в продължение на години се инвестираха средства от
тези фондове в периферни страни като Ирландия, Португалия, Испания и Гърция, се оказа, че през 2011 г. именно те се нуждаят от спасяване да не фалират
и от още пари. Неслучайно непрекъснато се поставя въпросът за „Европа на
две скорости“, различни за Германия и Северна Европа, от една страна, други за
Южна Европа и дори трети за Източна Европа.
Петият механизъм е свързан с факта, че страната е принудена да отделя
от нищожните си средства, за да плаща на български наемници за изпълнението на военни операции в различни точки на света, в които са ангажирани държавите от центъра на световната система. Следва да се отбележи, че това става
за първи път в историята на страната. През 2010–2011 г. България е пращала
свои наемни професионални войски, за да водят чужди войни и да решават
проблеми, създадени от други, в Афганистан, Ирак, Косово, Сомалия, Либия,
Босна и Херцеговина, Грузия, Либерия. Това през 2010 г. й е струвало 63.6 млн.
лева, което не са никак малко пари, като се има предвид острият недостиг на
средства за всички сфери на българското общество3.
Шестият механизъм са условията, при които се преразпределят средствата в ЕС. От влизането си в Европейския съюз през 2007 г. до 30 ноември
2012 г. България е усвоила 2108 млн. евро от оперативните програми, по които
се одобряват проекти за европейското финансиране (без предприсъединителните фондове и земеделските субсидии), а е внесла в бюджета на ЕС 2162 млн.
евро. Тези пари са от нашия бюджет, т.е. от българските данъкоплатци.
И какво се оказва? Парите изтичат от бюджета на страната, за да може
тя да обслужва задълженията си към бюджета на ЕС, и се връщат обратно, но
вече като еврофинансиране по оперативните програми. Ако не членувахме в
ЕС, държавата щеше да разполага със същите средства, но с една важна разлика
– тези 2 милиарда евро щяха да бъдат разпределяни през Закона за държавния
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бюджет, гласувани в парламента и обнародвани в „Държавен вестник“4. Това
стана всъщност основание за появата на първата антиевропейска политическа
сила в България – коалицията „Не на Европейския съюз“.
Седмият механизъм е обвързването на българския лев с еврото и така присъствието на България в еврозоната, пълното отваряне на пазарите ни към ЕС,
заедно с наличието на валутен борд след 1997 г., прави невъзможно страната да
води самостоятелна монетарна политика, с която да стимулира запазването на
българското производство и неговия експорт. Добре е известно, че държавите
в Югоизточна Азия, реализиращи догонваща експортно ориентирана модернизация, запазват силни лостове на защита на своята валута и за провеждане на
монетарна политика, стимулираща износа. Китай е типичен пример за това. У
нас става точно обратното, монетарната политика е предпоставка за окончателно съсипване на почти всяко местно производство.
Опитите на България да възстанови конкурентоспособността си и да улесни прехода към икономически модел, насочен повече към износа, са силно затруднени поради обвързаността на лева с еврото и невъзможността страната да
засили конкурентоспособността си чрез девалвация на лева. В тази ситуация
политиците се ориентират към търсене на конкурентоспособност на глобализирания капиталистически пазар чрез политика на ограничения на бюджета и
поддържане на ниски заплати. Това превръща България в страната с най-бедното население в ЕС. Паралелно с това нараства вътрешният дълг и общият
дълг на страната днес е многократно по-голям, отколкото през 1989 година.
Осмият механизъм е търговският дефицит със Западна Европа, особено
с Германия, чрез което България е нетен износител на национален доход към
развитите европейски държави. Става дума за засилваща се тенденция. Според
последните данни на НСИ за търговията ни с ЕС за 2012 г. външнотърговското
салдо на България с ЕС за периода януари – септември 2012 г. е отрицателно и е
на стойност 3882.0 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно
и е в размер на 3031.0 млн. лева. При това тенденцията е вносът да нараства, а
износът да намалява. Вносът на България от ЕС за периода януари – септември 2012 г. се увеличава с 10.4%, а износът намалява. Единственото спасение на
България при тази ситуация се оказва преориентирането на част от износа към
страни извън ЕС, където имаме позитивен търговски баланс, както е например
с Турция, и така да се смекчат малко загубите по посока на ЕС. По същество
Турция спасява България от иначе голяма търговска асиметрия.
Същностна характеристика на този капитализъм е, че той се създава в една
страна, която се включва отново без каквито и да са сериозни защитни механизми в световната система на капитализма, но играейки ролята на периферия
на европейския капитализъм. А отношението между център и периферия на
капитализма винаги е било свързано с движението на богатство от периферията към центъра. Една голяма част от националното ни богатство в условията
на прехода бе просто унищожена, защото не съответстваше на новата ни периферна позиция в търговските взаимоотношения. Става дума за ликвидацията
на почти всички високотехнологични производства и за изтичането на висо-
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коквалифицирания човешки потенциал към развитите държави. Така страната
се превръща в евтина дестинация на алкохолен и сексуален туризъм, в място за
евтин и неквалифициран труд, демонстрирайки типичните характеристики на
един периферен капитализъм. Тя получава статут на бедна периферия на богатия западноевропейски капитализъм. Той изсмуква от нея всичко, което може
да му бъде полезно, играейки ролята на постмодерна колониална метрополия и
изземвайки най-важното богатство – човешкия и интелектуален капитал. При
това този капитализъм е много по-бандитски от класическия по време на първоначалното натрупване на капитала в Англия през ХVІ век, защото, от една
страна, мащабите на грабежа са неимоверно по-големи, като се има предвид
натрупаното богатство в една индустриализирана съвременна държава, а, от
друга страна, несравнимо по-големи са мащабите на разрушение, на унищожаване на материални ценности. Както по времето на Хенри VІІІ в Англия се
появяват десетки хиляди скитници, останали бездомни, защото „овцете изяждат хората“, така днес у нас се появяват стотици хиляди клошари, просяци и
живеещи в гета хора, които също са бездомници.
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дин от главните уроци от почти четвъртвековния
български преход е, че сумата от индивидуални
усилия не замества колективното усилие. Общественото развитие съвсем не се изчерпва с индивидуални стремежи и съответно с постигането на отделни,
лични цели. Колкото и да изглежда, че нещата в пазарната икономика се вършат „сами по себе си“, те,
както предостатъчно се уверихме, не се вършат „сами
по себе си“ по най-добрия и даже по добрия, приемливия, ако не за всички, то за мнозинството, начин.
Идеологията „ниски заплати – ниски данъци –
ниски осигуровки“ се показа като коренно погрешна.
Тя безалтернативно насочва икономиката на страната ни към относително ниско технологическо равнище. Висококвалифицираните хора търсят и намират
по-добро заплащане и по-голяма социална сигурност
в социалните държави. Концентрирането единствено
в обслужващите сфери не може да осигури потребното широко и възпроизвеждащо се благосъстояние,
нито, както е ясно в днешната реалност, състоятелно
национално бъдеще.
Парадигмата на пазарния автоматизъм при
привличането на чужди инвестиции се изяви като
неработеща или погрешно работеща. Без сериозна
държавна регулация, преценка на разходи и ползи
и планиране във въпросната област закономерно се
стигна до пилеене и похабяване на национални ресурси: природни, човешки и времеви.
Отказът от социалност под предлог развитие на
свободния пазар е несъстоятелен. Стабилно и качествено национално развитие не може да се състои без
високо равнище на образованието, без добро здравеопазване и без задоволително функционираща пенбр. 3/4 – год. XVI
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сионна система. Въпросните сфери не са тежест за едно развито общество, а
инструменти за възпроизводството му, негови престижни характеристики.
Светът на абсолютния индивидуализъм, какъвто ни се налагаше през
изминалите две и повече десетилетия, същностно изключи потребността от
общност, от обединяване на нацията, от колективни усилия, от национална
мобилизация. Което пък от своя страна се оказа поредната задънена улица. Обществото ни бе разпокъсано, без координация и формулиране на състоятелни
съвместни перспективи, едни групи започнаха трайно да се противопоставят на
други, подмолно днес нараства вероятността от изострен социален сблъсък.
Сумата от индивидуални усилия, както подчертахме по-горе, не може
да даде резултати, удовлетворяващи мнозинството. Общите интереси и цели
обективно налагат потребността от конструктивна намеса на „въплъщението
на общата воля“, на „обществената личност“, каквото се явява държавата.
Националната мобилизация, чийто най-важен инструмент е държавата,
не е термин, останал в миналото и свързан единствено с воденето на войни.
Националните приоритети не могат да се свеждат до нещо дотолкова генерално, че да се превръщат в нещо абстрактно формално, оставащо само на хартия.
Нито пък са дреха, подлежаща на прекрояване според духовната снага на поредния политик, сдобил се с властта. Есенциално те не са дотолкова текущи и
злободневни, че да не подлежат на възпитание и образование. Само националното единение заедно с поредица от общонационални действия, включително
опосредствани от държавните институции, са днес в състояние да ни измъкнат
от дъното на икономическата, социална и демографска криза, където пребиваваме четвърта година поред.
Раздираното от противоречия съвременно българско общество обаче не
се явява най-добрата база за консолидация и сплотяване около общи, държавнически идеи и цели. Пояснявам, многопосочността на интересите не е страшна, тя е, така да се каже, иманентна на системата. Заплахата за обществения
мир у нас сега идва от конфронтационните нагласи, породени от социалните
контрасти, от безотговорността на елита, от импотентността на партийните
идеологии и програми, от отчуждението на обикновения човек от политиката
и държавността, от липсата на състоятелна визия за настоящето и бъдещето по
масмедиите и сред общественото мнение.
Конструктивността в мисленето тук е повсеместен дефицит. Звучат общи
приказки за свободен пазар, за демокрация и евро-атлантически ценности. Кога
обаче ще хванем конкретните, конструктивни и актуални координати на своя
вече отдавна направен „цивилизационен избор“ – съвсем не е толкова ясно и
предвидимо, колкото се подразбира контекстуално.
Европейският обществен и икономически модел е модел на социалната пазарна икономика. Общоевропейската перспектива е към задълбочаваща се интеграция, включително политическа, към засилваща се роля на наднационалните институции. Следователно едно е да защитаваш аргументирано националните
си интереси, а друго е да реагираш първосигнално, негативистки, тясно класово
срещу политическия, фискалния и банковия съюз в ЕС, срещу данъчната хармонизация, срещу данъка върху финансовите транзакции, срещу въвеждането на

75

ОБЩЕСТВО
еврото у нас като национална валута в непосредствена перспектива и прочие.
Колко пъти трябва да се повтаря, че няма бъдеще за асоциалността, маскирана като свободолюбие, „дясност“ и „пазарни отношения“. Дори настоящият
антисоциален експеримент у нас дългосрочно да може да бъде удържан политически, страната ни ще опустее заради емиграцията. Това е именно проявлението на единния, отворения пазар, който в „алтернативния“ си, нетукашен
сегмент е регулиран, социален, цивилизован, подреден. Личните предпочитания при свободен избор едва ли изненадват някого, освен ако е интелектуален
слепец по рождение.
Но все пак какви трябва да бъдат основните разумни български приоритети за един обозрим период напред, приоритети от едно до четири, да речем?
На първо място, икономиката ни трябва решително да отхвърли келнерското си битие. Квалифициран труд, иновативност, търсене и намиране на
уникални български ниши на пазара, висока добавена стойност. Повратът в
контекста обаче няма да се получи автоматично и стихийно, той изисква държавна и национална целенасоченост, планиране, избор и прилагане на действащи механизми, осигуряване на оптимални условия. До три-четири години у
нас предстои да бъде проведена „операцията“ по замяна на лева с евро, която
сама по себе си се явява голяма тема и на нея ще заделим място за по-подробно
разглеждане по-нататък в текста и в други публикации. Тук маркираме само, че
сега най-важното е да се престане с поръчковото всяване на смут по отношение на перспективите на еврото като европейска и световна валута. Евентуално
компрометиране на еврото е и международно опасно, и национално безотговорно, и есенциално вредителско.
Второ, в България трябва да бъдат решително изоставени експериментите
със социалността. Доброто държавно образование, качественото здравеопазване, сериозната наука, стабилната пенсионна система се явяват многократно
възвръщащи се инвестиции в нарастващо благосъстояние. У нас се налага още
решително да бъде пресечена спекулата с основните хранителни стоки (хляб,
захар, олио и мляко), да бъде отменен позорният ДДС върху лекарствата. В
синхрон с това е много строгото регулиране на монополите. Като водещо съображение би трябвало са се наложи: „По-добре държавен, отколкото частен
монопол.“ От особен обществен интерес е да бъде анулиран абонаментът по
масмедиите за лицата, проповядващи социалдарвинизма на ХІХ век. Прогресът
не е линеарен, но подобен завой назад е напълно недопустим и реакционен с
оглед на базовите обществени интереси.
Трето, национално бъдеще се постига въз основа на широка обществена
консолидация, основана на водещата роля на националната култура. Българските
обществени постижения може и да не изглеждат кой знае какви, когато ги преценяваме „ежедневно отвътре“ или като страничен неинформирано дистанциран
наблюдател, особено пък когато биват целенасочено пропагандно изкривявани.
Но в директното конкурентно сравнение, например в условия на емиграция, еднозначно проличават именно предимствата и на българското образование, и на
българския национален интелект. При наличие на български паспорт никой в
Европа и по света не прави разлика между етноси и религии, за каквато тук става
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все по-модно да се говори и подчертава. Моето лично убеждение е, че това е едно
от най-ненужните неща за нацията, за нейното настояще и бъдеще. България винаги е била пъстра, толерантна, унитарна и еднонационална държава, алтернативите тук са осъзнато и изстрадано, доказано пагубни.
Четвърто, гордиевият възел на „македонския въпрос“ може да бъде разсечен само чрез последователното налагане и отстояване на принципа „един народ
в две държави“. С този именно подход общата българска история няма начин
повече да бъде делена, парцелирана и разкъсвана, ще изчезнат основанията за
непрекъснатите малки и големи дрязги. Няма да се водят също така изконно безсмислени спорове за национални малцинства около население с изконен български произход отсам и оттатък границата. Изкуствено манипулираното самосъзнание по дефиниция е неустойчиво и комплексарски неуверено в себе си, което
обаче не означава, че натрупаните с годините проблеми са лесни и краткосрочни
за решаване. Единствено последователно отстояваната национално отговорна
позиция е надеждна гаранция за положително развитие в перспектива.
Може ли по горното да достигнем до необходимия минимален обществен
консенсус? Като се взре човек, лесно може да разбере, че става дума за наложителни доста радикални мирогледни и политически промени. Кой е за тях,
а кой е против и следователно е привърженик на пребиваването в днешната
социална безпътица?
Изборът на България за бъдещето по необходимост трябва да падне върху
социалната пазарна икономика, сиреч върху европейския обществен и икономически модел. В твърде сбити срокове би трябвало да се осъществи трансформация
от сегашното общество на безогледния егоизъм към европейски тип общество на
солидарност и социална справедливост. Изминалите години на прехода дадоха
многобройни и неопровержими доказателства, че при единен пазар и свобода на
движението на работната сила всяка алтернатива води до засилване на емиграцията и отслабване и изоставане на страната ни. По тази линия вече започваме
да губим втория милион граждани и демографската национална катастрофа се
очертава в непосредствена перспектива, само след десетилетие-две.
Ние, българите, трябва спешно да възродим държавността си и социалността на държавата си, за да ни има и след края на ХХІ век.
В частност новият подход към държавното управление, който е наложително да възприемем, включва различен от досегашния избор на бюджетна, данъчна, финансова политика, както и на политика по отношение на привличането на чуждестранни инвестиции.
Възгледът, че държавният бюджет би трябвало да бъде уравновесен при
всякаква конюнктура е лишен от основания и поради вече четиригодишното неотлъчно пребиваване на дъното на кризата може да се смята за окончателно опроверган. По-адекватен за стопанското развитие е т.нар. широко балансиран бюджет. Той изписва своеобразна синусоида през годините, като в периоди на криза
е на дефицит, а през времена на стопански подем съответно реализира излишък, с
който се компенсира натрупаният дефицит. По този начин в рецесионни условия
държавата компенсира чрез бюджетни разходи появилия се дефицит на пари,
на покупателна сила в икономиката и спомага за извеждането й към оживление.

77

ОБЩЕСТВО
При подем бюджетният излишък действа против прегряването на икономиката.
В кризисни условия една държава спокойно може да си позволява да качва
задлъжнялостта си до 60% от БВП, като обаче при добра конюнктура е задължително да се намалява задлъжнялостта до 30–40% от БВП. Ако предположим,
че за пет години може да се излезе от всяка криза, въпросният „бюджетен луфт“,
въпросните резерви за маневриране от 20–30% от БВП показват, че съответната страна би могла по изключение и необходимост временно да си позволява
също бюджетни дефицити по-високи от 3% от БВП, което ще рече до 6% от
БВП. Последните, както се видя през кризата от 2008–2009 година на Запад,
доказано не разстройват финансовата система и имат достатъчно ефективно
въздействие за съживяване на икономиките.
Конкретно за българския случай в условията на депресия е потребно да
се инжектират отвън в продължение на четири, пет години по 2 милиарда евро
средногодишно. Това естествено ще качи задлъжнялостта ни на около 40% от
БВП, но непременно ще предизвика икономическо раздвижване, ще намали
броя на фалитите и особено – междуфирмената задлъжнялост. Въпросните заемни средства приоритетно трябва да се използват целево – за снижаване на
лихвите, но също и за строеж на базова инфраструктура, което е мултипликатор на растежа и се препоръчва и от МВФ.
Ниският процент преразпределение у нас (38% от БВП) доведе през последните години до преминаваща частично в разпад ерозия на основните публични социални структури – образование, здравеопазване, пенсионно дело,
научни изследвания и пр. За да се сравняваме в бъдеще с процентите, заделяни
от БВП в развитите страни от ЕС, за въпросните сфери по необходимост трябва да качим дела на преразпределение на БВП някъде до около 45%. Което е и
европейско, и социално отговорно.
Голямата задача пред българската данъчна система е отказът от т.нар. плосък
данък при подоходното облагане. Въпросният данък обслужи по най-добрия начин интересите на олигархията, тя придоби нови солидни обществени позиции
и затова отмяната на плоското облагане изглежда доста сложна и дори проблематична с оглед на могъщите лобита във всички власти, особено по масмедиите, в
подкрепа на сегашното статукво. По този начин плоският данък се очертава като
своеобразен капан, от който на страната ни е много трудно да се измъкне.
Плоското подоходно облагане задълго погуби чувството за справедливост
в българското общество. Партийният и парламентарният живот започна да се
схваща като нещо отделно и враждебно противопоставящо се на живота на обществото. Недоверието в институциите и в партиите нарасна скокообразно.
Въвеждането на плоския данък създаде несправедлива, едностранно зависима и нестабилна данъчна система у нас. Преобладаването на косвените данъци в бюджетните приходи е неприемливо не само с оглед на изконната им
социална проблематичност. При настъпването на кризата се видя как със спадането на потреблението се стигна до истински срив в данъчните постъпления,
какъвто до голяма степен би бил избягнат, ако данъчната ни система имаше две
опори, не само от косвените, а и от преки данъци.
Ползотворната идея в контекста е за възстановяването на прогресивно
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облагане на доходите на физическите лица у нас. В случая става дума за умерено прогресивна скàла. Трансформацията може да протече най-безболезнено
в социално отношение, ако бъде въведен необлагаем минимум, евентуално равен на минималната работна заплата, и се запази 10%-то облагане на средната
класа, сиреч на хората, които имат доходи до 2000 лева месечно. Оттам нагоре
са възможни поне две по-високи ставки: 20% до 5000 лева месечно и 30% над
5000 лева. Изчисленията показват, че облекчението за ниските социални слоеве се компенсира почти двойно чрез завишеното облагане на високодоходните
обществени страти.
Предлаганата прогресивна скàла на личното подоходно облагане притежава ярко изразен антицикличен характер, дотолкова, доколкото се повишава покупателната способност на долните социални слоеве, които потребяват
стоки местно производство, и се натоварват данъчно горните слоеве, чието потребление е импортоемко.
Въвеждането на прогресивно облагане на доходите на физическите лица
следва задължително да се съчетае със семейно облагане, както и с данъчни облекчения във връзка с отглеждането на деца, ако те учат, до 21-годишна възраст.
Данъкът печалба в България следва да се запази на досегашното си равнище. Облагането на дивидентите би трябвало да става по таблицата за прогресивно облагане. За отделни региони е препоръчително да се въведе нулева
ставка при реинвестиране на печалбата.
Попадането на доминантната част от българския банков сектор в чужди
ръце, както и тоталната му приватизация могат да бъдат преценени от дистанцията на изминалото десетилетие и половина като прибързано, паническо,
стратегически неправилно решение. През „голямата рецесия“ от 2008 г. тукашните банки бяха оставени без финансов ресурс от банките майки и принудени
да разчитат единствено на набирането на влогове. Това, заедно с поставянето
на страната ни сред рисковите държави, повиши до необосновано високо ниво
лихвените проценти. Като резултат българската банкова система сега единствено паразитира върху реалния сектор, без в ни най-малка степен да спомага
за измъкването му от кризата, а по-скоро напротив, по този начин последователно го води към неплатежоспособност. Процесът, който е много рисков от
общонационална гледна точка, въобще не е овладян.
Намаляването на лихвите у нас трудно ще се случи при сегашната структура на банковия сектор. Спокойно може да говорим за наличието на банков
картел у нас.
Като противодействие е необходимо на пазара да се появи голяма държавна банка с развита мрежа от клонове, както и система от популярни банки,
които по конкурентен път да натиснат лихвеното равнище надолу и да го доведат до нормално състояние. Ресурсът, който следва да бъде предоставен на въпросната държавна банка, може да бъде осигурен посредством държавен заем
от международните финансови пазари. Българското ниво на задлъжнялост от
14% от БВП, както изтъкнахме вече, показва наличие на поле за маневриране,
за разлика от европейското от 80%. Впрочем една от фундаменталните грешки
на европейските социални икономики е, че те реализираха дефицитни бюдже-
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ти дори и във времена, когато постигаха ускорени темпове на растеж.
Средносрочно, сиреч към 2016–2017 година, България би следвало да планира да се присъедини към еврозоната, което изисква поредица от последователни
стъпки. Тогава именно, към указаните години, вътрешното ни ценово равнище
ще достигне между 70–80% от еврозоновото, ще се стабилизира и следователно
няма да е налице опасността от възникване на ударна инфлация, особено при нетъргуемите стоки. Такава инфлация от своя страна задължително би изисквала
прилагането на рестриктивни финансови мерки и би се отразила отрицателно
на темповете на развитие на икономиката ни, които резултантно биха се оказали
много далеч от потребното „наваксване“. Точно такава опасност, поради много
по-ниското ни сравнително ценово равнище, би възникнала, ако бяхме въвели
еврото, както официално се предвиждаше, през 2010 или през 2013 година.
Ситуацията междувременно се измени. Нашето вътрешно ценово равнище вече е 62% от еврозоновото, което е много благоприятна предпоставка да
мислим за приемане на еврото като национална валута в непосредствена перспектива. Задължението, което евентуално предстои да поемем по линия на Европейския стабилизационен механизъм, да осигурим при необходимост до 3
милиарда евро не бива особено да ни смущава, защото е сравнимо с валутните
резерви, които сега поддържаме в условията на валутен борд. Като предварителна подготовка за въвеждане на еврото в указаните срокове БНБ своевременно би трябвало да депозира в ЕЦБ заявка за членство в ERM ІІ. Вече време за
колебания и отлагане няма, нужни са решителни действия.
Възприемането на еврото от страна на България задължително ще намали премията за риска на територията на страната, което от своя страна ще се
отрази благоприятно на кредитирането. Еврото означава и достъп на българските търговски банки до евтин ресурс на ЕЦБ, какъвто при сегашния режим
на валутен борд просто липсва. Въвеждането на колективната валута като национална естествено ще елиминира разходите за валутен арбитраж на фирмите, ще установи режим на нова прозрачност и така ще допринесе за известно
нивелиране не само на лихвените проценти, а и на застрахователните премии,
банковите такси и пр. В съвкупност еврото може да се окаже важен ключ за отлепянето на България от дъното на депресията и за стартиране на ускореното
й икономическо развитие.
Безразборното привличане на инвестиции у нас, включително в спекулация с имоти и депозити в банковия сектор, по време на кризата показа отрицателните си страни – стръмното падане на цените на недвижимостите и паническото изтичане на капитал от страната.
България занапред следва да се преориентира към селективно привличане
на чуждестранни инвестиции с приоритет в реалния сектор, тоест към т.нар.
производителни инвестиции. В ключови иновативни отрасли това привличане
може да става и по линия на публично-частното партньорство. Без държавна
стратегия и държавна насочваща роля очевидно у нас процесът на икономическо и социално развитие определено не върви. Упадъкът на българската индустрия и на селското стопанство през десетилетията на прехода еднозначно
свидетелства за това.
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ПРОБЛЕМИ НА ПРЕХОДА
(Анализ въз основа на действителността в
Хасковска област)
Ангел Бонев

В

Ангел Бонев – специалист по
икономика на вътрешната търговия. Бил е на стопанска и на
партийна работа в Хасковска област, зам.-председател на Окръжния и на Областния съвет.
Има големи заслуги за промишленото и стопанско развитие на
гр. Хасково, награден е със званието „Заслужил деятел на търговията“. Издал е мемориална книга
„Пътища, приятели, събития“.

