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АФОРИЗМИ

Трябва да живееш влюбен в нещо недостъпно.
Човек расте, стремейки се нагоре.
☙ Максим Горки ❧
Почти във всяко дело най-трудното е началото.
☙ Жан-Жак Русо ❧
Който е внимателен в своите обещания, той е
точен в тяхното изпълнение.
☙ Жан-Жак Русо ❧
Нищо не е така решително, както невежеството.
☙ Жан-Жак Русо ❧
Досадното на този свят е, че идиотите са уверени в себе си, а
умните са изпълнени със съмнения.
☙ Бертран Ръсел ❧
Глупостта е дар божий, но не бива да се злоупотребява с него.
☙ Френска поговорка ❧
Често съм съжалявал за алчността си,
но никога – за щедростта си.
☙ Макс Лукадо ❧
Истинското огледало на нашите мисли е начинът ни на живот.
☙ Мишел дьо Монтен ❧
Гледай светлината и се любувай на нейната красота. Затвори
очи и погледни: това, което си видял преди, вече го няма, а
онова, което ще видиш после, още не се е появило.
☙ Леонардо да Винчи ❧
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МАРКСИЗМЪТ ПРЕЗ ХХІ ВЕК*
Тери Игълтън
Марксизмът свърши.Той можеше до някаква
степен да отразява ситуацията в света на фабриките и на гладните бунтове, на миньорите и коминочистачите, на повсеместната нищета и многобройните трудещи се класи. Но той безусловно няма
отношение към социално мобилните и все повече губещи класовите си различия съвременни общества на
Запада. И сега марксизмът остава просто символ на
вярата за онези, които са твърде упорити, страхливи или наивни, за да признаят, че светът се е изменил и се е приближил към доброто в най-широкия
смисъл на тази дума.
Тери Игълтън – професор, един
от най-влиятелните литературоведи и философи марксисти
във Великобритания. Произведенията му са превеждани на почти
всички европейски езици. В България са издадени книгите му: „Увод
в литературната теория“, „Идеята за култура“, „Теория на литературата“. През 2012 г. в Москва
излиза от печат в превод на руски език „Почему Маркс был прав?“
почти веднага след отпечатването й в Лондон.

В

естта, че марксизмът е свършил, навсякъде би
прозвучала като музика за марксистите. Защото това би означавало, че могат да спрат с демонстрациите и пикетите, да се върнат при своите изстрадали семейства и вечер да се радват на живота
заедно с близките си, а не да провеждат изморителни дискусии в партийните комитети. Марксистите
не искат нищо повече от това да престанат да бъдат
марксисти. Битието в качеството на марксист няма
нищо общо с битието на будиста или на милионера.
То много повече прилича на живота на лекаря, чиято дейност е доста своеобразна и изобщо самоотричаща се. Като излекуват пациентите и ги избавят задълго от необходимостта да търсят лечение, лекарите
сами се лишават от работа. Подобно на това и задачата на радикалните политически движения е да постигнат такава точка, когато няма да бъдат необходи*

Из: Иглтон, Терри. Почему Маркс был прав. М., Карьера Пресс,
2012, с. 27–38.
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ми поради въплътяване на всичките им планове в живота. Тогава те биха могли
да се сбогуват, да изгорят своите плакати и листовки с Че Гевара, отново да вземат в ръце отдавна прикътаните цигулки и да започнат да говорят за нещо поувлекателно от азиатския начин на производство. Ако след края на ХХ век все
още има марксисти или феминисти, това е достойно за съжаление. Марксизмът
е само временно занятие и този, който се е посветил на него, постъпва в разрез
с неговата главна идея. Защото крайна цел и съвършено въплъщение на марксизма е животът след марксизма.
Има само една сложност с този в други отношения напълно привлекателен
подход. Марксизмът е критика на капитализма – най-дълбоката, най-строгата
и всеобхватна критика от всички някога звучали критики по негов адрес от
момента на появата му. Освен това марксистката критика е единствената, която можа да повлияе върху огромни части на земното кълбо. От това следва,
че докато капитализмът продължава „да прави пари“, марксизмът трябва да е
в строя и само след оставката на опонента си може да се оттегли на заслужена почивка. Напоследък обаче капитализмът изглежда както никога свадлив
и раздразнителен. Повечето от сегашните критици на марксизма не обсъждат
неговите основи; претенциите им се свеждат по-скоро до това, че от времето на
Маркс системата се е изменила почти до неузнаваемост – и по тази причина идеите му вече не са актуални. Преди да пристъпим към по-детайлно разглеждане
на тези претенции, си струва да напомним, че сам Маркс прекрасно е разбирал
постоянно променливия характер на изследваната от него система и че именно в марксизма се съдържа концепцията за различните исторически форми на
капитала: търговски, аграрен, промишлен, монополен, финансов, империалистически и така нататък. Тогава защо фактът, че през последните десетилетия
капитализмът е изменил своята форма, трябва да опровергава теорията, която
разглежда изменчивостта като една от неговите съществени особености? Още
повече сам Маркс предсказва, че с растежа на производителността на труда ще
намалява относителният брой на промишлените работници и рязко ще нараства числото на заетите в непроизводствените сектори; по-подробно ще говорим
за това малко по-късно. Той предвиди и т.нар. глобализация – учудващо за човек, за чиито мисли се предлага да се смятат за остарели. Макар че може би тъкмо „старовремското“ качество на идеите на Маркс ги прави напълно актуални
в наши дни и в обозрима перспектива. А за остарял го обявяват поборниците
на капитализма, които стремително се връщат към викторианските мащаби на
неравенството.
През 1976 г. доста много хора на Запад признаваха, че в марксизма има
разумни доводи в негова полза. Към 1986 г. обаче много от тях вече не признаваха, че има такива доводи. Какво се случи през това време? Може би тези хора
са се оказали просто затиснати от купища детски пелени? Или някакво ново,
разтърсило света изследване е разобличило теорията на Маркс като фалшива?
Или са се натъкнали на някакъв неизвестен досега ръкопис на Маркс, в който
той признава, че всичко е било шега? Или за свой ужас не са успели да открият, че Маркс е бил издържан от капитала, което винаги сме знаели. Постоянно
нуждаещият се Маркс не би могъл да преживява само от вестникарската по-
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лемика с текстилните фабриканти, без текстилната фабрика Ermen & Engels в
Салфорд, принадлежаща на бащата на Фридрих Енгелс.
Но нещо през интересуващия ни период действително стана. От средата на
1970-те години западната система изживя редица твърде съществени промени
[1]. На мястото на традиционното промишлено производство идват „постиндустриалната“ култура на организация на потреблението, комуникациите, информационните технологии и индустриите на услугите. На преден план излизат неголеми, децентрализирани, полифункционални предприятия без твърди
управляващи йерархии. Управлението на пазарите се премахва, а движението
на работническата класа се подлага на див политически натиск и на юридически преследвания. Традиционната класова солидарност отслабва, докато местническите, семейно-клановите и етническите връзки укрепват с изпреварващи
темпове. Политическите дейци стават все по-контролируеми и управляеми.
Новите информационни технологии се превръщат в ключов ресурс на
нарастващата глобализация на системата и същевременно шепа транснационални корпорации в надпреварата за лесни печалби разпределят по планетата
своето производство и инвестициите си. В резултат – преместването на значителна част от производствените мощности в слаборазвитите страни с евтина
работна сила доведе някои невиждащи по-далеч от пъпа си западни дейци до
извода, че тежката промишленост изобщо трябва да изчезне от нашата планета.
Последвалите тези мащабни изменения масови международни премествания
на работната сила, от своя страна, според степента на вливане на злочести мигранти в най-развитите икономики, доведоха до възраждане на расизма и фашизма. И докато периферните страни привикваха към сполетелия ги изнурителен труд, към изкупуването на националното им богатство на безценица, към
орязаното заплащане и чудовищно несправедливите условия за търговия, гладко избръснатите ръководители на компаниите от страните метрополии сваляха
вратовръзките си, разхлабваха якичките на стилните си ризи и се измъчваха от
мисли за духовното благополучие на своите работници.
Нищо подобно не се наблюдаваше, когато капиталистическата система
беше в бодро и жизнерадостно състояние. Напротив, отново появяващата се
войнствена нагласа, както и повечето форми на агресия, се пораждат от дълбока тревога. Ако системата демонстрира маниакалност, причината е в скритата
й депресия. Сред факторите, довели до такава трансформация, главният е внезапно угасналият следвоенен бум. Изострящата се международна конкуренция
заставяше да се намалява нормата на печалба, пресушаваше източниците на
инвестиции и забавяше темповете на растежа. В такива условия даже изборът
на социалдемократите ставаше твърде радикална и скъпоструваща политическа крачка. Затова този етап изведе на авансцената Рейгън и Тачър, които се стараеха да съдействат за демонтажа на традиционната промишленост, да обуздават работническото движение, да дават на пазара „пълен напред“, да укрепват
репресивните лостове на държавата и да налагат новата социална философия,
известна като безсрамна лакомия. Обаче преливането на инвестициите от производството към услугите, към финансовата и комуникационната индустрия,
което беше реакция на проточилата се икономическа криза, не направи скок от
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лошия стар свят в някакъв нов и прекрасен.
Наистина, дори като отчитаме всичко казано дотук, е съмнително, че в периода между 1970-те и 1980-те години повечето радикали са променили своето
мнение за системата, просто защото памукопредачните фабрики около нас са
станали по-малко. Главната причина не беше тази, която подбуди тази публика
заедно с нейните бандани и бакенбарди да захвърли по-далеч и марксизма, а
растящото убеждение, че режимът, против който се обявяваха, е твърде стабилен, за да рухне. Това не беше илюзия относно новия капитализъм, а разочарование във възможността да го променят, и то стана решаващо. Безусловно, намериха се предостатъчно социалисти, които можаха да оправдаят собствената
си слабост и унинието си с помощта на твърдението, че щом системата не е в
състояние да се променя, нищо не би могло да крепи нейното съществуване. Зад
това твърдение обаче стоеше преди всичко липсата на вяра в друга възможност
и това предопределяше резултата. Движението на работническата класа до такава степен беше потиснато и обезкръвено, левият политически фланг толкова
силно се отдръпна назад, че бъдещето изглеждаше безследно пропаднало. Разпадането на съветския блок в края на 1980-те години също допринесе за задълбочаване на общото разочарование сред голяма част от левицата; не прибавяше
оптимизъм и това, че най-успешното радикално движение на съвременността
– революционният национализъм, явно започна да се задъхва. Обстоятелството, което пораждаше културата на постмодернизма с нейния отказ от т.нар.
големи форми и с тържественото провъзгласяване на края на Историята, беше
свързано най-вече с убедеността, че от сега нататък бъдещето е обречено да
стане просто повторение на настоящето. Или, както се изрази един плодовит
постмодернист: „Настоящето плюс повече разнообразие“.
За дискредитирането на марксизма по това време обаче повече от всичко
служеше пълзящото усещане за политическа импотентност. Когато промените
изглеждат снети от дневния ред, е трудно да се поддържа вярата в тях, дори
ако, както никога досега, ви се иска да я запазите. Но щом не можете да устоите
пред вероятната опасност от неизбежност, никога няма да узнаете толкова неизбежна ли е тази неизбежност. Ако все пак малодушните намираха начин да
се задържат на своята последна гледна точка през следващите две десетилетия,
те получаваха възможност да наблюдават капитализма толкова монументален
и непристъпен, че не по-късно от 2008 г. банкоматите започнаха да се поставят
направо на централните улици. Те биха видели също как цял континент на юг
от Панамския канал се придвижва политически наляво. Днес обаче „краят на
Историята“ завърши. И във всеки случай марксистите трябва да бъдат добре
закалени, за да не се разпръснат от несполуките. Те познават и по-големи катастрофи. Политическите предимства винаги ще бъдат на страната на системата,
която властва, макар само затова, че тя има повече танкове от вас. Но прибързаните заключения и розовите надежди от края на 1960-те години направиха от
последвалия провал особено отрезвяващ хап за преживелите тази епоха.
В онези времена хората се объркваха, в очите им марксизмът изглеждаше
незаслужаващ доверие не поради това, че капитализмът успя да се пребоядиса. Нещата бяха направо противоположни. Беше очевидно, че докато системата
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продължава да се движи, тя си остава както обикновено „бизнес“ и дори нещо
повече. Иронията на живота се състоеше в това, че помагащото да се отблъсква
марксизмът същевременно пробуждаше определено доверие в неговите твърдения. Това ставаше пределно нагледно, тъй като подновеният социален строй
се срещна с него лице в лице, изоставяйки опитите да изглежда по-мек и умерен и очертавайки се като по-суров и безжалостен, отколкото преди. И така
марксистката критика на всичките му аспекти придоби по-точна адресираност
и познаваемост. В глобален мащаб капитализмът стана по-концентриран и похищнически, отколкото когато и да е преди, а работническата класа действително нарасна числено. Затова се появи възможността да си представим бъдещето,
в което свръхбогаташът се крие в своите укрепени и охранявани градчета, а
милиард или приблизително толкова обитатели на вертепите се приютяват във
вонящи коптори, заобиколени от бодлива тел и охранителни кули. При такива
обстоятелства да се твърди, че марксизмът е свършил, е равносилно на заявление, че професията на пожарникаря е остаряла, тъй като подпалвачите са станали по-изобретателни и по-оборудвани, отколкото когато и да било преди.
В наше време, както предсказваше Маркс, разривът в доходите се увеличи
извънредно много. Днес доходът на един мексикански милиардер е равен на
заплатите на седемнадесет милиона от най-бедните му съотечественици. Капитализмът създаде повече богатства, отколкото някога е виждала историята, но
цената, включваща не само крайната мизерия на милиарди хора, е астрономическа. Според данни на Световната банка през 2001 г. 2.74 млрд. души са живели с по-малко от два долара на ден. На този фон съвсем не изглежда невероятно
бъдеще, в което ядрените държави ще водят война заради намалелите ресурси,
при това изчерпването им в значителна степен е следствие именно на капиталистическото стопанисване. За пръв път в историята нашата господстваща
форма на живот се оказа в състояние не просто да поражда расизъм и да разпространява културен кретенизъм, които ни въвличат във война или ни заставят да се трудим по законите на обсадения лагер, а придоби силата изобщо да
ни заличи от лицето на земята. Капиталът ще постъпва антисоциално, ако това
му носи печалба, и така в настояще време човечеството може да бъде разорено в невъобразими мащаби. Това, което вчера беше апокалиптични фантазии,
днес се превръща в трезва оценка на реалността. Никога по-рано лозунгът на
левите „Социализъм или варварство“ не е звучал толкова заплашително и не е
бил по-малко приличен на риторическа винетка. При тези условия, както пише
Фредрик Джеймсън, „марксизмът по необходимост е длъжен още веднъж да
покаже своята правота“ [2].
Потресаващото неравенство в разпределението на властта и на доходите,
империалистическите войни, засилващата се експлоатация, растящият репресивен апарат – всичко това са не само характерни черти на днешния свят, а са и
въпроси, над които марксистите размишляват и работят почти две столетия. И
ни се иска да се надяваме, че ще са потребни немного уроци, за да се обучат на
това сега живеещите. Самият Маркс се е поразявал от жестокостта на процеса,
посредством който прогонените от земята селяни се претопявали в градския
пролетариат – той е могъл лично да го наблюдава в избраното от него да живее
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графство в Англия, процес, през който днес преминават Бразилия, Русия, Индия и Китай. Тристрам Хънт подчертава, че книгата на Майк Дейвис „Планета
на копторите“, документално описваща незаслужаващите друго название „зловонни клоаки“, които авторът е видял в Лагос или в Дака, може да се разглежда
като обновена версия на книгата на Фр. Енгелс „Положението на работническата класа в…“. За Китай, който се превърна в „работилница на света“, Хънт отбелязва: „Специалните икономически зони в Гуанджоу или в Шанхай изглеждат
като зловещо напомняне за Манчестер и Глазгоу през 1840-те години“ [3].
Какво е това – обновен марксизъм или капитализмът като такъв? Навремето, във викторианска Англия, Маркс разглеждаше системата като вече загубила някогашната си енергия и доказваше, че капиталът, в периода на своя
подем, способстващ за социалното развитие, се е превърнал в негова спирачка.
Той разглеждаше капиталистическото общество като затънало в илюзии и фетишизъм, митове и идолопоклонничество, но при това безмерно перчещо се
със съвременния си облик. Голямата му просветеност, израз на която е самодоволната вяра в собствения му ненадминат рационализъм, е само разновидност
на суеверието. И докато капитализмът успяваше да постигне внушителен прогрес в някои области, в немалко други сфери той полагаше неимоверни усилия
да остане на същото място. Решаващ ограничител за капитализма, както сочи
Маркс, е самият капитал, чието постоянно възпроизводство е границата, която
той не може да преодолее. На пръв поглед това определя удивителната статичност и повторяемост на тази най-динамична от всички исторически формации.
Съответно фактът, че основният принцип на капитализма си остава неизменен, е главната и единствена причина, по силата на която неговата марксистка
критика също остава като цяло адекватна. Само ако демонстрира способност
да се измъкне от собствените си граници и да започне нещо съвършено ново,
системата би могла да приключи със сегашното си състояние. Капитализмът
обаче не е способен да създаде бъдеще, което да не е ритуално възпроизводство
на настоящето. Макар че, трябва да се признае – в него наистина присъства
повече разнообразие…
Капитализмът създаде огромен материален потенциал. Въпреки това, макар че от дълго време се опитва да докаже способност всестранно да задоволи
човешките потребности, този начин на организация на нашия живот изглежда
съвсем не се е приближил до тази цел. Колко дълго сме готови да чакаме да се
осигури на всички хора макар и минимално достойно равнище? Защо продължаваме с благодушие да се вслушваме в митовете, че баснословните богатства,
произвеждани под контрола на капитала, с времето ще станат уж достъпни за
всекиго? Ще продължава ли светът да възприема подобни искания на крайнолевите със същата снизходително-очаквателно-съзерцателна отчужденост?
Дейците от десницата, които признават, че в системата винаги е присъствала
колосална несправедливост, но това е напълно търпимо, а алтернативата е още
по-лоша, в крайна сметка са по-честни с неприкрития си цинизъм от онези, които се опитват да ни убедят, че в края на краищата всичко ще се нареди добре.
Например в света живеят както богати, така и бедни хора, както има хора с бяла
или с черна кожа обаче, и в перспектива изгодите от положението на замож-
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ните изцяло можело да обхванат и нямащите. Но като отчитаме, че някои хора
са онеправдани, а други са преуспяващи, това прилича повече на аргумента,
че светът включва в себе си и детективите, и престъпниците. Така е, но подобна логика затъмнява факта, че детективите съществуват поради наличието на
престъпници…
Превод от руски език: Димитър Димитров
Източник: http://www.scribd.com/doc/124832829/Terri-Iglton-Pochemu-Marks-Byil-Prav
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еорията за постиндустриална икономика поражда и други идеи за преодоляване на пазарния обмен, които са свързани със спецификата на информационната икономика. Предполага се, че – доколкото
цената за копирането на информационния продукт
е нищожна – при потреблението информационният
продукт за разлика от обикновения не се унищожава и тъй като в сферата на информацията е възможно буквално „да се нахрани целият свят с пет хляба“,
това означава, че производството на информационни продукти е безплатно.
На знамето на тази концепция пише „Уикипедия“. Световната интернет енциклопедия, която към
днешния момент е станала най-важният елемент на
информационната инфраструктура, при това основавайки се на безплатния труд на доброволци, дотолкова е поразила социалните аналитици, че в нея те
вече виждат праобраза на нов икономически строй.
Някои смятат, че Уикипедия най-накрая е показала
как именно могат да се сбъднат вековните желания
на комунисти и анархисти.
Сред намиращите се в това русло на мисълта
публикации от последно време може да бъде посочен
издаденият и на руски език доклад на Копенхагенския институт за изследване на бъдещето „Анархономика“, в който се говори също така за глобалната
тенденция да се увеличават безплатно предоставяните, а понякога и безплатно изработваните стоки и
услуги, както и за това, че тази тенденция може да
*
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излезе от интернет и да обхване реалния сектор на икономиката.
С теорията за безплатното производство на информация е тясно свързана
борбата срещу авторските права – едно напълно сериозно политическо движение със световен размах, което вече роди т.нар. пиратски политически партии.
Противниците на авторското право са убедени, че се борят за цивилизацията.
Оставайки напълно в рамките на това движение, Александър Бузгалин твърди,
че авторското право е механизъм за задушаване на кълновете на „постпазарното общество“1 и – като цяло, че „частната собственост и пазарният модел стават
неадекватни за информационното общество“2, а професорът от Пермския държавен университет Владимир Орлов предлага хипотезата, че пазарната стойност в бъдеще ще бъде заменена от някаква „информациоемкост на продукта“,
която ще се определя планово, а не стихийно3.
Разбира се, възниква въпрос: дори да е възможно информационните продукти да бъдат копирани напълно безплатно, то не е ясно какво би било положението с грубо материалните стоки и услуги, които е невъзможно да се копират?
Тази трудност обаче се преодолява от изящната концепция на руско-молдовския
мислител, историк и футуролог Сергей Ерлих4. Според неговото мнение във всеки обществен строй съществуват доминиращи обществени отношения, които
индуктивно влияят върху цялото общество и дори в сферите, които не са пряко засегнати или са в състояние да съществуват самостоятелно, отношенията се
пренастройват така, че да станат съответни на „главните“ отношения на епохата.
При капитализма главни се оказват стоково-паричните отношения, в резултат
на което пазарната психология и пазарните принципи проникват навсякъде – от
семейния живот до високото изкуство. По аналогичен начин в обществото на
бъдещето доминиращо ще стане безплатното производство на информационни
продукти, но подобни подходи индуктивно ще се разпространят и върху неинформационното производство. Така футурологът не е длъжен да предсказва как
точно ще се извършва производството на неинформационни блага – достатъчно
е просто да апелира към духа на бъдеща комунистическа формация.
Струва си да напомним на ентусиастите на „безплатната информация“,
че дори копирането на информационната продукция да е евтино (макар и не
безплатно), за производството й са необходими големи разходи и съответно
то може да се поддържа единствено чрез механизмите за компенсация на тези
разходи, инструмент за което е авторското право. Ако не съществуваше този
пазарен механизъм за компенсация на инвестициите, скъпоструващо информационно производство например като кинематографа по-скоро щеше да изчезне, ограничавайки се до един неголям сектор на авторското кино.
Нещо повече: информационните продукти могат да бъдат евтини само в
този далечен от комунистическите упования случай, когато малък брой творци предоставят своята продукция на голям брой потребители, между които се
разпределят разходите. Не е странно, че най-видният съвременен теоретик на
информационното общество Мануел Кастелс специално прави уговорката, че
предстоящите промени няма да отстранят капитализма и по-скоро трябва да
говорим за „информационен капитализъм“.
Илюзията за „отживялостта“ на авторското право до голяма степен се дъл-
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жи на простия факт, че в днешния интернет е сравнително лесно информационните продукти да бъдат откраднати. Обаче тази лекота не решава проблема
с компенсацията на разходите на производителите. Освен това и в сферата на
кражбата по правило съществува класическото противоборство между бронята и снаряда. Сега побеждава „снарядът“, т.е. средствата за кражба, но напълно
мислимо е в Световната мрежа да бъде създадена тотална система на отчетност: кой и какво е свалил, кой от какъв информационен продукт се е възползвал, така че изискването на средства за използването на платена информация
няма да е проблем.
Впрочем съвременните специалисти имат идея как може извън пазарния
обмен да се гарантира заплащането на разходите на производителите. За тази
цел е необходимо да се прилага т.нар. благодарствено възнаграждение. За образец е взет опитът на някои писатели и музиканти, които, изморени да се борят с пиратите, са направили свободно достъпни в интернет своите произведения, предлагайки на всички желаещи като благодарност за прослушаните или
прочетени творби доброволно да превеждат избрана сума в посочена сметка.
Професорът от Висшата школа по икономика Александър Долгин е разработил подробна теория как цялата световна икономика би могла да премине на
принципите на благодарственото възнаграждение. Днес известни музиканти
успяват да спечелят чрез това възнаграждение повече, отколкото биха постигнали чрез обикновените „пазарни“ методи. Обаче все още няма доказателства,
че цялата икономика би могла да съществува по такъв начин, без да причини на
мнозинството от производителите непоправими загуби.