идни представители на икономическата, историческата и правната наука, културни творци и други мислещи хора на висок глас заявиха, че българският
преход е спрял постъпателното развитие на страната, че българското общество се е провалил – в икономическо, социално и нравствено отношение. Това
се случи, защото икономиката ни бе внезапно дезинтегрирана и, преди да се включи в нова интеграция,
се привърза към западната финансова система. Начинът, по който се приложи доларизацията, натрапената
монетарна политика и липсата на ефективен финансов контрол, позволи на финансовия капитал да приложи механизми, водещи до декапитализация на основните производствени фондове и до стопяване на
огромните спестявания на населението. Към приватизацията се пристъпи стихийно, без да се определят
строго параметрите на държавната и на общинската
собственост. Отслабената регулираща роля на държавата в изключително сложния процес на превръщане
на обществената собственост в частна направи този
процес криминален. А липсата на научна национална стратегия, с точно разработени правила, направи
държавата неспособна да управлява ефективно обществения сектор в икономиката и да опази държавните предприятия от ограбване и разпад.
Стихията даде простор на човешкия егоизъм
и алчност за бързо и лесно забогатяване, роди престъпност и корупция в непоносими размери. Едрата частна собственост в България, заради начина, по
който се формира, не заслужи признанието на обществото като „свещена и неприкосновена“, затова
станахме свидетели на серия от пòказни убийства за
разчистване на сметки и налагане на икономически
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интереси. Напълно се потвърждава констатацията на Маркс, направена преди
повече от 150 години, че капиталът не се спира пред никакви престъпления, за
да постигне над триста процента печалба.
За кратко време в нашето общество се установи икономическо неравенство, което раздели нацията на малък брой богати и твърде голям брой бедни
хора. Идеята за средна класа не видя бял свят. Има среден и дребен бизнес,
има социална група, която развива стопанска дейност на основата на трудовата частна собственост. Но тези бизнесмени са притиснати жестоко както от
едрия капитал, така и от бюрократичните структури на държавата, разядени
от корупция. Уродливият характер на българския капитализъм показва, че има
нещо грешно в „модела“ на прехода.

Новата световна криза и
дилемата “либерална или регулирана икономика“
След повече от 20 години преход ние, българите, приличаме на хора, които
са разрушили своя дом по чужд акъл и от трошките му се мъчат да построят
нов и той да бъде по-хубав. Как да стане това?
Новия си дом вече го знаем – нов вариант на български капитализъм, доста и не толкова по-различен от капитализма от времето на Димитър Благоев.
Заедно с тежестите на нашия капитализъм дойдоха и бедите от световния – поредната финансово-икономическа криза, която е много по-мащабна, защото
капитализмът е „глобален“. Тя стана много удобен аргумент за управляващите
да орежат и без това орязаните социални права и да стопират увеличаването на
доходите, които са най-ниските в Европа и на Балканите. А в Хасково, по официални данни в пресата, средната работна заплата е най-ниската за страната.
Какво да се случи в България през прехода, се определяше не само от българските политици. Главни действащи лица в политиката от западната европейска общност и от Съединените американски щати непрекъснато ни съветваха и окуражаваха, че правилен бил пътят, избран от България. Кой го беше
„избрал“ този път?!! Доброжелателите бяха много, съветниците и консултантите – още повече. Така че е трудно да се каже кой има пред историята „авторското право“ на „модела“ на българския преход. Едно е безспорно – моделът на
прехода в икономически аспект се определя от възгледите на либерализма и на
неговото ново издание – неолиберализма.
Ние, българите, сме имали лошия късмет начело на промените от 90-те
години да застанат политици с либерални възгледи. Не сме имали шанса да са
привърженици на идеите за регулирана икономика. Но! В историята е така.
Има различни варианти за протичане на процесите, преди събитията да се
случат. След това – вариантът е само един. Българският преход е такъв, какъвто
е. Българският капитализъм е такъв, какъвто преходът го определи. Немалко
анализатори го определят като олигархичен тип капитализъм.
Не казвам, че нашите политици са седнали, прочели са различните икономически теории и са избрали модела на прехода. Нито са чели – нито са мислили. Ако се вслушаме в тяхното политическо говорене, ще осъзнаем, че те не
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са определили точно и научно същността на самия преход; имат най-различни
формулировки – от какво към какво. За мен в исторически план преходът е от
социализъм към капитализъм.
Преходът у нас по своята същност е:
– в икономически аспект – борба за преразпределение на готов капитал,
оставен в наследство от социализма;
– в политически аспект – борба за власт, защото чрез властта се получава
достъп до общественото богатство и възможност за участие в преразпределението и за забогатяване.
Може би олигархичният облик на капитализма произлиза от факта, че
първоначалният частен капитал се придобива именно чрез властта.
На българските политици много им допадна идеята за „ненамеса“ на държавата в икономиката, за „по-малко държава“ в икономическите отношения, за
това, че уж „пазарът ще ни нахрани, пазарът ще ни облече“. Пазарът е посредник между производството и потреблението. Явно е доходно да си във властта,
да идват хора от различни предприятия (държавни, приватизирани или смесени), да поставят своите проблеми и ти да казваш – икономиката е пазарна, държавата не се меси; и в същото време от позициите на властта да оправяш себе
си. Колко много български предприятия умираха, колко ценни производства се
затриха пред пасивния поглед на държавата и на нейните политици, немалък
брой от които се наредиха сред най-богатите.
Като казвам, че си имаме нов дом в лицето на българския капитализъм,
ще уточня, че най-ценното в един дом са хората. Българските граждани, заминали в чужбина да търсят препитание, преди няколко години бяха милион и
триста хиляди, сега са близо два милиона. Кой изгони хората от техния дом?
Вземам примери от нашия окръг (област). Ето фактите. Питам се къде са около
3000 човека, работещи в най-голямото текстилно предприятие в Хасково, които произвеждаха годишно 11 млн. м тъкани в готов вид? Къде са 1100 човека,
работещи в Цигарената фабрика – предприятието с най-голям стойностен обем
на промишлената продукция за целия окръг? Къде са хилядите, работещи в 5те машиностроителни предприятия в Хасково? И други, и други примери от
Хасково, Свиленград, Димитровград... Може ли да се каже, че производството в
тези предприятия е спряло, защото е остаряло технически и технологично? Отговорът е – категорично не! В текстилното предприятие „М. Гогов“ в Харманли
на два пъти се извърши цялостно обновление в тъкачеството. Първото е през
1965–1966 г. с построяването на нова тъкачница, където на мястото на десетки
механични тъкачни станове заработиха стотици автоматични станове. Те са
не само по-производителни, но и променят характера на труда на работничките. Производството стигна от хиляди на 2.6 млн. м тъкани. През 1981–1982 г.
се извърши второ пълно обновление на техниката, построи се апретура (1986
г.). Автоматичните тъкачни станове се замениха с пневматични (безсовалкови). Производството достигна 7.6 млн. линейни метра (9 млн. кв. м, тъй като
тъканите са широки). Мога да посоча примери за обновено производство – в
Димитровград, Свиленград, Керамичния завод в Харманли, в предприятията
на хранително-вкусовата промишленост, в копринарското предприятие „Сви-
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ла“ в Хасково, където се монтираха автоматични свилоточни машини, внос от
Япония... Внушението, че социалистическото производство е неконкурентно и
технически изостанало само защото е „социалистическо“, е пълна измислица.
Нека читателите да преценят и доколко е оправдано една съвременна държава да отвори широко вратите за конкуренцията така, че огромна маса от хора
да останат внезапно без работа. Ето някои факти. В Димитровград предприятието с модерно оборудване за производство на тъкани от полиестерна коприна (ПЕК) преди години затвори врати и изгони своите работници. След това в
текстилните магазини в Хасково се появиха тъкани от полиестерна коприна от
Тайланд и други близкоизточни и далекоизточни страни. Къде е логиката? Да
си унищожим собственото производство, за да внасяме стоки, които до вчера
сме произвеждали? Така стои въпросът и с българското копринено текстилно
производство. Няма ги по нашите магазини тъканите на „Дунавска коприна“
– Русе, на „Българска коприна“ – София, на „Роза“ – Казанлък, на „Коприна“
– Свиленград, на „Свила“ – Хасково... няма ги тези предприятия.
Логично възниква въпросът – по силата на пазарните механизми и конкуренцията ли се закриваха едно след друго българските предприятия с промишлено-индустриална дейност, или по силата на комисионните механизми? Кой
може да отговори на този въпрос? Само в Хасково и в Харманли през годините
на прехода са закрити не по-малко от 25 промишлени предприятия, повече от
10 са с намален капацитет на производствената дейност, а изгонените от работа
са десетки хиляди работници, технически кадри и специалисти. В името на
какво се отнема хлябът на толкова много хора – не от ръцете, а от устата им?
Не е ли това антисоциален процес и ще го оправдае ли историята?!!
Колкото до въпроса за законодателството, то при нас не е „кърваво“ и не се
налага да бъде. Кървави са обаче дирите по пътя на натрупването на капитала.
Напомням за убийството на Илия Павлов, на Кюлев, на братята Георги и Васил
Илиеви, на Иван Тодоров-Доктора, на Косьо Самоковеца и много други – над
200 души. За своето време Маркс казва, че страниците на историята на капитала са опръскани с кръв. А сега, ако добавим и факта, че България е на челно
място в света по темпове на обезлюдяване?
За характеристиката на прехода и за законодателството, което го обслужва, намирам много точни определения в книгата на американските автори Р.
Киърън и Т. Кени, затова ще цитирам: „Онова, което стана в СССР и в страните
от Източна Европа, беше елементарно присвояване от отделни лица, групировки и прослойки на собственост, която по никакъв начин не можеше да бъде
тяхна. На други места и при други обстоятелства подобни действия мигновено
щяха да бъдат най-безапелационно санкционирани по силата на съответните
наказателни кодекси.“
Намирам за много точно определението на преходното законодателство,
което прилича на българското. Висши магистрати се оплакват колко е трудно
да се подготвят делата за ефективни присъди поради „кухото законодателство“,
върху което вече толкова години се „труди парламентът?! Това ли е причината
толкова продължително време съдебната ни система да буксува и да бъде постоянен обект на упреци от страна на Европейския съюз? Много упреци се изрекоха

84

бр. 3/4 – год. XVI

ОБЩЕСТВО
и към полицейски органи и магистрати, много взаимни обвинения се размениха между министри и най-отговорните институции в държавата. Употребиха се
усилия след всеки доклад на Европейския съюз, след всяко изказване на еврокомисар или американски посланик да се коригират действията на различните зависими и независими власти, та да се поправят грешките, когато едно или друго
сторено в държавата не отговаря на изискванията на европейската ни столица
Брюксел. Преди приемането ни в Европейския съюз и след това години наред все
се пригаждаме към „европейските ценности“ и в същото време губим собствените си ценности и нравствени критерии. А проблемите, породени от безпаричие,
инфлации, кризи, ширеща се престъпност и имигрантски неволи, се трупат на
гърба на обикновените хора, мачкат ги и скъсяват техния живот, лишават много
семейства от възможността да учат децата си; правят недостъпно за много хора
здравеопазването, което става все по-скъпо след всяка „реформа“.
Може ли чрез полицейски акции и съдебни дела да се поправи всичко сбъркано, да се премахне всичко грозно в облика на обществото; да се накажат всички
виновни за нанесените вреди на хората и за причинените щети на държавата!!!
Кой съд може да присъди обезщетения на цяло поколение трудови хора,
на които смъкнаха пенсиите с повече от две трети и те преживяват години наред с неколкократно намалени доходи при многократно поскъпване на живота?
Само питейната вода за годините на прехода в нашия град поскъпна повече от
100 пъти; данъци и такси за жилищата – също. Кой съд може да присъди обезщетения за вредите, причинени на трудовите хора от факта, че работните места
от над 4 милиона в края на социалистическия период са спаднали на около 2.5
милиона след 20 години преход?!
Кой съд може да присъди вина на управляващите за сбърканото обществено устройство, което отрежда пасивна роля на държавата в стопанския живот, превръща общественото богатство в ничие и го обрича на разграбване?
Кой съд може да присъди вина на някого и обезщетение на държавата за
похабената природа, бетонирана от стихийното строителство на крайморската
ивица, за загрозяването на най-хубавите ни черноморски курорти; за хищническото похабяване и безконтролното изсичане на обширни територии горски
площи?
Кой съд може да присъди вина за нанесените от енергийните дружества
щети на българските граждани поради честите аварии и прекъсвания на тока?
След като тези стопански субекти години наред издевателстват над гражданите с лошите си услуги, защо държавата да не може да си върне собствеността върху бившите предприятия за енергоснабдяване, а нека приватизаторите да
са тези, които да се жалват пред всички възможни съдилища и да доказват кой
им е виновен за увеличаване цената на електрическия ток, за неговата неравномерност и за увреждането на домакинските уреди на хиляди граждани, за
притесненията, причинени на хилядите туристи от прекъсванията на електрически ток в цели туристически комплекси.
Държавата разполага с достатъчно административни лостове и механизми, за да наложи на стопанските субекти правила и така да регулира отношенията, че обикновените граждани да чувстват държавата зад гърба си и да имат

85

ОБЩЕСТВО
гаранциите, че никой няма да накърнява безнаказано техните интереси.
Наличието на власт е една от основните характеристики на държавата.
А всяка власт е едновременно диктатура и демокрация. Абсолютизирането на
една от двете страни води до деформация на държавата. Употребата на демокрацията като оръжие в борбата с въображаемия комунизъм я абсолютизира и
обезсмисли в българските условия на прехода и я превърна в синоним на безредие. А от безредието страдат в своето ежедневие обикновените хора.
Колкото до полицейските акции и пòказните или скрити арести – това
също е важна тема. Полицията има своето място в борбата срещу ширещата
се престъпност. Но никоя партия, когато стане управляваща, не би трябвало да
използва полицията за политически цели, това би било опасно за всички хора.
Връщам се към въпроса за сегашната криза. Откакто съществува капиталистическата икономическа система, кризите се повтарят периодично – с различен обхват и особености на проявление, с различна степен на разрушително
въздействие върху производството или стимулиране на развитието на производителните сили; с различна степен на обедняване, на разоряване на маса производители, с безбройни драми и разруха на човешки съдби. Повтарят се и се възпроизвеждат най-съществените неизлечими социални болести на капитализма:
– кризите;
– бeзработицата;
– непрекъснатото задълбочаване на социалната разделеност – както
между хората, така и между държавите. Към това се прибавя и наличието на
агресивни войни и унищожаването на природата.
За разделението на държавите като бедни и богати говори самият факт
на съществуването на Г-20, Г-8, Г-7. А останалите 177 държави в коя група са?
Защо Алжир не е като Франция, защо Индия не е като Англия – нали са били
под едно и също управление?
По повод на кризата се раздвижиха всички политици и правителства на
държавите с водещите икономики в света. Най-напред реагираха в САЩ (там
започна финансовата криза) с мерки по отношение на банковия сектор. Последваха ги другите държави. Последваха многократни срещи на най-отговорните политически дейци от големите държави и всички от Европейския съюз.
Не се ангажирам с оценка на това какви са антикризисните мерки и доколко
са ефективни в различните страни. Обръщам внимание най-вече на факта, че
поведението на държавните ръководители и на правителствата е израз на всепризнатата потребност съвременните държави да участват активно в регулирането на икономическите процеси.
Що се отнася до нашата държава, новоуправляващите демонстрираха
много напъни в политическото говорене за антикризисни мерки, но засега без
особен резултат. Цялата политика се свежда до връзване на бюджета, до изработване на финансова рамка по параметри, зададени отвън. Важна е финансовата рамка – няма значение дали хората умират, или се лекуват. Важна е финансовата рамка – няма значение дали децата са обхванати в училище, или десетки
хиляди деца остават извън училище.
Въпросът е дали само кризата е единствената причина за сегашното със-
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тояние на българската икономика. Години наред след всички мерки за „преструктуриране“ на икономиката ни – колко ефективна е тя сега? Има ли нови
модерни производства, има ли ефективни отрасли – кои са те? Защо секна уж
големият икономически растеж, защо спряха приходите в бюджета, защо държавата стигна до безпаричие и бързо започна да харчи от финансовия резерв?
Световната криза раздвижи не само правителствата и политиците, а и обикновените хора. Обръщам внимание на един впечатляващ факт на съвременната
световна обществена сцена. По време на мащабните демонстрации в света в Деня
на труда, на Първи май 2010 г., на демонстрациите в САЩ се издигна лозунг-призив в смисъл – държавата не трябва да подпомага банките, а да ги контролира!
Минали са почти 100 години от времето, когато Ленин характеризира същността
на финансовия капитал. Ако хората, макар със стогодишно закъснение, осъзнаят
каква е ролята на банките – това все пак е добър знак. Позволявам си да припомня писаното от Ленин, че от скромната си роля на посредници „банките прерастват във всесилни монополисти, които се разпореждат с почти целия паричен
капитал на цялата съвкупност от капиталисти и дребни собственици“. Банките
получават възможност отначало да узнават състоянието на производството, след
това да го контролират... И още: „На капитализма е свойствено отделянето на
собствеността на капитала от приложението на капитала в производството, отделянето на паричния капитал от промишления или производителния, отделянето
на рентиера, който живее само от доходи от паричния капитал, от предприемача
и от всички лица, които непосредствено участват в разпореждането с капитала.
Преобладаването на финансовия капитал над всички други форми на капитала
означава господстващо положение на рентиера и на финансовата олигархия...“
(Ленин, „Империализмът като най-висок стадий на капитализма“). Променило
ли се е нещо в съвременния капитализъм от времето на Ленин до сега? Кои държави в света ще могат да наложат контрол над финансовата олигархия?
Освен политиците и обикновените хора сегашната криза раздвижи и обществената мисъл. На форума под наслов „Нов свят – нов капитализъм“ (в Париж, януари 2009 г.) се споделиха много възгледи и идеи за съвременния свят.
Френският президент Н. Саркози изказа мнение, че „Сегашната финансова
криза не е криза на капитализма“. Защо ли господин Саркози разглежда финансите извън системата на капитализма? Той изразява идеята, че капитализмът
трябва да се морализира, а не да се преодолява. Обявява се против тези, които
не искат капитализмът да се реформира. Кризата слага край на идеологията за
безсилието на обществото и предписва връщането на държавата – казва още
Н. Саркози.
Ангела Меркел (Германия) на същия този форум констатира, че държавите, засегнати от кризата, „натрупаха планини от дългове“ и единствената възможност сега е да се борят срещу последиците от кризата. Меркел предлага пакет от мерки, финансова помощ, която да даде тласък на икономиката. Саркози
и Меркел смятат, че капитализмът трябва да се реформира.
Изразяват се още мнения и идеи с цел да се постави диагноза на капитализма и на глобализацията и да се очертаят пътища за реформиране на икономическата система и управление. Предлага се да се създаде Международен ико-
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номически съвет към ООН, който да способства за промяна на правилата на
световния капитализъм. Признава се потребност от нов регламент на пазарите.
Най-смело изразената идея е да се наложи „нова архитектура“ на обществото,
което да се адаптира към ХХІ век.
Не се наемам да правя анализи на тези идеи и да обсъждам проявената загриженост за спасяване на света от бъдещи кризи по пътя на реформиране на
глобалния капитализъм, нито да прогнозирам какво на практика ще последва
от тези идеи. Но! Според моето непретенциозно мнение се заобикаля един главен, съществен момент – въпросът за собствеността. Държавата трябва да има
своя собственост, и то в стратегически отрасли на икономиката. Това може да я
превърне в силен стопански субект и фактор за провеждане на социална политика. Пазарът сам по себе си не може да бъде социален. Икономическата мощ
на държавата, съчетана с механизмите на тази единствена по рода си обществена институция, може да я превърне в сила, способна да наложи правила и нова
„архитектура“ в обществените отношения. В противен случай хората ще останат
подвластни на свръхпазара на съвременния неолиберален глобален капитализъм
и на неудържимия стремеж на финансовия капитал за максимални печалби.
* * *
Има достатъчно много световни политици и големи държави, които да се
занимават с глобалните проблеми на света. За нас, българските граждани, е важно как България се вписва в този объркан свят. Ще се осъзнаят ли българските
политически партии, че е дошло време да се спасява нацията, за да я има българската държава? Това трябва да е основната тема, върху която да се съревновават партиите в претенциите си за власт – каква държава е необходима на хората.
В условията на частнокапиталистическия характер на икономиката държавата
трябва да възвърне част от изгубените си позиции на собственик в стратегически важните отрасли на икономиката и на социалната сфера. (Една държава, ако
не може да е собственик, тя и държава не може да е, животът го доказа.) Главното изискване обаче е да имаме държавници и държавност. При отсъствие на
държавност винаги ще има преливане на богатство от обществения в частния
капитал. А при отсъствие на държавна собственост държавата няма да има икономическа мощ и при кризисни ситуации винаги ще бъде притискана от частния
капитал. Как се вписва Социалистическата партия в новата драматична история
на България? Това е тема, която, предполагам, вълнува всички социалисти.
Ще направи ли Социалистическата партия задълбочен анализ на всичко,
което се случи в България след 10.XI.1989 г.? Какви са последствията и каква
е историческата отговорност на партията? От това зависи нейното бъдеще и
ролята й в обществения живот. Необходим е такъв анализ – задълбочен и всестранен, който да включва категорично отношението й към социалистическото
наследство. В партийните документи съществуват такива анализи, разбира се,
но те не са достатъчно обхватни и задълбочени и не са убедителни, не отразяват
вижданията на цялата партия.
Да се критикува е лесно. Даваме си сметка за изключителната сложност
на обществената среда, в която Социалистическата партия извършва своята
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дейност. Но като е наследник на партията на Димитър Благоев и всяка година провежда събори на връх Бузлуджа, БСП не трябва да забравя през какви
по-тежки години на борба е преминала и не е изневерила на историческата си
мисия, на своите идеи и принципи.
С опияняващ антикомунистически ентусиазъм десните сили преминаха от
разрушаване на символите на предишната власт към разрушаване на производствените структури на социалистическата икономика. Започнаха с разрушаване
на трудовокооперативните земеделски стопанства, защото били „опора на комунизма“ на село, а всичко, свързано с „комунизма“, трябвало да се „демонтира“.
Имаше някаква съпротива срещу тази ликвидаторска политика, но недостатъчна
да се спаси производството. Ликвидира се едрото земеделие и животновъдство,
постигнало концентрация и специализация в производството, и за дълго време
се сложи преграда за техническия прогрес в селското стопанство.
Социалистическото правителство на Жан Виденов (1994–1996 г.), блокирано от хиперинфлацията, предизвикана от новата организация във финансовата сфера и „кухата“ банкова система, бе притиснато да подаде оставка. Стигна се до силен сблъсък между левите и десните сили, върхът на който беше
поругаването на парламента – януари 1997 г. Развръзката дойде с връщането
на мандата на БСП на небезизвестната дата 4 февруари, оценката за която не е
еднозначна. Така общественото мнение се подготви за нови разрушителни процеси в областта на промишлените и други отрасли на реалната икономика. От
правителството на Иван Костов (второто правителство на СДС, 1997–2001 г.)
започна процесът на деиндустриализация в българската икономика до почти
пълното й ликвидиране. И всичко това при удивителната пасивност на хората,
които губеха работните си места и самите условия за нормалното си съществуване. Немалко анализатори, които вече са писали книги и публикации за разрушителните процеси през прехода, констатират този факт. Не ми е известно в
документите на партийното ръководство да има анализ по този въпрос.
Изброявам тези факти, търсейки обяснение защо представителите на БСП
във властта млъкнаха за дълго време, не смееха да опровергават толкова масивните нападки – исторически неверни и икономически неаргументирани, против социалистическия период. Остава впечатлението за наличие на синдром за
придобита виновност. Ако една партия е борец, не би трябвало да мълчи пред
клеветите, въпреки всичко.
Това чувство за виновност обяснява защо заедно с представителите на
десните сили във властта ръководните кадри от Социалистическата партия по
същия угоднически начин приемаха всички условия, които новите ни партньори в икономическата област (ЕС) и новите ни съюзници във военната област
(НАТО) налагаха на нашата държава.
При анализа на годините на прехода е наложително Социалистическата партия да изрази категорично отношението си към социалистическия период, найвече в социално-икономически план. Защо? Вече се натрупа достатъчно литература (историческа, социологическа, спомени и др.), в която се съдържа оценка за
времето до 10.XI.1989 г. Автори са както привърженици, така и противници на
социализма. Само в споменатата книга на американските автори Киърън и Кени
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се съдържат повече от 70 заглавия на книги, посветени на социализма, главно за
Съветския съюз. Съществува немалко литература и от български автори, в т.ч.
партийни функционери, стопански кадри, журналисти, историци...
Не ми е известно на кого принадлежи мисълта, че битката за миналото е
битка за бъдещето, но намирам голям смисъл в това твърдение. Така че социализмът, макар и разрушен, трябва да се изучава добронамерено не за да се върне историята назад, а за да може доброто, което има в този период, да се пренесе
в бъдещето. Казвам това, защото в Програмата на БСП, приета на 47-ия конгрес
от ноември 2008 г., има само едно изречение (по-точно половин), признаващо
приноса на социалистическия период за развитието на България. Преди това е
казано, че до 1989 г. са постигнати значителна степен на социална сигурност и
изравняване на жизнените шансове на хората.
Въпросното половин изречение (стр. 11) гласи: „...обществата на авторитарния социализъм, като това в България, изведоха своите страни от вековна
изостаналост, но...“.
Ние – хората от моето поколение, на които цялата трудова дейност премина през социалистическия период, не просим признание, но държим на историческата истина. А тя е, че индустриализацията в България се извърши в
социалистическия период. Индустриализацията е тази, която осигурява възможност за едро модерно и продуктивно земеделие и животновъдство. Това
са двете основни предпоставки за преодоляване на бедността и на вековната
изостаналост.
Индустриализацията е високо стъпало в развитието на производителните
сили и на човешката цивилизация. В исторически план това е задача на буржоазната класа. Напомням, че в стара Европа индустриализацията започва преди
повече от 300 години (първата буржоазна революция е от ХVІІ век, а някои историци считат за начало на капитализма ХV–ХVІ век – времето, когато се развиват Венеция и Генуа). Казвам това не в отговор на противниците на социализма,
а заради уважаемите автори на Програмата на БСП и за младите социалисти в
партията. За тях припомням някои важни исторически факти. В „Манифест на
Комунистическата партия“ Маркс и Енгелс признават историческата заслуга на
буржоазията за индустриализацията като главен фактор за утвърждаване на
капитализма, за победата над остарелите феодални отношения.
Можеше ли българската буржоазия да извърши индустриализация в България преди ХХ век? Трябва ли да се припомня всеизвестен исторически факт,
че когато стара Европа е продавала на Америка 100 милиона негри от своите
колонии, за да се превърнат в роби, ние, българите, не сме имали своя държава,
защото тя е била векове наред поробена.
Историческите условия са тези, които наложиха индустриализацията у
нас да се извърши в социалистическия период, защото след Освобождението
сме преживели пет войни – Сръбско-българската, Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората световна война, т.е. България воюва, а не се индустриализира.
Още един всеизвестен факт поставям на вниманието на приятелите и на
противниците на социализма. След национализацията през 1947 г. комунис-
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тическият режим не допусна никаква разрушителна дейност в стопанската
област. Целият производствен капацитет се запази и с помощта на държавата
производствената дейност след войната се възстанови, макар бавно и мъчително. Съществуващите фабрики заработиха, включително и примитивните
предприятия – мелници, дараци, маслобойни, дърводелски, шивашки и други
работилници; въгледобив, рудодобив... Но това, което определи облика на индустриална вече България, са новите предприятия и отрасли и високообразованите хора, работещи в тях. Градивната дейност започна още в първите години
на социалистическия период, когато държавата беше най-бедна, и продължи до
последните дни на господстващата тогава власт... Затова немалко обекти останаха недовършени, но те също бяха включени в разрушителната „програма“ на
прехода. Какво ще се случи с втората АЕЦ – тази в Белене, още не се знае.
И още един факт. Нямаше в онова време т.нар. стратегически инвеститори.
Всичко изградено в социалистическия период е дело на целия български народ.
Ще си послужа със статистически факти, доказващи защо за кратък исторически срок България се нареди на 27-о място сред индустриалните държави – по
комплексни показатели. (Сега България е на 70-о място, или доста по-назад.)
Ето фактите за последните 10 години от социалистическия период в таблица:
Изделие
Ел. и мотокари
Металообр. машини
Електротелфери
Електромотори
Акумулатори
Лагери
Желязна ламарина
Фаянсови плочки
Обувки кожени
Тъкани вълнени
Тъкани памучни
Тъкани копринени
Сирене
Зеленчуци, консерви
Компоти, конфитюри
Вино
Медикаменти
Козметика