Философите на власт
Много автори, приветстващи разпространението на висококвалифициран
и ориентиран към информацията креативен труд и виждащи в него източник
на нови обществени отношения, мислят не само и не толкова за новата мотивация на трудовата дейност, колкото за социалните последици от разпространението на творческите професии и в частност за влиянието на съотношението
между „управляващи“ и „управлявани“ – това, което в марксизма се нарича
„класов антагонизъм“.
По този начин възникват теориите за „капитализъм без капиталисти“, в
съответствие с които собствениците на бизнес постепенно остават в сянка и
елитът започва да се рекрутира на принципа на компетентността.
Ако теориите от този род претендират, че описват едно ново посткапиталистическо общество, те го правят единствено в смисъл, че показват новите принципи при функционирането на елита. Сега, вместо изглеждащото толкова естествено за капитализма богатство, в източник на елитарност се превръщат уменията
за управление на информационни потоци и други подобни способности. Много
автори от това направление дори настояват, че информационната революция в
крайна сметка ще доведе човечеството до така желаната меритокрация, система,
при която социалното благоденствие на човека ще зависи единствено от неговите заложби. Трябва да се отбележи, че по този въпрос са писали не само леви
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мислители, а и най-известните теоретици на постиндустриалното, или „новото
индустриално“ общество, като Гълбрайт, Дракър, Тофлър и Бел, които смятат, че
в новото общество технократите, чието основно предимство е тяхната управленска квалификация, ще изтласкат капиталистите собственици.
Теориите за технократска революция се появиха още през 70-те години, а
днес вместо инженерна и управленска квалификация утопистите изискват от
новите меритократи умения в управлението на информационни мрежи. Много
характерна в това отношение е теорията за „нетокрацията“ на шведските писатели и телевизионни журналисти А. Бард и Я. Зодерквист. Според тях след
капитализма властта ще премине в ръцете на нов елит – нетокрацията, при
която „решаващ фактор, управляващ положението на отделния човек в тази
йерархия, ще бъде цената на информацията, както и неговата или нейната
привлекателност за мрежата, т.е. способността да абсорбира, сортира, оценява
и генерира внимание към себе си“5. Вдъхновен от подобни надежди, Владислав
Иноземцев е убеден, че в новото общество в елит ще се превърнат тези, които
са в състояние да се възползват от знанията и информацията така, че „за първи
път в историята условие за принадлежност към господстващата класа става не
правото да се разпореждаш с благата, а способността да се възползваш от тях“6.
Основателят на движението „Същността на времето“ Сергей Кургинян също
издига лозунга за „меритократическа революция“.
Независимо от това доколко са оправдани надеждите за тържество на меритокрацията, остава нерешен главният въпрос – въпросът за принципите на икономиката, за отношенията между труда и капитала, за пазара. Напълно мислим
е меритократически капитализъм, както и възможността да се направи кариера
в големите капиталистически корпорации единствено благодарение на уменията
за преработка на информация, при което акционерът, непритежаващ такива умения, в най-добрия случай остава рентиер. Поради тази причина обаче корпорацията не престава да бъде капиталистическо предприятие, макар от социологическа гледна точка това да е наистина капитализъм от нов тип. Меритократският
елит напълно може да изпълнява функциите на топмениджмънт, служейки на
капитала, който използва наемен труд и пазарен обмен. Маркс най-вероятно би
казал, че „технокрацията“ е нова форма на класово господство.
Струва си също така да се отбележи, че по последни данни човешките способности до голяма степен се определят от генетиката. Затова, ако обществото
направи достъпа до образование равен, меритокрацията ще се превърне в диктатура на „аристокрацията по рождение“, тъй като засега е невъзможно да се
коригира генетичната недостатъчност. Впрочем може би биотехнологиите ще
дойдат на помощ.

Индивидуалисти в Мрежата
Докато преодоляването на пазара засега не изглежда безпроблемно и естествено следствие от информатизацията на икономиката, другият фундаментален елемент на капиталистическото стопанство – наемният труд, като че ли
може наистина да изчезне благодарение на възникващите заедно с информа-
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тизацията т.нар. мрежови отношения. Във всеки случай мрежовите структури
демонстрират как именно е възможна икономика без наем.
Според нас точно в този пункт съществува най-конструктивната и реалистична понастоящем възможност за посткапиталистическа икономика. Или
поне за икономика без наемен труд.
В станалата напоследък особено популярна „теория на открития достъп“
на американските икономисти Дъглас Норт, Джон Уолис и Бари Вайнгайст се
твърди, че най-важната привилегия, която прави от един човек пълноценен
член на обществото и която в недемократичните общества е привилегия само
на елита, се крие в правото и във възможността да се създават организации.
Във взаимоотношенията между наемните работници и корпорациите при капитализма моментът на неравенство е бил не само в това, че корпорацията е
собственик на средствата за производство, но и в много по-голяма степен във
факта, че става дума за отношения между индивид и организация. Струва ни
се особено важна забележката на Владислав Иноземцев, че „на днешния етап
най-сериозната собственост на мениджърите и собствениците на компании се
оказва създадената и отгледана от тях организация“7. Концепцията за „мрежово общество“ дава надежди, че индивидите могат лесно и бързо да създават
организации по своя инициатива, без да се „молят“ за организационен ресурс
на традиционните структури.
Отношенията между хората в интернет и в социалните мрежи показват
колко лесно могат да възникват общности, без да се нуждаят от помещения
или териториална локалност, нито от юридическа санкция или значителни финансови средства и без при това да страдат от насилствени поглъщания, рекет
или други неблагоприятни въздействия на външната среда. Ако се опитаме да
пренесем мислено върху цялата икономика тази свойствена на виртуалните социални мрежи „лекота“, то пред погледа ни изниква свят, в който няма разлики
между компаниите и работниците, а съществува постоянно взаимодействие на
равноправни индивиди, които могат да бъдат наречени „индивидуални предприемачи“, така че предприятието, фирмата или всяка необходима за решаването на конкретен проблем организация възниква от временното взаимодействие на тези индивиди.
Предприемачът е организатор на производството. Той организира взаимодействието на голям брой участници в производствения процес и това взаимодействие се нарича „предприятие“, в рамките на което предприемачът задължително
има административна власт. Правото на собственост от гледна точка на функционирането на икономиката не е нищо друго освен законов режим, регламентиращ
административните правомощия на организаторите на производството.
Мрежовите структури пораждат някаква (може би призрачна) надежда,
че самоорганизацията е в състояние да създаде сложни взаимодействия без
участието на разполагащия с власт надзорник предприемач. Това влива нова
кръв в лявата идея, тъй като в този случай предприемачът ще се окаже просто
ненужен – или по-точно предприемачи ще бъдат всички. Изчезва трудещият се
– всички, които работят, се превръщат в „изпълнители“ и „доставчици“.
Според мен най-важната сила, която движи икономиката към преминаване
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от „корпоративен“ към „индивидуалномрежов“ формат, съвсем не е разпространението на интернет, не е нарасналият дял на информацията в БВП, не е увеличаващата се важност на творческия труд и не е постиндустриалната доминация
на производството на услуги над производството на стоки, а е толкова важният,
но често недооценен фактор – растящата скорост на промяна на икономиката.
Тъй като интензивността на всички процеси в световната икономика расте и
скоростта на промяната й се увеличава, в най-важен параметър за ефективност
се превръща гъвкавостта, т.е. способността на всички видове ресурси, включително и трудовите, максимално бързо и безпрепятствено да се преразпределят
между географските региони, отрасли, сегменти и въобще между „точките на
приложение“. За идеално може да се смята състоянието, при което ресурсите се
разпределят между конструктурните сегменти максимално бързо и абсолютно
безпрепятствено в рамките на цялата планета. Или, както казва английският социолог Зигмунд Бауман: „в най-ценно качество се превръща гъвкавостта: всички
компоненти трябва да са леки и мобилни, за да могат да бъдат мигновено прегрупирани. Трябва да се избягват улици с еднопосочно движение, не трябва да
се допускат твърде здрави връзки между компонентите. Здравината – това е проклятие, както и постоянството като цяло, което сега се счита за опасен признак
на лоша приспособимост към бързо и непредсказуемо променящия се свят…“8.
Защо изобщо в последно време станаха толкова модни понятията „мрежа“, „мрежови взаимодействия“ и „мрежови структури“? „Мрежа“ е толкова абстрактно и универсално понятие, че всяка система на отношения може да бъде
наречена така. Всъщност „мрежа“ е синоним на също толкова модното преди
няколко десетилетия понятие „система“. В трудовете, посветени на властта и
управлението, мрежовите структури са противопоставени на йерархичните,
но не съществува никаква твърда понятийна забрана, която да не позволява и
йерархията да бъде наречена особен вид мрежа – неслучайно се говори за „филиална мрежа“. Същността на проблема се корени в това, че йерархичността
е допълнителна характеристика на дадена мрежа. За мрежи ние говорим при
толкова разнообразни, динамични и бързо променящи се структури, че е невъзможно да се фиксират стабилни конфигурации или форми на взаимодействие, т.е. за тях не е възможно да се подбере ясна допълнителна характеристика.
Мрежови ние наричаме такива структури, за които – заради техния динамизъм
и потенциално разнообразие – не можем да кажем нищо повече от това, че са
мрежи, т.е. „някакви системи от разнообразно взаимодействащи си елементи“.
Прилагателното „мрежов“ е не толкова положителна, колкото отрицателна характеристика на системата, което показва, че тя се изплъзва от допълнителни
устойчиви характеристики (особено от характеристика като йерархичност).
Затова разпространението на мрежови отношения говори не само и не толкова
за разпространението на интернет или за информационното общество, колкото за увеличаващата се скорост на промяна на взаимодействията (макар че от
своя страна тази увеличаваща се скорост не би била възможна без развитието
на интернет и на информационните системи).
Именно скоростта на промяната дестабилизира традиционните структури, включително корпорациите, заставяйки обществото да търси система за мо-
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ментална пренастройка на структурите за нови задачи, а такава система може
да бъде единствено режим, при който и най-малкият елемент на всяка система
разполага с максимална автономия и свобода да влезе във взаимодействие с
всички други елементи. Но ако е така, големите компании ще бъдат, а частично
и вече са сменени от неструктурирана на пръв поглед „мъгла“ от пределно малки производствени единици, влизащи една с друга изключително във временни
взаимодействия, благодарение на което образуващи временни, бързо разпадащи се и пренастройващи се производствени мрежи.
Характеризирайки развитието на съвременната икономика именно в това
направление, Алвин Тофлър предлага термина „адхократия“9. Същността на
това явление е, че „за решаването на специфични проблеми се събират екипи,
които по-късно, подобно на сглобяеми игрища, могат да се разглобяват, а техните компоненти хора – да се подредят по нов начин“10.
Свободата за комбиниране изисква максимална, доколкото е възможно, миниатюризация на икономическите агенти, тъй като колкото по-малък е агентът,
толкова по-лесно той излиза от дадена структура и влиза в нова, толкова по-разнообразни могат да бъдат мрежите, комбинирайки агентите. Граница на миниатюризацията става индивидът (или някаква фикция, например юридическото
лице, създадено от индивида). Точно поради тази причина от определена гледна
точка можем да говорим за края на капитализма като система, базирана върху
наемния труд. На субекта на класическия капитализъм – собственика на капитала, наемащ работници, противостои субектът на постиндустриалното общество,
индивидуалният труженик, седящ зад компютъра или ползващ друго крайно индивидуализирано средство за производство, който влиза в сложни комбинации,
мрежови взаимодействия и „временни съюзи“ с други подобни нему индивиди,
за да изпълни колкото пожелае сложни производствени програми.
Разбира се, остава въпросът каква би била ролята на собствеността върху
средствата за производство в тази предполагаема икономика, още повече след
като тази собственост се смята за източник на икономическата и политическата власт в класическия капитализъм. Този въпрос няма еднозначно решение,
тъй като мрежовата икономика е мислима при различни системи на взаимодействие между „адхократическите“ общности и капитала. От една страна, макар
предприятието да е временно взаимодействие на равноправни индивиди, тъй
като едни индивиди са по-богати от други, те ще получат допълнителна изгода от вложените в проекта средства. В този случай властта на капитала не се
въплъщава по традиционния начин, както между организационния апарат на
корпорацията и топмениджмънта, но неравенството между бедния работник и
богатия капиталист се запазва, маскирано като мрежово партньорство.
От друга страна, виждайки как се финансират днес стартъпите и предприятията на „новата икономика“, можем да открием, че една добра бизнес идея лесно
намира капитал от различни финансови институции. Освен това виждаме, че в
съвременната икономика предприятията често не притежават средствата за производство, а само ги ползват временно, именно защото времето на съществуване
на всеки производствен проект е ограничено. Алвин Тофлър нарича тази тенденция „арендна революция“. В условията на постоянно обновление на оборудване-