Количество/Мярка
700 000 бр.
64 000 бр.
1.24 млн. бр.
14 млн. бр.
5.5 млн. бр.
131 млн. бр.
4 млн. т
1300 млн. бр.
17.3 млн. чфт.
8.3 млн. м
264 млн. м
8.5 млн. м
223 хил. т
1.7 млн. т
1.7 млн. т
1090 млн. л
4.2 млрд. щ.д.
1.5 млрд. щ.д.

Износ в
брой страни
62
59
54
49
30
31
34
32
22
32
47
30
25
59
46
53
90
47

В т.ч. от ЕС
2
13
10
13
19
9
10
9
7
10
12
9
8
11
11
13
15
9

Към тези факти ще добавя още имена на престижни предприятия и отрасли, в които са работили хора от българския индустриален интелект, създаден
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в социалистическия период. Това са: 30 завода на световно ниво за инструментално производство и матрици; заводът „Ямболен“ край Ямбол с технологии и
оборудване от световноизвестната „Хьост“, Германия; Стоманолеярният завод
в гр. Раковски – един от най-модерните в Европа, с оборудване от Германия;
заводът за фин трикотаж „Яница“ – гр. Елхово, с италиански и немски машини;
заводът за дизелови двигатели – Варна, по лиценз на „Перкинс“, Англия; Ботевградските заводи и още много други... Колко повече трябваше да се направи и
построи, за да се признаят достойнствата на социалистическия период? Малко
ли са мащабите на пазарното пространство в света, до което имаше достъп продукцията на българското промишлено производство? Какви още доказателства
са необходими, за да се признае, че социалистическата икономика си е нормална и има пазари, за да бъде непрекъснат възпроизводственият процес.
Учудвам се: въз основа на какви анализи се стигна до „присъдата“ за социалистическата икономика – че била неефективна, бюрократизирана и неконкурентна?... Беше ли възможно да се постигне такова развитие, ако икономиката
се управляваше от „хора с посредствени политически, интелектуални, професионални и морални качества“? Намирам за свое гражданско задължение да
подчертая, че целият процес на стопанското развитие е бил премислен, целенасочен, последователен...
Какво беше необходимо да се направи през годините на прехода – след
като стана пределно ясно, че не може да се запази социалистическият характер
на обществото? Необходимо – и възможно – беше в максимална степен да се
оползотвори материалното богатство, наследено от социализма, и да се съхрани човешкият капитал.
Няма партия по-заинтересувана от Социалистическата да се анализират
годините на прехода, за да се отговори на въпроса защо това не се случи?! Трябва да се анализират както вътрешните условия, така и външните фактори, външното вмешателство, за разрушителните процеси в стопанския живот. Например – каква е ролята на Сорос от т.нар. Отворено общество? Наложително е да
се търси отговор има ли историческа и икономическа логика в толкова мащабното унищожаване на българското производство във всички отрасли за такъв
кратък срок. Ако има икономическа логика, тя е в предположението, че други
стопански субекти или държави са били пред криза и са имали остра жизнена
потребност да заемат всички наши външни пазари и да превърнат България в
свое пазарно пространство... Да приемем, че западният капитализъм се спаси
от криза преди 20 години, превръщайки територията на страните от Социалистическия блок в свое пазарно пространство. Но от собствената си природа
капитализмът не може да избяга. И дойде ред на поредната, изключително мащабна световна финансово-икономическа криза.
* * *
Каквото и да се е случило със страните от социалистическата общност,
хората в бъдеще няма да се откажат от социализма. Той възникна закономерно
във вековно противоборство между идеята за частна собственост върху капитала и идеята за неговото обобществяване. Това противоборство ще продължи
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и занапред, защото всеки се нуждае от обществено пространство, включително
и частният капитал. Нека си представим: ако цялата земна територия се превърне в частна собственост, както и водното пространство, въздушният трафик, природната среда, скритите под земята природни богатства – може ли в
тези условия да функционира частният капитал?
Убеден съм, че ако съществува човешка сила, която да наложи превръщането на запасите от нефт в собственост на всички държави в света, войните
веднага ще бъдат прекратени и човечеството постепенно ще придобие човешкия си облик. И още. Ако само този свръхпазарен механизъм – конкуренцията,
е единственият селекционер, определящ съдбата на всяко производство, докъде може да се стигне?
Ако парите, печалбите са единственото мерило и мотив за всяка производствена дейност, трябва ли всички да се ориентират към производството на наркотици, петрол, оръжие, цигари и лекарства, защото са най-печеливши, вместо
да произвеждат бисквити, макарони, зеленчуци, мляко, обувки, тъкани?... Не е
ли държавата онзи фактор, който да регулира икономическите отношения на
производителите и да ги подпомага, за да има всички необходими, потребни и
полезни за човека стоки, независимо колко може да се печели от тях? Няма засега друг фактор освен държавата, който може да застане на страната на всички
труженици – производители на блага, като се ръководи от формулата обществената собственост – свещена и неприкосновена.
Нека да зачита частната собственост, но не и да я абсолютизира.
Проблемът е, че съвременният свръхпазарен, неолиберален, глобален
капитализъм е на път да унищожи държавата и да отнеме нейната самостоятелност. Засега това се отнася предимно за по-малките държави. Но ако нечии
интереси налагат, възможно е съществуващи държави да се разделят на парчета и да се създават нови. Защо възникна нова държава Кипър, непризната от
никого, защо възникна Косово, призната, за съжаление, и от България... Губят
ли своята самостоятелност европейските държави?
На човечеството му предстои да реши дали да бъде съвкупност от хора
– жители на света, които са забравили своя родов корен, или да е съвкупност
от държави – всяка със своя история и култура, със свой национален облик и
с хора, които знаят своя род и Родина. На човечеството му предстои да реши
трябват ли му 200–300 милиардери и хиляди мултимилионери, които чрез паралелната власт на парите да решават съдбините на планетата, да решават кога
да има кризи и войни, да решават кои държави са лоши и кои добри, кои борци
са бунтовници и кои са терористи, да решават накъде да се движат хората и
капиталите...
Трябва ли да се чака появата на нов Маркс, който да анализира процесите
и да каже накъде върви светът, след като съществува реалният Маркс, който
не само че не е остарял, а става все по-актуален. Сегашната криза не доказва
ли истинността на Марксовото учение, че кризите няма да изчезнат, защото
са проява на вътрешната противоречива същност на системата на капитала
– противоречието между обществения характер на производството и частнокапиталистическото присвояване на резултатите от него. Резултат от това
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присвояване е създаването и непрекъснатото отдалечаване на двата полюса на
обществото – богатството и бедността. Никога в предишната стопанска история на човешкото общество разликата между богатството и бедността не е била
толкова голяма и никога не са съжителствали заедно толкова крайна мизерия и
толкова непремерен лукс и разкош, както в съвременното модерно в техническо,
технологическо и информационно отношение общество. Показателен е фактът,
че кризата започна от най-мощната държава с най-напредналата икономика в
света. Напоследък почти всички анализатори определят кризата като дългова.
Сегашният дълг на САЩ няма аналог в историята на предишните кризи. Какво
от това, че двете партии в САЩ – демократи и републиканци, се споразумяха
да вдигнат тавана на държавния дълг с още два-три трилиона. Това само потвърждава факта, изказан в прав текст от руския президент, че десетки години
САЩ живеят на гърба на целия свят заради привилегированото положение на
долара. Немалко анализатори се питат накъде Съединените щати ще повлекат
света, някои казват, че светът е пред пропаст. Дано не се окажат прави.
Вечната неизлечима социална болест на икономическата система на капитализма – безработицата в съвременните й измерения и мащаби, е друго
неоспоримо доказателство за актуалността на марксизма. Анализирайки общия закон на капиталистическото натрупване, наречен още абсолютен, Маркс
доказва, че безработицата, безработните – наречени от него резервна армия,
нарастват спрямо активната работническа армия. Това води до постоянно
свръхнаселение, „чиято мизерия е правопропорционална на мъките на неговия
труд“... и още, че законът, който държи това свръхнаселение в равновесие с обема на натрупването – „този закон приковава работника към капитала по-здраво, отколкото чукът на Хефест е приковал Прометей към скалата“ (К. Маркс,
„Капиталът“, т. 1, стр. 650–651).
Знам, че много от модерните другари ще кажат колко остарели са тези възгледи в условията на съвременния модерен свят. Ще си послужа само с един
факт. Цял свят знае какво се случи наскоро в Лондон и в други големи градове
на Великобритания по повод уж случайно възникналите там бунтове и безредици (август 2011 г.). Отминавам коментара на сегашния министър-председател на Великобритания, който вижда в основата на бунтовете нерешени и дълго
отлагани социални проблеми. Обръщам внимание на изказването на един известен английски писател – Корейши. Той казва, че в бунтовете участват млади
хора до 30-год. възраст, които никога досега не са работили и никога в бъдеще
няма да имат възможност да работят... Има ли по-важно, жизнено важно за
човека право от правото на труд? Лишен от възможност за трудова реализация, човек се изживява като „излишен“. Нямам въображение да си представя
на какво са способни големи общности от хора, обединени от чувството, че са
излишни за обществото.
Позволих си тези разсъждения върху някои научни анализи на Маркс, актуални за съвременните условия. Правя го с разбирането, че Социалистическата партия трябва да ги припознае за своя дадена обществена теория. Дали това
ще бъде марксизмът, или друга съвременна наука за обществото – нямам претенция да определям. Но се учудвам от факта, че докато в Проекта за Програма
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на БСП Маркс присъстваше в значителна част от текста, в самата Програма,
приета в окончателния й вариант, името на Маркс изчезна. Питам се защо?
Десните партии наложиха на Народното събрание да приеме документ, с
който „комунистическият период“ в българската история се осъжда като престъпен. Какви документи ще остави Социалистическата партия като оценка за
събитията и процесите в близката история, преди още историческата наука да
си каже думата? Социалистическата партия трябва да има свое становище за
това кои са истинските грешки в историята.
Беше време, когато се изграждаха пътища, проходи, железници, язовири;
строяха се циментови и химически заводи, електроцентрали всякакви – ТЕЦ,
ВЕЦ, АЕЦ, машиностроителни заводи, шивашки заводи, обувни и консервни фабрики, фабрики и заводи за памучен, вълнен, копринен и трикотажен
текстил, за дограми и плочки, за бои и лакове, завод за запаметяващи устройства, за релета и елмотори, за електрокари и мотокари, за вагони, за кораби,
за метали – черни и цветни, за металорежещи машини; строяха се жилища,
просветни и културни сгради, почивни бази, курортни комплекси, търговски
обекти... В това ли са грешките? Или в това, че по-голямата част от изградените предприятия ги няма, с изключение на малки остатъци от тях. Няма ги и
хората, работещи в тях...
Събитията в политическото противоборство след 9 септември 1944 г., със
или без основание, са продължение на една гражданска война, в основата на
която стои класовото противопоставяне. Трудно е да се каже откога води началото си тя. Дали от времето, когато българските власти са разкарвали капитан Петко войвода по занданите и са потрошили здравето му. Дали от времето,
когато партията на Димитър Благоев отправя призив към войниците да се побратимяват по фронтовете в годините на Първата световна война. Войниците
наистина са се побратимявали, после са ги осъждали на смърт и са ги разстрелвали. Дали това начало е от времето, когато са отрязали главата на Александър
Стамболийски и са последвали кървави събития след това. Или от времето на
Септемврийското въстание от 1923 г., за кървавия разгром на което един писател написа книгата „Хоро“, а друг творец, който сам стана жертва на кървавите
събития, написа в своята поема „Септември ще бъде Май...“. Дали това начало
е от времето на световноизвестния български поет Вапцаров – разстрелян в
изпълнение на смъртна присъда, издадена „В името на Царя...“. Или от времето,
когато са палени партизански и яташки къщи, рязани са партизански глави и
по политически причини са убивани деца (ястребинчетата).
По-важно от всичко е – ще има ли край това противопоставяне? И още
– кой си дава сметка за жертвите на прехода след 1989 г.? Кой ще бъде отговорен за факта, че за времето между последното и предпоследното преброяване
(за 10-годишен период) българските граждани са намалели с един милион? За
годините на прехода нацията ни се е стопила с 20 процента. Кога в историята ни
е имало такъв спад на населението? При условие че няма лагери, няма телени
мрежи, няма политическо преследване... Нашият град Хасково, почти стохиляден преди, сега наброява по-малко от 75 хиляди граждани.
Расте броят на празните апартаменти и обезлюдените къщи, закрити са
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престижни учебни заведения – намалява относителният дял на интелектуалния потенциал на населението.
Към това се прибавя загубата на инженерно-технически кадри, специалисти и образовани трудови хора поради многобройните закрити промишлени
предприятия и едри модерни селскостопански производствени структури.
И така, с лозунга „борба против тоталитаризма“ в България (и не само в
България) се проправи широк път за утвърждаване на глобалния капитализъм
във време, когато тази икономическа система преминава в състояние на обща
криза. Без да претендирам за някаква теоретична прецизност, ще се опитам да
посоча някои характерни черти на общата криза на капитализма.
Първо. Голяма мащабност, почти световен обхват на поредната икономическа криза. Въпреки изключителното старание на първите политици в света
и техните многократни срещи, тази криза не се поддава на влияние и няма надеждни признаци за преодоляване – засега.
Второ. Неспособност на капитала да реши въпроса за трудовата заетост.
Безработицата се превръща в хронична неизлечима социална болест на обществото. Огромна маса хора се лишават от най-жизнено важното право – правото
на труд. Какъв е смисълът от правото на свободно слово, от правото на избор,
от правото на свободно пътуване по света, когато човек е лишен от препитание?
Трето. Крайна поляризация между двата полюса – на бедността и на богатството. Огромната социална разделеност е постоянен фактор за конфликти
и социално напрежение. Бедността е и остава неразрешен и неразрешим в рамките на капитализма проблем на човечеството.
Четвърто. Мащабните протестни движения, които заливат голяма част от
света, имат определена антикапиталистическа насоченост. Обикновените хора
осъзнават, че те нямат вина, и не трябва да носят отговорност, и не трябва да
плащат цената на тази криза. Случаен ли е фактът, че антикапиталистическите протести са белязани с движението „Окупирай Уолстрийт“ в икономически
най-мощната държава – Съединените американски щати, и въпреки най-прехвалената демокрация, полицията тръшка на земята съвсем млади хора, закопчава ги с белезници и арестува стотици от тях при всеки отделен протест.
Обикновените хора осъзнават, че истинските виновници за кризата са свръхбогатите финансови кръгове и техните капиталови институции – банките.
Пето. Няма сила в съвременния свят на господство на капитала без граници, която е в състояние да премахне войната като средство за разрешаване на
противоречията в човешкото общество. Напротив, войната по правило е въведена в международната правна система като наказателна мярка. Напомням,
че краят на ХХ век е белязан с най-несправедливата война – войната против
Сърбия (не без съучастието на българската държава, за съжаление – 1999 г.).
А дългоочакваният век на хуманността – ХХІ век, вече е белязан с не една
война – в Ирак, в Афганистан, в Либия – държавата, в която с помощта на натовски бомби извършиха „присаждане“ на либерална демокрация върху основата на племенна организация на обществото (за съжаление в тези войни нашата държава има пряко участие).
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Предстои ли война против Иран, против Сирия – бъдещето ще покаже.
Тероризмът – кога и защо се появи, кои са неговите корени, кои са причините?
Вместо да отговори на тези въпроси, световната политика намери в тероризма
аргумент да легитимира войната, макар че тя едва ли е надеждно средство да
реши проблема с него.
Шесто. Капиталистическият начин на приложение на постиженията на научно-техническия прогрес и на технологиите в индустрията, в информационния процес и в другите сфери на дейност влиза в остри противоречия с всички
екологически изисквания – а неспазването им застрашава нормалния живот на
планетата.
Седмо. Антисоциалните явления и престъпността, деградацията на културата и нравствеността приемат непоносими за човешкото общество размери,
причиняват огромни страдания на хората и поглъщат все повече обществени
разходи в усилията да бъдат неутрализирани.
Осмо. Настъпва деградация на демокрацията – най-прехвалената фасада
на неолибералното, свръхпазарно, свръхикономически рационално общество. На внушението, че демокрацията е най-умното нещо, измислено от човека, въпреки нейното несъвършенство, отговорът е – има по-съвършена форма,
това е народната демокрация. За разлика от либералната демокрация, която се
характеризира с многопартийност, изборност, господство на частната собственост, тя – народната демокрация, се характеризира с икономическо равенство
между хората и с липса на крайна социална поляризация!
Тези белези са характерни и за българското общество, макар капитализмът у нас да е исторически съвсем нов.
Въпреки големите очаквания, икономическият форум в Давос (януари
2012 г.) под наслов „Голямата трансформация, формирането на нови модели“
не вдъхна надежда и оптимизъм. Самият основател на форума Клаус Шваб не
вярва във възможностите на съвременния капитализъм. В свое интервю (пред
агенция Фокус) той признава: „Може с абсолютна увереност да се каже, че капиталистическата система в сегашния й вид не се вписва в модела на съвременния свят.“ И още: „Грешките на политиците и на обществото като цяло са довели до финансовата криза, която е причинена от преминаване на нормите на
позволеното във финансовата система... не поставихме навреме правила, които
да попречат на обезобразяването на финансовата система.“
Редица съвременни анализатори признават, че успоредно с разрушаването
на социализма от Източния блок протича процес на разрушаване на социалния
модел на капитализма в Западна Европа и той възвръща грабителския си характер. Съществува и признанието, че западният социален модел на обществото е
изграден след Втората световна война под въздействието на идеите на кейнсианството. Не съм убеден дали идейният фактор е по-силен (в случая кейнсианството), или страхът от социализма. Склонен съм да приема твърденията на
един съвременен автор – Жан Зиглер, според когото: „Пред борбата на трудещите се западните капиталистически олигархии бяха принудени на отстъпки...
на социална защита и синдикална свобода... тъй като трябваше на всяка цена да
се предотврати комунистическият вот на Запад.“ За социалдемократическите
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партии и синдикалните им централи казва: „Те превръщаха страха на капиталистите от комунистическа експанзия в социални изгоди за своите клиенти“
(цитираното е от книгата „Новите господари на света“, стр. 27).
Същият автор признава, че в условията на двата антагонистични блока
глобализацията беше спъвана. „С падането на Берлинската стена и разпадането на СССР глобализацията на капиталистическата икономика започна своя
възход. А заедно с нея и несигурността за работното място и премахването на
така трудно придобитата социална защита“ (пак там). Жан Зиглер напомня
всеизвестната истина, че „Благодарение на натрупания в колониите капитал, от
ХVІІІ век Европа успява да финансира своята бърза индустриализация“ (пак
там, стр. 25).
Поради суетенето около форума в Давос родната журналистика пропусна
друг един не по-малко значим форум – Социалния форум в Порто Алегре, Бразилия. Там се събират много повече участници с намерение да търсят алтернативен на сегашния капитализъм модел на обществото.
Видни представители на социалистите от Западна Европа са загрижени
поради начина за преодоляване на сегашната криза и не приемат неолибералния характер на мерките, наложени от последните договорености в ЕС. Изразявайки тревога за съдбата на Европейския съюз и еврозоната, те предлагат друг
вариант за справяне с кризата – чрез икономически растеж, нови работни места и намаляване на безработицата, най-вече сред младите хора. Същите идеи
оповести и лидерът на БСП, който сега е президент на ПЕС. Но как ще стане
това, ако те, социалистите, не са на власт? С кого ще обединят силите си, за да
постигнат своите цели?
Ще намерят ли допирни точки с по-радикалната Европейска левица, която
си поставя общозначими цели, съответстващи на интересите на човечеството?
А те са:
– да се намери модел на обществото, алтернативен на сегашния глобален
неолиберален капитализъм;
– да се сложи край на милитаризацията и да се прекрати практиката на
постоянните войни.
Отново ще се позова на мислите на К. Маркс, колкото и предизвикателно
да е това. Става дума за определения, отнасящи се до същността на капитала,
а те са:
– капиталът е исторически определено производствено отношение, при
което едни са собственици на средствата за производство, а други, лишени от
тези средства, са принудени да продават работната си сила като стока;
– капиталът е стойност, която носи принадена стойност;
– капиталът е мъртъв труд, който оживява като вампир и живее толкова
много, колкото повече жив труд всмуква;
– капиталът е сила и може да му се противостои само със сила;
– съществува признание на немалко съвременни анализатори, че силите
на хората на труда са разединени, а капиталът се консолидира.
Коя ще бъде обединителната сила, свързваща в едно цяло усилията на
всички трудови хора в борбата им срещу гнета на капитала и смазващата власт
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на парите?
Как и кога Социалистическата партия ще се впише в тази борба, заедно с
другите леви партии и с многобройните граждански движения на планетата, за
един по-добър свят?
Сега Социалистическата партия е изправена пред най-голямото изпитание от досегашната си история. Обществото настоява за силен оздравителен
процес за премахване на грозните обществени явления – организирана престъпност, корупция, непоносима бедност, грубо погазване на законите от представители на властта, безнаказаност. Това искат левите избиратели сега, преди
парламентарните избори.
Въпроси – много, отговорите предстоят?!
Гр. Хасково
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СЪВРЕМЕНЕН КИТАЙ 
СМЯНА НА ПОКОЛЕНИЯТА ВЪВ ВЛАСТТА
Дончо Дончев

Първото поколение

Н

Дончо Дончев – магистър по
световна икономика от Московския държавен институт за международни отношения, доктор
по история от Института за
Далечния изток при АН на Русия,
дългогодишен посланик на Република България в КНР, бивш зам.министър на външните работи.
Има издадени книги и публикации
в научни издания у нас и в чужбина по проблемите на Китай и на
международните отношения.

а проведения в Пекин през ноември м.г. ХVІІІ
конгрес на ККП и на неотдавнашната сесия на
Общокитайското събрание на народните представители се извърши предаването на партийната и държавната власт в Китай в ръцете на т.нар. пето поколение ръководители. Такава очаквана и общо взето
безболезнена промяна става вече за трети път в Китай. Инициатор на тази практика беше Дън Сяопин,
който навремето, още в годините на апогея на своя
авторитет като безспорен ръководител, плавно предаде властта на Дзян Дзъмин като представител на
„третото поколение“ китайски ръководители. Дън
посочи дори и следващия ръководител на ККП и на
китайската държава – Ху Дзинтао, който начело на
„четвъртото поколение“ да поеме властта след Дзян
Дзъмин. Така направи и Ху Дзинтао, подготвяйки
своя приемник Си Дзинпин.
Българският читател през последните години е
доста добре информиран за политиката на „четвъртото поколение“ китайски ръководители, за големите
успехи, постигнати в различни области на живота в
тази страна, за забележителните темпове на растеж
на китайската икономика, за високия международен
авторитет на Китай. Сравнително малко хора обаче
помнят и знаят за останалите три поколения китайски ръководители и особено за първото от тях – поколението на Мао Дзедун. Все още малко са сведенията за представителите на „петото поколение“ и за
предизвикателствата пред тяхното управление.
Основната цел на тази статия е да запознае читателите на списание „Понеделник“ с главните момен-
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ти от развитието на ККП и на КНР от победата на китайската революция и
провъзгласяването на народната власт в Китай на 1 октомври 1949 г. до наши
дни, с имената и дейността на основните представители на първите „четири
поколения“ китайски ръководители и с биографиите и очакваните действия на
ръководителите от дошлото сега на смяна „пето поколение“, което се ръководи
от формулираните от конгреса на ККП и от сесията на ОСНП задачи, стоящи
пред ККП и КНР.
Аз се занимавам с проблемите на Китай повече от 50 години, от които над
20 години през три различни периода от нейното развитие съм бил в тази страна – като легационен секретар и консул в нашето посолство в Пекин през т.нар.
културна революция, като посланик на България през периода 1983–1989 г. и
като представител на българска банка в края на миналия и началото на сегашния век. Имам лични спомени, впечатления от важни събития в Китай и от
срещи с китайски ръководители.

Първото поколение китайски ръководители.
Ерата на Мао
На 1 октомври 1949 г., след нанесеното от Китайската народноосвободителна армия пълно поражение на чанкайшистките войски и прогонването им
от територията на Китай, в Пекин е провъзгласено основаването на Китайската
народна република. Моят преподавател по история на Китай в Московския институт за международни отношения академик С. Тихвинский, по онова време
генерален консул на СССР в Пекин, описва в спомените си това събитие:
„Към обяд на 1 октомври огромният площад пред бившия императорски
дворец Гу Гун беше препълнен от жители на града – работници и служещи,
студенти и преподаватели, селяни от близките села... Погледите на всички се устремиха към главната порта на двореца – там, на галерията над нея, украсена с
големи сферични червени фенери, се бяха събрали членовете на новоизбраното Централно народно правителство на КНР. Долу, край портата, на издигнати
за случая дървени трибуни, се намираха делегатите на Народната политическа
консултативна конференция, ръководният състав на ККП и на демократичните партии, представители на обществените организации... Точно в 15 ч. генералният секретар на Централното народно правителство на КНР, ветеранът
на комунистическото движение Лин Боцюй обяви началото на тържествената
церемония. По команда на председателя на Централното народно правителство
Мао Дзедун на висока мачта в центъра на площада се издигна червено знаме с
пет звезди – държавният флаг на КНР. Под звуците на „Марша на доброволците“, станал химн на КНР, прозвучаха 28 залпа на артилерийския салют, символизиращи 28-те години борба на ККП за победата.
След като Мао Дзедун огласи текста на Декларацията, започна военен парад, приет от главнокомандващия на КНОА, прославения пълководец Джу Дъ;
командващ парада беше генерал Не Жунжен – началник на военния окръг на
Северен Китай.“
Китайските ръководители, застанали в този тържествен момент около
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Мао Дзедун, не са хора, дошли от неизвестността. Това са изминали дългия път
на революционната борба партийни и военни дейци, ковали победите на ККП
и КНОА. Някои от тези дейци, като Мао Дзедун и Дун Биу, са участници още в
І конгрес на ККП през 1921 г., други са били като партийни и административни
ръководители в „освободените райони“ през дългите години на антияпонската
и античанкайшистката съпротива, трети са прочути военачалници, извоювали
много победи срещу врага начело на своите полеви армии.
Историята на ККП от нейното създаване до образуването на КНР е история на жестоки битки срещу японския агресор и срещу реакционните гоминдановски войски на Чан Кайши. Тя е история и на сериозна вътрешнопартийна
борба срещу „леви“ и „десни“ уклони с лишаване от доверие и сваляне от постовете им на най-висши партийни ръководители.
След разгрома на въстанието на „есенния урожай“ през 1927 г. оцелелите
въстаници от провинциите Хунан и Цзянси, водени от секретаря на фронтовия комитет Мао Дзедун, се изтеглят в планината Цзинганшан и създават там
революционна база. Към тях се присъединяват военни части от неуспялото
нанчанско въстание, водени от Джу Дъ. 1 август 1927 г. – началната дата на
нанчанското въстание, е приет за рожден ден на Китайската народноосвободителна армия. Сред ръководителите на въстанието са Джоу Енлай, Джу Дъ, Лю
Бочън, Не Жунжен, Е Дзянин, Лин Бяо, Хъ Лун, Е Тин. Заедно с Пън Дъхуай, Ло
Жуйхуан и Сюй Сянцян те са по-късно сред най-прославените пълководци на
китайските революционни армии и през 1955 г. с изключение на Джоу Енлай,
който по това време не е военен ръководител, а премиер на страната, и починалия Е Тин, са обявени за 10-те „исторически“ маршали на КНР.
Чан Кайши предприема няколко военни похода срещу революционната база
в Цзинганшан, като петият от тях, най-масираният, заставя ръководството на базата да вземе решение, да пробие обсадата и да изведе войските от обкръжението.
Започва т.нар. велик поход на северозапад – с тежки битки с врага, преодоляване
на огромни разстояния, бурни реки и природни бедствия, огромни човешки жертви. Накрая останалите живи бойци достигат целта – освободения район Янан в
провинция Шънси, разширяват го, укрепват го и го превръщат в нова Централна
база на китайската революция. По време на „великия поход“, през януари 1935 г.
в гр. Цзуни, провинция Гуйджоу, се провежда разширено съвещание на Политбюро на ЦК на ККП с участието на командните и политическите кадри на Червената армия и членове на съветското правителство. На съвещанието Мао Дзедун
и неговите сподвижници рязко критикуват ръководството на похода в лицето на
генералния секретар на ЦК на ККП Бо Гу, военния съветник немския комунист
Ото Браун и Джоу Енлай. Джоу, който ръководи съвещанието, приема критиката, Бо Гу е освободен от длъжността генерален секретар, Ото Браун понася сериозна критика за авторитарни методи на ръководство, неотчитане на мнението на
опитните командири на Червената армия и несъобразяване с местните условия.
Командването на похода преминава в ръцете на Мао, който е избран за главен
политически комисар на Червената армия и влиза в състава на Политбюро. Членове на Военния съвет стават Джу Дъ и Джоу Енлай. Джоу остава в Политбюро,
а за генерален секретар на ЦК на ККП е избран Джан Вънтян. Както по време на
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„великия поход“, така и след това в Янан в ръководството на ККП се води сериозна идейна борба по въпросите на стратегията и тактиката на китайската революция. В Янан Мао се утвърждава като пръв ръководител на партията. По пътя към
едноличната власт той успява да отстрани редица свои противници. С помощта
на ръководителя на специалните служби на партията в освободения район Кан
Шън Мао Дзедун разгръща партийна чистка, известна с наименованието „джънфън“ („изправяне на стила“). Много партийни и военни кадри са репресирани,
принудени да пишат покаяния, признания за догматичен уклон, за антипартийна
дейност, за шпионски действия, много са арестувани, измъчвани и ликвидирани.
Чистката засяга особено кадрите, които са се обучавали в СССР или са работили
в Коминтерна. Главен представител на тази група е Ван Мин, в лицето на когото
Мао вижда основен свой опонент.
През янанския период се оформят и основните възгледи на Мао Дзедун за
преместването на центъра на революционната борба от запад на изток, за китаизирания марксизъм, за изграждането на социализма в Китай, като се отчитат
местните особености, традиции и условия. „Маодзедунидеите“ стават ръководни за китайската партия.
През лятото на 1945 г. в Янан се провежда отлаганият няколко пъти VІІ
конгрес на ККП. Кампанията „джънфън“ е дала своя плод – Мао е всепризнат вожд на партията. Благоприятна е и международната обстановка: фашистка Германия е вече разгромена, Съветският съюз е поел пред съюзниците си
задължение в най-скоро време да започне настъпление срещу дислоцираната
в Североизточен Китай 500-хилядна японска Квантунска армия. На конгреса
Мао изнася политическия доклад „За коалиционното правителство“. Доклади
изнасят и Лю Шаоци, Джу Дъ, Джоу Енлай, Гао Ган, Чън И и Пън Дъхуай. Мао
Дзедун е избран за председател на ЦК на ККП. В Политбюро освен него влизат
Джу Дъ, Лю Шаоци, Джоу Енлай, Жън Биши, Чън Юн, Кан Шън, Гао Ган, Пън
Джън, Дун Биу, Лин Боцюй, Джан Вънтян и Пън Дъхуай. Членове на Секретариата стават Мао Дзедун, Джу Дъ, Лю Шаоци, Джоу Енлай и Жън Биши. Одобрена е политическата линия на партията за предстоящия период, подчертана
е необходимостта от преместване в новата обстановка на центъра на работа на
партията от селото в града. Мао заставя своите вътрешнополитически противници, особено Ван Мин, да си направят самокритика.
През есента на 1945 г. правителството на Чан Кайши прекъсва мирните
преговори в Чунцин с комунистите и започва бойни действия срещу тях. През
1947 г. гоминдановските войски успяват да превземат дори столицата на освободения район Янан. Революционните войски дават сериозен отпор. През
ноември 1948 г. силите на КНОА са прегрупирани в четири армии под командването на Пън Дъхуай, Лю Бочън, Чън И и Лин Бяо. На 5 декември 4-та армия
на Лин Бяо започва настъпление на юг, след ожесточени сражения превзема
градовете Джан Дзякоу и Тиендзин, а през януари 1949 г. без бой пада Пекин.
През април армиите на КНОА форсират река Яндзъ, превземат Нанкин, през
май – Шанхай. Чанкайшистите са изтикани на о-в Тайван.
На 1 октомври е обявено създаването на КНР. Калените в многогодишните
битки с вътрешни и чужди врагове ръководители на ККП и на КНОА съста-
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вят ядрото на новата партийна, държавна и военна власт в Китай. От 21 до
30 септември е проведена сесия на приелата ролята на Учредително събрание
Национална политическа консултативна конференция (НПКК), в която влизат
освен членове на ККП и представители на осемте малки демократични партии
и видни безпартийни обществени дейци. Сесията приема Обща програма на
НПКК, Закон за създаване на Централен народен правителствен съвет, Декларация за образуване на КНР, утвърждава национален флаг, герб и химн на КНР.
Пекин, със старото си наименование Бейдзин, е обявен за столица на републиката. Председателят на ККП Мао Дзедун е избран и за председател на Централния народен правителствен съвет и на Централния военнореволюционен
съвет. Председател на Държавния административен съвет (висшия изпълнителен орган на властта) и външен министър става Джоу Енлай. СССР признава
новата власт в Китай още на другия ден след обявяването на републиката – на
2 октомври. На 3 октомври и нашата страна признава КНР. След това и другите
социалистически страни извършват този акт.
В КНР с огромен политически подем започва възстановителен период
(1949–1952 г.). Опирайки се на собствените си сили и на братската помощ на
СССР и другите социалистически страни, ентусиазираният китайски народ заличава раните, нанесени на китайското народно стопанство през дългите години на японската агресия и на гражданската война. Слага се начало на грандиозни
преобразования в китайското общество. Първото радикално преобразование
е аграрната реформа – изключително важно мероприятие за страна като Китай
с преобладаващо селско население. Ликвидирана е прослойката на помешчиците и между бедните и безимотните селяни са преразпределени 47 млн. хектара земя. Веднага след това започва процес на коопериране в китайското село,
завършил към 1956 г. Едновременно с колективизацията се пристъпва и към
индустриализация. С помощта на Съветския съюз са изградени над 250 предприятия. От 1953 до 1957 г. в Китай се изпълнява първият петгодишен народностопански план. Полагат се основите на тежката промишленост. Изграждат
се крупни държавни металургични, машиностроителни и други предприятия.
Съществуващите частни промишлени и търговски предприятия постепенно се
преобразуват в държавно-капиталистически, а след това – в социалистически.
През септември 1956 г. се провежда VІІІ конгрес на ККП, който окончателно утвърждава идеите на Мао Дзедун. Приети са показателите за втората петилетка. Избрано е ново ръководство на партията: председател на ЦК на ККП
– Мао Дзедун, зам.-председатели – Лю Шаоци, Джу Дъ, Джоу Енлай и Чън Юн,
генерален секретар на ЦК – Дън Сяопин. Въодушевен от успехите през първата
петилетка, на 2-рата сесия на VІІІ конгрес на ККП през май 1958 г. Мао налага
авантюристичния, несъобразен с реалностите курс на т.нар. три червени знамена: новата генерална линия, големият скок и народните комуни. Генералната
линия е формулирана с лозунга: „Напрягайки всички сили, стремейки се напред, да изграждаме социализма повече, по-бързо, по-добре, по-икономично“.
„Големият скок“ отхвърля идеята за постепенно строителство на социализма.
Преразглеждат се показателите на петилетния план. Акцент се слага върху производството на стомана. В цялата страна се строят малки примитивни доменни
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пещи, които произвеждат некачествен за нищо неставащ чугун. В селското стопанство, след разширеното съвещание на Политбюро на ЦК на ККП в курорта
Бейдайхъ през август 1958 г., се преминава към необосновано окрупняване на
производствените бригади в „народни комуни“ с пълно обобществяване на земята, инвентара и цялото имущество на селяните и към натуралното им уравнително снабдяване с храна и облекло на елементарно равнище. Скоро стават
ясни плачевните резултати от експериментите на Мао Дзедун. На съвещанието
в Лушан през август 1959 г. тази политика на Мао е остро разкритикувана от
члена на Политбюро и министър на отбраната на КНР маршал Пън Дъхуай.
Мао е принуден да признае поне частично грешките си. Той отстъпва държавния пост на председател на републиката на Лю Шаоци, но остава председател
на партията и на Военния съвет. Пън Дъхуай е свален от поста министър на
отбраната и заменен с маршал Лин Бяо. Работата по ликвидиране на последствията от политиката на „големия скок“ и „народните комуни“ е възложена на
Лю Шаоци и Дън Сяопин.
Изпадайки в изолация, Мао Дзедун замисля нов план за разправа с противниците си. В средата на 60-те години той издига лозунга „огън по щабовете“ и започва яростна атака срещу „бюрократизиралите“ се и „обуржоазили“ се
партийни и държавни кадри. Основната критика е насочена срещу Лю Шаоци.
На ХІ пленум на ЦК на ККП Лю губи положението си на втори човек в партията, след това е арестуван и умира в затвора. Репресирани са и неговите близки
съратници – секретарят на пекинския партиен комитет и кмет на Пекин Пън
Чжен, началникът на Генералния щаб на Китайската армия и зам.-председател
на правителството Ло Жуйцин, завеждащият отдел „Пропаганда“ на ЦК на
ККП Лу Дини, членът на ПК на Политбюро на ЦК на ККП Ян Шанкун, генералният секретар на партията Дън Сяопин и много други. Те са обявени за „десни
уклонисти“, „ревизионисти“ и „агенти на капитализма“. Всички критикувани
партийни функционери трябва да си правят в писмена форма характеристика.
На критика и репресии са подложени и ветераните на армията Тао Джу и Ван
Ли, маршалите Джу Дъ, Чън И, Е Дзянин. ХІ пленум на ЦК на ККП през август
1966 г. приема Постановление за великата пролетарска културна революция.
Създадена е група към ЦК за провеждане на културната революция, начело с
Чън Бода, в която влиза и съпругата на Мао Цзян Цин, а съветник е членът на
ПК на Политбюро Кан Шън. На пленума Лин Бяо е официално провъзгласен за
приемник на Мао Дзедун.
Мао Дзедун подкрепя създаването на отрядите от „революционни“ ученици, студенти и младежи – „хунвейбини“ и „дзаофани“, които громят партийни
комитети и държавни учреждения, малтретират партийни дейци и държавни чиновници, обвинени от тях, че са се „обуржоазили“ и са тръгнали по капиталистически път. По това време аз бях ІІІ секретар и консул в нашето посолство в Пекин и свидетел на тълпите „хунвейбини“, на висящите по всички стени лозунги и
„дадзибао“, на песните, речите и крясъците на обезумелите младежи. Когато хаосът става пълен и „хунвейбините“ и „дзаофаните“ излизат извън контрол, Мао
призовава армията да въведе порядък. Военните около Лин Бяо засилват позициите си в ръководството и в страната. Това предизвиква безпокойство в групата
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по „културната революция“ – Цзян Цин, Джан Чунцяо, Я Вънюан, Ван Хунвън,
а и у самия Мао.Той призовава „на помощ“ останалите около Джоу Енлай стари
кадри, реабилитира частично някои от репресираните дейци и ги насочва към
ограничаване на представляващите опасност военни. Лин Бяо губи позиции,
принуден е да бяга от страната и при бягството загива в самолетна катастрофа. В
ръководството на страната е върнат Дън Сяопин. Групата на „културната революция“, недоволна от развитието на нещата, започва нова атака, този път срещу
Джоу Енлай. Дън Сяопин е отново снет от постовете си.
Идва 1976 г., през която един след друг умират трима от големите ръководители на ККП и на КНР – Джоу Енлай, Джу Дъ и Мао Дзедун. Групата около
Цзян Цин предявява претенции да оглави партията и държавата, но получава
сериозен отпор от старите кадри. През октомври 1976 г. със съдействието на
стария ветеран на партията маршал Е Дзянин и на зам.-председателя на партията и председател на Държавния съвет Хуа Гофън т.нар. банда на четиримата
около Цзян Цин е арестувана и осъдена.
С това завършва един период в историята на ККП и на КНР – ерата на
Мао Дзедун. Новото ръководство на партията и страната подлага на критика
допуснатите от Мао грешки, особено през периода на „големия скок“ и „културната революция“, признавайки в същото време големите му заслуги в революцията, в антияпонската и античанкайшистката съпротива, в създаването на
КНР и възстановяването на страната. Запазена е неговата мумия в мавзолея на
площад „Тянанмън“ в Пекин, стои огромният му портрет на южната врата на
двореца Гу Гун, откъдето Мао провъзгласява навремето създаването на КНР,
запазени са и статуите му в различни градове, военни поделения, университети
и други обществени места, отбелязва се рожденият му ден. Оценка за ролята
на Мао Дзедун е дадена в Решение по някои въпроси на историята на ККП от
времето на образуването на КНР, прието през 1979 г. Там се казва, че „идеите на
Мао Дзедун са сплав на марксизма-ленинизма с конкретния опит на китайската
революция“. Тези „идеи“, наред с марксизма, са обявени за основополагащи в
дейността на ККП.