20

бр. 5/6 – год. XVI

ТЕОРИЯ
то ще бъде достатъчно то да се взема под аренда. Между другото наличието на
достатъчно компетентност, опит и добра предистория винаги ще позволи да бъдат заети средства за набавянето на временно необходимото оборудване. Затова
мрежовата икономика е напълно мислима като съвкупност от временни трудови колективи, създавани от равноправни индивиди и извършващи дейността си
чрез оборудване под аренда с помощта на заемни финансови средства.
Всъщност в идеята за мрежова икономика се въплъщават принципите на
„народното предприятие“ и „кооператива“ – с тази разлика, че предприятието
има временен характер и по този начин ударението пада не върху колективната
собственост, а върху миграцията на работниците между временни предприятия.
Трудно е да открием ляв мислител, който днес би описал изцяло хипотетичната бъдеща икономика, построена върху мрежови принципи. По-скоро образът на „мрежовия капитализъм“ е плод на колективни усилия и различни автори
предпочитат да наблегнат на различни страни от наблюдаваните тенденции.
В трудовете на класиците на постиндустриалната теория Тофлър, Бел и
Кастелс могат да бъдат открити много и интересни наблюдения за краха на йерархията, за замяната на йерархичните структури с мрежови, за господството
на временните структури над постоянните, за превръщането на големите корпорации в мрежи от автономни и самоуправляващи се единици, за постепенната индивидуализация на труда и за възлагането на все по-голяма отговорност и
самостоятелност на индивида.
В своята книга, написана в началото на 90-те, японският икономист Ониси
Хироси смята, че Япония влиза в стадия на „посткапиталистически социализъм“, че в нея се разрушават традиционните отношения между труд и капитал,
тъй като индивидуалността на работника придобива все по-голямо значение,
личните способности стават по-важни от машините и работниците се отчуждават психически от интересите на фирмите11.
Руските автори често отбелязват, че развитието на обществото е съпроводено от развитието на значимостта на индивида, който се „еманципира“ от всякакви структури. Академик Никита Мойсеев смята, че в бъдеще ще възникне
истинско общество на свободното предприемачество, че съвременният капитализъм е такъв само частично, а съвършеното общество ще направи възможно всеки човек да стане свободен предприемач, т.е. в крайна сметка „активна
творческа личност, способна не само да изпълнява възложената й работа, което
е абсолютно необходимо, но и да създава и реализира собствени планове“12.
Тамбовските историци Дмитрий Жуков и Сергей Лямин предлагат теория,
според която доминираща социална група на бъдещето ще бъдат маргиналите
– хора без постоянен социален статус, но мигриращи между различни статуси,
благодарение на което са способни да координират социални групи13.
Някои автори при това се вглеждат, от една страна, във фигурата на интелектуалеца, а, от друга, във фигурата на индивидуалния предприемач, започвайки постепенно да ги сближават, тъй като интелектуалецът в съвременното
общество като че ли, макар и леко преувеличено, е фигурата на индивидуалиста, който не служи никому, но продава своята висока квалификация, и така се
оказва праобраз на основния субект на икономиката на бъдещето. Появяват се
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теории за новата класа на информационните производители: Сергей Кургинян
нарича тази класа „когнитариат“, а историкът и теоретик на социализма Александър Шубин – „информалиат“.
Вадим Межуев, издигащ концепцията, че социализмът ще настъпи тогава, когато културата стане производителна сила, отбелязва, че „…културният
капитал, нужен за съзидателна дейност в сферата на производството, може да
функционира изключително като собственост на самия работник“14.
Владислав Иноземцев в своята теория за „постикономическа формация“
предполага, че частната собственост ще бъде размита от личната собственост,
т.е. от собствеността на работника върху средствата за производство, което
днес вече е факт при хората на интелектуалния труд: „Днес личната собственост идва да смени частната собственост, макар и в мащабите, съответстващи
на разпространението на интелектуалния труд в икономиката.“15
Впрочем дори хипотетичната победа на принципите на индивидуалномрежова икономика не означава, че такива характерни „пунктове за обвинението“ на капитализма като неравенството, а значи и „експлоатацията“ (при
цялата аморфност на този термин), ще останат в миналото. В традиционното
капиталистическо предприятие капиталистът ще може да „експлоатира“ работниците, т.е. да се разпорежда с плодовете на техния труд, тъй като притежава властта върху цялото предприятие. Това, което в марксистката теория се
нарича „експлоатация“, напълно може да бъде изтълкувано като „злоупотреба
с власт“. Но ролите на координатори, диспечери и организатори без съмнение
се запазват и в мрежовите взаимодействия, следователно остава и възможността за „злоупотреба с власт“, т.е. за присвояване на прекалено голям (от гледна
точка на околните) дял от общия доход. В тези постоянно променящи се мрежи
и съюзи позицията на лидер ще имат не собствениците на капитала, нито носителите на административна власт, а хората, които по силата на по-голям опит,
късмет, предприемчивост, знания и неизвестно още какви качества ще успяват
да заемат позициите на организатори и координатори, създадени за постигане
на едни или други цели на въпросните съюзи и консорциуми. Лидерите на постиндустриалното общество са тези, които могат да организират множеството
индивидуализирани и атомизирани работници в една временна мрежа, тези,
които, ако предпочитате друга дума, са ентерпреньори. Обаче напълно правдоподобно е ентерпреньорът да получава „лъвския пай“ благодарение на своята
позиция на инициатор и координатор на проекта.

Икономика повече няма да съществува
В заключение ми се иска да поговорим за най-радикалните и най-утопични виждания за посткапиталистическото бъдеще, които разглеждат краха не
само на капитализма, а на нашата цивилизация изобщо.
Преди всичко в „покрайнините“ на обществената мисъл съществува разбирането за бъдещото общество като основано на самодостатъчни общини,
функциониращи на принципа на натуралното стопанство. За това понякога
говорят привържениците на проекта „Венера“ на Жак Фреско. Сравнително
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подробна обосновка на това направление за развитие може да бъде намерено
в научнофантастичния роман на Генадий Прашкевич „Кормча книга“, в който
общините от нов тип са възникнали благодарение на изобретяването на особени биореактори, позволяващи екологично да се произвежда всичко необходимо. Не можем да твърдим категорично, че това не е възможно да се случи, но е
очевидно, че днес подобни проекти имат „разгромен“ характер по отношение
на цялата съществуваща цивилизация и тяхната реализация противоречи на
всички най-важни тенденции в общественото развитие като урбанизацията,
разделението на труда и глобализацията. Впрочем привържениците на такава
версия за бъдещето не са много.
По-популярни са възгледите, според които преодоляването на капитализма ще стане чрез преодоляване на самата икономика и икономическите мотиви
просто няма да оказват повече въздействие върху човешкото поведение. Съществуват две версии как точно ще се случи това. Според първата преодоляването на икономиката ще се случи поради излишъка от богатство, всеобщото изобилие просто ще позволи на хората да не мислят за печалба и обмен.
Например английският икономист Робърт Скиделски смята, че рано или късно
ще възникне общество, в което мотив за човешкото поведение няма да е нагонът към печалба, „…богатите ще са престанали да искат да станат по-богати“,
но „…но подобна смяна на ценностите е възможна само в тези страни, чиито
граждани притежават повече, отколкото се нуждаят“16. Във връзка с това е характерно мнението на Василий Потлов: „С течение на времето ще се появяват
все повече богати хора. И когато тяхното число стигне повече от три четвърти, ще започне постепенно саморазрушение на капитализма. Ще се появи ново
нестоково производство, при което един работник ще е в състояние да осигури
всичко необходимо на сто и повече човека. Високата производителност на труда ще изравни имущественото положение на всички членове на обществото и
така класовите различия най-накрая ще изчезнат“17.
Според втората версия същият ефект се постига чрез тотална автоматизация и изтласкване на човека от процеса на производство. Като цяло това не са два
различни сценария, а два различни акцента в една и съща прогноза за развитие.
В научнофантастичната литература разговорите за това вървят отдавна.
През 1970 г. футурологът Херберт Кан говореше за „постикономическо общество“, имайки предвид общество, в което доходите ще бъдат толкова високи,
че цената няма да играе роля при вземането на решения. По-късно в западните
социални дискусии се говореше за „постдефицитно общество“.
Сред рускоезичните автори, които в последните години публикуваха трудове, изразяващи вяра в подобен сценарий за развитие, можем да посочим вече
споменатите Владислав Иноземцев, Иля Ставински, Юрий Халезов, а също така
живеещия в Ню Йорк журналист Михаил Дорфман, гръцкия философ Периклис Павлидис, писателя Василий Потлов и икономиста Юрий Князев.
Владислав Иноземцев, следвайки Кан, който издигна идеята за „постикономическа формация“, смята, че днес хората „…отиват отвъд границите на процеса на материалното производство, където богатството може да се произвежда
без непосредственото им участие“18. Професорът от Атинския технологически
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университет Периклис Павлидис твърди, че при комунизма „…ще господства
комплексно автоматизирано производство“ и затова, както и в първобитното
общество, човекът ще се сблъска с процеси, протичащи без негово участие. А
понеже не съществува никаква конкуренция в напълно автоматизираната икономика, „обществената собственост върху средствата за производство напълно съответства на производството на автомати от автомати“19.
Предсказания от подобен род се отнасят за толкова далечното бъдеще, че
рационалното им обсъждане е почти невъзможно. Такива прогнози следва да се
допуснат като вероятни, като се помни все пак, че екстраполационните предсказания често не се сбъдват, тъй като на арената на историята изскачат непредвидени от футуролозите сили. Например няма никаква сигурност, че научно-техническият прогрес ще се развива безкрайно. Астрофизикът Александър Панов
предполага, че финансирането на науката постепенно ще намалява, тъй като
стойността на научното откритие ще надвишава увеличението на производителните сили, което ще предизвика разочарованието на обществото от науката.
В размислите за бъдещето на човечеството и целите на прогреса в последните двеста години кристализираха две коренно противоположни прогнози.
Според едната трудът трябва да бъде прехвърлен от човека върху машината и
така човекът ще може да се отдаде на удоволствия, или, според „оптимистичните“ варианти – да се занимава с творчество. Другата прогноза се основава
на емпиричните факти: въпреки че машините наистина облекчават човешкия
труд, те в никакъв случай не освобождават човека от труда, а според някои наблюдения трудовата дейност обхваща западната цивилизация все по-широко,
оставяйки все по-малко време за безделие. Коя от тези две прогнози е вярна?
Не е лесно да се отговори на този въпрос, но нека обърнем внимание, че
първата прогноза, предсказваща ни безделие и иждивение на шията на роботите, е изградена върху някакви общи умозрителни представи за съотношението между ролите на човека и машината, за ценностите и предпочитанията на
човека и за това, какво би искало човечеството от машините. Втората прогноза, заплашваща ни да бъдем вечно приковани към галерите на цивилизацията
роби, произлиза от суровата емпирия на епохата на капитализма и всъщност
представлява екстраполация на случващото се в момента. На пръв поглед втората прогноза е далеч по-основателна, реалистична и смислена. В нейна полза е и аргументът, че производствената „конкурентоспособност“ на човека в
сравнение с робота ще бъде поддържана от измененията в човешката природа.
Ако изтласкването на човека от производството се случи, причината за това ще
бъде, че машините могат да работят по-добре от него. Обаче трансхуманистите
и фантастите се надяват, че биотехнологиите ще успеят да променят човека,
като например го направят по-умен или създадат симбиоза между човека и
компютъра. Ако е така, на усъвършенствания човек (по-точно постчовек) няма
да му се налага да напуска сферата на производството.
Подобен сценарий обаче предвижда запазване на днешната ситуация, а
точно това изглежда съмнително. Опитът от предишни предсказания показва,
че при описанието на бъдещето именно методът на екстраполация не върши
работа. Което ни позволява внимателно да предположим, че в дългосрочен
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план първата прогноза е по-основателна. Но струва ли си да се радваме на това?
Ако си спомним фантастиката, имаме причина да не приветстваме идването на
роботизирания комунизъм, а да се притесняваме, че напусналото сферата на
производството човечество ще деградира от безделие или ще бъде унищожено
от техносферата като ненужен придатък.
В заключение можем да констатираме, че намиращите се „в оборот“ сред
съвременните социални философи идеи за характеристиките на бъдещото посткапиталистическо общество могат да бъдат разделени на две големи групи. В
първата се намират традиционните социалистически идеи, които най-общо не
са се променили за последните 100–150 години и които по един или друг начин са били апробирани в историческата практика, поради което днес е ясно
каква е стойността им и какво може да се очаква от тях. Към тези идеи можем
да причислим проектите за изтласкване на частния бизнес от една ставаща все
по-силна държава или от колективната собственост, както и преодоляването
поне на духа на частния бизнес чрез засилване на социалната и екологичната
политика и на последно място отстраняването на собствениците от кормилото
на икономиката от технокрацията или от „меритокрацията“.
Втората група идеи, които можем да наречем идеи на постиндустриалния
социализъм20, е свързана с последните тенденции в световното развитие – появата на постиндустриална и информационна икономика. Това са идеи за смяна на пазарната мотивация с творческа, за триумф на безплатния труд поради
особеностите на производството на информация, и накрая, за отстраняване на
йерархичната организация и отношенията на наем чрез мрежови взаимодействия. Последната идея днес изглежда най-перспективна.
Над всички тях се разполагат напълно фантастичните идеи за пълното напускане на сферата на икономическите отношения от човека благодарение на
автоматизацията и растежа на богатството.
Независимо коя от посочените идеи ще се окаже вярна, ако капитализмът
не е вечен, кълновете на бъдещето трябва да бъдат търсени не в утопичните
умозрения, а в най-перспективните, макар и маргинални, но устойчиви тенденции на самата капиталистическа икономика.
Превод от руски език: Иван Динков-младши
Източник: Новый мир, 2013, № 2
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ОСТАВАМЕ ПРЕД СЪДА НА
ЛЯВА, ТРУДОВА И НАРОДНА БЪЛГАРИЯ*
Янаки Стоилов

Д

Янаки Стоилов – доцент, доктор по право. Преподава теория
на правото, теория на държавата и политология в СУ „Св. Кл. Охридски“ и в Пловдивския университет „П. Хилендарски“. Автор е
на монографията „Държавната
власт“ и на редица студии и статии по проблемите на правата на
личността, на социалните норми,
на политическите и правните субекти, на конституционното развитие на България и др. Член е на
ръководството на Българската
асоциация по философия на правото и социална философия. Няколко мандата е народен представител, вкл. във Великото народно
събрание и в 41-вото Народно събрание. Бил е председател на Парламентарната група за приятелство „България–Китай“ в 40-ото
Народно събрание.
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нес ние действаме, съобразявайки се с изборните резултати. Много коментатори бяха разочаровани от тези резултати, но смятам, че те не
са лоши, защото не родиха поредния месия – което е признак на политическо отрезвяване, защото допуснаха до парламента само ярко различими
от повечето граждани партии, защото определиха парламентарно представителство, което придава
на Народното събрание реално политическо значение. Днес всяка от парламентарните групи и всеки
от народните представители трябва да изрази отношение към предлаганото правителство. Парламентарната група на Коалиция за България и аз ще гласуваме „за“, за да има правителство. Ясно е, че само
с мандата на Българската социалистическа партия,
на Коалиция за България, в този парламент може да
бъде излъчено правителство. Смятам, че аргументите всеки ги знае. ПГ и аз ще подкрепим така предлагания състав на кабинета, защото той предвижда
спешни стабилизационни мерки за гражданите, бизнеса и държавата, защото програмните намерения
съдържат редица елементи от предизборните ангажименти на БСП за нови работни места, за реиндустриализация на България, за икономически активна държава, която регулира и инвестира, за ролята
на държавата в структуроопределящи отрасли като
енергетика и земеделие и в същото време – за освобождаване на стопанската инициатива, за подкрепа
на отглеждането на деца и на възрастните хора, за
поставяне на естествените монополи под ефективен
контрол и за премахване на картелите.
*

Изказване в Народното събрание на 29 май 2013 г.
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Няколко групи задачи стоят пред правителството: установяване върховенство на закона, икономическо възстановяване и социална перспектива. Но преди това то трябва да гарантира социална поносимост – всички хора и семейства
да могат да си платят храната, тока и лекарствата. Очакваме всички „калинки“
да отлетят от администрацията, което не означава да бъдат заменени с червени
или с други „калинки“. Лично аз очаквам отговор от кандидата за министърпредседател по няколко важни елемента от политиката, които не са застъпени
или не са достатъчно развити. Ще даде ли данъчната политика от началото на
2014 г. възможност да бъдат облекчени по отношение на облагането най-ниските доходи на българските граждани? Ще се подготви ли и ще се въведе ли от
2015 г. семейното подоходно облагане, което трябва да увеличи разполагаемите
доходи в семействата, в които има безработни и се отглеждат деца? Ще се предвидят ли мерки за развитие на по-изостаналите райони, най-вече на Северозападния, на Северния централен и на други депресивни области в страната?
Ще се съчетаят ли образователните със социалните функции на училището?
Тези липси тълкувам като продължение на част от досегашната консервативна
политика и като известно отдалечаване от избирателите на БСП. Затова настоявам те да се запълнят в програмата на правителството, която предстои да бъде
разработена, и в плана за неговото действие. Мисля, че г-н Бойко Борисов няма
никакви проблеми да подкрепи програмата, той лично каза, че я харесва, дори
може би я харесва повече от самия мен.
Така че аз го призовавам днес да даде своя глас за това правителство.
По отношение на персоналния състав трябва да отбележим, че в предлагания кабинет има професионално проявени и партийно ангажирани лица, има
експерти, има и хора, които трябва да се доказват като експерти в областите,
за които отговарят, има хора с обществена кариера извън БСП и ДПС и дори
работили против БСП. С две думи – политически мигриращи и мимикриращи
лица, но всички те сега очакват подкрепата на БСП. Ясно е, че правителството не е строго партийно, а експертно-политическо. Но също толкова ясно е,
че отговорността за него отново ще падне главно върху БСП. Затова е много
важна ролята на ПГ на Коалиция за България. Ние ще даваме принципна подкрепа за правителството, но в нито един момент не бива да забравяме, че сме
тук по волята на около 950 хил. български избиратели. И тази воля за нас ще
има върховно значение. Нека това да се знае и от моите колеги, и от хората,
на които ние сега предоставяме подкрепа. Ние се намираме в противоречива
ситуация. Сложното парламентарно съотношение като че ли налага провеждането на сдържана, на умерена политика. В същото време в обществото поради
остротата на проблемите има масови радикални нагласи. Вярно е, че изборните
резултати не дадоха достатъчен мандат за радикалната промяна, която обявихме. Това се дължи и на разочарованието от партиите, донякъде на страх, на
контролиран и купен вот, но и на колебанията в част от ръководството на БСП
по отношение на радикалната промяна. Затова необоснованите компромиси с
предизборни ангажименти не могат да бъдат наше оправдание в бъдещата дейност. Трябва да е ясно, че точно радикалният ляв реформизъм може да изведе
България и Европа от кризата, да намали рязко безработицата и бедността, да
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върне доверието в левицата тук и в цяла Европа. Правителството няма да има
100 дни толеранс, той няма да му бъде даден от обществото, не от нас. Но грешни са сметките, които отсега скъсяват неговия мандат, грешно е и ако някой си
мисли, че то ще действа в обичайните парламентарни измерения. То не може да
действа на принципа колкото може, докато може, защото така няма да отговори
на очакванията на хората отвън. Така че вие ще имате подкрепа за решителни действия, които отговарят на интересите на мнозинството от българските граждани. През пролетта парламентът трябва да направи цялостна, етапна
оценка на дейността на правителството, от която да зависи продължаването на
неговата дейност, решаването на задачите и възлагането на нови.
Аз съм сред дългогодишните политици и депутати, които трябва да печелят подкрепа за идеите и авторитета на БСП, да връщат доверието към партията след разочарованията от нейните управления. Припомням този горчив урок
пред вас и се обръщам към бъдещите министри:
Оставете личните сметки на заден план. Не обслужвайте корпоративни
интереси. Не се осланяйте само на подкрепата на партийните елити. Бъдете
държавници. Вие може да си отидете по волята на парламента или по волята
на българските граждани. Но ние, социалистите, оставаме тук. Оставаме пред
съда на лява, трудова и народна България. Запомнете това. Днес в лицето на
народните представители, които ще ви подкрепят, получавате кредит от парламента. Падежът на неговите вноски е на всеки месец. Сметката се заверява пред
българските граждани.
Искрено ви пожелавам успех в трудното и отговорно начинание.
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КРИЗА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЕЛИТ.
НОВО НАЧАЛО
Павел Писарев

Б

Павел Писарев – доктор на социологическите науки. Работи в областта на социологията и политологията. Публикувал е статии
и книги по проблемите на европейската културна интеграция,
между които: „Еврокултурата“,
„Електронната култура“, „Американският културен империализъм“, „Подир изгубеното време
(спомени)“ и други.