Второто поколение
През 1976 г., последната година на „културната революция“, на китайския
небосклон изгрява звездата на Хуа Гофън (1921–2008 г). Той се издига до член
на ЦК на ККП през 1969 г. като първи секретар на провинциалния партиен комитет на провинция Хунан. През 1973 г. е преизбран за член на ЦК и въведен
в Политбюро. През 1975 г. заема важния пост министър на обществената сигурност. След смъртта на Джоу Енлай през януари 1976 г. Цзян Цин и нейната група, известни по-късно като „бандата на четиримата“, започват яростна
атака срещу Дън Сяопин, който в момента е вицепремиер и е посочен от Джоу
Енлай за негов наследник на премиерския пост. В резултат на компромис при
разгорялата се борба между привържениците на „четворката“ и привържениците на Дън Сяопин в лицето на оцелелите стари кадри в ръководството и при
невъзможността на немощния вече Мао да вземе активно страна в този спор,
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за изпълняващ длъжността премиер е назначен Хуа Гофън. През април 1976 г.,
по време на празника Цинмин (китайската задушница), хиляди хора с венци и
портрети на Джоу Енлай излизат на площад Тянанмън в Пекин, за да почетат
паметта на починалия премиер. Настават масови безредици, потушени със сила
от полицията. Цзян Цин обвинява Дън Сяопин в организиране на безредиците.
Дън отново е снет от всичките си постове и поставен под домашен арест. Хуа е
назначен за премиер и избран за зам.-председател на партията. На 9 септември
1976 г умира Мао. Борбата между „бандата на четиримата“ и нейните противници в най-висшето ръководство на ККП се разгаря с нова сила. На страната
на ръководството застава Хуа Гофън, който изиграва решаваща роля за отстраняването, арестуването и по-късно за предаването на съд на „четворката“. Хуа
е избран за председател на ЦК на ККП.
След разгрома на „бандата на четиримата“ на политическата сцена, с подкрепата на старата гвардия, отново се завръща Дън Сяопин. На проведения през
1977 г. ХІ конгрес на ККП той е избран за зам.-председател на партията. Дън се
захваща с неизтощима енергия с постепенното ликвидиране на последствията
от десетгодишния хаос на „културната революция“. Около него са старите партийни държавни и военни ръководители, изиграли решаваща роля за свалянето
на „бандата на четиримата“ и на най-активните й съмишленици и поддръжници
във висшето ръководство на ККП и КНР. Става дума за маршалите Е Дзянин, Ян
Шанкун, Сюй Сянцян, генералите Сун Женцюн, Ван Джън, Сюй Шию, известните от предишния период ръководители на партията и държавата, репресирани
през „културната революция“ и реабилитирани от Дън – Ли Сяннян, Пън Джен,
Бо Ибо, Чън Юн и др. В дейността си първоначално Дън Сяопин среща значителна съпротива в провинцията, където са се окопали кадри от средното равнище, издигнали се през „културната революция“, яростно защитаващи постовете
си на партийни секретари, председатели на революционни комитети и военни
началници и все така изповядващи ортодоксалните левичарски идеи на Мао за
продължаването и засилването на класовата борба при социализма, за това, че
„пушката ражда властта“ и т.н., с които се оправдават постоянните чистки, терор
и репресии. Към есента на 1978 г. Дън Сяопин и неговите привърженици успяват
до голяма степен да преодолеят съпротивата на кадрите от „културната революция“ както в центъра, така и по места. В края на декември, вече при съвсем друго
съотношение на силите, е проведен ІІІ пленум на ЦК на ККП, който има историческо значение за по-нататъшното развитие на ККП и на КНР. На пленума окончателно е отхвърлен курсът, провеждан от Хуа Гофън, за т.нар. два абсолюта (т.е.
абсолютно всички решения на председателя Мао трябва твърдо да се защитават
и абсолютно всички негови указания трябва неизменно да се спазват) и е отново потвърдена необходимостта от „разкрепостяване на съзнанието и търсене на
истината в реалните факти“, т.е. от преодоляване на догматизма. Реабилитиран е
посмъртно маршал Пън Дъхуай и редица други починали и живи репресирани
партийни и държавни ръководители. В Политбюро на ЦК на ККП са въведени
двама сериозни поддръжници на Дън Сяопин – Ху Яобан и Чън Юн. Пленумът
е повратен момент и в създаването на политически предпоставки за постепенен
преход към икономически преобразования.
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През март 1978 г. сесията на Общокитайското събрание на народните представители приема новата Конституция на КНР, в която като генерална задача
на китайския народ през новия период е поставено „превръщането на страната
към края на сегашното столетие във велика, могъща и съвременна държава“
чрез осъществяване на т.нар. четири модернизации – на селското стопанство,
промишлеността, отбраната, науката и техниката.
По времето на третия пленум се слага началото на политиката на „реформи и отвореност“ на прагматичното крило в ръководството на ККП начело с
Дън Сяопин, чието осъществяване върви досега. Това е програма за икономически реформи, насочени към изграждане в Китай на социализъм с китайска
специфика, или, с други думи, на социалистическа пазарна икономика, и към
отвореност към външния свят. Първоначалната й задача е решаването на проблема за мотивирането на работниците и селяните и за ликвидирането на икономическите диспропорции, създадени от волунтаристичните маоистки експерименти и от строго централизираната командна икономика. На Запад редица
наблюдатели на Китай възприемат тези реформи като връщане на капитализма,
но китайското ръководство и тогава, и сега обосновава тезата, че това е само
китаизирана форма на социализма – социализъм с китайска специфика. Първият етап на тези реформи се извършва през периода 1978–1984. Преди всичко на смяна на разпуснатите „народни комуни“, „големи“ и „малки“ производствени бригади се учредява системата на семейния наряд (договор) в селското
стопанство. Селската земя е обявена за собственост на „колектива на селските
жители“. По този начин, като се запазва колективната собственост на земята,
се дава възможност семейният наряд да се обяви за част от социалистическата
икономика. В повечето други отрасли на народното стопанство се съкращава
ролята на правителството, дават се по-големи права на ръководителите, усилва се частният сектор, експериментират се нови форми и в държавния сектор.
Реформите дават бързи резултати – рязко се повишават и селскостопанската, и
промишлената продукция.
При провеждането на реформите освен на подкрепата на старите си съратници Дън Сяопин се опира вече и на енергичната и ефективна помощ на сравнително по-младите ръководители от второто поколение – Ху Яобан и Джао Дзъян.
Те имат старата революционна закалка от антияпонската и антигоминдановската
съпротива, партийния и държавен опит на ръководители в провинцията и в центъра на КНР, проводници са на нови реформаторски идеи. Новото съотношение
на силите в китайското ръководство в края на 70-те и началото на 80-те години на
миналия век дава възможност на Дън Сяопин да отстрани Хуа Гофън отначало,
през септември 1980 г., от премиерския пост, който се заема от Джао Дзъян, а след
това, на VІ пленум на ЦК през юни 1981 г. – и от поста председател на ЦК на ККП,
който се поема от дотогавашния генерален секретар на ЦК на партията Ху Яобан
(през септември 1982 г. на І пленум на ЦК от ХІІ конгрес постът председател е
премахнат и Ху е отново избран за генерален секретар).
Ху Яобан (1915–1989) се ползва с голяма популярност както в партията,
така и сред народа. Високо се оценяват неговите заслуги за модернизирането
на Китай по времето на Дън Сяопин. Преди победата на революцията Ху е мла-
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дежки ръководител. След създаването на КНР работи в провинция Съчуан. От
1952 г. е отново младежки ръководител, а през 1957 г. е избран за първи секретар на китайския комсомол. Свалян от „хунвейбините“ от постовете си и силно критикуван от „бандата на четиримата“ през „културната революция“, след
разгрома на тази „банда“ Ху е възстановен и става зам.-директор на висшата
партийна школа и ръководител на орготдела на ЦК на ККП. На ХІ конгрес на
ККП през 1977 г. е избран за член на ЦК, на ІІІ пленум през 1978 г. – за член на
Политбюро, а на V пленум през 1980 г. – за член на Постоянния комитет на Политбюро и за генерален секретар. От 1981 до 1987 г. е пръв партиен ръководител на ККП. Като такъв Ху инициира и организира широка дискусия в партията
по въпроса за стандартите на идеологията с цел да се възстанови марксистката
идеологическа линия в ККП. Ху Яобан възглавява също и кампанията за реабилитиране на репресираните по време на „културната революция“ партийни кадри. Той разработва програма за развитие на селското стопанство в КНР,
обхванала над 800 милиона селяни. Като съмишленик на Дън Сяопин, считан
и за негов бъдещ приемник, Ху води борба срещу консерваторите, противопоставящи се на курса на Дън, и се старае да издига млади, надеждни кадри в
ръководствата на различно равнище. След студентските вълнения през 1986 г.
Дън Сяопин започва кампания срещу „буржоазната либерализация“. Тя налива
вода в мелницата на консервативните кръгове в ръководството на ККП, които
подлагат на критика Ху Яобан за неговия демократизъм и либерални възгледи и го принуждават да си направи самокритика пред Политбюро и да подаде
оставка като генерален секретар на ЦК на ККП. На ХІІІ конгрес на ККП през
ноември 1987 г. той все пак е избран за член на Политбюро, но след година и
половина – през април 1989 г., умира по време на заседанието на ІV пленум на
ЦК. По случай кончината му започват стихийни студентски траурни митинги
в много градове на страната, които преминават в демонстрации, стига се до
вълненията на площад „Тянанмън“, потушени от ръководството със сила, с цената на много жертви. Аз, като български посланик в КНР, имах честта да присъствам на срещата и разговорите между Ху Яобан и председателя на нашето
Народно събрание Станко Тодоров по време на официалното му посещение в
Китай през ноември 1985 г. Неизгладимо впечатление са оставили у мен както
широтата на темите, така и задълбоченият подход към обсъжданите въпроси
между тези ръководители на своите партии и страни.
Другият изтъкнат ръководител от второто поколение, който Дън Сяопин
издига до върховете на китайското ръководство през 80-те години на миналия
век, е Джао Дзъян (1919–2005). Джао има минало на революционер, но особено
се проявява и прочува като партиен и стопански ръководител след победата на
революцията. Той работи като партиен ръководител в провинция Гуандун, през
„културната революция“ е свален и става шлосер в механичен завод в провинция
Хунан. През 1971 г. е реабилитиран и изпратен за партиен секретар на автономния окръг Вътрешна Монголия. През 1974 г., вече като член на ЦК на ККП, се
връща като секретар на провинция Гуандун, а от октомври следващата година
е първи секретар на провинциалния партиен комитет в най-многолюдната провинция Съчуан и политкомисар на военния окръг Чънду. Икономическото поло-
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жение в провинцията е тежко. Именно там се проявява организаторският талант
на Джао Дзъян. Той провежда редица успешни икономически реформи, благодарение на които за три години промишленото производство се увеличава с 81%,
а селскостопанската продукция – с 25%. Това прави Джао особено популярен в
Съчуан. Забелязва го и Дън Сяопин, на когото е особено нужно да има около
себе си реформатори като Джао. С подкрепата на Дън през 1977 г. Джао Дзъян
става кандидат, а през 1979 г. – пълноправен член на Политбюро на ЦК на ККП.
През април 1980 г. Джао е издигнат за вицепремиер, а през септември с.г. Хуа
Гофън му отстъпва премиерския пост. Експериментите му в Съчуан получават
разпространение – отначало в провинция Анхуй, а след това – навсякъде в Китай. В резултат от 1980 до 1984 г. селскостопанската продукция в Китай нараства
с 50%. Осъществява се мащабна децентрализация на промишленото и селскостопанското производство. Джао разработва теория за „ранния етап на развитие“, в
която обосновава необходимостта от преобразования в социалистическата система чрез провеждане на реформи. Дън Сяопин и Джао Дзъян създават и специалните икономически зони в крайбрежните провинции за привличане на чужди
капитали и за изграждане на експортни центрове. Всичко това довежда до бърз
растеж на селскостопанската и промишлената продукция, но и до нарастване на
инфлацията, за което е критикуван от консервативната част китайски ръководители. Джао Дзъян има определени заслуги и за провеждането на Дън-Сяопиновата постановка за отваряне на Китай към света. Джао се среща с множество
чуждестранни делегации, сам посещава различни страни.
Аз съм имал възможност да се срещам няколко пъти с Джао Дзъян. През
есента на 1983 г. връчих акредитивните си писма като посланик на България в
КНР на председателя на републиката Ли Сяннян, който беше вече на преклонна
възраст. Разговорът след връчването на писмата се проведе в типична китайска
традиционна обстановка – седнали на меки дивани на чаша чай в една от залите
на китайското Народно събрание. Разговорът беше много учтив и любезен, но
почти нищо съществено от него не е останало в спомените ми. Аз бях, разбира
се, много респектиран както от славната биография на Ли Сяннян, така и от поста, който той заемаше, и от възрастта му. След кратко време, съгласно китайския
протокол, бях приет и от председателя на Държавния съвет (китайското правителство) Джао Дзъян. Срещата беше изключително делова. Стояхме прави в
средата на една друга зала на парламента – Джао и ние, няколко посланици, връчили неотдавна акредитивните си писма. С всекиго от нас той проведе отделен
разговор, за който се беше готвил специално. Аз бях отишъл в Китай с мисията
да развивам прекъснатите за дълго време преди това по идеологически причини
отношения между двете страни и конкретният делови разговор с Джао Дзъян
ме окрили в моята дейност. По-късно присъствах на разговорите и на обяда,
който Джао Дзъян даде в качеството си на премиер и на генерален секретар на
ЦК на ККП на Тодор Живков и придружаващата го делегация в Пекин, както и
на всички мероприятия по време на неговото посещение в България. И двете
визити се състояха през пролетта на 1987 година.
Джао Дзъян оставя следа в китайския политически живот като изтъкнат реформатор, подкрепящ и осъществяващ идеите на Дън Сяопин за из-
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граждане на съвременен могъщ Китай с модерна научно-техническа база,
с икономика върху социалистически пазарни принципи, при запазване на
марксистката идеология и ръководната роля на комунистическата партия.
Със своите реформаторски идеи и действия Джао Дзъян си създава доста противници във висшето китайско ръководство. Той е критикуван от
по-умереното крило в това ръководство в лицето на старите авторитетни
дейци Чън Юн и Ли Сяннян, в явно противоборство с него са и придържащите се към далеч по-консервативни възгледи за развитието на Китай
ръководители като Ли Пън и Яо Илин. В края на 1987 г. Джао отстъпва премиерския пост на дотогавашния вицепремиер Ли Пън (1928 г.). По време на
студентските вълнения на площад „Тянанмън“ през лятото на 1989 г. Джао
се обявява срещу силовите мерки за потушаване на вълненията, напразно се
опитва да убеди студентите да напуснат доброволно площада. Заради тази
своя позиция той е силно разкритикуван от радикалите в ръководството,
към които се присъединява и защитаващият го до този момент Дън Сяопин.
Джао е свален от поста генерален секретар на ЦК на ККП и оставен под домашен арест цели 15 години – до смъртта си през 2005 г. На поста генерален
секретар на ЦК на ККП е издигнат Дзян Дзъмин (1926 г.).
Аз се познавах лично и с Дзян Дзъмин, и с Ли Пън от времето, когато бях
посланик в Китай през 80-те години. Дзян Дзъмин беше първият китайски министър (на електрониката), който посети България, след като нашите отношения с Китай започнаха да се нормализират. И преди, и след посещението му
в нашата страна ние се срещахме, той идваше на мероприятия в нашето посолство. Дзян Дзъмин ми правеше впечатление със своята интелигентност и
висока култура. Той произхожда от семейство на потомствени интелектуалци,
завършил е престижен шанхайски университет, владее няколко езика, вкл. и
руски, свири на флейта, пише стихове, пее, много чете. По време на посещението на Тодор Живков той беше негов хазяин в Шанхай. След като изпратихме
самолета на Живков за България, Дзян Дзъмин ме покани да посетим заедно
изложбата в града на големия български художник гобленист Марин Върбанов,
който е завършил художествената академия в Пекин, а в момента работеше в
академията в гр. Ханджоу. Дзян е внук на китайски художник и калиграф и
обича изобразителното изкуство. С Ли Пън се запознах около посещението на
Андрей Луканов в Китай през есента на 1986 г. В качеството си на зам.-премиер
Ли беше партньор на Луканов. Присъствах на няколко срещи и разговори между двамата ръководители, между които се създадоха близки отношения, вкл.
и семейни, които надхвърляха приетия китайски протокол. По време на тази
визита беше договорено по принцип посещението на Тодор Живков в Китай.
Скоро след това Ли Пън и съпругата му върнаха визитата на Луканов и аз ги
придружавах през цялото време на пребиваването им в България. Ли Пън е завършил Московския енергетически институт, говори добре руски език. Макар
и Дзян Дзъмин и Ли Пън да започват издигането си на ръководни партийни
и държавни постове през втората половина на 80-те години, техните имена и
дейност се свързват с „третото поколение“ китайски ръководители, към което
те и по възраст принадлежат.
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За плавното предаване на властта на следващото, „трето поколение“ главна заслуга има мъдрият Дън Сяопин, който на ХІІІ конгрес на ККП през 1987 г.
дава личен пример и той, Чън Юн и Ли Сяннян доброволно напускат високите
си партийни постове в полза на идващите на смяна по-млади ръководители.
Дън Сяопин си запазва за известен период само поста председател на Централния военен съвет. Аз, като български посланик в Пекин, бях член на делегацията на Тодор Живков при официалното му посещение в Китай през пролетта
на 1987 г. и имах щастието да участвам в срещата между Живков и Дън Сяопин
и на обяда, който китайският домакин даде в чест на българския си гост. Дън
Сяопин се държеше изключително внимателно и скромно, но от всяко негово
изречение лъхаше мъдрост и величие, всяка дума предизвикваше размисъл,
след разговора дълго не ни напускаше усещането, че сме се срещнали с един от
най-големите умове на нашето време.
Ерата на Дън Сяопин и на „второто поколение“ китайски ръководители
ще остане в историята на нов Китай като период на икономически реформи, на
всестранна модернизация на страната, на отвореност към света, на формулиране на постановката за строителство на социализъм с китайска специфика и
полагане на началото на неговото изграждане на базата на концепцията на Дън
за „пазарна икономика при социалистическа идеология“. Дън Сяопин развива
и конкретизира идеята си за социализма с китайска специфика във встъпителното си слово на ХІІ конгрес на ККП през септември 1982 г. Оценката е, че социализмът е реалната основа на китайския обществено-икономически строй,
но че страната се намира в началния стадий на социализма. Отварят се вратите
за провеждане на пазарни реформи в икономиката, за развитие на всички форми на собственост, но при запазване на комунистическата идеология, на съществуващата политическа система и на ръководната роля на ККП. На всички
следващи конгреси на Китайската комунистическа партия като червена нишка преминава постановката за необходимостта от изграждане на социализма
с китайска специфика като дългосрочен етап по пътя към комунистическото
бъдеще на страната.
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очина президентът на Венецуела Уго Чавес.
Световната преса и интернет бяха наводнени
от оценки за неговите постижения, вариращи от безкрайна възхвала до безкрайно отричане. Предпазливите и внимателни оценки пак в този диапазон бяха
на малцина. Но има едно нещо, което изглежда всички приемат – Уго Чавес беше харизматичен лидер.
Какво представлява харизматичният лидер?
Това е много силна личност с относително ясни политически виждания, която притежава голяма енергия и постоянство в преследването на тези виждания.
Харизматичните лидери привличат огромна подкрепа на първо място в собствената си страна. Същевременно именно привличащите тази подкрепа черти на личността им мобилизират дълбока съпротива
срещу тяхната политика. Всичко това със сигурност е
валидно за случая Уго Чавес.
Списъкът на харизматичните лидери в историята на модерния свят не е дълъг. Спомнете си за
Наполеон и Дьо Гол във Франция, за Линкълн и Рузвелт в САЩ, за Петър Велики и Ленин в Русия, за
Ганди в Индия, за Мао Дзедун в Китай, за Мандела
в Южна Африка и, разбира се, за Симон Боливар.
В този списък човек открива няколко неща. Всички тези личности са били противоречиви лидери.
Оценката за техните заслуги и грешки постоянно се
е променяла във времето. Те никога не изчезват от
историческия хоризонт. И накрая, те не провеждаха
еднакви политики.
Смъртта на харизматичен лидер винаги създава празнина от несигурност, която неговите последователи се опитват да запълнят, като институционализират провежданите от него политики. Макс
бр. 3/4 – год. XVI
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Вебер нарича това „рутинизация на харизмата“. Но веднъж „рутинизирани“,
тези политики се развиват в трудно предвидими посоки. За да се прецени какво би могло да се случи след Чавес в непосредствено бъдеще, е необходимо
анализът да започне с оценка на постигнатото от него. Но също толкова е
необходима и оценка на вътрешния баланс на силите, както и на по-широкия
геополитически и културен контекст, в който се намират Венецуела и Латинска Америка като цяло днес.
Постигнатото от Чавес изглежда ясно. Той използва огромното петролно
богатство на Венецуела, за да подобри по забележителен начин условията на
живот на най-бедните в страната, като им осигури достъп до здравно обслужване и образование и намали до голяма степен разликите между богати
и бедни. Той използва това петролно богатство и за да субсидира петролни
доставки за голям брой страни, по-специално в Карибския басейн, което им
позволи да оцелеят.
По-нататък, той помогна за създаването на независими латиноамерикански институции – не само ALBA (съюз на боливарските държави), а и UNASUR
(конфедерация на всички държави от Южна Америка), CELAC (всички американски държави с изключение на САЩ и Канада) и MERCOSUR (конфедеративна икономическа структура, включваща Аржентина и Бразилия), към която
той присъедини и Венецуела. Чавес не беше сам в тези си опити, но играеше
особено динамична роля в тях. Заради тази му роля бившият бразилски президент Лула не пестеше похвалите си за него. Тридесет и четири президенти
присъстваха на погребението му, особено президентите от Латинска Америка,
което говори достатъчно за признанието им към неговото дело. В желанието
си да създаде силни латиноамерикански структури Чавес, разбира се, имаше
антиимпериалистическа и най-вече антиамериканска позиция, поради което
въобще не беше долюбван във Вашингтон.
Трябва да бъде отбелязана положителната оценка за Чавес, дадена от консервативния президент на съседна Колумбия. Тя се дължи на важната му и
конструктивна роля като посредник между колумбийското правителство и неговия отколешен противник – партизанското движение FARC. Уго Чавес беше
единственият възможен посредник, приемлив и за двете страни, и той наистина търсеше политическо решение, което да сложи край на гражданската война
в Колумбия.
Неговите зложелатели го обвиняваха в създаване на корумпиран, авторитарен и икономически неефективен режим. Без съмнение корупция имаше.
При всеки режим има корупция, стига да има пари в излишък. Но когато се замисля за корупционните скандали през изминалия половин век в САЩ, Франция или Германия, където дори имаше повече излишни пари, не мога да приема
подобен аргумент за сериозен.
Беше ли режимът на Чавес авторитарен? Със сигурност. Това е резултатът,
който винаги се получава, когато един харизматичен лидер е на власт. Но за
разлика от мнозина други подобни нему Чавес беше забележително сдържан.
Не е имало кървави чистки или концентрационни лагери. Вместо това имаше
избори, които повечето външни наблюдатели сметнаха за честни (за разлика
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например от изборите в САЩ или в Италия...) и от които Чавес спечели 14 от
общо 15. Не бива да забравяме, че той се сблъска със сериозен опит за преврат,
подкрепен от САЩ, от който трудно оцеля. Той оцеля благодарение на масовата
подкрепа сред населението и на подкрепата на армията.
Що се отнася до икономическата му компетентност, да, Чавес допусна
грешки. И днешните приходи на венецуелското правителство са по-малко, отколкото преди. Но нека не забравяме и това, че се намираме във време на световна икономическа криза и почти всяко правителство по света се сблъсква с
финансови проблеми и призовава към ограничения. Не е сигурно дали едно
правителство, съставено от опозицията, би се справило по-добре, що се отнася
до повишаването на държавните приходи. Това, което е сигурно, е, че едно правителство на опозицията би направило далеч по-малко за най-бедната част от
населението при разпределението на богатството.
Единствената област, в която той не блесна, е продължителната му подкрепа за една екстрактивистка* икономическа политика, която той провеждаше въпреки протестите на местното коренно население срещу негативните
последици за околната среда и за правото за автономен контрол върху собствените му земи. Но в това отношение той не правеше изключение от нито едно
правителство на континента, все едно ляво или дясно.
Какво е по-вероятно да се случи сега? За момента и чавистите, и опозицията стягат редиците си заради предстоящите президентски избори. Повечето
анализатори изглежда се обединяват около мнението, че Николас Мадуро, избраният за наследник на покойния президент, ще ги спечели. Интересният въпрос е какво ще се случи след това, на първо място, що се отнася до вътрешното
групиране и прегрупиране в лагера на чавистите, защото във всеки лагер има
вътрешни разделения и борби. Лично аз подозирам, че ще има „разбъркване
на картите“, съпроводено с преминавания от единия лагер в другия. Така след
няколко години е възможно да има различно разположение на силите.
Какво ще се случи тогава със „Социализма на ХХI век“ – идеята на Уго Чавес за това какво е нужно на Венецуела, на Латинска Америка и на света? В тази
идея има два термина: първият е „социализъм“. Чавес се опитваше да измие позора и срама от този термин, дължащи се на многобройните фалити на реалния
социализъм и на постмарксистката социалдемокрация. Другият е „ХХI век“. За
Чавес това означаваше пълно отхвърляне на социализма както на Третия, така
и на Втория интернационал и призив за преосмисляне на стратегията.
В работата по тези две задачи, които си беше поставил, Уго Чавес не беше
сам. Но неговият глас звучеше ясно и вдъхновяващо. За мен лично този опит е
част от по-голямата задача, пред която сме изправени днес по време на структурната криза на историческия капитализъм и бифуркацията на двата възможни изхода от хаоса, в който е изпаднала нашата свят-система. Трябва да
*

Екстрактивизъм – икономическа политика, основана върху износа на непреработени суровини (полезни изкопаеми, петрол, газ, земеделска продукция), срещу която има редица
възражения относно екологичните проблеми, които поражда, както и за това, че всъщност
задълбочава бедността и външната зависимост и пречи на развитието (бел. прев.).
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дискутираме каква е същността на по-добрия свят, който ние или поне част от
нас търсим. Ако не сме в състояние да кажем по-ясно какво искаме, едва ли ще
спечелим битката срещу тези, които искат да създадат една некапиталистическа система, възпроизвеждаща независимо от това всички най-лоши черти на
капитализма: йерархия, експлоатация и социално разслоение.
Превод: Иван Динков-младши
Източник: Commentary No. 349, Mar. 15, 2013

Величко Минеков
ПОРТРЕТ НА ЕМИЛИЯН СТАНЕВ
1982 г.
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Години

Скъпи Джеки,
Честит юбилей. От сърце те поздравяваме и ти желаем здраве, бодрост и
нови книги.
Редакцията на списание „Понеделник“
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INTERMEZZO. ГРЕХЪТ*
Анжел Вагенщайн

Д

ано не ти зазвучи претенциозно и нафукано, но прекланям се пред саможертвата на падналите във великата битка с фашизма – при ледения Апокалипсис край Волга и по паважите на Париж, и от партизанските брянски лесове
до бунтовното Варшавско гето. И пред паметта на американските, канадските
или австралийските момчета, отдали младия си живот в далечна Европа за една
кауза, на хиляди левги от мирните си домове – виждам съдбовния исторически
смисъл на тяхната гибел. Но не мога да изтрия от паметта си и онези младежи и
девойки, които, още неживели, заради едната мечта и заради едната вяра в неподлежащата на съмнение мъдрост и непогрешимост на Партията, се подчинили на нечия повеля, поели невъоръжени и неподготвени из нощното пловдивско поле, на път към родопските усои, за да бъдат избити до последния от
жандармерийските засади – далеч преди да са стигнали до заветната си цел.
Или деветнайсетгодишният ремсист, комуто бе възложено да застреля
строго охраняван специалист по засичане на нелегални радиостанции – без
младежът да е служил в армията, дори без преди това да е държал в ръцете си
огнестрелно оръжие. За неговото, на оръжието, ужасяващо действие той узнава едва на Гарнизонното стрелбище, когато, след като е отказал изповед и
опрощение от равини и попове, с вързани очи и за милионна част от секундата
в съзнанието му ще проблесне като ослепителна светкавица, без дори да успее
да го чуе, оня, последният залп...
Сетих се и за светлите осемнайсет младежи, които някой най-безотговорно и в изпълнение на още по-безотговорната или, да кажем – необмислена директива за „мобилизация“ изпратил при партизаните из бъкащ от полицейски
засади район, за да бъдат изловени, инквизирани и застреляни още същата нощ
край село Белополци... Те, осемнайсетимата, бяха един светъл миг от далечния
полъх на неизбежната пролет – искрици на тъмния небосклон, които угаснаха едва припламнали! Запомни името на това село, приятелю, запомни го като
символ на беззаветна преданост към един идеал, но и на безсмислено пожертвани в негово име хора: Белополци, Елинпелинско. То е недалече от София,
това Белополци, и на светлинни години от плажовете на „Евксиноград“, където