ългарската действителност разкрива освен икономическата и финансова криза и криза на политическия елит. Последните парламентарни избори и
заседанията на новото Народно събрание ни показват факти и сцени, които свидетелстват за качеството
на политическия ни елит. „Какво ви става, като застанете на парламентарната трибуна“ – се провикна
Стефан Данаилов от председателското място на първата сесия на Народното събрание, удивен от ниското равнище на парламентарните оратори. Ругатни,
злъч и обиди сипеха някои оратори на тържествената
сесия, която откри сезона на новия държавен живот
на страната. Един бивш министър заяви, че е „входирал“ заявлението за сваляне на парламентарния
си имунитет. Прави неприятно впечатление личната,
персоналната вражда между политическите лидери.
Някои политици не разбират, че като наругаят предишните управляващи, предизвикват нови разпри и
така гюрултията няма край.
Последните десетилетия ни поднесоха сюрпризиращи факти. Появиха се министри, че и министърпредседатели, без образование и квалификация за заеманите отговорни длъжности в държавата. Станаха
честа практика фалшивите университетски дипломи,
за шефове на ведомства се назначаваха хора, които
нямаха и понятие от характера на работата, която
ръководят. Един заместник министър-председател
публично самокритично призна: „Егати държавата,
щом аз съм министър.“ Министър на културата, една
дама, обърка имената на композитор и художник –
национална гордост, друг министър преди това изнамери австрийския език. Завъдиха се „калинки“, които
накацаха по служебните кресла без необходимия за
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това ценз. Министър-председатели, министри ставаха хора, на които това беше
първата им държавна работа в живота.
„Вие сте прости хора, и аз съм прост – ще се разберем“ – това заяви един
министър-председател публично на митинг на протестиращи и те бурно му ръкопляскаха. Бяха много доволни, защото чувстваха, че щом този е на такава
висока служба, значи и ние, или нашите деца, ще можем и без образование да
станем такива.
България имаше в лицето на Бойко Борисов и Цветан Цветанов държавници, които демонстрираха нивото на културата си по света. „Ето това е министър-председател, а не като вас“ – подсмиваше се Берлускони и мереше гърба на
Бойко Борисов с педи. Втори като него нямаше сред министър-председателите
на Европа. Министри не знаеха и две думи на чужд език – и разнасяха славата
си по света. Хайде, министрите не са преводачи, но ако не в езиците, то поне в
професията си трябва да представляват нещо значително.
Сериозна е кадровата и политическата криза сега след парламентарните
избори сред българската десница. Цели партии изчезват от публичното пространство и нямат представителство в Народното събрание. Няма избрани депутати на НДСВ, СДС, ДСБ, РЗС, изчезнаха от парламентарния протокол знакови
имена като Иван Костов, Надежда Михайлова, Яне Янев и много други, които
се наредиха до Жоро Шпагата. Сега те търсят реванш чрез опитите за политическа дестабилизация на правителството на г-н Орешарски, чрез исканията за
нови избори и за промяна на Конституцията.
Изминава четвърт век от началото на промените през 1989 г. Героите на
първите промени са вече излишни. Излишни станаха и десните партии, които
заченаха промените или ги провеждаха, участвайки в поредните правителства.
Сега сме свидетели на началото на разпада на ГЕРБ. Най-напред стана
ясно, че партията на Бойко Борисов е загубила изборите, които обявява за спечелени от нея. ГЕРБ не можа да състави правителство, защото не може да се
опре нито на свое, нито на парламентарно мнозинство. Този изборен провал
ГЕРБ се стреми да компенсира с политическа дестабилизация на страната. Какво ще е бъдещето на десницата в България? Дали ще се стабилизират някои от
досегашните партии, или ще се създадат нови на основата на старите, като се
обединят техните остатъци? Ръководните ядра са разбити, но редовите бивши
членове и избиратели съществуват.
Преди години например на едни избори във Франция Социалистическата
партия на Ги Моле се провали, разпусна се и на нов конгрес нейните активисти
създадоха нова социалистическа партия начело с Митеран, която съществува
и до днес и е винаги първа или втора политическа сила в страната. Вероятно
провалилите се на последните избори десни партии ще тръгнат по този път.
Въпросът е да се намерят нови лидери или да се стабилизират някои от старите.
Вероятно ще се реорганизира и самата ГЕРБ. Тя не само вече не е управляваща,
но и основният й политически лидер Цветан Цветанов напълно вероятно е без
политическо бъдеще.
Важен е въпросът за състоянието на лявата БСП. Тя спечели изборите и
състави правителство заедно с ДПС, но и тя, и правителството бързо изпаднаха
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поради груба грешка в криза. Партията вече извърши сериозно обновяване на
лидерския си състав, което вероятно ще продължи и ще се проведе и в местните организации. Пред нея обаче стои остро въпросът дали тя ще може да защити програмата, с която спечели изборите. Защото не може партията да спечели
изборите с една програма, а правителство, съставено от нея и коалиционния й
партньор, да води друга политика. Правителството е съставено не толкова от
политически лица, колкото от експерти, някои от които няма да представляват
партии, а други ще олицетворяват гражданското общество. Въпросът за практическото провеждане на ляв, социален, радикален курс е принципен за БСП.
Той или ще се състои, макар и на етапи, или ще се провали. От това зависи
бъдещето на лявата идея и на нейната партия в България. Заплахата от бъдеща
криза стана ясна за две-три седмици.
Вярно е, че програмното правителство на Орешарски има да решава прагматични задачи: да се спре упадъкът на страната, да се създадат предпоставки
за излизане от кризата, да се започне макар и бавно възстановяване, а след това
– и развитие на икономиката и на социалния живот на България. То не е правителство, което ще провежда идеологизирана политика, то няма и такъв състав.
За един предиобед в България бе сложен край на политическата криза.
Видя се, това бе за кратко време. За няколко часа бе регистрирано необходимото парламентарно мнозинство за законни решения, бе избран министърпредседател, нов Министерски съвет от 15 министри, бе официално предадена
властта от служебния кабинет на редовното правителство. В общи линии служебният кабинет се справи със задачите си и предаде цивилизовано властта.
Което не може да се каже за дебатите в парламента. Отново бяхме свидетели на
порой от хули и разправии между некултурни хора. Главно от представителите
на ГЕРБ, но и от други парламентарни групи. За сетен път зрителите и избирателите видяха, че са изпратили в Народното събрание звероподобни типове.
Има ги и сред управляващите, и сред опозицията. Но за какво беше всичкото
това напрежение и шум около избирането на новото правителство, когато то бе
съставено само в един ден, и то за няколко часа, напълно успешно.
Силно впечатление направи речта на народния представител Янаки Стоилов. От нея стана ясно, че правителството на г-н Орешарски, което е съставено
с мандата на БСП, е поддържано активно и решително от БСП, но че това не
е правителство на БСП, макар партията и Сергей Станишев да носят тежката
отговорност за него. То не е ляво правителство. Програмата, с която БСП спечели изборите, и програмата на правителството не са тъждествени. Правителството е програмно, то не е еднопартийно оцветено. В него има представители
на различни партии – за БСП и ДПС това е очевидно, има и представители на
обществеността, които са минали през други партии, не само самият министър-председател, а и отделни министри са били в СДС, има членове или близки
до различни политически партии, движения, кръгове и политически личности. Правителството не е и коалиционно, то е програмно и няма задачата да изпълнява програмата на една партия. БСП има не само в далечната си, но и в
близката си история примери на демократично сътрудничество с други партии,
включително и центристки, а и десни. Какво, ако не сътрудничество, е Кръгла-
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та маса след 10 ноември 1989 г.; също правителството на г-н Димитър Попов – в
него Великото народно събрание избра от БСП, СДС и ДПС министри, които да
решават общи задачи; а правителството на тройната коалиция беше създадено
в името на приемането ни в Евросъюза. Двете партии, СДС и БСП, преговаряха
заедно, за да се прекрати мандатът на правителството на Филип Димитров и да
се създаде правителството на Беров. Сега и правителството на г-н Орешарски
изразява интересите на широки политически кръгове в страната, много по-широки, отколкото на ДПС и БСП, без открито прокламиране. Това се налага от
тежестта на кризата, до която ГЕРБ доведе страната, от трудните задачи, които
стоят пред обществото и чието решаване изисква широка национална подкрепа извън периферията на една или две партии.
Бъдещето на една социалистическа партия в България е в левия социален радикален курс, а правителството на Орешарски, макар и да има да решава
важни социални задачи, няма за задача да провежда ляв радикален курс. То
трябва да спре икономическия и социален упадък на страната, да намали безработицата, да намали бедността, да увеличи растежа, но няма за задача да въведе
данъчни промени, които да засегнат богатите слоеве, да ограничи съществено
монополите, да върне националните богатства на страната, да преразгледа неизгодните договори и особено договорите, свързани с приватизацията, в резултат на които национално имущество за стотици милиарди долари бе разпродадено за десетина милиарда. За такава радикална политика на БСП й липсват
двадесетина, че и повече народни представители.
Но пред правителството стоят важни национални задачи. То трябва да се
раздели с политиката на ГЕРБ, която пълнеше касите на определени богаташи, фаворизираше едни, за да притиска други бизнесмени и особено средната
класа предприемачи, десетки хиляди от които фалираха. Новото правителство
трябва да ограничи Министерството на вътрешните работи в присъщите му
функции за спазване на законите и да го лиши от възможността да бъде силова
патерица на управляващата партия, в каквато го превърнаха ГЕРБ и неговите
политически вождове Бойко Борисов и Цветан Цветанов. Известно е, че Бойко
Борисов провеждаше полицейски силови сбирки в къщата си в Банкя заедно с
министъра на вътрешните работи, с главния и други прокурори.
Сега най-важното е да се осигури атмосфера на спокойна работа за правителството. Министър-председателят г-н Орешарски има всичките необходими
качества и професионализъм да изведе страната от кризата. „В края на мандата
може да не станем по-богати – каза той, – но ще бъдем с по-голяма надежда.
Това не е малко.“
Не се мина и един месец от съставянето на правителството на Орешарски
и една груба грешка – назначаването на Делян Пеевски за началник на ДАНС,
хвърли правителството и страната, а и БСП в криза. Няколко хиляди души в
София и в други градове на страната излязоха на улиците и площадите на демонстрации с искания за оставка на Пеевски, на правителството, с лозунги за
нови предсрочни избори и свикване на Велико народно събрание за смяна на
Конституцията. Това е очевиден опит за реванш на ГЕРБ и на невлезлите в парламента партии. Разбира се, не бива да се подценява недоволството на хиляди
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българи въобще от развилия се преход в страната, от всеобщата бедност. Това
недоволство умело се прехвърля върху БСП и партийното ръководство. Положението е тревожно. Главното сега е да се задържи стабилността на партийното и правителственото ръководство. Това може да стане чрез набелязване на
десетина важни социално-икономически въпроса, които бързо да се разрешат.
Необходим е пленум на Националния съвет на БСП, на който да се обсъди състоянието на партията и страната, за да се осигури реализация, макар и постепенна, на левия радикален курс, който да поправи пагубната политика на ГЕРБ,
довела страната до задънена улица. Само така може да се осигури ново бъдеще
на партийната политика и на нейния ръководен, макар и променен, актуализиран състав.
Партията е пред своя Рубикон. Тя трябва да премине на левия му бряг.
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РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРЕДСРОЧНИТЕ ИЗБОРИ И
ПЕРСПЕКТИВИТЕ ПРЕД БЪЛГАРИЯ
Иван Динков-младши

Т

ази статия може да се приеме за продължение на
статията ми от предишния брой, за един вид отговор на поставените там въпроси, но вече разгледани
в светлината на проведените предсрочни парламентарни избори. Докато в първата статия се постарах да
скицирам грубия контур на процесите с тяхната историческа трайност, тук ще се опитам да ги конкретизирам в една непосредствена и близка перспектива. Надявам се двата хоризонта да се припокриват, а
не да си противоречат.

Предизборната ситуация
Иван Динков-младши – магистър по политология. Експерт политолог в Центъра за стратегически изследвания.
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Преди да анализираме резултатите от изборите,
трябва да си отговорим на два въпроса. Първо – какво се случи, та се озовахме в ситуация на предсрочни
избори, и второ – какво направи и какво не направи
назначеното служебно правителство.
Отговорът на първия въпрос днес изглежда
все по-очевиден. Подадената от правителството на
ГЕРБ оставка не беше спонтанна реакция на Бойко
Борисов, породена от протестите, нито резултат от
натиска на тези протести. Напротив, тя беше дълбоко осмислен и премерен ход, предназначен да спаси
подкрепата за тази партия и нейния естаблишмънт.
Изчакването на редовните избори щеше единствено
да влоши резултатите на ГЕРБ и евентуално щеше да
даде шанс на негови конкуренти да прескочат четирипроцентната бариера. Предвид пълната изолация,
която Бойко Борисов сам си докара, подобно развитие грозеше да го остави с малка парламентарна група без шанс за намиране на съюзници както вдясно,
така и в центъра. Спокойно можем да наречем тази
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стратегия „оттегляне със запазване на златна акция“.
Но въпросът има и два по-дълбоки отговора. Българската политика и
държавата катастрофираха при първия по-остър завой, т.е. при първата посериозна криза след 1997 г. В цялата какофония около подаването на оставката, формирането и действията на служебното правителство някак си изведнъж
лъснаха всички недъзи на партийната система с нейните дребни боричкания
и малки страхове, но не само това – самата държава не знаеше какво трябва
да прави, макар всичко да е разписано в Конституцията и в законите. По един
начин изглеждаха нещата от президентската камбанария, по друг – от прокурорската, по трети – от ЦИК, по четвърти – от МВР и специалните служби.
Скандалните обвинения и факти за поръчани атентати и агентурни принадлежности, изнесени включително от парламентарната трибуна, минаха и заминаха без последствия. Така нагледно се доказа, че българската държава е „колос
на глинени крака“, а нейните институции – „хартиени тигри“. Причината за
това изглежда ясна – липса на стабилна държавна традиция, липса на уважение
към институциите, но и неспособност на тези институции да работят, липса на
знание за смисъла и духа на закона, но липса и на знания, които да го приложат,
неспособност да се погледне отвъд тесния, частния, груповия и партийния интерес… Това е първият по-дълбок отговор.
Вторият е – неспособността на самото българско общество да осмисли в
дълбочина и да артикулира ясно, организирано и законно претенциите си към
властта. Разнородността и разнопосочността на протестите, както се видя, не
родиха нито политически, нито обществен коректив. Те избухнаха и прегоряха
бързо, а единственият им несъмнен успех – оставката на варненския кмет – се
дължеше както на многобройността им, така и на упоритостта и консенсуса
относно основното им искане. Факт е, че за разлика от много други страни чиновническият корпус без изключение и безусловно зае страната на статуквото
и държавата. Така спокойно можем да кажем, че предвид риска протестите да
заразят цялото общество предсрочните избори бяха изгодни за всички политически сили. Те се опитаха единствено – и до голяма степен успяха – да ги
„яхнат“. Нито един от поставените в тези протести въпроси – все едно битови
или политически – не получи свой отговор, още по-малко решение.
Последното до голяма степен дава отговор и на втория основен въпрос
– какво направи и какво не направи служебното правителство. Според сполучливия коментар на неизвестен автор, то беше „служебно, защото е на службите“.
Въпиещият проблем със своеволието и произвола на МВР не намери решение,
напротив, самото министерство воглаве с новото си служебно ръководство до
последно отричаше дори съществуването на проблем. Основната задача на всяко служебно правителство – да подготви и да проведе изборите, също се оказа
неизпълнена предвид скандала с надпечатаните бюлетини в Костинброд. Трезвият и честен анализ на завареното – друга основна задача на всяко служебно
правителство – също не беше направен. Финалният щрих в гротеската беше
самоназначаването на служебния премиер за посланик.
Така днес вече е очевидно, че това правителство беше създадено и действаше с цел да минимизира евентуалните изборни щети за ГЕРБ, като в това
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отношение разграничението на президента от излъчилата го партия беше
единствено стилистично, но не и по същество. Българският президент имаше
прекрасната възможност за своя игра, и то в интерес на българската държава
и общество, но той удобно я „импасира“ – очевидно поради мисълта за втори
мандат или поради съществуваща зависимост.

Резултатите от изборите
На пръв поглед резултатите изглеждат парадоксално. Те изненадаха дори
т.нар. социолози. В парламента влязоха само четири партии: ГЕРБ, БСП, ДПС и
Атака. Парадоксалността на резултата може да се тълкува в няколко аспекта.
На първо място – чисто партиен. Оказа се, че независимо от протестите и
отколешната склонност на българина да търси и да „намира“ месии, този път не
само нов играч не се появи, но и доста от старите дочакаха окончателното си политическо погребение. Така партийната система удържа позициите си – струва
си да си спомним измисления, както се оказа впоследствие, дебат за „смъртта
на партиите“ по времето на изгрева на НДСВ. Единствените печеливши партии
на пръв поглед са БСП и Атака. За втората това означава буквално втори живот
след нейната клинична смърт покрай подкрепата й за ГЕРБ в предишния парламент. Другият партиен резултат е предизвестеният край на т.нар. класическа
десница, която за пръв път от началото на прехода не влезе в парламента.
На второ място, в политически аспект – където трябва да уловим по-дълбоките трендове, за първи път една управлявала партия спечели изборите,
обаче с недостатъчен резултат, за да управлява сама. Така България отново се
връща към формулата на коалициите след еднопартиен кабинет с напазарувана
парламентарна подкрепа. Но в ролята на опозиция влезе всъщност победилата
на изборите партия, което също е прецедент в най-новата ни история.
На трето място – в обществен аспект, не се състоя пробивът на нови партии, нито на партии, родени от протестите, а т.нар. протестен вот не се изля в
полза на една партия, а практически се разпиля.
Комбинацията на тези три аспекта изисква по-дълбоко обяснение, доколкото техните резултати на пръв поглед изглеждат взаимнопротиворечащи си.
От една страна, е налице продължителна и продължаваща икономическа и социална криза, която бързо и „лесно“ прерасна в политическа, а от друга, не се
забелязват и още по-малко се изпълняват решения за справяне с нея. Случващото се изглежда някак безалтернативно и инвариантно – и като причина,
и като резултат. А направеният избор – познат и вече проигран. На какво се
дължи всичко това?
Първият ключ за разбирането на случващото се е, че днешният български
парламент е крайно непредставителен. Комбинацията от много ниска избирателна
активност и голям брой непрескочили четирипроцентната бариера партии, акумулирали почти 800 000 гласа (за сравнение – резултатът на БСП е 942 000 гласа), го
прави такъв, засилвайки непропорционално тежестта на влезлите партии.
Вторият ключ е липсата на подкрепа за разумни и конструктивни идеи
вътре в българското общество за това как неудовлетворителното за всички по-
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ложение на нещата може да се промени. Именно тази липса предопредели на
пръв поглед неочакваното невлизане в парламента на класическата десница и
на партията на М. Кунева (при всички основателни съмнения относно тяхната
„разумност“, „нормалност“ и „алтернативност“). Така въпросната липса, подсилена от протестите, наля вода в мелницата на национализма, за което свидетелстват резултатите на Атака и НФСБ, превръщайки ги в четвърта и пета
политическа сила. Подобен изборен рефлекс свидетелства за виталността на
простите обяснения и на лесното посочване на враг, които устойчиво виреят в
българското общество.
Третият ключ е запазената подкрепа за ГЕРБ. Независимо от всички основателни обвинения по всички възможни фронтове, тази партия съумя да спечели внушителен брой гласове.
Четвъртият ключ е в неспособността на довчерашната опозиция да се заяви като автентична алтернатива и да акумулира достатъчна подкрепа, за да
управлява самостоятелно.
В заключение, резултатите от изборите не само не дадоха математически
мнозинство на нито един от двата предполагаеми блока: ГЕРБ–Атака и БСП–
ДПС, но и показаха дълбокото и категорично разделение в българското общество или поне на тази част от него, която е представена в парламента.

Перспективите пред ГЕРБ
За разлика от мнозина наблюдатели смятам, че пред тази партия остават
значителни възможности.
Първо, от началото на прехода това е засега единствената партия, която успя
да получи най-голям брой гласове на парламентарни избори след като е управлявала, т.е. станалото традиционно у нас бързо и нерядко окончателно изхабяване на политици и партии не се състоя в случая с ГЕРБ. Разбира се, трябва да направим уговорката, че много от т.нар. спечелени избори се дължаха на директна
и нерядко силова намеса и подкрепа от страна на МВР и ЦИК, които оставяха
съмнения в честността на изборния резултат. Това е валидно най-вече за последните местни избори. И все пак резултатът от предсрочния вот показва, че ГЕРБ е
изживяла детските си години и е създала свой малко или много устойчив електорат, който е склонен да я подкрепя и на власт, и в опозиция.
На второ място, вследствие от изборите тази партия в момента няма конкуренция вдясно – класическата десница е извън парламента. Това ще позволи на ГЕРБ поне известно време, което, съдейки по българските политически
нрави, няма да е малко, да уплътнява дясното пространство, доизграждайки
подкрепа и представителство.
На трето място, вертикалната и еднолична структура на управление на
ГЕРБ засега й помагат да се консолидира като опозиция, доколкото естествените
процеси на дискусия, критика, отчетност и отговорност в тази партия никога не
са съществували. Съхраненият авторитет и вътрешна власт на Бойко Борисов
говорят за това. Още повече че тази фигура продължава да се ползва с немалък
кредит на доверие в обществото. Съмнително е доколко настоящите атаки срещу
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втория човек в ГЕРБ и бивш вътрешен министър – дори да успеят – ще засегнат
монолитността на партията и на нейната парламентарна група, ако не „захапят“
и самия Бойко Борисов. По-скоро те рискуват да сплотят ГЕРБ поради страха от
възмездие – един групов рефлекс, който поне на БСП трябва да е добре познат.
На четвърто място е сериозното присъствие на тази партия в местната
власт. Това ще й дава възможност както за акумулиране на нова подкрепа, така
и за задържане на старата чрез възможностите за политически назначения, възлагане на общински поръчки и т.н. в управляваните от ГЕРБ общини, част от
които – като София, Бургас и Пловдив – са сред най-големите в страната. Това
са реална власт, и реални ресурси, и реални възможности за реална опозиция.
В този смисъл си струва да си спомним, че всъщност залезът на Иван Костов
настъпи не на парламентарните избори през 2001 г., а на местните през 1999 г.,
когато България „почервеня“.
На пето място е президентската институция. Макар че обективните процеси ще принуждават Р. Плевнелиев към еманципация от ГЕРБ, в обозримо
бъдеще не се очертава друга политическа сила, която да го подкрепи за втори
мандат. Така той по-скоро ще влезе в ролята на един по-възпитан и цивилизован втори глас на ГЕРБ, чиито законови правомощия обаче – като право на вето
и назначения на посланици, шефове на съдилища и специални служби – не са
за подценяване. Към това трябва да добавим инфилтрираните в управленските
нива кадри на ГЕРБ. Дори започналите политически чистки да ги изметат от
висшия ешелон, те надали ще успеят да прочистят изцяло средния. Тук трябва
да добавим и назначените от ГЕРБ напълно лоялни към тази партия кадри в
съдебната система, например председателя на ВАС, в който съд подлежат на
обжалване всички актове на правителството.
На шесто място са самата структура на тази партия и начинът й на рекрутиране. Поради липсата на идеология или друга неперсонална спойка, всъщност ГЕРБ е една клиентелистка мрежа, която като отровна паяжина не само
покрива вече цялата страна, но и до голяма степен е съставена от нисшия и
средния ешелон на бивши и настоящи служители на МВР и на специалните
служби, т.е. именно онази прослойка, която не притежава нито необходимия
интелект за еманципация на основата на самостоятелно мислене, нито необходимата компетентност за самостоятелно развитие, но за сметка на това е
приучена към подчинение и изпълнение на чужди заповеди, към оставането в
група. Не е за подценяване и възможността – без съмнение консумирана – за
натрупване и задържане на информация, която в подходящ момент да се яви
като ефективно средство за самозащита и нападение.
На седмо място е самият брой депутатски места на ГЕРБ, който нерядко
ще дава възможност за блокиране на важни решения, особено на изискващи
квалифицирано мнозинство. Фактът, че най-голямата парламентарна група е
на опозицията, не може да бъде пренебрегнат с лека ръка – нито вътре в Народното събрание, нито извън него. Представата, че такава парламентарна група
може да бъде „обезправена“ по чисто силов път или „разбита“ отвътре, изглежда най-малкото рискова, ако не и наивна. Още повече че големината й гарантира голяма държавна субсидия, позволяваща финансовото оцеляване на ГЕРБ.
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На осмо място, на страната на ГЕРБ е самият политически календар. В следващите три години предстоят три рунда от избори – европейски, местни и президентски. Такъв сгъстен политически календар просто не оставя време ГЕРБ да
бъде ерозирана било отвътре, било отвън, но за сметка на това дава на тази партия
прекрасната възможност да размахва пред своя естаблишмънт и симпатизанти
моркова на предстоящия реванш с всички произтичащи от това благини. И една
стратегия на кресливо и обструктивно опозиционно изчакване, съпроводена с
пренареждане на вътрешнопартийните баланси и личности, би била печелеща на
фона на неизбежната амортизация на настоящото правителство.
Не на последно място е запазената международна подкрепа от европейската десница, която днес е най-голямата политическа фракция в Европарламента.
Това ще продължава да дава на ГЕРБ външна легитимност, контакти и непренебрежими канали за въздействие.
Разбира се, освен позитиви днешното положение на ГЕРБ носи и рискове
за тази партия. Неизбежни са центробежните сили, които ще отлюспят (псевдо)неудовлетворени кадри или групи, но се съмнявам, че това ще достигне мащаби, които да застрашат с разцепление самата партия. Неизбежни са също
така разкритията за реалните резултати от управлението на ГЕРБ, но дори и
тези факти надали ще подкопаят сериозно подкрепата за тази партия, тъй като
ще се впишат в станалите вече традиция взаимни обвинения и оправдания
пред очите на обръгналото от всичко българско общество. Накрая, независимо
че ГЕРБ получи най-много гласове, тя е практически остракирана в днешния
парламент, т.е. нейната победа е пирова.
Три са наистина реалните рискове за съществуването на ГЕРБ. Първият е
директна успешна атака срещу нейния водач, която да обезглави в политически
смисъл тази партия. Тъй като е лидерска, тя няма да е в състояние да излъчи
приемлива и обединяваща фигура, която, от една страна, да гарантира баланса
на вътрешните фракции, а от друга – да упражнява директна и твърда власт
вътре в партията с цел запазване на единството й.
Вторият риск е издърпване на икономическата черга изпод краката на
ГЕРБ, т.е. ликвидиране на хранителната среда за тази клиентелистка мрежа. В
този случай ще настъпи самоизяждане вътре в партията, продиктувано от дефицита на власт и ресурси. Това обаче е свързано с отнемане на местната власт
от ГЕРБ, каквито надежди надали са оправдани за следващите местни избори.
Третият риск е възникване на „нормална“ и „автентична“ десница, която
да сведе ГЕРБ до естествените й електорални размери на популистка партия,
т.е. до 8–12% подкрепа. Неслучайно тази партия последователно – и успешно
– преследваше целта да унищожи, от една страна, класическата десница, като
за това бяха използвани всички възможни средства: разбиване на Синята коалиция, обсебване на СДС, задушаване на партията на М. Кунева, и от друга
– Атака, която е естественият конкурент в полето на крайния популизъм, като
безогледно купуваше нейните депутати в предишния парламент. Днес може да
се каже, че този риск е овладян и минимизиран: класическата десница, ако въобще се върне на политическата сцена, ще мине през болезнен и дълъг процес
на катарзис, докато на Атака е отгледан двойник в лицето на НФСБ, който да
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фрагментира и конкурира подкрепата за нея.
В заключение могат да се направят следните изводи. Най-вероятно ГЕРБ ще
се държи като твърда и неконструктивна опозиция в парламента с цел да предизвика още по-бърза амортизация на правителството. Тя ще изтъква „успехите“
си, които ще станат нейна визитна картичка за предстоящите избори – европейски и местни. По този начин ГЕРБ де факто ще бъде в постоянна предизборна
ситуация, което допълнително ще сплотява симпатизантите й и ще акумулира
икономическа подкрепа – поне от тези, които са й директно задължени като
облагодетелствани от управлението й. Шансът тази партия да спечели европейските избори и най-малкото да задържи позициите си в местната власт на общинските избори не е за подценяване. Подобна стратегия е проста и лесна – тя залага
на връщащото се разделение в обществото, на тривиалното разделение на „ние“
(добрите, загрижените, построилите) и „те“ (лошите, открадналите, комунистите). Факт е, че подобни сценарии са апробирани през годините в България и те
работят – струва си да си припомним „двуполюсния модел“.
Но тази стратегия има и свой по-дълбок контекст: един успешен опит за
поляризация на обществото ще елиминира средните варианти, компромисните
и консенсусни решения. Което в политически план означава елиминиране на
опозиция за ГЕРБ вдясно и в центъра на политическото пространство. Предвид
наличието на бавна, но неотклонна тенденция към одесняване на българското
общество, успехът на тази стратегия ще натика БСП в ъгъла без шанс за управление независимо от резултатите й. Единственият засега липсващ елемент
в стратегията на ГЕРБ е „националната карта“. Изваждането й ще удари както
Атака, последния конкурент в полето на популизма, така и ДПС, изтласквайки
го обратно в чисто етническата му територия.
Фактът, че тази карта все още не е извадена, може да се обясни с няколко
аргумента. Първо, страхът доколко подобна политика ще бъде приета добре в
Европейския съюз, като се имат предвид критиките му покрай първоначалната
подкрепа на Атака за ГЕРБ в миналия парламент. Второ, силата и диалогичността
на ДПС – това, че винаги е по-добре да се договориш с Движението, отколкото
да тръгнеш на война с него. Силовите опити на Ф. Димитров, Ж. Виденов и Ив.
Костов навеждат към този извод. Неслучайно единствената голяма политическа
битка, която ГЕРБ загуби, беше битката с ДПС, което мълчаливо, коректно и без
да губи позиции подкрепяше правителството на Б. Борисов до момента, в който
му стана по-изгодно да се разграничи, за да прехвърли подкрепата си на друг.

Перспективите пред класическата десница
Случилото се на парламентарните избори няма аналог в историята на българския преход – т.нар. класическа десница е извън парламента. На пръв поглед
това е логичен и предизвестен финал, причините за който са много.
Тази десница не успя да изработи своя идеология, която да я сплоти, но
най-вече да й даде хоризонт за бъдещето, така че да осмисли съществуването й.
Това е причината споровете и различията вдясно винаги да са били за общото
минало, а не за общото бъдеще.
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На второ място, липсата на трайна и стабилна политическа структура й
попречи да посреща бурите на времето в един поне относително подреден вид.
Напротив, тя стана пословична с разцепленията и псевдообединенията си. А
кълнът на Синята коалиция, който гарантираше парламентарно представителство, се оказа дотолкова крехък, че при първия наистина силен удар просто
загина. Показателно е, че този удар дойде отвътре, а не отвън – все едно дали
приписваме авторството му на ГЕРБ, или на СДС.
На трето място, фрагментацията логично доведе до неспособност за политическо представителство дори на местно ниво – класическата десница загуби битката в „сините бастиони“, т.е. в няколкото големи града като София и
Пловдив. Неизбежният резултат на всичко това беше деградацията на политическите отношения между политически субекти към лични отношения между
отделни лидери с все по-малоброен личен електорат.
В този смисъл класическата десница няма да липсва никому – тя отдавна се
бе откъснала от реалния живот, а и българското общество отдавна беше престанало да се интересува от нейните лични драми. Завалелите след изборите оставки
на „малки“ и „големи“ лидери – от Ив. Костов до Любен Дилов-син – вече не
изглеждат като нормално и дължимо политическо поведение, а като закъснели с
години некролози на все още ходещи политически трупове. Тепърва класическата десница ще изчислява поражението си с целия риск да остане в омагьосания
непродуктивен кръг на търсенето на отговорност и вина. Тепърва тя ще трябва
да строи мостове там, където отдавна не ги е имало – осъзнавайки болезнено
липсата на идеология, или, както е модерно да се говори, общ проект. Тепърва
тя ще търси адекватен модус за новото си съществуване – една нерешена през
годините и може би нерешима задача: дали да е коалиция от отделни партии,
или една голяма единна партия. Тепърва тя ще трябва да усвоява именно това,
с което толкова се е хвалила, без особено да го е притежавала – демократичния
рефлекс, без който всяко различие става враг. Тепърва ще трябва да примирява
непримирими довчерашни съратници, които, все едно на първа или втора линия,
ще са лицето на тази десница поне още известно време. Тепърва тя ще трябва да
търси нови и необременени лица – при положение че заради старите едно цяло
поколение пропусна шанса си да влезе в реалната политика. Накрая, тепърва тя
ще трябва да изтрие клеймото от челото си, т.е. да отхвърли обществената стигма,
толкова упорито наслагвана от самата класическа десница.
Повече от ясно е, че тези процеси ще отнемат немалко време, ако въобще
се състоят. Трудно е да се повярва и че сред представителите на тази десница
ще се намерят искрени и истински апостоли, които да тръгнат сред хората, тъй
като дясното всякога се е самовъзприемало като елитарно и достъпно едва ли
не само за малцина окултно познание. Най-вероятно новата-стара мантра ще
стане „обединението“, по-скоро във формата на широко движение с цел някакъв успех на европейските избори. Ще търсят нови лица в експресен порядък,
които да онагледят промяната. Шансовете за успех на местните избори обаче
не са големи, а това – поне в България – е най-малко половината от реалната
политика, тъй като там са най-малко половината от реалните ресурси. Не е за
пренебрегване и фактът, че невлизането в парламента означава загуба на дър-

43

ПОЛИТИКА
жавно финансиране за партиите от класическата десница, което ще ги обрече
на търсене на спонсори, процес, който у нас по-скоро е създавал зависимости,
отколкото е решавал проблеми.
Но съществува и един друг проблем, заради което написах, че финалът на
тази десница е логичен и предизвестен само на пръв поглед. Той се корени в онези
7–10% избиратели, които все още не искат да се припознаят в ГЕРБ. Така класическата десница попада в капан: да има един свил се и свиващ се електорат, който
все още съществува, но не може да намери своето политическо представителство
в лицето на тази десница. Рисковете са ясни: тези избиратели могат окончателно
да изоставят опитите си да търсят представителство встрани от ГЕРБ, особено
ако бъдат активирани чрез антикомунизма, но по-вероятно е те да останат верни
на една нова класическа десница. Проблемът е, че те са малко, за да натежат в
близко бъдеще за определянето на българската политика. Така, от една страна,
класическата десница е мъртва и надали скоро ще се върне към пълноценен живот, но, от друга, тялото й – макар слабо и изтерзано – е все още живо.