*

Из: Вагенщайн, Анжел. Преди края на света. Драскулки от неолита. С., ИК „Колибри“, 2011, с.
169–183.
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някои от виновниците за онези необмислени стратегии по-късно може би са
разпускали след тежкото бреме на властта...
И аз бях полезен, така мисля, достатъчно полезен за Съпротивата с парадоксалната си в онези години на държавен антисемитизъм служба на евреин, техник
в стратегически строителен обект, предназначен да обслужва германските войски, в случай че Съюзниците открият очаквания втори фронт на юг, в Гърция.
Кому и защо бях потребен, при това тежко поразен от малария, която върлуваше
из онези места, в една гладуваща, одрипавяла и почти боса партизанска формация от славни и самоотвержени местни хора? Те ме посрещнаха радостно и добронамерено, но по липса на оръжие получих за „добре дошъл“ и самочувствие
оная турска пушка, достойна да отлежава старините си в някой музей.
Защо, кому беше нужна тази неостроумна шега, от която никому не беше
до смях, и завършила за мен в килията за осъдените на смърт в Сливенския
затвор?
Още и още подобни случаи на небрежно отношение към човешкия живот,
което не толкова тогава, когато бяхме млади и пламенни, готови да изпълним
всяко бойно нареждане, убедени, че изпълняваме висока мисия, и с дълбоката
вяра, че някъде някой по-добре от нас знае какво и защо се върши, колкото
сега, когато предоставеният ми лимит на живот е на изчерпване и истински
оценявам неговата неконвертируема стойност!
Кои са онези, изпратили великолепни, чисти и вдъхновени от един идеал
млади хора на явна и безсмислена смърт? Понесли ли са и те своята отговорност за небрежно прахосания им живот?
Всъщност може ли да се тегли ясна разделителна черта между неизбежната
и безцелната жертва в една безмилостна война, да се очертае ясна граница между необходимия риск и авантюрата, щом и онзи, провождал младежите на път,
от който мнозина не са се завърнали, след това може би също се е разплатил
с живота си? А това е твърде вероятно, защото такава беше мизата при онази
битка на живот и смърт – жестока и безмилостна, всичко на тезгяха, всичко „ва
банк“ и без печеливша карта.
И поради что се срамим сега, в годините на късна равносметка, да разлистим и тези не толкова светли страници от историята на Съпротивата? Те няма
да я унизят, нито ще принизят величието й, тя сама по себе си беше велик и
саможертвен акт, личен избор, собствен път към храма на една мечта. Но кои
решения, стратегии или нечия погубена младост тогава са били исторически
неизбежни и кои – плод на прибързани решения, на недобре преценени обстоятелства и зле премерено съотношение на силите? Или просто актове на безотговорен революционен авантюризъм от страна на посредствени и недалновидни люде, натоварени от Съдбата да творят национална история? Да не говорим
за това, че повечето провали, арести и инквизиции, разстрели на партизани и
ятаци, опожарени къщи и погубени съдби бяха свързани не толкова със стратегическата цел да се удря по фашизма там, където е възможно, колкото с усилията да се осигурява храна за гладуващите отряди – на пръв поглед страничен
проблем на фона на гигантската битка. Но само на пръв поглед – каквато беше
например „дреболията“, допусната от другата страна на фронта, където Хитлер
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бе изпратил на изток лятно облечени дивизии, които надве-натри да смажат
Червената армия, преди да настъпят руските студове. Дреболия, която струва
живота на милиони и се оказа, слава богу, един от факторите за крушението на
Третия райх.
Пък и да го изречем в прав текст – не бяха ли много от революционните
актове – например обреченото Септемврийско въстание или атентатът в храма
„Света Неделя“, или партизанските „мобилизации“, – не бяха ли те краен продукт от дейността и интересите на агентури, обслужващи чужди стратегии, за
които онези светли младежи и девойки от читалища, работилници и университетски аули или мълчаливите, саможертвени ятаци и помагачи не бяха нищо
повече от лесен за жертване пропаганден материал, незначителни пешки в големия политически шахматен турнир? А нерядко и залог за бъдещи кариери!
Възможно е на екрана такива самоубийствени пози да изглеждат героично, както красиво и героично оцеля в народната памет историята с черешовото
топче. Но в реалностите на живия живот никак не е весело да се окажеш срещу
стоманената мощ на Империята с чифте пищови без джепане! А и Всемилостивият едва ли би ти простил, ако в името на една кауза безсмислено си прахосал
нечий млад живот – не пред кинокамерата, а срещу реалните дула на българската жандармерийска рота!
И поради что се срамим да разкажем на идните поколения за тези, но и за
други грехове, извършени от владетелите на съдбините ни през същите онези
времена – например какво означава Български окупационен корпус, какво е
търсил и какви ги е вършил в съседна братска Югославия, в услуга на далечна
и не толкова братска хитлеристка Германия? Също една безотговорна авантюра
с наш кръвен депозит по чуждо банково конто, в която безсмислено погинаха
толкова наши и сръбски момчета. Чувал ли си нещо по този епизод от нашата
история? Почти съм сигурен, че не. А подочувал ли си, че българска полиция и
българска армия са арестували и депортирали евреите от Беломорието и Македония, преди да ги предадат на нацистите за окончателно унищожение? Лично
аз някога, след войната, все още подочувах някои горчиви и срамни за държавата ни истини – докато ехото заглъхна. А всички знаем, че историята тъче своята
шарена черга не само от славни и героични дела! И за всичко сторено – и добро,
и срамно – трябва да остане знак в народната памет. Нека го повторя и потретя,
приятелю – Кому позор, а кому бессмертие…
\
И като се връщам на случая с обесения мой съкилийник от Ямболско, си
мисля, че отказалият да се отдаде без остатък на една кауза, която не е негова
или изисква от него жертви, които не са му по силите, или, да речем, дезертьорът от чуждата му и непонятна война са по-близо до природното си човешко
естество, отколкото озвереният и настръхнал воин със затъкнат щик, ревящ
гръмовното си „ура“ – тема на някои страховити художествени платна, които
предизвикват у мен и опит да разбера родолюбивите пориви на художника, но
и ограничена съпротива към подобен род истеричен патриотизъм с мирис на
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кръв. А и съчувствие към бедния, откъснат от нивите си селянин, когото са убедили или може би дори зомбирали, че трябва да убива и мре за кауза, която той
едва ли може да дефинира. Докато срещу него, също така настръхнал, е насочил
щик селянин от вражеската страна, когото са убедили в противоположната, но
също така патриотична кауза да мрази и да бъде мразен, защото двамата от
двете страни на границата – държавна или идеологическа – виждат различно
нещата, говорят на различни езици и имат различни царе или вождове, различни богове и адети! Но и онзи, другият отсреща, също си има родина, и той си
я обича, нали така? И е длъжен да я брани. И двамата са храбри, и двамата са
саможертвени, и двамата имат право на паметниче в центъра на селото си, нали
така? Е, питам те, кой от тях е истинският патриот и герой? Нашичкият, нали?
Но моля те, не ми мънкай под нос неща от рода на „зависи от гледната точка...“,
защото имам предвид тъкмо тези разногледи точки!
Пък и си ги представям все така ревящи и насочили щик, устремени не
само срещу чуждоземния противник, но и срещу съселянина си от комшийската нива, който има различно мнение по някои цели на войните или, да речем,
на задължително предписаното му от Мойсей, Христос, Мохамед или Маркс
светло бъдеще.
А и ще те помоля честно да ми отговориш: онзи рейнджър, изпратен по
лъжовен повод да убива, но паднал убит в далечния чужд Виетнам, Афганистан
или Ирак и изпратен обратно в родината си в цинков ковчег, покрит със звездното, червеното или трикольорното знаме, изпълнявал ли е патриотичния си
дълг да брани родните граници на хиляди левги от тях? И с коя метрична система да измерим патриот ли е бил, или окупатор? Освободител или насилник?
Според мен изворите на национализма, уви, твърде често са обречени да
се влеят в калния поток на користни цели, обявявани за национална кауза. А
едно руско приятелче беше стигнало до извода, че националистът, с каквито и
съвременни гиздила да се е нагиздил, държи не толкова да умре за родината,
колкото да убива за нея.
Когато бяхме деца, се разказваше една родолюбива смешка за командира,
който бил заповядал „Напред, на нож!“, а храбрият ни воин разбрал „По пет на
нож!“. И така нанизвал враговете на щика си – все по петима. Голям кеф! А не
трябва ли да жертваш живота си, а и живота на другите – онзи, единствения даден ни живот, само доброволно и ако жертвата ти е неизбежна, в съответствие
с една осмислена лично от теб, а не посочена от Бог, цар или вожд висока цел.
Но много висока! Иначе в кръчмата и бабаити от две съседни махали безстрашно и безсмислено се мушат – по един, че и по пет на нож! Звучи ли ти твърде
пацифистично? Съжалявам.
Пък и не съм убеден дали целите на една битка или на една кауза не са
дефинирани по-ясно и не са по-привлекателни, преди те да бъдат постигнати, а
не след това, и дали дивият копнеж по едрите звезди на Фамагуста не е по-ярък
от самите звезди!
Добре, добре, чувам възраженията ти: дълг отечествен, борбата иска жертви, губили сме войни и територии, но нито едно полково знаме, готови сме
били да убиваме и да мрем и в името на свободата, и в името на царя, и в името

122

бр. 3/4 – год. XVI

КУЛТУРА
на републиката, за интересите на своята, но и на чужди родини, и прочее. Помним патриотичния си дълг да се отбраняваме, и ако някога враг ни нападне,
„да го срещнеме с мощно ура“, и етцетера, и етцетера, но забелязвал ли си колко
често в историята на Държавите, когато врагът се забави да ги нападне, то те
изпреварващо го нападат?
Затова се отнасям сдържано и без особени симпатии към всяка гръмовна
„заря с церемонии“, свързана с подобни събития. Защото ония, които държат
речите, и другите, важните – които стоят на първия ред, независимо че взаимно не се понасят и имат коренно противоположни възгледи за повода, който в
момента ги е събрал, ползват една и съща лексика – все едно дали говорят от
сърце, или декламират банални текстове, дали са фашисти, или комунисти, монархисти или републиканци, католици, диабетици или вегетарианци. Това едва
ли е израз на единство и сплотеност около някаква национална кауза, свързана
със знаково събитие или име, а по-скоро размножен на ксерокс равнодушен
патриотарски стереотип, гарниран с илюзията, че това действало възпитателно
върху младите поколения – нещо като църковен ритуал, който, извинявам се,
вече не вълнува просветения плебс. Защото той отдавна е осъзнал, че попът
механично пее едно, но си мисли за друго.
Помня и неведнъж повтаряната мисъл, че народът хуква натам, накъдето
го лашнеш, стига да му измислиш убедителен патриотичен повод. И как той,
облян в сълзи, е изпращал и ковчега на царя, и ковчега на смъртния му противник Георги Димитров, обсипвал е с цветя и немските войски в София, и
съветските.
Това е тъй, но май че не съвсем. Все си мисля, че (с допустимите изключения) едни са изпращали, плачейки, мощите на царя и други – на Георги Димитров, едни са се радвали на камарадите от Вермахта, други на братушките.
А и народът, въпреки че често го наричат „целокупен“, е пъзел, съставен от
различни и понякога противостоящи части, и не всички твои съседи еднакво
схващат понятията „патриотизъм“, „родина“ или „завет на дедите“, и не всички
реагират еднакво на тези дразнители. Защото на едни дедите са били на Шипка, Бузлуджа или в партизанската землянка, а на други – в ловните жандармерийски дружини или от външната страна на затворническите решетки. На едни
бащите са прекарвали лятото в „Евксиноград“ и по ловните резиденции, а на
други в „Белене“.
Във всеки случай, ако е вярно, че всеки влага в понятията свой собствен
смисъл и че различните думи за всекиго носят свой различен, индивидуален
аромат, то аз бих предпочел думата „родолюбие“ – тя ми звучи по-смекчено,
по-добронамерено и гостоприемно, мирише ми на мащерка и на топъл селски
хляб. Може би защото не е чуждица, за мен тя по-ясно и на нашия език изразява възрожденските човеколюбиви пориви на Апостола. А и изясни ми, ако
можеш, що е тероризъм? Ако терористичният акт е попътен на нашите верски,
национални или политически пристрастия, той е велик и саможертвен акт,
нали? Но ако противостои на нашите симпатии, извършителите са престъпници. Навремето отвлеклите български самолет, за да избягат на Запад, бяха
обявени за престъпници, Христо Ботев, отвлякъл австрийски параход, за да
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стигне с четата си до България, е национален герой.
Добре де, сещам се за една някогашна остроумна реклама по автобусите на
Западен Берлин: „Московская водка – тънката разлика“. Ако успееш да формулираш разликата между комуниста Че Гевара, на чиято страна са всичките ми
симпатии и привързаности, и да речем – оня саудитски ислямист, взривил и
себе си в чужд Ирак, за да избие колкото се може повече войници от НАТО, ще
ти бъда благодарен. Но внимавай при формулировката, защото за боливийските власти чужденецът Че е бил престъпник, а оня ислямист е получил място в
рая и харем от еди-колко си девици.
Нека не спорим – готов съм да се съглася, че по въпросите на патриотичната патетика всички спорещи страни – и адепти, и скептици – може би имат
право на свое парче от баницата.
Не, не споря, но искам да изключа от моите упадъчни скептично-пацифистични размишления на тема национализъм и войни – отбранителни, справедливи и несправедливи, империалистически, граждански и всякакви други
– казуса с войната срещу фашизма – моята лична война. Оная, Втората световна, във всичките й прояви – от титаничния сблъсък на армии до гражданската
съпротива. Защото в случая не бяха противопоставени едни патриоти срещу
други, а Човечеството срещу газ Циклон-Б!
На тая тема, виждаш, съм закоравял догматик, още на младини съм взел
тази страна на Историята и май че там ще си остана. Това е моя дълбинна лична
матрица, която никой не може да изтрие. Затова, моля за извинение, ако понякога – неусетно и за самия себе си – изневерявам на тона на разказа си и той
добие мрачноватите оттенъци на антична гръцка трагедия. Но то ще е за кратко
– докато се усетя и отново ти пробутам някоя стара смешка...
\
И така, братко мой, при това грандиозно мое отклонение, по-добре нека
направим завой и се върнем на основното трасе – при Кафка.
Следват мрачни сюрреалистични кадри с осем души в космическия вакуум на отминалото старо, но ненастъпило ново време. Осем души, обречени
от всесилната Държава на смърт чрез обесване, осем живи покойници вървим
край дългата редица зейнали врати, които за първи път от десетилетия никой
няма да заключи тази нощ.
Зейнали врати – като празните очни ями на захвърлен череп, останки от
един отминал живот. Изоставени килии, през които е минал ураганът на историята – разхвърляни парцали и хартии, изпокъсани черги, разпилени карти за
игра, счупена стомна за вода и, разбира се – ония чугунени кофи, изпълнявали
ролята на тоалетни през дългите затворнически нощи (санитарен възел в килията все още беше далечна мечта за едно светло затворническо бъдеще!).
Разлиствам захвърлена книга: „Дивото зове“ от Джек Лондон. Така пише
на корицата. Началната глава на романа започва нормално, но неусетно страниците му преминават в „Материализъм и емпириокритицизъм“ от Ленин. Хитър номер, защото политическите тюрмаджии отдавна са усвоили изкуството
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за заобикаляне на затворническата цензура, знаейки степента й на грамотност
и че тя едва ли би си направила непосилния труд да прегледа повече от първите
няколко страници.
Ето още едно книжле, разперило на пода криле, сякаш погинало в безуспешен опит да излети навън заедно със затворниците – „За Бог, Цар и Родина!“,
издадено от фашисткия Съюз на българските национални легиони. Същият номер – след няколкото пламенни абзаца срещу „подлите ни врази“ и как сме ги
сразили край Сливница и при завоя на Черна, и как отново ще им разплачем
мамицата, щом бойна тръба призове ни, страниците преливат в Kommunistisches
Manifest. Карл Маркс в немски оригинал.
Ако осмината оцелеем, това за нас ще е един важен урок за бъдни години:
видимостта на нещата, включително първите десетина страници на революциите, твърде често не отговаря на по-нататъшното им съдържание. Включително и началните страници от програмните декларации, обявяващи свободата на
личността, равенството и социалната справедливост за неотменима същност
на настъпващото ново време.
Ако оцелеем! Защото отменянето на смъртни присъди, както обясняваше обърканият уплашен до смърт директор на затвора, било различно от една
всеобща амнистия. Изисквало се помилване от други, най-висши нива на държавната власт, значи от Негово величество, или временно, до встъпването Му
в пълнолетие, представляван от тримата регенти... и прочее. Той не лъжеше,
горкият директор: присъдите на „смъртните“ действително не бяха на разположение на местната прокуратура, а се съхраняваха, както ти обясних, в София,
в касата на господин министъра на войната, и следователно в затвора нямаше
документ, който черно на бяло да удостоверява, че ние сме ние, за какви деяния
сме осъдени на смърт, по кои членове и параграфи на Закона и кои са висшите
съображения все още да не сме обесени. Поради което той нямал, уважаеми
господа затворници, съответни прерогативи „от горе“. Директорът не изясни
какво или кого разбира под това „горе“, което според нас, споменатите господа
затворници, от няколко дни вече беше съвсем „долу“.
И все пак не ни се вярваше, че въпреки упоритостта на директора, всичко
това ще свърши изведнъж, като внезапно прекъснат лош сън. Може би само
онзи, който не само от книги и филми е в състояние да съпреживее дните и нощите на осъдения на смърт, да влезе обратно в съня му, изпълнен със спотаени
страхове и мрачни подобрения – само той би могъл да разбере онзи дълбок душевен смут, който всеки „смъртник“ криеше от другарите си и маскираше със
смешка или привидно равнодушие. Не знам какво е било състоянието на Вапцаров преди разстрела, когато е писал сетните си строфи за куршума, за червея
и че това било тъй просто и логично. Защото да умреш в Гарнизонното стрелбище или под клупа на бесилото в действителност нито е просто, нито логично.
Особено ако осъденият, очакващ нощ след нощ екзекуцията, е доловил върху
себе си един странен, както му се е сторило, задържан малко по-дълго поглед на
надзирателя при вечерната проверка. Или един може би нищо незначещ намек
на криминалния, работещ в затворническата канцелария и затова винаги добре информиран за това, което има да се случи тази нощ. Или когато главният
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надзирател, по неизвестна причина внезапно изпълнен с човешко състрадание,
ти предложи да наруши едномесечния срок и ти разреши още днес да изпратиш
едно извънредно писмо на майка си.
Тъй или иначе, но всичко накрая завърши добре, тягостният тъмничен
сюрреализъм премина в жизнелюбив италиански неореализъм: директорът,
изнурен, плувна в пот и смешен в гордото си желание все още да представлява
някаква държавна власт, вдигна ръце пред камерата и в едър план сне от себе
си историческата отговорност. Край на епизода.
И ето че най-сетне нашата великолепна осморка, с присъди, неотменени
от Негово величество, респективно от тримата Му регенти, загърби железните
порти на затвора, понесена на ръце от тълпата. Едва тогава разбрахме нещо,
което организаторите на протестния митинг старателно криеха от нас – и то
бе свързано с опасността от една Вартоломеева нощ за осъдените на смърт, замислена, според сведения на по-опитните стари тюрмаджии, от командири на
охранителната рота, пламенно и нежно привързани към фашизма.
\
Напоследък в демократичната ни раннокаменна епоха еволюираха поразителни с наченките на първичен интелект примати, току-що изпълзели от домашния уют на пещерите, за да се отдадат на политика. Те, значи, предлагат да
бъдат обявени за нищожни всички разпоредби и закони, набързо скалъпени в
тогавашната революционна галиматия. Нещо например от рода на един имагинерен апел към твърдоглавите французи да се извинят и най-сетне да върнат
дворците Версай, Льо Лувр, Гран Пале и прочее имоти на потомците на Луи
еди-кой си. Или към австрийците – да възстановят собствеността на Хабсбургите върху Хофбург и Шонбрун, или руснаците да върнат московския Кремъл,
Зимния дворец в Петербург и Царское село на потомците на Романови. Акт,
който ние, както винаги с крачка напред в прогреса, охотно предприехме, извинявайки се за юношеското си революционно акне, като неотдавна върнахме
на Кобургите, като на изконни династични владетели, собствеността им върху
горите, дворците и планините – въпреки че техният законен династичен владетел неведнъж декларира, че няма никакъв материален интерес, че е учил за цар
и няма други желания, освен да служи на народа си.
Та по силата на тези положителни реставрационни мерки и досега, когато
сутрин се звънне на входната ми врата, не очаквам, подобно на Чърчил, млекаря, а може би някой старателен бюрократ с разтворена папка, който най-учтиво
ще ме покани да го последвам, защото съгласно архивните документи следва
да се довърши една работа, по небрежност несвършена в суматохата на онези
събития. Защото, щом възстановяваме собствеността на Техни величества, логично е реставрацията да е всеобхватна и да бъдат възстановени не само имотите им, но и присъдите, издадени в тяхно име и по закони, влезли в сила с
техния подпис. Това е тъй просто и логично!...
А те, събитията, оная глава първа от вълнуващия Екзодус или Изход от
египетско робство, а ако предпочиташ – историческа Деветосептемврийска
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грешка, която бе поправена едва след ония 45 години, които стигат, завърши
(имам предвид деня, когато бе извършена грешката) с един нощен влак, претъпкан с довчерашни затворници, който, обвит в дим, ни отнасяше към лелеяното, но също така обвито в дим и мъгла бъдеще.
Запомнил съм трогателния епизод, когато между две гари разбунтувала
се войскова част спря влака – просто така, на голо поле – в търсене на някакъв укрил се митичен генерал. Състоя се, разбира се, митинг на побратимяване
между армията и народа, сиреч между тях и нас, доколкото ние се считахме за
неоспорими и единствени изразители на народната воля, изрекоха се банализирали се по-късно, но в онзи миг все още свежи думи – бе започнала ерата на
митингите.
Разбунтувалите се подхвърляха във въздуха едно войниче, комуто бяха
нахлузили прекалено голям за него полковнишки мундир, момчето безпомощно размахваше ръце и крака, внезапно въздигнато от войнишкия революционен
гняв в командир на частта. Това вероятно е траяло по-кратко от една правителствена декларация за установяване на ред и законност, след която войниците,
изтрезнели от временното опиянение и наивната вяра, че наистина носят маршалския жезъл в раницата си, отново покорно си заели полагащото им се от
Държавата място около баките с казармена чорбица.
\
Може би не е легитимно за писания от рода на настоящите драскулки, но
доколкото няма нормативни актове, определящи границите на допустимите
отклонения от жанра, реших да ти цитирам един отдавна писан от мен разказ
– не че той представлява принос към литературното ни наследство, а защото
дума по дума отразява документалната истина за тогавашните събития, когато
те още бяха свежи в паметта ми, с абсолютно автентичните случки и имена на
участниците в тях. Не се учудвай и на благородното и добронамерено участие
в тази история на един известен международен бандит, чиято килия беше съседна на нашата. Щом узнаеш името му, ще се сетиш, че си подочувал нещичко
за него.
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МОСТЪТ АНЖЕЛ ВАГЕНЩАЙН
Николай Петев

И

скам да напиша много топли думи за човека Анжел Вагенщайн и много отговорни и извисени
думи за него като писател. (Не съм евреин. Казвам
това в началото, защото понякога се чувствам унизен като националност, когато чувам как евреите се
подкрепяли и венцехвалели един друг.) Моят венец
е български и може би е един закъснял литературен опит да изразя българската литературна благодарност към тази личност на нашата култура. Искам
тези думи да прозвучат тук, сега, в това време, защото и това, според мен, е много важно.