Перспективите пред българския национализъм
Резултатите от изборите показаха, че тази опция в българската политика
съществува. Нещо повече, тя се удвои, защото освен Атака в играта влезе и
НФСБ. Така тези две партии са четвърта и пета политическа сила, оставяйки
след себе си както класическата десница, така и партията на М. Кунева. Трудно
е да се правят категорични прогнози за бъдещето на този феномен. Причините
са няколко.
Първо, подкрепата за национализма е ситуационна – тя експлодира при
криза и умира в нормална обстановка. Допреди няколко месеца Атака надали
щеше да влезе в парламента, но „внезапно“ подадената оставка на кабинета на
ГЕРБ я върна към нов живот. Що се отнася до НФСБ, прогнозите са още потрудни, тъй като това е нова формация с неясни биография и бъдещи цели.
На второ място е проблемът със ситуирането на национализма по скàлата
ляво–дясно. Макар повечето наблюдатели да твърдят, че това е дясна партия,
аз никога не съм имал съмнения в нейната крайна лявост. Именно тази политическа амбивалентност е давала на Атака гъвкавостта да заема твърде често
диаметрално противоположни позиции, стига те да й дават шанс да оцелее.
На трето място е неразличимата симбиоза между национализъм и етатизъм, която отново дава възможности за преместване на акцента според ситуацията било към едното, било към другото.
Независимо от тези три причини съществуват няколко факта, които изглеждат трайни. Българският национализъм зае своята ниша в политическата
география на България. Атака възникна през 2005 г. и вече има натрупана история от успехи и поражения. Засега тя можа успешно да се справи с множеството
напускания и разцепления главно благодарение на своя лидер. Национализмът
е в състояние да задава понякога дневния ред на обществото, както се случи с
американските бази у нас, с национализацията на ЕРП, със скорошните протести срещу цената на тока. Ако към Атака добавим НФСБ и ВМРО, ще видим,
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че електоралният потенциал на българския национализъм е сходен по обем с
потенциала на класическата десница, т.е. той не може да бъде пренебрегнат с
лека ръка. Още повече след като на хоризонта не се задава скорошно излизане
от кризата, т.е. след като хранителната среда за крайни, популистки и националистически платформи съществува.
Разбира се, има и рискове пред българския национализъм. Той продължава до голяма степен да е личен проект на В. Сидеров и по този начин е зависим
от биографичната траектория на този човек. Периодичните конфликти вътре
в Атака показват, че партията не е окончателно консолидирана или, най-малкото, че е изложена на вътрешна и външна ерозия, доказателство за което е
купуването на нейни депутати от ГЕРБ в миналия парламент, както и фактът,
че всъщност НФСБ е до голяма степен бащата на Атака, ако се съди по това, че
тя тръгна от телевизия СКАТ, която пък сега стои в основата на НФСБ.
Големият проблем с българския национализъм обаче остава подкрепата
за него, поне в този му вид. Очевидно българското общество е годно да приема
подобни рецепти, независимо че те са в разрез както с геополитическата ориентация на българската държава, така и с направения икономически избор за
капитализъм и пазарна икономика. Но ако предлаганите решения не изглеждат
верни, най-притеснителното е, че констатациите, върху които стъпват, изглеждат точни. Непредставителността на политическата система, неспособността на
държавата да функционира в интерес на собствените си граждани, огромният
брой излишни и отхвърлени поради икономическия порядък хора, срастването
между престъпност, държава и политика са все факти, които ще остават незаобиколими фактори в обществения живот, докато политическият елит свенливо
извръща глава от тях.

Перспективите пред ДПС
Спокойно можем да кажем, че ДПС е големият победител в тези избори.
Ясно си давам сметка, че тази теза е дискусионна, още повече че тя не е широко
застъпена, особено след като резултатите за Движението на избори се приемат
едва ли не за даденост. Какво имам предвид?
За начало нека проследим пътя на ДПС в последните години. То участва в
два последователни управленски мандата – на НДСВ и на БСП/НДСВ. За това
време ДПС стана нарицателно за корупция, преяждане с власт, безпардонност и
безогледност. Като резултат то беше остракирано не само от политическите партии, но и от самото общество и затворено в етническите си граници. Излизайки
в опозиция през мандата на ГЕРБ, то трябваше да се справи със загубата на властта, (само)убийството на личния секретар на А. Доган и напускането на втория
човек в партията К. Дал, който успя да привлече на своя страна и подкрепата на
турската държава, и лидера на младежката структура в партията К. Исмаилов. С
други думи, пред ДПС стояха сериозни проблеми от вътрешен, външен и международен характер. Как успя ДПС да се справи с тях и отново да е във властта?
Встрани от очите на публиката и без скандали то успя да смени дискредитираните си дейци като Е. Етем и Н. Кабил, да неутрализира непокорните като
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М. Дикме и К. Дал, като не допусна значим пробив нито в „своите“ райони,
нито сред изселниците в Турция. Това беше процесът на вътрешно преструктуриране, чиято цена беше оставката на А. Доган като председател на партията и
минаването му на втори план. Издигането на Л. Местан – далеч по-необременен, консенсусен, неконфликтен и диалогичен лидер, даде възможност на ДПС
да изгражда нов облик и да търси нов път.
Процесът на външна експанзия е свързан с два факта. Първо, т.нар. опозиционност на ДПС по времето на ГЕРБ всъщност се оказа мълчалив пакт за
ненападение. Чрез медийната си империя Движението гарантира комфорт и
подкрепа на Б. Борисов, а той от своя страна не подложи на репресия нито един
кадър на ДПС, дори напротив – А. Доган бе публично оправдан за консултантския си договор, ЦКБ, която стои зад империята на Д. Пеевски и оттам зад
ДПС, продължи да акумулира държавни средства, но най-важното – язвата на
българската икономика – „Булгартабак“, заради чиято приватизация паднаха няколко правителства, тихомълком беше харизан на Движението. По този
начин то не само окончателно затвори кръга от обръчи около своя електорат
– етнически, икономически и териториален, но и получи мощен икономически
ресурс, с който направо може да изнудва българската държава, свидетелство за
което е продължаващата държавна помощ за отглеждане на тютюн, независимо
че подобна практика трябваше да приключи преди години според договора за
присъединяване на страната към ЕС.
Вторият факт е свързан с излизането на ДПС от етническите му граници и
традиционните му крепости и с рекрутирането на все повече българи във всички ешелони на Движението. Това може да бъде обяснено с активната и успешна
работа на Движението сред малцинствата – роми и помаци.
В заключение, ДПС успешно запазва позициите си в българската политика,
парирайки всички опити да бъде изместено като балансьор – явен или неявен
– в управлението. Факт е, че тази политика се постига без предизвикване на конфронтация – етническа или социална. То показва и способност да абсорбира
вътрешните си конфликти, без да разрушава вертикалната структура на властта
вътре в партията и без да допуска създаване на свои дубликати. Единственото,
което все още остава като задача пред ДПС, е да си върне подкрепата на турската държава, което изглежда въпрос на време. Така днешният резултат е, че
Движението е отново във властта и то отново в позиция, която му гарантира
минимални щети при евентуален крах на правителството, при това с все повече
разширяващи се позиции и в по-ниските етажи на държавната администрация.
По всичко личи, че последната неизпълнена задача във вътрешен план остава
влизането на ДПС в службите за сигурност и в съдебната система.

Перспективите пред БСП
На пръв поглед изглежда, че БСП е единствената партия, която е увеличила подкрепата си на предсрочния вот, и така тези нови 200 000 гласа са един
несъмнен успех. Аз ще застъпя обратната теза – че тя не успя категорично да
спечели тези избори.
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На първо място, БСП не успя да прекърши подкрепата за ГЕРБ и да се качи
на вълната на успеха след 4 години в опозиция. Този факт е особено видим в
големите областни центрове, в които почти без изключение партията губи от
ГЕРБ – а именно те са гръбнакът на електоралния корпус в национален план.
На второ място, БСП не успя докрай и изцяло да подреди своята къща. Заявеният „ляв завой“ беше добре приет от нейните членове и симпатизанти и дори
публично защитен от председателя й и разписан в партийните документи на последния конгрес. Той напълно съответства на идеологическата същност на партията. Въпреки това под напора на извънредните обстоятелства голяма част от
тези предизборни обещания бяха жертвани. Освен това т.нар. подмладяване на
депутатския корпус – по принцип правилно и необходимо – се оказа закъсняло,
но пък удобно създаде групи от висши функционери, които надали ще пропуснат
шанса си да повдигнат въпроса за отговорността при един неуспешен мандат.
На трето място, БСП не успя да реши травматичния за себе си и станал
вече исторически въпрос за съюзника. Виждането, че ДПС е естествен и верен
партньор, не почива на сериозни основания, като пренебрегва както историята
на българския преход, така и простичкия факт, че Движението всъщност играе
– и то добре – за себе си и няма никакви скрупули да изостави БСП при нужда,
за което свидетелства и прословутата фраза на А. Доган за „порциите“ непосредствено преди изборите през 2009 г., която костваше на партията немалко
мандати. Това, което очевидно трудно се разбира, е, че подкрепата на ДПС е
целувката на Юда за БСП – партията неизбежно губи в перспектива от тази
подкрепа, а Движението неизбежно печели от нея.
На четвърто място е самата сглобка на новото правителство, която поставя партията в изключително уязвима позиция. От една страна, то е съставено
с нейния мандат, което ясно посочва кой ще носи политическата отговорност
за действията му, а, от друга, то се афишира пред обществото като „програмно“
и „експертно“, т.е. политически неутрално. Освен това то е зависимо от винаги
несигурната подкрепа на Атака и е блокирано от ГЕРБ за решенията, изискващи квалифицирано мнозинство. Подобна сглобка превръща БСП в носеща конструкция на едно правителство, в което тя все по-малко ще има право на глас,
но изцяло ще консумира пасивите му.
И докато всички тези рискове и проблеми изглеждат тактически, голямото
предизвикателство е в стратегически план и се корени в загубата на политическа ориентация. Става все по-неясно каква партия е БСП и каква би желала да
бъде. Така нареченото реформиране изглежда отдавна приключил епизод, резултатите от който са двусмислени. А докато партията не е наясно със себе си, тя
няма как да поведе българското общество и държавата към ясна и определена
цел: все едно дали е социалдемократическата – че „можем да подобрим настоящето, хуманизирайки го“, или социалистическата – че „един друг, отвъдкапиталистически свят е възможен“. Надеждата, че времето работи за БСП, връщайки
я неизбежно на власт, е пагубна, защото загубата на ориентация всъщност е загуба на историческо време вследствие на проиграни и дори просто пропуснати
шансове. Неизказаната мисъл, останала от времето на А. Луканов и Ж. Виденов,
че въпросът за отговорността постоянно ще бъде премълчаван, защото той от
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своя страна би поставил под въпрос единството на партията, рано или късно
ще се окаже невярна. Сега в партията съществуват достатъчно влиятелни, но
пренебрегнати групи, които ще го повдигнат, и така случилият се вече катарзис
в десницата няма да подмине и левицата, но последиците от него крият риск да
са далеч по-дълбоки вляво, отколкото вдясно. Разбира се, съществува и вероятността – поради спецификата на БСП като уникален политически организъм
– този катарзис никога да не се състои и мантрата за единство на всяка цена да
надделее, но в този случай партията изглежда обречена на едно постепенно, но
постоянно свиване както в електорален план, така и като способност за влияние в обществото. Всички тези хипотези директно зависят от резултатите в
управлението на днешното правителство. Успее ли то да успокои страната, да
отключи икономиката и да овладее социалните дисбаланси, пред БСП ще има
хоризонт за развитие. И обратно, затъне ли това правителство в конюнктурни
и текущи цели и проблеми, БСП ще се изправи пред тежкия вътрешнопартиен
дебат за своето бъдеще.

Перспективите пред правителството и страната
За да преценим трезво възможностите пред сегашното управление, трябва
да имаме предвид следните факти.
На първо място, остава кризата, която е както вътрешна, така и световна.
Тя обективно ограничава възможностите за рязък и дори бърз скок в развитието на страната.
На второ място е състоянието на българската държава, в която преобладава неефективна и раздута администрация, допълнително развратена от управлението на ГЕРБ, когато всяко сериозно действие биваше активирано чрез
санкция свише. Основните социални системи – здравеопазване, правораздаване и образование, функционират все още единствено благодарение на „извънбюджетни трансфери“, т.е. пари на ръка.
На трето място е запушената българска икономика, додекапитализирана и
монополизирана през мандата на ГЕРБ. Тук трябва да добавим явните и скритите от предишното правителство дефицити.
На четвърто място е социалната атмосфера и политическата конфронтация. Макар и затихнали, социалните протести най-вероятно ще се възобновят
с още по-голяма сила през есента и зимата, особено ако има обективна причина
за това. Политическата конфронтация е функция от дълбокото разделение в
обществото и в представителството в парламента, без особени изгледи да намалее във времето.
На пето място е вече споменатата сглобка на новото правителство – липсата на ясен център за вземане на решения и наличието на много и разнопосочни
властови интереси, които трябва да бъдат задоволени в условия на дефицит, за
да се запази подкрепата за това правителство.
Всички тези рискове в близка перспектива определено поставят тежки
проблеми пред управлението. Стратегията на правителството изглежда ясна: от
една страна, да нахрани най-онеправданите и нуждаещи се слоеве от населени-
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ето – майки, деца, младежи, пенсионери, а от друга – да развърже икономиката
чрез мерки в подкрепа на бизнеса. Подобна стратегия изглежда разумна, макар в
никакъв случай да не е лява, а по-скоро „пожарна“, но основният проблем пред
нея е, че първата й част изисква незабавни трансфери „от“ държавата „към“ населението, докато втората част очаква някъде във времето обратните трансфери –
„от“ реалната икономика „към“ държавата. А шансът това да стане ни връща към
способността на тази държава да работи ефикасно, т.е. към омагьосания кръг, в
който колкото държавата е по-въвлечена в икономиката, толкова по-неефективни стават и двете. Доказателството са нескончаемите реформи и опити за реформи през годините, резултатът от които е все така незадоволителен. Именно в това
се корени огромният риск пред правителствената стратегия – тя не е афиширала,
а още по-малко е предприела стъпки за реална промяна в няколко направления,
които вече са станали очевидни дори за непредубедения наблюдател: държавна
администрация, сектор сигурност – МВР и МО, съдебна система, НОИ, НЗОК.
Всички тези сектори поглъщат огромни средства, които не се управляват по найефективния начин и още по-малко в интерес на обществото. А без промяна в тях
България няма да може да се развива.
Именно последната констатация налага известно обяснение. Макар исторически поради слабостта на българския капитал държавата да е влизала в ролята на модернизатор, днес – 23 години след началото на промените – изглежда
ясно, че тази държава нито желае недвусмислено да подкрепи капитала в модернизационното му призвание, нито дори е склонна да го остави да се оправя
сам. Напротив, тя продължава да изсмуква жизнените му сокове, създавайки
монополи – директно държавни като „Булгаргаз“ или закриляни от държавата
частни като „Булгартабак“ или „Главболгарстрой“, като така унищожава пазара и конкуренцията. Истинският проблем обаче е в това, че държавата днес се
оказва все по-малко способна да замести капитала като модернизатор, а поскоро паразитира върху него – например като разпределител на европейските
фондове. Оттам е лесно проследим и обясним отказът на тази държава да изгради реално работещи институции както в икономическата сфера, така и що се
отнася до върховенството на закона – двете места, където е възможен пробив.
Още повече когато едно истинско върховенство на закона би дало и на самото
общество възможност да потърси отговорност от собствената си държава.
За съжаление днес подобни надежди изглеждат неоправдани, защото българската държава е функция на българското общество. Трудно можем да наречем днес това общество модерно, развито и още по-малко годно и готово да се
бори за собствените си интереси. Всъщност, както посочих в предишната си
статия, то е големият губещ от токсичната връзка между капитал, държава и
власт. На този фон трудно можем да видим големи перспективи пред страната
– приобщаването към ЕС като модернизационен процес на догонване е до-голяма степен проиграно, а днес, във времената на криза, самият Съюз не е наясно
как да продължи съществуването си. По-скоро днешната програма-минимум
изглежда като удържане на нещата в някакво положение на нормалност и предвидимост и избягване на крайни варианти като диктатура, която неминуемо
следваше при втори мандат на ГЕРБ. На този фон хоризонтът с възможности
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пред правителството не е широк. Но единствено от сегашното правителство
зависи дали България ще остане в една „ниска орбита“ на развитие – или то
ще намери политическа воля и смелост да разкъса обричащите зависимости. В
този смисъл отговорността на БСП е двойно по-голяма – веднъж като конкретен мандатоносител и втори път като единствената засега политическа структура в българската история, извършила успешна национална модернизация.
P.S.
Случилото се след написването на тази статия събитие – скандалът около
Д. Пеевски – само потвърждава гореизложените тези, придавайки им повече
плътност и песимизъм. В резултат на тези събития е вече незаобиколимо ясно,
че пред БСП, а и пред страната стоят два пътя. Единият – окончателно срастване между организираната престъпност, държавата и политическата власт,
което отрежда на България ролята на вечен маргинал както в ЕС, така и на
Балканите, а на БСП оставя перспективата за неизбежна, макар и бавна политическа смърт. Или другият – разкъсване на порочните зависимости, което би
дало на страната поне шанс за развитие в обозримо бъдеще, а на БСП – шанс да
се върне към истинската си същност на лява партия, а оттам и към нов живот.
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ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ
Трябват нетрадиционни, извънредни мерки за икономическо развитие, справедливост и конкурентоспособност
Иван Ангелов
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Иван Ангелов – член-кореспондент на БАН, професор, доктор
на икономическите науки. Работил е повече от 11 години в ООН.
От 1960 г. работи в Икономическия институт на БАН. Специалист по макроикономическа политика. Ръководител е на научен
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на текущото състояние на икономиката, средносрочни и дългосрочни прогнози. Има над 230 научни публикации, между които 14
монографии.
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овото правителство обяви програмните си намерения. На 10 юни министър-председателят
Орешарски започна консултации с представители на
бизнеса и на синдикатите, а на 13 юни се срещна с
група „независими“ и уж водещи икономисти по политиката на правителството.
Преди да се набелязват мерки за съживяване на
икономическия растеж, трябва да сме наясно от какво зависи той. Често се казва, че е достатъчно да се
намалят регулациите, да се привлекат повече преки
чуждестранни инвестиции, да се даде простор за стопанска инициатива, особено на малките и средните
предприятия. И растежът е осигурен.
Това не е вярно!
Има един фундаментален закон: хората произвеждат, за да потребяват и да живеят по-добре, а не
обратното. Предприемачът произвежда стоки, за да
ги продава и да печели, а не за да пълни складовете.
Преди да започне производство, той проучва дали
има търсене за тези стоки. Търсене ще има, когато
качеството е добро и потребителите са платежоспособни. А те ще са платежоспособни, ако имат доходи.
Предприемач, който не държи сметка за това, е осъден на фалит. Това е толкова просто, че е обидно да
се обяснява.
Търсенето на продукти и услуги бива вътрешно
и външно. То определя структурата на БВП по елементи на крайното използване. Политиката за съживяване на стопанската активност трябва да стъпва на тази
структура. За 2012 г. тя включва 64.3% частно индивидуално потребление на домакинствата, 15.6% държавно потребление, 23.8% бруто капиталообразуване
и 3.7% отрицателна разлика между износа и вноса.
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Платежоспособното търсене на домакинствата определя 64.3% от БВП и
зависи от техните доходи. Без повишение на доходите не е възможно увеличение на потреблението. Съществено повишение на доходите на домакинствата е
възможно само чрез тотална структурна и технологична модернизация на икономиката, която изисква много време (10–15–20 и повече години) и многомилиардни инвестиции.
При сегашната си бедност българските граждани не могат да чакат толкова
дълго. Те се нуждаят от бързо повишение на доходите, за да посрещат насъщните си нужди. Такова повишение през тази и следващата година е възможно
само чрез преразпределителните механизми. Това може да стане главно с данъците – чрез облекчаване на финансовото бреме на бедните и на част от средните
слоеве, т.е. на 2.3–2.5 млн. заети лица, а с техните семейства – около 5.0–5.5 млн.
души, и пренасянето му върху заможните и богатите – 300–400 хил. души.
Тази трансформация на финансово бреме няма да е благодеяние за бедните и средните слоеве, а възстановяване на грубо нарушената справедливост
през последните 24 години, когато производителността на труда нарастваше
два пъти по-бързо от доходите и се мълчеше за това. Ако се прилагаха европейските принципи за оценка на труда и за рационално съотношение между
заплати и производителност, при достигнати от България 46% от средния в ЕС
БВП на човек от населението, би трябвало да имаме сходно ниво и на реалните
заплати у нас. А те са едва 25% от средните в ЕС.
Ще помогнат ли набелязаните в консултациите на премиера мерки за постигане на необходимия минимум от доходи, гарантиращи съответно увеличение на потреблението, а следователно и на БВП? Някои от обсъжданите мерки
(ограничаване на излишните регулации, редовни разплащания на държавата
и общините с бизнеса, достъп на повече фирми до държавни поръчки и т.н.)
може да допринесат за съвсем скромно оживление през следващите 1–2–3 години, но това не осигурява обрат в стопанската активност. Дори предприемачите
да произвеждат повече стоки, няма на кого да ги продават поради липса на търсене. Мерките за увеличение на майчинските и на други помощи също могат да
помогнат на ограничен кръг хора, но в сегашните им скромни мащаби са капка
в морето. Това са социални трохи, които не създават допълнително търсене на
продукти и услуги.
Най-бързият и най-лесен начин за увеличение на доходите на бедните и
средните слоеве, консумиращи предимно местни стоки, е данъчната реформа, която препоръчах в предишни публикации. Тя включва: преустройство на
плоския данък върху доходите на физическите лица в умерено прогресивен до
20% с необлагаем минимум; въвеждане на семейно данъчно облагане на доходите; замяна на плоския корпоративен данък с умерено прогресивен до 20%,
съчетан с въвеждане на необлагаем минимум за печалбата на малките фирми;
нулево облагане на реинвестираната печалба за следващите 10 години и ползване на ускорена амортизация за новодоставени машини и съоръжения.
Повече подробности по предлаганата данъчна реформа се съдържат в моите статии в „Дума“ от 11 април и 4 юни 2013 г. Такава реформа може да намали
годишния данък върху доходите на тричленно семейство с двама работещи от
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1920 лв. на 228 лв., а с един работещ и при семейно облагане – до никакъв данък. Това скромно увеличение на разполагаемия доход може да се почувства
от началото на 2014 г., а само в частта му за възстановяване на необлагаемия
минимум в семейство с двама работещи – с 816 лв. още през тази година, ако
реформата бъде въведена сега. Това бързо, макар и скромно, повишение на доходите ще повлияе веднага върху потребителското търсене на местни стоки за
няколко милиона домакинства. И още по-важно – правителството ще спечели
доверието и подкрепата на милиони граждани.
Някой може да възрази, че бюджетът няма как да се лиши от такива приходи и няма откъде да набави необходимия допълнителен ресурс. Извънредната
обстановка обаче изисква извънредни мерки за смекчаване на натрупаното в
обществото напрежение и за отговор на огромните очаквания за подобрение.
В такава ситуация, първо, съображенията за балансиран или нискодефицитен
бюджет отстъпват временно на заден план, докато настъпи нормализация, и
второ, необходимият ресурс може да се набави чрез форсирани мерки за подобряване на събираемостта поне с един милиард лева (главно чрез ограничаване
на контрабандата и на сивия сектор) и чрез бюджетни съкращения в текущата
издръжка поне с 10%, което ще осигури около 700 млн. лева. Много е важно
правителството да разбере сериозността на положението. Ако не бъдат взети
бързи мерки, последствията са непредвидими. Бездействието или погрешните
действия ще ни струват много по-скъпо.
Държавното потребление чрез бюджета през 2012 г. е 15.6% от БВП. Всяко съкращение на бюджетните средства за здравеопазване, образование, наука,
социално подпомагане, финансиране на социалноосигурителната система, на
съдебната система и т.н., които могат да се нарекат производителни, ще ограничава държавното търсене, а следователно и БВП. Затова те не трябва да се
съкращават, а да се използват по-рационално.
Трета съставка на вътрешното търсене са инвестициите, които осигуряват
23.8% от БВП през 2012 г., а само инвестициите за основен капитал – 21.4%.
Колкото повече са инвестициите за основен капитал, толкова по-голям е техният принос за растежа на БВП. Положението у нас е драматично. При 29.4
млрд. лв. през 2008 г. инвестициите през 2012 г. спаднаха на 16.8 млрд. лв. Без
масирани инвестиции за тотална структурна и технологична модернизация на
икономиката и за създаване на съвременен човешки капитал не е възможно
увеличение на производството, повишение на производителността, на конкурентоспособността, на заетостта и доходите през следващите години.
Важна съставка на БВП е външното търсене. То се определя като разлика
между износа и вноса. Ако тя е положителна, се прибавя към вътрешното търсене, а ако е отрицателна, се приспада. През по-голямата част от последните
10–15 години тя е отрицателна. През 2012 г. е минус 2.9 млрд. лв., или 3.7% от
БВП. За първото тримесечие на 2013 г. е още по-лошо.
Обемът на външното търсене зависи главно от износа – от неговия размер, структура, импортоемкост и най-вече от конкурентоспособността на нашите продукти. България изнася на човек от населението 3–4 пъти по-малко
от Чехия, Словения, Словакия и Унгария и 13–15 пъти по-малко от Белгия и
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Холандия. Картината е отчайваща. Структурата на нашия износ е примитивна.
Високотехнологичните стоки са едва 3–4%, при 18–20% средно в ЕС.
По конкурентоспособност на продукцията сме на едно от последните места в ЕС. По оценки на Световния икономически форум за 144 страни със 111
показателя, по 39 показателя сме от 61-во до 100-тно място; по други 39 – от
100-тно до 132-ро място; по 19 – сме след 110-о, по 10 – след 120-о и по 2 – след
130-о. България не може да разчита на значително повишение на конкурентоспособността през следващите 10–15 години.
В сегашната ситуация няма друга възможност, освен чрез преразпределителните механизми да се постигне бързо, макар и скромно, повишение на
доходите, а чрез тях – на потреблението на няколко милиона българи. За съжаление по това не се говори! С помощта на леко повишеното потребление ще се
поддържа и минимален растеж на БВП. През това време следва да се изработи
Стратегия за догонващо социално-икономическо и научно-техническо развитие на България до 2030 година. В рамките на тази стратегия да се вземат радикални мерки за тотална структурна и технологична модернизация на икономиката; за форсирано развитие на здравеопазването, образованието, науката,
иновациите; за укрепване на институциите; за подобряване на макроикономическото и на фирменото управление; за по-ефикасно регулиране на дейността
на монополите и на поведението на чуждите капитали у нас; за смекчаване на
бедността и ограничаване на социалната поляризация; за постепенно овладяване на изострящата се демографска криза; за опазване на околната среда; за
ограничаване на престъпността и корупцията.
Темите на разговорите на премиера с представители на бизнеса и на синдикатите и с „независимите“ икономисти бледнеят по значимост в сравнение с
очертаните дотук предизвикателства. Има далеч по-важни теми, но по тях не
се говори.
Няма друг път към благоденствието. С хилава икономика и разграден държавен двор не се провежда силна социална политика. Това, което сега може и
трябва да се направи бързо, са някои социални кърпежи с инструментите на
преразпределителната политика, за да почувстват трудовите хора, че най-сетне
правителството се грижи и за тях.
В тази екстремна социално-икономическа и политическа обстановка спечелването на доверието на трудовите хора и на честния бизнес е далеч по-важно от ниския бюджетен дефицит. България може спокойно да си позволи през
следващите няколко кризисни години бюджетен дефицит около 3% от БВП,
още повече че имаме достатъчна зона за финансово маневриране поради ниския държавен дълг – около 18% от БВП, при очакван средно за ЕС през тази
година около 89%. За финансиране на предложената стратегия България може
да допусне увеличение на дълга през следващите години до 25–27% от БВП без
рискове за финансовата ни стабилност.
Много е тревожно, че г-н Орешарски търси съвети по икономическата политика на погрешни адреси: Института за пазарна икономика, института „Отворено общество“, Центъра за либерални стратегии, Индъстри уоч, Центъра за
изследване на демокрацията, Центъра за икономическо развитие. Това са все
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гръмки названия с бедно съдържание. На тези адреси с активната помощ на
сервилните медии се проповядва отричаната вече по света неолиберална политика. Оттам лъха на смрад от пазарен фундаментализъм. Дори в МВФ бият
отбой напоследък, отказват се от някои елементи на тази догматична либертарианска политика.
Жалко, че нашият премиер се свързва с такива демодирани съветници и с
това ги легитимира. Със своите съвети те ще провалят него, партията мандатоносител, а и България! Жалко, че той не го разбира! Затова не мога да мълча!

Владимир Гоев
ПЕЙЗАЖ ОТ БАЛЧИК
1965 г.
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Михаил Мирчев – професор, доктор на социологическите науки,
преподавател в УНСС, в СУ „Св. Кл.
Охридски“ и в Бургаския свободен
университет, където е бил завеждащ катедра „Социални дейности“. Работи в областта на социалната стратификация и мобилност, на възпроизводството
на населението, на теоретичните изследвания на социалното
управление и др. Автор е на множество научни публикации и емпирични социологически изследвания и анализи. Научен ръководител е на Агенцията за социални
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реходът (1989–2007) и Кризата след 2008, която
неочаквано го продължи и дооформи, промениха системата на обществото в България. Трансформациите бяха не само изключително скоротечни, не
само шокови за огромната част от българската нация,
но и всеобхватни – във всички сфери на обществото,
в начина на неговото функциониране, в институциите, нормите и морала му, в глобалното позициониране на България.
По същество бе сменен структурно-функционалният модел на обществото:
(1) От „социалистическо“1 то стана „капиталистическо“2 – бяха подменени икономическите, класовите и ценностните принципи на „общественото
инженерство“, обществената собственост бе приватизирана, едрият капитал, банките и крупните стопански активи бяха денационализирани.
(2) Реорганизирана бе властовата институционална структура, а заедно с нея и цялостният механизъм на функциониране.
(3) Рязко бе преместена точката на равновесие и
оста на външното адаптиране на България – от европейския Изток към презокеанския Запад.
(4) Официалната морална система и публичната
йерархия от ценности бе безмилостно обърната – в
посока към нихилизма и самоподценяването, егоизма и бруталността, бе изкривена представата за пълноценност на човешкия живот.
(5) Въведена бе нова „демократична“ цензура в
медиите, учебниците и публичното говорене – според лексиката и идеологемите на западния либерален
фундаментализъм.
(6) Основните социални групи и слоеве размес-
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тиха своите позиции – формира се нова олигархична каста, въоръжена с частен
икономически монополизъм и политическо надмощие.
(7) Дистанцията между елити и низини в обществото от егалитарен модел
прескочи в крайностите на критична поляризация – класово-съсловните отношения в обществото станаха откровено бездушни и жестоки.
(8) Обществената психика премина от устойчива нормалност към екстремност и лабилност.
(9) Обществото, нацията и населението като цяло бяха изтощени от стъпаловидно и шоково градирана криза. Тя продължава вече трето десетилетие
– емиграционно-трудова, професионално-съсловна, национално-възпроизводствена, емоционално-психична. Достигна се до изтощеност на нацията, интелигенцията и производителните слоеве от населението.
Новият обществен модел съответства на доминиращите политически императиви, идващи преди всичко от САЩ, но засилвани като действие от Европа
на Брюксел и Берлин (на Барозу и Меркел). Новото общество има стратификационен профил подобен на обществото с „либерална държава“ в САЩ, вместо
на обществото със „социална държава“ в Германия, Гърция, Чехия.

Всичко това означава ли, че Преходът е завършил?
От 10-ина години насам се изговориха и написаха много неща по повод
характера и края на Прехода. Разбира се, има много апологетика на сегашното общество, съчетана с нихилизъм спрямо предишното. По-периферни, но
напоследък все по-речовити, са противоположните гласове – заредени с носталгия по миналото на социализма, съчетана с нихилизъм спрямо настоящето.
Сред тези две идеологизирани крайности на „анализа“ за Прехода се наместват
редките реалистични интерпретации. Чрез тях някои колеги и анализатори се
опитват да контролират идеологизирането на оценките и да правят обоснован
анализ въз основа на балансирана съпоставка между плюсове и минуси3.
Аз лично се стремя да анализирам Прехода и кризите му, както и Кризата
след 2008 г. според фактите, въз основа на достоверна емпирична информация,
в императивите на реализма и здравия разум. И не защото съм идеологически
безпристрастен, а доколкото вярвам в евристичността на обективността. Обективността като най-добра хранителна среда: (1) не само за ефективен политически рационализъм; (2) но и за честно гражданско самопознание; (3) както и
за психично здраве на един народ, който през своята модерна история е бил
принуден на цикли от по 30–40 години да влиза във водовъртежа на обществени революции, да катастрофира и да изтърпява колосални деградиращи процеси, да му организират „шокови“ обществени промени и в началото на всеки
следващ цикъл да се оказва в стартова позиция за „ускорено догонване“ спрямо
някакви „развити страни и народи“4.
В логиката на реализма и обективността търсим ясна оценка за края на Прехода. И как той бе застъпен и продължен от световната криза след 2008 година.
Тук е важно да се каже, че Кризата все още не е завършила, въпреки приспивните оценки и прогнози на западните официозни анализатори и на доско-
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ро властващата партия (ГЕРБ, 2009–2013). Обратно, в последните месеци става
осезаема идващата нова вълна на рецесия и всеобща разтърсваща криза. Президентските избори в САЩ (6 ноември 2012), както и мрежата от горещи войни
в арабския Близък изток и подготвяната война в Иран и Северна Корея забавят
развихрянето на новата вълна на Кризата, отклоняват вниманието, приспиват
гражданската активност. Но те не спират процеса, вероятно само ще натрупат
допълнителна енергия за втората вълна на Кризата.
Нашият Преход като цяло завърши около 2007–2008 г.5, но бе изкуствено
продължен от световната криза, която завъртя и България в своя цикъл: (1)
на допълнително масово обедняване и социално поляризиране; (2) на криминализация на политиката и държавната власт; (3) на провокиране на крайно
десни и крайно леви политически партии и коалиции; (4) на масови площадни
граждански стачки и демонстрации; (5) както и на преместване на гражданската съпротива в интернет мрежите (чрез подобни на Anonymous организации,
които са нещо като съвременно партизанско движение за гражданска свобода и
национална независимост). Коректно е да анализираме системните трансформации на обществото в България в комбинацията Преход + Криза, Преходът
като продължен от Кризата.
Първият край на Прехода, в класово-икономически смисъл, е през 1999–
2000 г. Тогава новата класова структура и идеологическа надстройка в обществото вече са кристализирали – след последователните вълни на „леви“ и „десни“
приватизации, формиране на съответни бизнес кръгове и капиталови общности, както и след одесняването на социалистите. Тогава България получава и
официално признание от Европейския съюз, че вече сме направили Прехода и
сме станали функционираща пазарна икономика и демокрация от западен тип.
Пазарна икономика – съгласно императивите на Вашингтонския консенсус,
подчинена на структурите на световните корпоративни монополи, функционираща под контрола на МВФ и Световната банка, пазена от НАТО. Западна демокрация – има най-различни демокрации и затова следва изрично да се
уточни, че става дума за демокрация от съвременен либерален западен тип, със
съответната политическа и идеологическа, ценностна и медийна надстройка и
инструменти, удобни медии и „вразумено“ масово съзнание.
През 2007–2008 г. е вторият край, геостратегическият финал на Прехода. Преди това България беше подготвяна, но не изцяло асоциирана периферия в
новата имперска конфигурация (Западната, с център САЩ). Членството й в ЕС
от 1.I.2007 г. я премести спрямо условната и практическата граница на Западния
свят – от външната страна мина откъм вътрешната. Важно е да се подчертава,
че България остана типична периферия, само че вече включена – имаща не само
ангажименти и правото да се моли, но и „пълноправност“, т.е. и права да иска.
България получи реален и официален статут на интегрираност в европейския
обществен модел, в политическата и икономическата конструкция на ЕС.
Тук е важно да се каже, че обективно България остава в позиция на маргинална държава и маргинализирано общество – до 2006 г. като стояща между два
свята, откъсваща се от единия и стремяща се към другия; след 2007 г. като страна, която иска да възприеме новите стандарти и норми, да „догонва развитите“
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си нови партньори, да бъде добра ученичка на привидно добронамерените си,
но високомерно назидателни нови професори, на новия си властови „биг брадър“ и корпоративните му представители.
Важно е още да се каже, че България в новата имперска структура е периферия на периферията на периферията. Ние сме 3-ти или 4-ти периферен кръг
спрямо центъра САЩ и 2-ри или 3-ти кръг спрямо центъра в Брюксел и Берлин. От тази гледна точка трябва да съпоставим геостратегическата позиция на
България при предишната и при сегашната имперска структура. През епохата на Съветската империя (1945–1990) България бе в първия периферен кръг,
докато сега сме в четвъртия периферен кръг. Ето защо тогава България като
сателит на Русия и СССР бе ускорено модернизирана и геостратегически се издигна до високоразвита и престижна страна. Докато сега България като сателит
на САЩ и Брюксел е систематично деградирана, изсмуква се нейният човешки,
финансов, природен капитал. Просто имперската логика си е имперска логика,
тя действа по различен начин спрямо отдалечените от центъра периферни кръгове. Останалото са митологии или сугестивни публични брътвежи.
До момента все още липсват достатъчно задълбочени и системни анализи
в горния структурен ракурс – в ракурса на наложената на българското общество позиция на изключена маргиналност, а после на включена маргиналност.
Официализираната експертна общност панически бяга от такъв поглед при
осмисляне на новото позициониране на България и на неговите деградиращи
последици (икономически, социални, културни, национални). Прокрадват се
само отделни неща в редки публикации, академични анализи и доклади.
Една от хватките на скриването е самоограничаването на сериозни изследователи до краткосрочни прогнози – ясно и точно се характеризират настоящи
негативни явления и процеси, но динамичните редове не се продължават в перспектива от 20–30 или 50–60 години. Най-често това свиване и загърбване на бъдещето съм срещал в доклади на демографи, икономисти, социолози и културолози,
занимаващи се с проблеми на нацията, националната идентичност и етно-народностната структура на населението и с трудовите ресурси на страната.
Горната игнорирана тематика е широко обсъждана единствено в алтернативни медии и анализи, стоящи на крайни анти-САЩ, анти-ЕС и анти-Глобализационна позиции. Но в този краен ракурс рационалното в техните анализи
потъва в глуха периферия, става емоционално и психически невъзприемаемо
от публиката просто защото екстремизмът и крайният критицизъм плашат масовия човек и той затваря очите и ушите си. За да се получи по-масова гражданска чуваемост и активен отклик, очевидно са нужни критики по-балансирани
и с по-умерена лексика. Само в такава форма честните и същностни анализи
– теоретически и емпирични, политологически и икономически, социологически и ценностни, социално-психологически и културологически – биха имали
широка гражданска чуваемост и съответни градивни политически проекции.
Докато този балансиран критицизъм се бави и трудно се открива на политическата сцена, циничният популизъм се възползва, развихря се безогледно и
нападателно. Така десните овладяха огромния партиен вакуум не само в дясното, но и в центристкото пространство. Изместиха демократичния рационали-
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зъм чрез импулсиране на примитивен ирационализъм (упорито прокламираният антикомунизъм е не само примитивен, но е и ирационален). Ефективно
използваха медийни техники за превръщане на огромна част от електората в
заразена от митове тълпа. Това ярко бе демонстрирано още от „десните“ парламентарни избори през 1997, още по-безогледно през „царската“ 2001 г. Първия
път като апотеоз, втория път като наказание – след 10-годишен популизъм на
тогавашните десни (ОДС, СДС). Още по-ярко и с по-ефективни медийни средства го направиха новите популисти (ГЕРБ и Бойко Борисов) – при изборите
през 2009 и 2011 г. Същият пропагандно-популистки сценарий бе подготвен
за изборите на 12 май т.г. Той бе нарушаван единствено от телевизия СКАТ, в
последната седмица преди изборите, и от телевизия ТV7, както и от голяма част
от интернет медиите.
Третият край на Прехода от гледна точка на качественото ниво на функциониране на системата е 2009–2010 г. Той съдържателно се корени в избора
България да се „развива“ като относително примитивна и субстанциално
обедняла и бедна периферия на Европа и като далечен сателит на САЩ. Стана
чрез: (1) избора на един неблестящ с начетеност човек за премиер и „държавен
лидер“; (2) налагането на нова партийна номенклатура с деградиращо нисък
„административен капацитет“; (3) неприкритото извеждане на официозната
държавна сцена на мутренско-мафиотски субекти, манталитет и порядки; (4)
крайната непоследователност и противоречивост на външната политика на
България; (5) изострянето до нетърпима крайност на социалната поляризация и стагниране до задушаване на националния бизнес, който отказва да се
подчини на партийния рекет на управляващите.
България през 2010 г. бе устойчива обществена система – устойчива, но
на ръба на бедността, в блатото на примитивизма, в клещите на криминални
структури и доминираща публична девиация. Всъщност на изборите през
2013 г. ще се решава съдбоносният за бъдещето на обществото ни въпрос: дали
ще останем в това блато на стабилна деградираност и безпомощност, или ще
започне нов процес на оживление, на връщане на държавата и икономиката
към развитие и модернизиране.
Ако стане второто, това би означавало, че Преходът ще продължи – този
път за да се обърне тенденцията към наистина по-добро за обществото, нацията и държавата ни.
Кризата (започнала у нас през 2009 г., развихрила се през 2012 г.) формира
обществена енергия за реализиране именно на тази перспектива. Много граждански и съсловни общности вече са събудени за борба за оцеляване и след това
модернизиране на държавата, за връщане към демократичност и граждански
контрол върху властта. В този смисъл Кризата може да бъде спасение, оцеляване и след това модернизиране. В този смисъл новото изкуствено продължаване
на Прехода в България е шанс да не сме закотвени на дъното, а да се оттласнем
нагоре и напред. Именно това е посоката на алтернативност на БСП и левицата
в България от 2013 г., както и на здравословни десни, ако такива се появят и
закрепят на политическата и властовата сцена, а също и на патриотичен бизнес
и капиталови среди в България, ако такива има.
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Тук в заключение нека кажа, че Преходът и продължилата го Криза са
системни обществени феномени. Поради това няма как изходът от Кризата и
стабилизирането на обществото след края на Прехода да не бъдат също със
системен обхват, да не обхващат реалната система от функционални връзки и
баланси между основните сфери в обществото.
Изходът от Кризата и новото стабилизиране на обществото на по-високо
качествено равнище предполагат не някакви хаотични и фрагментарни „реформи“. Те изискват една истинска системна реконструкция на сегашния модел
на обществото:
първо, в обществено-доминиращите ценности и адекватното за държавата
и нацията политическо целеполагане;
второ, отново съединяване между политика и власт – овластяване на
публичната „демократична“ политика и демократично избраните официални
власти, което предполага обезсилване и дистанциране на задкулисната власт
на монополния капитал, на криминално-полицейските структури, на чуждите
стратегии и интереси;
трето, граждански модел на политическа активност и национално самосъхраняване;
четвърто, икономическа модернизация и развитие – но като ресурс на нашето общество и система, а не като форма на източване на природен и човешки
капитал извън България;
пето, завръщане към реалностите на правовото общество и реалната демократичност вместо сегашното умопомрачаващо и досадно идеологическо
говорене за тях.
БЕЛЕЖКИ
1
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Предишното общество бе „социалистическо“ – и по същество, и като политическа декларация на властващата партия. То бе „развито социалистическо“ – като цел и донякъде като
реализация през последните свои две и половина десетилетия. То не е било „комунистическо“, въпреки че бе ръководено от Комунистическа партия. Продължавам да се изненадвам от масовата неспособност да се прави и удържа това принципно и фактологично
разграничаване.
Новото общество в България е „капиталистическо“, при това „крайно либерално капиталистическо“, още по-точно то е „глобално монополизирано капиталистическо“ – по същество.
Но не и като политическа декларация от онези, които проведоха шоковата трансформация.
Заместващите и размиващите смисъла идеологеми са „демократично, пазарно, отворено,
свободно, евро-атлантическо, мултикултурално общество“. Разбира се, в тази подмяна има
уловка. Има и страх да се назовават ясно реалностите.
Вж. обстойния анализ и разнообразната информация за Прехода в: Проданов, Васил. Теория
на българския преход. С., Захарий Стоянов, 2012, с. 760; Христов, Иво. Клечим пред пепелището на несбъдналото се българско общество. В. „Култура“, бр. 36 (2998), 26 октомври 2012.
По въпросите за системните трансформации на обществото по време на Прехода и за
методологията на анализа виж: Мирчев, Михаил. Социална динамика и цивилизационно
разслояване. Възпроизводство на населението, човешкия капитал и трудовите ресурси в
България. С., М-8-М, 2009, с. 544.
Вж. Михаил Мирчев. 20 години Преход. Да се смеем ли, да плачем ли? – В: сп. „Понеделник“,
бр. 3/4, С., 2010, с. 13–31. Достъпно на: http://assa-m.com/npechat01.php#10
бр. 5/6 – год. XVI
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ЗАКОНЪТ НА ХАЛИЩЕТО В
БЪЛГАРСКИЯ ХАРАКТЕР
Ивайло Христов