Николай Петев – литературен критик и публицист. Автор
е на книгите „Тук, във времето“
(1982), „Поезия и позиция“ (1985),
„Фарът и неговият пазач“ (1989),
„Зад завесата на политическия
театър“ (1997) и „Фарът, пазачът и вятърът“ (2006). Председател е на Съюза на българските
писатели и на Управителния съвет на Агенция София прес.
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* * *
В продължение на 120 дни и нощи Анжел Вагенщайн чака да бъде изведен от килията за смъртници
и да бъде обесен. Ако ги сметнем по 24 часа, се получават почти 3000 часа прощаване със света. Колко
ли минути са те? Той е на 22 години… Всяка нощ…
Хлопването на някаква врата е сбогуване с живота, с дишането, с небето, със спомените, с мечтите,
с всичко… Като капак чувам, че в България нямало
фашизъм… Наблюдавал съм движението на лицето
му – скулите и устните. Този човек, след тези 120 дни,
не може да бъде изплашен. Това е ясно. И не може
да бъде спрян да каже своята истина. Думите му са
прями и имат енергията на убедеността. Излъчва ги
събран и волеви човек. Няма да забравя погребението на големия му син. Отсъстваше сълзата, скулите
бяха стиснати, устните пак заключени. Не знам дали
е правил компромиси в живота си, но съм сигурен:
бил е убеден, че направеното не е компромис.
Препрочетох написаното и установявам, че читателят може да бъде заблуден. Анжел Вагенщайн се
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смее. Много слънчево се смее. То не са вицове, то не са закачки, искряща самоирония, на която са способни само взискателните хора, то не са случки от живота и литературата, чиито поанти са най-веселите взривове, които съм чувал.
От тях не лъха, а вее оптимизъм. Преди години Джеки реши да си купува къща
в моето село – в Троянския балкан. Ходихме, гледахме… Най-накрая избрахме
една. Тя обаче незавършена. Та стоим отгоре на втората плоча и цъкаме пред
великолепната гледка. По едно време аз все пак се решавам да попитам: „Джеки,
на колко си години?”. „На 82“ – отговаря той. „Та тук има да строиш поне още
две!“ „Е, и какво?!“ „Ще станеш на 84.“ „Е, и какво?“ След кратка пауза допълва:
„Тогава ще го ударим на живот!“. Този диалог не е хумористичен, както ви се
струва, а оптимистичен. Колкото до хумора… Отворете книгите му. Не случайно парижкият „Нувел Обсерватьор“ го сравнява с Ярослав Хашек. Смехът му
не идва от цинизма на живота, а от тъгата му. Тогава той е не само умен смях, а
нещо повече. Влиза в мисленето на човека. А нали това ни е задачката…
Анжел Вагенщайн тръгва от киното. Да си спомним филма „Звезди”. В Кан
бе закупен от 72 държави. Получи 12 международни награди на 12 международни фестивала. Бе класиран на 6-о място сред най-добрите 100 немски филма за
последните 100 години чрез допитване до 400 кинокритици, киноспециалисти
и педагози. Но защо немски? Сценаристът е българин, с главна героиня българка, композитор и дизайнер – българи, реализиран в България и създаден по действителен случай, станал на българска територия. Но такава е съдбата в киното
– важното е от каква националност е режисьорът. А Конрад Волф е режисьор
от най-висока класа. Анжел Вагенщайн е автор на 52 филма, реализирани в 8
държави. Тези малки, но достатъчно големи факти, настояват за заглавието ми.
И още много неща: филмът на Джеки за Борис І не беше ли един умен мост от
далечната ни история към новите времена: „Допълнение към Закона за защита
на държавата“ не опираше ли в брега на нашата съвест?
След киното Анжел се отдаде на чистата проза. Много е странно и неразбираемо защо нашата съвременна критика мълчи за неговите явни белетристични успехи. Ето какво пише „Сан Франсиско кроникъл“: „Подобно на епически
автор от златните времена на Холивуд, Анжел Вагенщайн развива в новия си
роман темата за човечността и безчовечието, когато Европа и Азия бяха подложени на тежки изпитания през Втората световна война…“; френският „Льо
Монд“: „Майсторството на монтажа, изкусният съспенс издават присъствието на стар кинематографист. От друга страна, въздействието на един деликатен стил напомня за Симфония № 45 на Йозеф Хайдн, наречена „Прощална“ и
спомената в началото на книгата. Въвеждането на адажиото ни потапя в атмосферата на романа…“; немският „Берлинер цайтунг“: „Увлекателно и тъжно,
комично и умно: „Петокнижие“ от българския автор Анжел Вагенщайн…“. В
това изречение има пет верни и проникновени определения – едно от най-важните за нас е, че Анжел Вагенщайн е определен като български автор. Всичките
тези оценки са подкрепени с по няколко издания на трите романа „Петокнижие
Исааково“, „Далеч от Толедо“, „Сбогом, Шанхай“. В Испания „Петокнижие Исааково“ бе сред 5-те номинации от 1500 романа. В Полша неотдавна книгата пожъна огромен успех. Получи множество международни награди, сред които ще
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отбележа наградата „Жан Моне“ – един от архитектите на европейската идея.
Ние мълчим. Имах щастието да бъда издател на този роман на български. Той
бе отличен с Наградата на издателство „Христо Ботев“, когато му бях директор.
Казвам това не за да се изтъквам, а по някакъв начин да оправдая нашего брата.
Многопластова е неговата проза. Само на пръв поглед животът на Исаак преминава през две световни войни, три концлагера и пет отечества. Под всичко
това е Човекът, да, малкият Човек с голяма буква – шивачът на една огромна
психологическа завеса, зад която има много и много хуманизъм. Чувам как някой дребнаво казва: „Нищо ново под слънцето!“. Да, нищо ново… Но нека дам
думата на Джеки, който определя една от чертите на моста по следния начин:
„При строежа на това инженерно съоръжение нека не забравяме уроците на
старите майстори за основната роля на душата.“ Душата на човека не е нищо
ново, нали? Но е толкова хубаво да си спомняме за нея във времената, когато
старата душа не е станала нова и без нея е невъзможно.
Написах тези редове, само за да напомня на нашата културна общественост,
че редом с нас живее един много интелигентен и много честен писател. Казват, че
бил станал на 90 години… Според мен това са завистливи слухове…
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ИЗ „ОБЕЩАХ ДА ЗАПОМНЯ.
РАЗГОВОРИ С ПЕТЪР УВАЛИЕВ“ *
Бригита Йосифова

ПРАВАТА НА СЛОВОТО

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.

Грижата за езика ни, многобройните проблеми,
свързани с езикознанието, не бяха отвлечени теми
за моя приятел. И най-малко – шега. Споделяше, че
страдал от това, което ставало напоследък у нас. Четял български вестници, преглеждал нови наши книги и кипвал. Наистина, много неща го засягаха. Дори
когато ми се обаждаше по телефона, разбирах: пак
е ядосан. Познавах, защото едва поздравяваше със
„Здравей, Ангелче“ и цитираше гръцкия поет Кавафис, че варварите са пред портите. Казваше, че варварите у нас са си присвоили правото да говорят както
си искат и каквото си искат. Добавяше сърдито: „И да
пишат с неистово невежество!“. Твърдеше, че у нас се
шири вулгарността, при това – злоумишлена. Осакатявали езика ни. Виреела езикова простащина. Споделяше, че никога не е бил до такава степен ужасèн от
погрома, който се вършел над българския език. Даваше примери из вестниците. Изреждаше недомислия.
Например прочел: „Министърът се гипсира.“ Журналистът искал да каже, че министърът се изненадал. В
друг вестник видял, че някой си бил „закопчан“, което значело – арестували го.
Петьо сериозно ме уверяваше, че у нас имало
коварна мафия, една антикултурна вълча глутница,
която необезпокоявано виела. С вой ни дамгосвала и непоправимо цапала духовния живот. Нарече
я „мафията на словоблудците“. Твърдеше, че според
всички психоаналитици от Фройд до Лакан така го*

Йосифова, Бригита. Обещах да запомня. Разговори с Петър
Увалиев. С., изд. „Жанет 45“, 2012, с. 247–253, 375–382.
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ворят само лудите. Те, лудите, били унищожителите на езика ни. Каза дословно:
„Днешният български език е душевно болен.“ И добави, че както психозата се
разпознава по това как и какво говори болният и го лекуват с думи, казани на
правилен език, така и появилата се у нас социална психоза трябвало да се лекува с правилен, смислен език. Призоваваше ме двамата да издигнем глас, че да
защитим езика си. Казваше, че трябвало да забием камбаните на всички наши
храмове и църкви с вик: „Хора! Народе! Българският ни език е в опасност!“.
Трябвали ни нови, благородни отецпаисиевци, които като него да будят заспалите и равнодушните. Народни будители, които да сложат край на посегателствата към българската реч, към „език свещен на нашите деди“.
Понякога се питаше: „Езикът е средство за комуникация, както и средство
за мислене. Но ако липсват мисли, какво е?“. С часове ми е говорил за особеностите на нашия език. Обичаше да казва, че имаме „бледи остатъци от падежи“.
Харесваше звателния падеж. И ме разсмиваше, като редеше: „Бригито, Бригитке, Бригитче, Ангелчо!“.
Често повтаряше, че в езика ни е скрита историята на народа. Достатъчно
е да се вслушаме в говора ни. Особено обичаше да казва: „Езикът ни говори, а
не ние го говорим.“ И веднага ми даваше примери с тюркски думи, от които и
до ден-днешен сме неделими: бисер, белег, тояга, сан, чертог... И били не пет, а
много. Хвалеше езика ни, че е език без брегове, липсват му ограничения. Отличавал се от другите славянски езици по липсата на падежи. Но към това езиково „чудо“ добавяше обилието от диалектни и разговорни думи.
Твърдеше, че напълно приема дошлите у нас чужди думи, вече вкоренени и
на мястото си. Получили са естествена гражданственост. Спомена „щепсел“, която се е настанила в говора ни, защото навремето техниката идвала от Германия.
Един път каза, че някой си учен изчислил, че у нас новите богаташи употребявали около 400 думи. Но според Петьо и те били прекалено много! Убеждаваше ме: защо са им повече? Ядат, пият, грабят, нямат време да разговарят.
Половината им думи са английски, но с изпочупени крайници. Осакатени, побългарени, изкълчени английски думи. И накрая завърши:
– Който знае 400 думи, е вече готов политик! Най-малкото – депутат. А
най-възможно е да стане министър-председател или президент.

ЗА ДВАМА-ТРИМА И ПРОЧИЕ НАШИ ПОЛИТИЦИ
Често се ядосваше, че у нас издигат недостойни хора. Ставали президенти
и министър-председатели очевидно неподготвените. Отворят ли уста, леят провинциален, нелитературен говор. Кълчат думите, слагат неправилни ударения
върху сричките. Говорят неинтелигентно. И веднага ми даде пример: някога го
дразнело шуменското наречие на Желю Желев. Не разбирал как може нито лекциите, които е слушал в Софийския университет, нито умните професори, нито
животът в София да не му помогнат да се освободи от диалекта си. Определяше
бившия президент на България (при това не с присмех, а с горчивина) като
човек „беден“. Спомена, че разговаряли на среща в българското посолство, по
време на посещението му в Англия. Каза, че би изпратил Желю Желев да разда-
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ва книги в шуменско читалище. И питаше: „А кой ще му поиска книга, когато
чуят как изрича заглавието?“. Често повтаряше: „Следващият президент Петър
Стоянов все пощи ли, пощи пловдивските си думи, като бълхи.“ Твърдеше, че
от езиково неумение Петър Стоянов повтарял неграмотното „оттук насетне“. И
то взело, че се лепнало на челото му като визитна картичка.
Разказа, че Симеон Сакскобургготски, преди да се гмурне в българските
политически води, го поканил на обяд. Срещата им станала в елегантна лондонска кръчма. Били трима край масата. (Присъствал и Аструк Калев, уважаван
наш търговец, отдавна преселен в Англия. Наричахме го ласкаво с умалителното име Струки.) Три часа разговаряли за българска политика. На масата имало
три празни бутилки от изпити сокове. А обяд – никакъв! Петьо продължи:
– Беше невероятно забавно и гладно. Симеон разпитваше, искаше съвети.
Но да поръча ядене на сервитьорите, които се въртяха край нас, му се свидеше.
А имахме предварителна уговорка, каза, че ме кани да обядваме. Не каза: „Г-н
Увалиев, каня ви в кръчма на приказки.“ Каза: „Г-н Увалиев, заповядайте. Каня
ви на обяд.“ Наблюдавах патологично скъперничество.
Не се съгласих. Тежки бяха думите. Опитвах се да го убедя, че всеки човек
има свои мисли, които определят постъпките му. Възможно е, при тези сериозни разговори, на Симеон Сакскобургготски да му се е видяло „дребнаво“ да
поръчва храна, да дъвчат и да говорят с пълна уста.
Петьо се засмя. Обяви, че като всички ангелчета, аз търся доброто у хората. Напомни ми, че преди време се възхищавах и от Маргарита, съпругата на
Симеон. (Бях публикувала интервю, написах хубави думи за нея във в. „Отечествен вестник“.) Тогава Петьо ме произведе в „придворна дама“. И цял ден ми
говореше на „Вие“. Сега започна да ме кори, че не вървяло да харесвам хора по
индукция, скачени един за друг.
И... се отплеснахме! Започнахме да спорим. Аз пък му напомних, че именно „по индукция“ той самият написа писмо с най-хубави думи до приятелката
ми Цвети Коларова в София. Без дори да я познава! Нито я беше виждал, нито
я беше срещал, а й изпратил писмо на улица „Оборище“ № 9. Хрумнало му да й
пише, че да се „запознаят“ (от разстояние), защото съм я обичала. Кой тогава е
скачен съд, скачен за нас двете, с мен и с Цвети Коларова?
Петьо се усмихна, хареса примера ми. Извика: „Хвана ме!“. И стана мил и
добър. Започна да се самокритикува. Призна, че и той самият не бил „цвете за
мирисане“. Продължи, че Аструк Калев не повикал сервитьорите от деликатност и уважение към Симеон; да не го „изпревари“ в задължението. Каза, че
добрият наш Струки на младини е бил израелски дипломат в Швеция, спазвал
добрия тон: поръчва и плаща този, който кани. После се оплака:
– След като три часа слушах Симеон, тъпанчетата ми забучаха. Дразнех
се да чувам екане. Дразнеха ме погрешните ударения. Този човек се готвеше да
става български политик с език, усвоен от неук фелдфебел. А и нищо не казваше! И ме наричаше, кой знае защо, не по име, а „професоре“.
Отново започнахме да спорим. Струваше ми се, че обстоятелствата в живота на едно дете, принудено да емигрира и да живее десетилетия в чужбина,
изискват от нас ако не историческо снизхождение, то поне не нападки. Петьо
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ме изслуша, но по отношение на езика остана непреклонен. И завърши:
– Аз съм републиканец. Симеон тръгваше с кошница, като на гроздобер.
Народът ни живееше измъчен, с надежди за помощ. Той тръгваше, за да си напълни кошницата с имоти. Такъв ще го запомнят!
Един пролетен ден през 1998 г. Петьо ми се обади по телефона, без да поздрави, смееше се. Каза, че ще стане „персона нон грата“ у нас. Надежда Михайлова, министърката на външните работи, щяла да се опита да го прогони от
България. Петьо веднага добави на шопско наречие: „Е па нема да й се дам!“.
Какво беше станало? И чух: същата сутрин му се обадила по телефона от
в. „168 часа“ Милена Димитрова. Попитала го има ли у нас истински парламентаризъм, до кой връх бил стигнал българският преход и т.н. Отговорил й, че
живее в Лондон и няма нужната подготовка да умува за нещата у нас. И какво
значело преход? Откъде да знаел каква била разликата между парламента днес
и този, който бил преди? И отсякъл, че делението у нас си е все същото: политиците продължават да се цепят на „наши“ и „ваши“. Тогава журналистката
изказала свое становище: „Вас май не ви обичат, защото в. „Дума“ публикува
коментарите ви от Би Би Си.“ Петьо незабавно й отговорил, че в София са го
разпитвали все за същото: защо сътрудничи на в. „Дума“? И че ще повтори отговора си: „За картината не се съди по рамката. Ще обидите художника, ако го
съдите по рамката.“
Скоро Петьо ми изпрати интервюто. Ще си позволя да цитирам (дума по
дума) мнението му за бившата г-жа министърка Михайлова, така както е отпечатано във вестника.
– Били сте девет години дипломат, споделяте ли оценката на Клаус Кинкел,
че България притежава най-активната външна министърка на Балканите?
П. У.: Тя каква е? Каква квалификация има?
– Как каква е, не се ли чу в Лондон за нейната декларация по проблема на
Косово?
П. У.: С една декларация става ли се министър? Недейте ми се подиграва.
Нямам нищо против госпожата, само не знам каква е. Кажете ми, какви квалификации има тя? Не я познавам. Но не виждам политика. Това е погрешно импровизирана администрация. Аламинут дипломация. Аламинут кюфте, и то,
ако е нервозно, е хубаво нещо. Ала аламинут министър е вредна работа! Затова
питам много смирено и скромно, какви са й квалификациите?
– Била е преводачка, говорителка на СДС, карала е стаж в Америка. Смятат
я за жена с бъдеще.
П. У.: По-важно е една жена да има минало. Затова пак ви питам, какви
квалификации има госпожата?
– Е, тя даже кара самолет над Казахстан.
П. У.: Браво на нея, ако кара! Но това стига ли за министър? Профсъюзите
в Англия признават квалификацията пилот, но с нея не се разрешава човек да
бъде шофьор на автобус, за да не обърка движението в големия град. Аз искам
да знам има ли министърката съвест, съзнание и знания? На мен например, с
моята практика, ако ми предложат утре да седна на нейното място, аз ще откажа, поради некомпетентност и по съвест. Не се чувствам достатъчно осведомен
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и съзнанието ми не позволява, защото нямам достатъчно знания. Ето къде е
болката българска – много лесно прощаваме непростимото! Чудесни и добри
хора сме, но прощаваме на събития и явления, които са непростими. Не говоря
политически и не за това дали някой е комунист, син, розов или морав, а доколко си е на мястото.

Величко Минеков
ОРФЕЙ
1970 г.
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едим с Титан в кафеното на площад „Гарибалди“; пием вино, попиваме аромата на минаващите жени и изпиваме красотата им. Времето е заспало във въздуха, мълчанието е пролетно свежо. Стоим
в центъра на София и запролетяваме жените, нарушава тишината Титан. Заглеждаме се в отсрещната
сграда, на чиято стена кой знае как и кога е поникнало дръвче и безмълвно наблюдава човешката гълчава, тракането на трамвайните колела. Пролет, жени
и вино – та това е истинска поезия! – казвам, усмихвам се загадъчно и отпивам от пенливото питие. Това
му е хубавото на пътуването в поезията, че винаги
можеш да очакваш изненади, добавя Титан. Седим,
мълчим и пием…
Слънцето сякаш се разядоса на бездействието
ни – притегли сивата завеса на облаците и се забули
с нея. Скриха се ярките му лъчи; дългите сребърни
нишки на дъжда се разпънаха към земята; спокойно
разхождащите се хора побягнаха, заместиха ги забързани разноцветни чадъри.
Давай в кафенето на писателите, предложи Титан. Отдалече видяхме как сервитьорката се разправя с висок, слаб и мургав мъж, който, ръкомахайки,
й обяснява нещо. Мъжът е в черно, позеленяло от
слънцето сако, с черно избеляло бомбе. Не ми беше
трудно да го разпозная. Това е Еминко от Акташ махала, който преди много години беше съобщил на
мама, че видял нашата крава цялата надута. Била
още жива, но нямало да я бъде… Мама хукнала веднага към Кавгалъ, но било късно. Години след това
мама все за кравата говореше. С баща му на Еминко
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седяхме на един чин в първи клас. Беше ми интересно да съм на един чин с него;
обичаше да разглежда цветните книжки, които ми подаряваше чичо Картал, и
разказваше приказки за вятъра. Четири години остана в първи клас и по-нататък вече не се мярна в училището.
Абе, Еминко, вашият вятър ли те хвърли тук? Как ме намери? – обърнах
се към земляка си и го прегърнах. А той се върти като перване, гледа налявонадясно, нагоре-надолу. Остави бе, промълвява, тя не е за разправяне… тоя
свят бил широк, пък и дълбок – много чудесии имало в него. Малък ми е умът,
затова не го разбирам, ама се случи…
Влизаме в заведението и си поръчваме вино. Еминко седи – гледа каната,
после умоляващо повдига очи към мен. Абе, бате, остави го това – и сваля очи
към виното. Ради, викам на сервитьорката, донеси на моя човек сто грама мастика и сто грама мента – на Еминко очите му се облещват. Я разкажи сега какво
правиш тук. Разкажи, разкажи, подканват го и другите на масата.
Както всеки ден, въртя аз големия чук, а Салито, застанал зад огнището,
раздухва с духалото жарта… Тъкмо довърших една мотика и разчиствах наковалнята, в работилничката влезе един от общината, започва Еминко, и ми каза
– ти си определен за семинар. Аз за пръв път чувам такваз дума и затова му
викам – абе, аз съм ковач, самарите ги прави Кьор Мемет. Слушай, казва онзи,
не става дума за самар, а за семинар. В София ще има семинар за интеграция
на ромите. Ти нали си ром!? Какъв интигриций, какъв ром, аз тоя ром мога да
го пия в нашата кръчма. Общинският не спира – този семинар, казва, ще да
бъде за интигрити и идентити. Повдигам рамене! През живота си не съм чувал
таквиз неща, нищо не схващам. Аз съм ковач, продължавам, кова всичко, само
дето не мога да изкова живота си. Пак питам; той пак ми обяснява, но отново
ми казва същото. Утре, кай, се качваш на автобуса и тръгваш. На автогарата в
София ще те чакат, не се отказва общинският. Усетих, че ме засърбяват петите.
Баба ми, старата циганка, чиито кошници от върби вървяха като белия самун
на пекаря Чолак Хасан, казваше, че ако те сърби пета, значи път те чака. Демек
път ме чака, си помислих, сиреч имам нужда да пътувам. А и задуха вятър,
този постоянен наш приятел… Това също беше предвещание… Само веднъж
се отива на небето, но няма слизане оттам, причу ми се гласът на баба, старата
циганка. Ще пътувам, съгласен съм – казах на общинския. Прибирам се вкъщи
в махалата, кацнала на омършавелия хълм Красно бърце, и викам на жената, че
заранта тръгвам за София на семинар за интегрити на роми. Оная ми ти жена
като се разпищя, като се развайка, не ти е за разправяне. Какво ще правиш в
този далечен свят ма, Еминко, ама ти ще се изгубиш там ма, Еминко. Вай, вай,
какво ще правим без тебе, десет гърла ще умрат от глад… Ой, ой, къщата ми
ще запустее, домът ми ще осиротее… Надува гайдата и циври. Абе престани,
ревнах й аз, като си свих юмрука. И тя, като го видя, престана. Ти, Айше, нареждам на голямата щерка, иди у Коджа Али да ми вземеш сакото му, а ти, Бейе,
ми донеси обувките на Шекер Али, не забравяй и черното бомбе. След иманяма никакво време цялата махала се събра в прашния двор. В нашата махала
на радост и горчилки, както знайш, живеем я има, я няма петдесетина души.
Дойдоха и всички приседнаха край огъня. Кьор Мето задумка тъпана, Коджа
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Сами подхвана кларнета и като станахме да въртим едни гюбеци, ела да видиш
веселия ни вятър… После облякох донесените от дъщерите ми дрехи на комшиите, които веднага започнаха да ми викат Еминко интегрико – нека си викат.
Качих се на каруцата, седнах на сламата и загледах сестрите и братята на черния
вятър, на кара йел, както си му викаме ние – той си ни е брат. Гюрултията продължила малко повече, после комшиите се прибрали, а аз съм заспал направо
на каруцата…
Време е да ставаш, чувам по едно време, отварям очи и виждам как жена ми
се е надвесила над мен. Хайде, ставай, часът е три и половина. Станах, облякох
се и право на спирката. Автобусът, като ме видя, спря. Шофьорът ми каза да съм
спокоен, тъй като знаел всичко – щял да ме остави на автогарата. От умора ли ще
да е, от притеснение ли, не знам, но веднага щом се качих в автобуса, съм заспал.
Хей, Еминко, хайде слизай, дойдохме – чух гласа на шофьора. Слязох, а той
даде газ и запраши. Ами сега, гледам – голяма стъклена къща! Какво е това чудо
– шашнах се, а хора бол, влизат и излизат от едно въртящо се нещо; то се върти,
а на мен главата ми се завъртя. Остави това, ама никой не ме чака; права излезе
жената – ще се загубя. Така се уплаших, че кръвта в сърцето ми заклокочи. По
едно време виждам една жена, ама хубава, висока, с черни като кюмюрите в
моята работилничка коси, върти се около автобусите, гледа, взира се. Не смея
да мръдна – стоя като виновен пред кварталния отговорник. Тя ме забеляза и
дойде при мен. Ти ли си, вика, Еминко? Отговорих й начаса, че аз съм. Качихме
се в някакъв автобус, който не е като нашите – има железни колела, като влак
е. Слязохме на едно място и влязохме в много голяма сграда. Абе тук всичко
е огромно, и вратите са като порти. То нашите къщи са високи един човешки
бой, та като влизам през вратата, се навеждам. После ме натикаха в една голяма
стая, където покрай голяма маса са насядали жени и мъже. Говорят, смеят се,
ръкомахат. Настаниха и мен на един стол. Седя, те говорят, аз слушам, ама като
не им отбирам от приказките. Чувам, че щели да ни дават дипломи, да ни правят равни, ами ние да не сме криви бре, питам се аз. Цял живот щели да ни учат
– абе защо не учат осемте ми циганчета, а с мен се занимават… Други говорят
за края на света. И мен питат дали не се боя. Че от какво да се боя, им отговарям. До нашето село не стигат нито пътища, нито телефони, нито телевизори,
та краят на света ли ще стигне…
Накрая дойде една жена, ама засукана, зализана; загледах се в нея – не си
кривя душата. Ще има коктейли, завъртя се тя. Коктейли-моктейли, аз не отбирам. Искам да видя моя селски, дърпам се аз – той прави книги, викам, кажете
ми къде да го намеря. Вече съм интегрити и идентити…
Защо ги занимават хората с такива неща, прекъсна го Титан, който слушаше внимателно Еминко. Всичко сме втасали и оправили, та сега… Бай Кольо
надигна чашата, вдигна наздраве, отпи глътка и каза, че решението е строго
индивидуално – за да бъдеш приет в дадена среда, трябва да станеш реална част
от нея. Аз също отпих, погледнах средата и казах, че и тя трябва да те приеме
– никой не може да отиде там, където не го приемат... Мисля, че можем да говорим с по-голям успех за културна идентичност, изтегна се на стола Васко, автор
на романа за щраусовите, защото ако идентичността ни е неразпознаваема за
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другите, тя просто няма как да проработи. Колеги, усмихна се свойски Камелия,
всъщност ние сами правим своя избор към какво да принадлежим…
Погледнах Еминко и видях как очите му се въртят като перки на миксер и
ми казват абе, бате, и вий ли сте идентити и интигранти… Защо бе, бате…

ВИДЕНИЕ ПРЕЗ АВГУСТ
Горещият августовски ден отстъпваше на запад, но ярките потоци светлина още струяха през гъстата орехова шума и хвърляха игрива сянка под дървото. Жегата висеше неподвижно в задъхания следобед, но горе армадата облаци
плуваше в бездънната вис. Демир обичаше да гледа движението на облаците
– това му беше любимо занимание и в детството, оттогава му остана навикът
да ги уподобява с животни и страшилища, да им приписва човешки черти, да
разговаря полугласно с тях. Погледна небето и видя, че те пътуват натам, накъдето са тръгнали и обърканите му мисли, чиито сенки пълзяха на стада по
опърлената от горещините морава. Кожата му отново почувства отминалите
времена, когато преди много години в летните следобеди с дядо Йосиф, дългогодишен учител, тръгваше нагоре към Сиври планина – тя го зовеше неудържимо, посрещаше го с вечнозелените си пояси от стройни смърчове, с рехавите
склонове бял и черен бор, а горе сияеха могъщите мури, сякаш увенчали с присъствието си всички тия чудеса, тия непрежалими красоти…
Стори му се, докато седеше под зелената сянка на големия орех и се питаше каква сила задържа листата да не се откъснат и да полетят, че вижда всичко, което става зад облаците: спътниците, които висяха в безвъздушното пространство, совалките, които шетаха горе, учудено примигващите звезди...
Понякога във всичко улавяше признаци на хубавите и лошите неща, които
ще се случат. Затвори очи и му се привидя, че на пристана, откъдето потегляха за риба в утринния мрак, сега стои полицай и проверява личните карти на
минаващите. Неведнъж му хрумваше, че трябва да има някакъв друг смисъл
в това, някакъв скрит език – белег, който миналото е оставило, за да подскаже нещо важно на бъдещето. Беше убеден, че тази способност да съзира други
значения зад видимостта на нещата е останала от рибарските му дни. Вероятно
няма друго занятие на света, което да създава у човека мистични настроения
и склонности. Дори и в най-спокойните дни срещата с водната стихия е сурова
борба за живот, борба със самия живот, сблъсък на вчерашния живот с утрешния. А такава среща никога не е безопасна, ето защо рибарите постоянно
търсят някакви символи, някакви знаци и признаци, които да ги предпазват от
бездната, да увеличат улова им, да ги поведат обратно към сушата... Струваше
му се, че вече никой никого не може да търпи, дори и себе си. Това си обясняваше с обстоятелството, че повечето хора се чувстват извън живота, по-точно
– избутани вън от живота. В крайна сметка, разсъждаваше Демир, няма нищо
по-естествено от това да се чувстваш извън обществото, щом живееш в една
система, която разделя света на бедни и богати, щом не можеш да намериш
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смисъла на живеенето… Смисъл!!! Тогава онзи, който е останал вън от него,
ще приеме да наблюдава вместо да живее и ще предпочете да бъде наблюдаван,
за да почувства, че живее. Заради това не го изненадаха резултатите от направената наскоро анкета, според която повечето от хората са щастливи. Прие го
като доказателство, че обществото се е превърнало в общество на показността.
Понеже да си нещастен, означава да си губещ, вече всеки търси начин в очите
на другите да изглежда щастлив, макар да е нещастен. Но това състояние на
фалшиво щастие в същото време прави хората нетърпеливи. Това прилича на
случая с онези, които заради достойнството си имитират ситост, макар да са
гладни. Работата е там, че макар да се държат като сити, стомахът им винаги ще
го отрича. Навсякъде му се привиждаха нещастни хора…
Затвори очи и… Болеше го цялото тяло, изранените му крака се влачеха по
пясъка, а умората като невидима мрежа омотаваше колената му. Беше гладен.
Мокрият пясък, на метри от него, бележеше странна граница между знойния пек
и измамната прохлада на солената синева. Последната глътка вода бе останала
някъде далеч във времето. Наблизо, на ръка разстояние, зад купчината скали,
потопили челата си във водата, забеляза седефените отблясъци на рибното сборище. Опита се да преглътне, но жаркият въздух само опърли гърлото му…
Босите му крака неусетно се озоваха върху темето на скалата – на педя от
синевата пред него. Приклекна напрегнат и внимателно спусна странна въдица
към тъмнината под скалата. Първото подръпване не закъсня, но той знаеше, че
трябва да чака, докато дребните и любопитни рибки отстъпеха място на някой
едър лакомник. Не след дълго кордата се опъна и за миг му мина през съзнанието, че може да не издържи. Бавно и внимателно – почти гальовно, Демир
притегли борещата се риба.
Приседна с отпуснати ръце под нетърпимото слънце и се загледа натам.
Шумът на прибоя го влудяваше, ударите на вълните вдигаха пелена от пръски
и в нея неочаквано изплува познатата фигура на старец. Мина му през ума, че
е виждал някъде това благородно лице; следата в паметта обаче пропадаше в
неяснота. Колкото и да се насилваше, не можеше да си спомни кога и къде го е
виждал преди. Но беше сигурен, че го познава. Виждал съм го някога и някъде
– съзнанието му се замъгли… След като водата се избистри, дойде на себе си и
го позна – този неотдавна напуснал света човек беше дядо Йосиф, някогашният
му гимназиален учител. Погребахте сегашното поколение, без да е получило никакви духовни ценности, му прошепна той. Нямате право само да се оплаквате
от него или да го критикувате, че не се просвещава или не мисли задълбочено,
защото никой не му оказа помощ. Не можахте на младите да им дадете нещо
полезно… Истина е, че не можахме да им помогнем, му отговори Демир. Те бяха
сринати от лапите на събитията. Но ще се изправят разбунтувани срещу онези,
които ги доведоха до този хал, дето всички идеи и традиции са преправени в
ценности без стойност. Сега все още чакат, настоявайки единствено да им се
върнат душите. Кой ще им даде обратно онова, което са изгубили!? Всъщност,
не са ли вече старци… – сякаш пламък излезе от устата на Демир и тъмен облак
се плъзна по лицето му.
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ИЛЕАНА СТОЯНОВА
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СТИХОТВОРЕНИЯ
Циганско лято
На Венцеслав Кисьов

животът ни
все по-опасен и по-страховит става
като мрака в нас и покрай нас;
все по-красив
като блуждаеща в облака месечина;
все по-ценен
като излъскана златна пара в празен джоб.
колкото повече страдаме
толкова се покачва цената на щастието ни...
докато целувам златната ти буза
а едно листо пада мъртво на земята.

***
за нежността е нужна сила,
а тялото ми пропада от осемнайсет месеца, казва
и продължава да дълбае с перо голямата месечина.
виждам светлината, удавена в шишенца,
кутийки с перлени хапчета,
отвара от горчиви билки,
птица, която се опитва
с едното крило да полети.
свали огъня
от есенните клади на Витоша, казва ми,
защото вятърът духа в сънищата
и няма да мога да ти дам нежността.
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полагам глава в скута му като на дънер,
без да знам дали денят ще измие очите ни със светлина
или нощта със вечен мрак.

Любов
цял живот
до корен горя в тези пожари.
сега сезоните разперват крила като гарвани,
продължават нагоре и отвъд –
а горенето не престава.
гори от върховете на мозъка в синьо и златно,
гася с води от реката на мъдростта –
не угасва,
гори от ръцете като факли запалени,
пръстите ми окапват,
гори от кожата като китайска хартия.
(горене като жертвоприношение
на стари езически богове,
а аз самата обвита в бяло платно – на кладата...)
в тази късна любов пак съм първата изгоряла,
припуквам в нощите с кобалтово сини пламъци.
(“късно е, късно е !”– шепти вятърът
и разпалва въображението...)
гори от сърцето ми,
последвало образа на ловеца
със смешната пушка
и с убити трофеи на колана.
ловецът с бадемовите очи
и нежните думи...
не ме слушай, само си говоря,
забърквам коктейли от думи,
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не трябва да ме чуваш, да ме виждаш
така изтръпнала в нелечима любов.
„и залезът над площада гори” – ще кажеш,
ще ти се усмихна – далечна и недоизказана,
ще премълча
епопеята на изгорялата жена.

Между нас лежи стихотворение
когато се срещаме
в закъснялата градина
с аромат на късни лалета
и последни ябълки
под небето с цвят индиго
и вървим към пропаст и връх
едновременно
между нас лежи стихотворение
недоизказано
като слънчев лъч на залеза.
в закъснялата градина
не остава нищо
освен да се обичаме,
да галим всеки сантиметър плът,
за да премесим за последно глината
и да добавим своя парещ ръкопис
като перла
на дъното.

Поети
ти си ми брат. брат ли си ми?
като чистотата на небето те виждам,
като листо от дървото ми те разбирам,
като керемида на покрива ми прилепваш,
като бисер в мида те чувствам,
като своя кожа те усещам,
като брат те обичам. обичам ли те?
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да си ми брат, а не да изглеждаш,
да не навеждаш очи, когато ми говориш,
да не губя ум и думи и дъх, когато си близо,
да седя в скута ти спокойна като ябълка в кошница –
невъзможно!
по една река плуваме, но лодките ни са различни.
толкова нежност, толкова нежност към моя брат!
пръстите ни почти не се докосват,
защото може да се парализират, когато се вкопчат.
брат и сестра сме в едно, чувствам го:
услужи ми с ръката си,
с устните си, със сърцето си! –
да те погаля, да те целуна, да те обичам,
но не приближавай, нали си ми Идеал.
„скъпи!” – едва-едва прошепвам
и се отдалечавам.
вземам вечността и ти я подарявам.
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Величко Минеков
ПОГЛЕД
1967 г.
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КНИГА, КОЯТО ТРЯБВА ДА
БЪДЕ ПРОЧЕТЕНА ОТ ВСЕКИ БЪЛГАРИН
Стоян Михайлов

Н

Стоян Михайлов – професор,
д-р на социологическите науки,
чл.-кор. на БАН. Бил е директор на
Института по социология, главен редактор на сп. „Социологически проблеми“, главен секретар
на БОК за Седмия световен конгрес
по социология (Варна, 1970). Поважни книги: „Обществото като
социологическа система“ (1965),
„Емпиричното социологическо изследване“ (1973), „Социологически
студии“ (1982), „Сравнението“
(1984), „Възрожденският процес в
България“ (1992), „Живковизмът
през призмата на една лична драма“ (1993), „Сталинският тоталитаризъм“ (2000), „Социологията в България след Втората световна война“ (2003), „Политически фрагменти. Из кухнята на
сталинисткототалитарното
общество 1971–1988“ (2012).

овата книга на проф. Дойно Дойнов „Левски –
най-ясната загадка“ (С., Общобългарски комитет и фондация „Васил Левски“, 2012) не е обикновена поредна публикация сред извънредно многото и
непрекъснато новопоявяващи се публикации за великия българин. Тя се откроява като нещо качествено различно. Макар че сам авторът я определя като
„научнопопулярна биография“, тя далеч надхвърля
нивото на едно популярно изложение.
Известно е, че проф. Дойнов е един от най-добрите, ако не най-добрият от живите изследователи
и познавачи на делото и личността на безсмъртния
Апостол на свободата. Почти половин век той се занимава с търсене на нови материали и факти, с осмисляне и интерпретация на извършеното от Левски
за освобождението на родината, като все по-надълбоко прониква в неговия вътрешен мир и съдейства
за обрисуването на могъщия му и монолитен образ
на революционер и политик. Същевременно заедно
с колегите и сътрудниците си от Общобългарския
комитет и от фондация „Васил Левски“ той извърши
много за популяризирането на делото и личността
на Апостола и за направата на паметници и паметни
знаци не само у нас, а и в международен мащаб, особено след 1989 година.
Червената нишка в творческото дело на проф.
Дойно Дойнов несъмнено е изучаването и обективното характеризиране на идеите, дейността и личността на Левски и издигането им като една от великите
ценности на нашия народ, като постижение, далеч
надхвърлящо по своя смисъл и значение границите
на България.
В книгата подходът на автора е системен. Той
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проследява жизнения и саможертвен
път на Левски от раждането му до неговата гибел. Откроява в логическа
последователност етапите на неговото формиране и израстване, като отчита влиянието на семейната среда и
по-общо на обстановката във възрожденско Карлово и в страната. Съобразява се със ситуацията на Балканите
и в света. Приложенията „По-важни
дати в живота и делото на Левски“ и
„Имена, прозвища, псевдоними“, както и снимковият материал, много сполучливо подбран и поднесен на необходимите места в текста, допълват,
уплътняват и обогатяват разказа.
Достойнство на книгата е обвързването на българското с европейското развитие. Проф. Дойнов оценява нашето Възраждане като част от
западноевропейското Просвещение.
Просвещението е период на идейна
подготовка на Великата френска революция, която слага край на феодализма и
открива широк път за установяването, утвърждаването и развитието на капитализма като по-висша обществена формация. Проф. Дойнов аргументирано
посочва, в разрез с погрешни и конюнктурни твърдения, че тази нова епоха
на обществения прогрес ражда нациите и националните държави. Българското
възраждане е социално движение в същото русло. То роди българската нация,
която се оформи към средата на ХІХ век.
При тези условия постепенно възниква и назрява общосоциалната потребност България да се освободи от сковаващите рамки на османския феодализъм, да се възстанови българската държава и страната да поеме пътя на прогресивното тогава капиталистическо развитие. Грандиозността на обществената
потребност предизвиква формирането и на личностите титани, способни да
я осъществят. Начело на тези личности блестят имената на Левски и Ботев. Те
станаха изразители на потребностите на епохата. Тук проф. Дойнов е отразил
органичната диалектическа взаимовръзка на индивидуално и общосоциално.
В книгата е постигнат синтез на цялата литература за Левски досега. Всичко
ценно в нея е посочено. Но не механично, а доказателствено и аналитично, като
се отсява невярното. Това може да се направи само от голям ерудит по въпроса.
Не са премълчани и противоречията в българската емиграция, включително с
Любен Каравелов. По този начин е разкрит процесът на зреене на българското националноосвободително движение, което е трябвало да превъзмогне различни възгледи, различни психични нагласи, понякога различна индивидуална
заинтересованост, за да се стигне до изработването и възприемането на единна
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линия в борбата за национално освобождение.
Два са върховете в израстването на Левски в идейно отношение и като
революционер. Той е теоретикът и създателят на вътрешната революционна
организация. Народът сам трябва да поеме съдбините в ръцете си и да докаже,
че е достоен за свободен живот. Намесата на външни сили в борбата за освобождение е неизбежна, но трябва да се пазим от нейната корист. Другият връх е
идеологическата обосновка на националноосвободителната борба и вижданията за бъдещото устройство на свободната родина, намерили обобщен израз в
Наредата. Тя е изключителен документ, чийто единствен автор е Левски. С нея
той в някои отношения се издига над известни европейски борци и революционери от ранга на Мацини, Гарибалди, Кошут. Да пледираш за република, когато
в света почти няма републики, да искаш пълно равноправие на всички етнически групи, включително и на турците, когато в целия свят расовото и етническото потисничество е налице, да настояваш за критичност към кривиците,
без това да разваля отношенията, да нямаш никакви претенции за лидерство,
въпреки огромните си заслуги и т.н. – всичко това очертава програма за действителна демократичност, за истински хуманизъм и невероятна скромност.
Проф. Дойнов разглежда и аргументира своето мнение по редица спорни
проблеми – за рождената дата на Левски, за смъртта на майка му, за лъжливите
„открития“, че не Левски, а негов двойник е окачен на бесилото, и др. Интересни са неговите изводи за предстоящи научни задачи, свързани с Левски, с
Българското възраждане и с националноосвободителните борби.
Разбира се, в книгата има отделни моменти, които изискват по-точен анализ и коментар. Така например проф. Дойнов напълно основателно пише, че е
кощунство Любен Каравелов да се обявява за предател на Левски. Но той добре знае, че това внушение пронизва документалния филм на Юли Стоянов за
Каравелов и че е наложено от научния консултант на филма Николай Генчев,
прекалено хвален от проф. Дойнов. Доста внимание е отделено в книгата на
поп Кръстьо. Проф. Дойнов не твърди, че поп Кръстьо е предал Левски, но привежда редица отрицателни характеристики за него, някои от които едва ли са
достоверни. Между другото поп Кръстьо през 1879 г. се изказва отрицателно за
опита за обир на Денчо Халача в Ловеч, завършил трагично, но и в книгата се
твърди, че това е груба грешка на Левски. Тези моменти са три-четири и подлежат на допълнителен коментар. Те изобщо не могат да се отразят на общата
оценка на книгата.
С рецензираната книга проф. Дойно Дойнов прави значителна крачка напред в научното изследване на идеите, делото и личността на Левски. Занапред
никой добросъвестен изследовател на Апостола не би могъл да я заобиколи. Тя
трябва да стане настолна книга във всяко българско семейство.
Проф. Дойнов, скъпи приятелю, поздравявам те за книгата. Гордея се с теб!
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ОВЧАРСТВОТО КАТО ДУХОВЕН СВЯТ
Панко Анчев

Н

Панко Анчев – литературен
критик и историк на българската литература. Изследванията
му са насочени към социално-политическите идеи в литературата от Възраждането до наши
дни. Последните години работи в
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на множество статии, студии и
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е е възможно точно и по същество да изучим
историята на българския народ, ако пропускаме
да се вглеждаме в бита и нравите му, в неговите професии и занаяти – особено в тези, които са давали основния поминък на големи групи население. Това са
самостоятелни светове, устроени по свои правила и
закони, със свой морал и ценности, с несрещани другаде водачи и социални институции. Тогава виждаме
как една професия или един поминък формира своя
държава. Държава с граници, съсловия, парламент,
министри, но и държава на духа, т.е. със свой свещен език, с който поданиците й не просто общуват
помежду си и пишат своите „официални“ документи,
но в който съхраняват цялата си култура с всичките
й добродетели и традиции.
Такъв духовен свят описва Тодор Коруев в книгата си „Овньо льо вакал, каматан...“ (С., изд. „Захарий Стоянов“, 2012).
Малко е да се каже, че това е книга за овчарството
в Родопите, защото в нея се обглежда историята на
Родопския край в продължение на векове. Овчарството е животът в планината, битът и културата на
населяващите я, политиката и икономиката, мирът и
войните, робството и свободата. С такова съзнание я
пише Тодор Коруев. Затова той изважда из миналото
и настоящето всичко, което е придавало величието
на родопските овчари, и онова, което е ликвидирало
професията и я е превърнало в затихващ и изчезващ
спомен.
Впечатляващо е описанието на това, което като
цяло се нарича „родопско овчарство“. Родопското
овчарство не са нито само овцете, нито само овчарите. То е цял един свят, в който има всичко и който,
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за да съществува, трябва да съдържа
всичко, като поглъща усилията, уменията и знанията на огромен брой
хора – дори и на тези, които само
косвено са прикачени към него или
дори изобщо не знаят какво е то. Овчарството е обхванало земята, хората, кошарите, млякото, обичаите, забавленията, труда, радостите и дори
смъртта. Светът му е подреден в удивителна хармония; връзките между
съставките са здрави, гъвкави и пораждащи нови връзки и нови светове. Това е цяла една държава!
За мене най-впечатляващото в
тази книга е мащабът на изображение. Умилението пред старото и вече
изчезналото, особено когато е свързано със собствения род и наследство, е
стимул за слабите таланти и неумеещите да изучават явлението професионално и в дълбочина. Тодор Коруев е
пресъздал света на родопските овчари
като свят на своя дядо, но преди всичко като история на една епоха. Този свят
е видян с познаване, изотвътре, с подробностите, които са подредени по значение и според това какъв смисъл внасят в него. Овчарството не е обикновено
отглеждане на овце и производство на мляко, вълна и месо. То е цяла култура,
знание за света, търсене на истината, откриване на новото и съхраняване на
полезното, необходимото и красивото в живота. Тук всичко е натоварено със
значение и смисъл и не само защото е свързано с живота на овцете, а овцете
са животът на тези хора, а понеже в живота на овцете се съдържат уроците за
законите на природата и обществото.
Всяка общност така се устройва, че да функционира хармонично и без да
се създават конфликти. А когато все пак се възпламенят противоречия, те да
бъдат бързо и справедливо разрешавани и отстранявани и всекиму да бъде отдадено по заслуги и чест. Едни хора са работливи, други – мързеливи; едни са
честни и почтени, други – по-малко или изобщо са разбойници; едни са тихи и
кротки, а други – буйни и кибритлии; едни са смирени, други – винаги несъгласни и бързат да изразят несъгласието си, сякаш така ще премахнат грешките и
несправедливостите. Такива са хората в книгата на Тодор Коруев. Той не описва
сухо и „научно“ и макар че описанията му са особено прецизни, много верни „с
оригинала“, те са същевременно живи и въздействащи. Авторът е изключителен учен изследовател, който е проучил добросъвестно и изцяло документите
и фактите, но е преди всичко писател, организирал изследвания материал по
такъв начин, че да бъде и достъпен, и разбираем, и вълнуващ. Тодор Коруев

151

РЕЦЕНЗИИ
обаче не само описва и пресъздава – той анализира и набляга на същественото,
в което е заложена истината за времето и хората.
Не мога да пропусна езика, на който е написана „Овньо льо вакал, каматан“. Мога да кажа, че е език на писател, че книгата е истински роман, но не
знам дали ще е достатъчно. А колко е увлекателна и как лесно и бързо се чете!
Тодор Коруев умело сменя стиловете в зависимост от това за какво конкретно пише и кого цитира, настройва бързо своята лира, за да звучат различни
звуци и тонове и да се чуе говорът на средата и епохата. И това той върши не
само докато цитира народни песни и легенди, но и докато разказва с гласовете
на някои от своите герои. В книгата няма диалози, а въздухът й е изпълнен с
различни и равнопоставени гласове, всеки от които говори със свой тембър,
думи, нерв и страст. Героите са самостоятелни личности, изваяни в образи от
един истински писател!
В „Записки по българските въстания“ Захарий Стоянов отделя доста страници на бита и нравите на някогашните котленски овчари, сред които е преминала ранната му младост. Великият писател е пресъздал този свят с впечатляващо майсторство. Но понеже той му е необходим за целите, които си поставя
с написването на своята книга, ги показва като изостанали, живеещи извън
реалното време, и в него самият Захарий Стоянов не желае повече да пребивава. Светът на тези овчари е описан толкова живо и колоритно, че не може
да се забрави. Смело сравнявам книгата на Тодор Коруев с книгата на Захарий
Стоянов, защото без съмнение той е негов даровит ученик и последовател. Но
Тодор Коруев е ученик и последовател и на Николай Хайтов. Авторът върви и
след мнозина други изследователи на родопското овчарство, оставили ценни
изследвания и свидетелства за неговата история, за да напише своята история
на Родопите, а и на България.
„Овньо льо вакал, каматан...“ е ярка книга – явление в нашата литература
и култура. Убеден съм, че тя непременно ще бъде постоянно цитирана и ползвана и в бъдеще. Дай, Боже, нашата култура да остане жива, за да свидетелства книгата на Тодор Коруев за това какви хора са живели някога, кое е било
тяхна чест, достойнство, труд, високи нравствени добродетели. Подобни книги
трябва внимателно и подробно да бъдат изучавани и анализирани, защото са
пример за висока литература и наука.
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