С

Ивайло Христов – доцент по
„История на журналистиката“
и „Народопсихология“ в УНСС. Основни научни трудове: „Йордан
Стубел. Монографичен очерк“
(2001); „Леда Милева. Литературна анкета“ (2001, 2007); „Николай Хайтов. Духовна биография“ (2009); „Гласове за Николай
Хайтов“ (2008, 2009); „Марко Семов в паметта на съвременниците“ (2009); „Тревожната съвест
на Марко Семов“ (2010); „Николай
Хайтов и спорът за гроба на Васил Левски“ (2010, 2012); „Българинът в глобалния свят“ (2011),
„Публицистика и национална самобитност“ (2012).

ъс „закона на халището“ са свързани редица моменти от националното ни поведение. Независимо че е част от инстинкта за самосъхранение на
човека, той е и възлов народоведски закон в историческата ни съдба. Законът на халището е компенсаторен закон. Той разкрива нашата двуполюсност като
народ, често проявявана в склонността едно да мислим, друго да говорим, а трето и четвърто да вършим.
Поведенска нагласа, изречена великолепно в разказа
на Николай Хайтов „Мъжки времена“.
Законът на халището е част от обяснението на
факта, изтъкван от мнозина народоведи, че българският характер е характер на парадоксите и противоречията. В него едновременно съществуват градежът
и отрицанието, трудолюбието и мързелът, омразата
към властта и верноподаничеството. Това означава,
че българинът притежава втора ценностна система.
Един е той, когато е насаме, и съвсем друг, когато е
в по-голяма общност или пред официалната власт.
Под халището народът ни се саморазкрива най-добре. Тогава е на „ти“ със същността си – мисли каквото
си иска и говори както си иска. Съвсем друг е българинът извън халището. „Това, срещу което под халището се е възмущавал, когато излезе на обществения
терен, притиснат от житейските обстоятелства, той
може да го хвали, да го погали, да му се усмихне.“1
Законът на халището ражда реализма и съобразяването в народопсихологията ни. Съобразяването
е наша изконна участ – и по време на турското иго,
и после, след Освобождението. Българинът преди
всичко и над всичко е съобразявал. „Под това иго,
казва Тодор Панов, българинът бил принуден да
скрива абсолютно всичко – чувства, мисли, убежде-
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ния, имущество – от алчното и ненаситно око на турчина и от шпионското око
на гърка. По такъв начин у него се заражда пълно недоверие и дълбока скритост
към всичко. Той привиква да мълчи, да изглежда външно индиферентен даже
и там, където като че ли и камъкът трябва да извика. Започва да се преструва,
да хитрува даже и пред самия себе си.“2 Така се поражда една от трайните ни
характерологични черти – пасивната съпротива и умението, когато работата
опре до кокала, всеки сам да се спасява.
Почти всички наши изследователи, занимавали се с българския характер,
единодушно посочват: българинът е трезвен реалист. Наблюдавайки националното ни поведение, Константин Гълъбов пише: „През всичките си политически
режими от Освобождението насам той (българинът – б.м. И. Х.) е оставал обикновено безмълвен зрител, за да не си навлича беля на главата.“3 Друга специфика
на този реализъм ще отбележи Стефан Гидиков: „Българският реализъм е твърде приземен и същевременно (или по-добре тъкмо заради това) твърде наивен.“
Според него този реализъм ражда „свит“ национален характер, а свитият народ
няма широк замах нито в копнежите си, нито в замислите си и най-малките пречки го карат да се отдръпва и да е безсилен пред големите завои на историята. „Това
е философия на един озаптен оптимизъм, който вкарва надежда там, където се е
запътило отчаянието, но и сдържаност там, където вече пее радостта. Може да се
каже, че цялата българска вселена на радостта е в това – да не се радваме докрай,
когато сме на веселба, но и да не се отчайваме докрай, когато сме дълбоко наранени от съдбата. Вариант или последица на този порив към мъдростта е толкова
немъдрото, но толкова българско – когато сме на работа, да мислим за веселието;
когато сме се събрали на веселба – да говорим за работата си.“4
Атанас Буров също констатира: „Българите са добри търговци, предприемчиви и трудолюбиви, но успяват само в рамките на малката търговия – до
пристанището в Солун, като за това е виновно постоянното съмнение на българина, което го кара на прага на голямата сделка да мисли не за това, което
евентуално ще спечели, а за това, което ще загуби.“
Липсата на размах в българския характер е впечатлила и Никола Георгиев: „Ниска предприемчивост, затваряне в социалния хоризонт до границите на
семейството и на рода, а на социалните интереси до биологичното и общественото оцеляване, самодоволство от ленивата и осигурена полубедност, неверие в
приказките и делата на държавата … консумативна непригодимост към благата, създадени от големия свят, и скептична насмешка и разсеяност, когато дойде
ред до труд и усилията, с които тези блага са постигнати.“5
Оттук и двойствеността в нашето национално поведение, разбирана не
като двуличие, а като двоякост на мерките. Тя се проявява и по отношение на
властта и йерархиите. В душевността на българина винаги ще има две страни
при срещата с властта: едната доминирана от преклонението и покорството, а в
другата се събират омразата и бунтарството. Обикновено българинът се кланя
на политиците си, когато са на власт, макар че „под халището“ ги ненавижда, а
когато види, че са паднали, пръв тича да ги обругае.
Вглеждайки се в масовия човек, Иван Хаджийски точно описва раболепната природа на „второто лице“ на българина пред властта. Ето някои от по-

64

бр. 5/6 – год. XVI

ОБЩЕСТВО
литическите сервилности, отбелязани от Иван Хаджийски: „Раболепно усмихване на представителите и органите на силата за галене на честолюбието им,
търсене на приятелство и компанията им, покани за обяд и за вечеря, именни
дни, пращане на честитки, малки и по-едри подаръци за жената и децата, показване винаги лице на почуда, възхита, дори изумление пред личния гений на
силните, ръкопляскане на успехите им, пускане шепнешком или гласно похвали за тях, за мъдрата им политика, изказване с по-нисък или по-висок глас в защита на делата им, посещения на събрания като безлично множество, излизане
на събрания напред или разписване накрая при оратора или при силните чрез
поздрав и ръкостискания.“6 Неговият последовател Марко Семов добавя: „А
като си легнат вечер с жената – говори точно обратното на всичко онова, което
е говорил или вършил пред онези, при които е бил.“7 Ето защо ние сме силни в отрицанието, но в отрицанието на тъмно, хабейки огромна отрицателна
енергия. Захарий Стоянов пише: „Скрит зад дувара, всеки може да псува“ – т.е.
едно постоянно оглеждане, ослушване и „полягане“ пред всяка власт. Съдбата
неведнъж ни е притискала и, за да й устоим, нерядко се е налагало да се съобразяваме какво да се говори, кога да се говори и срещу кого да се говори. С тази
своеобразна наша черта е свързана максимата: „за всеки случай“, описана ярко
от Иван Хаджийски, но описанието й е заченато още в образа на Хаджи Смион
във Вазовите „Чичовци“.
Неслучайно цялата световна история гъмжи от дуели, а у нас като правило
дуели почти няма. Примерите се ограничават в края на ХIХ век, под влияние на
руските дуели и на дуелите в Западна Европа. „Разприте“ между Петко Каравелов и Тодор Икономов, между Иван Вазов и Петко Славейков, между Стефан
Стамболов и Михаил Савов, между Антон Страшимиров и Петко Ю. Тодоров
не стигат до дуели, а се разиграват в кръчмите или на страниците на печата. Докато в Европа „играе“ шпагата, за българските нрави е обичайно „попържането
зад дувара“, разправата „на тъмно“ по думите на Захарий Стоянов; нанасяне
на удара, когато никой не го подозира. С други думи, „много сме храбри, но на
дуел не излизаме“ – това е един от парадоксите в нашия рационален характер.
Законът на халището не познава пòказната смърт, аристократичните жестове,
абстрактното боравене с понятия като чест и достойнство. За българския характер гибелта на богоизбраните е непозната.
Синдромът на халището е косвено свързан и с проблема „дисиденти“ у
нас, който заслужава по-особено внимание. В поведението на българина преди
Десети ноември 1989 г. съществува следният парадокс, обобщен в един крайно
любопитен и показателен анекдот: Първи парадокс – макар че всички са много
заети, никой не работи сериозно. Втори парадокс – никой не работи сериозно, но плановете се изпълняват. Трети парадокс – плановете се изпълняват, но
магазините са празни. Четвърти – магазините са празни, но хладилниците са
пълни. Пети парадокс – въпреки че хладилниците са пълни, всички, като останат насаме, са против властта. Шести – всички са против властта, когато са
насаме, но на избори 99.99% гласуват „за“. Едва ли може да се намери по-вярно
и пълнокръвно отражение на българската икономическа и нравствена действителност в онези години от този анекдот.
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В книгата си „Въпреки всичко. Моята политическа биография“ (2005) Желю
Желев систематизира предисторията и историята на дисидентството така:
1. Докато Сталин е жив, в Съветския съюз, както и в целия соцлагер вилнее
класическият сталинизъм, за дисиденти и дисидентско движение и дума не може
да става, защото всякакъв опит не за съпротива, а за най-невинно публично изразено несъгласие с официалната политика на режима се наказва със смърт.
2. След смъртта на Сталин (5 март 1953 г.), след ХХ конгрес на КПСС (1956)
и особено след ХХII конгрес на КПСС (1961) започва либерализация на комунистическата система, като тя не престава да бъде тоталитарна с всичките белези на комунистическия тоталитаризъм (еднопартийна система, срастване
на партията с държавата на всички равнища от долу до горе, тотален контрол
над средствата за масова информация, пълен контрол над обществените организации – синдикални, младежки, женски, спортни и т.н.), но диктатурата се
смекчава. Смекчава се терорът, който беше стигнал до абсурдни размери… В
тази атмосфера на изобличения на престъпленията на сталинския режим и на
сталинизма въобще се създава възможност за появата на дисиденти. Това са
хора, които не са доволни от ограничената критика, която ръководителите на
Компартията правят на сталинизма. За тях тя е ненаучна и поради това неубедителна. Тази критика, доведена до нейния логичен завършек, трябва да стигне
до пълно отрицание не само на сталинизма, но и на комунизма въобще.8
За истинска дисидентска опозиция обаче можем да говорим едва след идването на Михаил Горбачов с неговата перестройка. У нас за автентично дисидентство става дума от началото на 1988 г., когато от различни посоки започва лавинообразно непокорство и кара БКП да усети, че властта се изплъзва от
ръцете й. Конкретните стъпки в изграждането на опозицията в България са
следните: на 16 януари 1988 г. в гр. Септември по инициатива на Илия Минев
възниква „Независимо дружество за защита правата на човека“; на 8 март 1988
г. в Дома на киното се основава Общественият комитет за екологична защита
на град Русе, наименуван „Русенският комитет“; в началото на ноември 1988 г.
в 65-а аудитория на Софийския университет се създава „Клубът за подкрепа
на гласността и преустройството в България“; група хора начело с Константин
Тренчев основават синдикалната организация „Подкрепа“.
Същевременно започват конгресите на творческите съюзи, които също са
форма на организирана съпротива. Особено конгресите на Съюза на българските писатели и на Съюза на филмовите дейци, които застанаха фронтално
срещу Политбюро. Словото на Кольо Георгиев пред писателския конгрес е сред
ярките документи на това преломно време. В него с решителност, достойна за
уважение, Кольо Георгиев излага възгледите си за гласността и преустройството
– две възлови понятия в обществения живот непосредствено преди рухването
на социализма, и констатира, че е „изчерпан лимитът на доверие между интелигенцията и ръководните институции“. Знаменит е финалът на това слово: „Накрая искам да завърша с думите на Маркс от предисловието му към „Критика
на Готската програма“: „Аз изрекох своето слово и спасих душата си.“
Независимо от спонтанния си характер, дисидентските прояви у нас обаче
показаха стари, почти увековечени комплекси в българския характер: надига-
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не на глас, но и оглеждане, ослушване, съобразяване. Синдромът на халището,
формулата „за всеки случай“ се проявяват и сега: „Появи се познатата черта в
българското политическо „мъжество“ – Русия отстъпваше, Полша беше вече
друга, Унгария и Чехословакия – също. Имаше панически страх по върховете
– родиха се вече смелите и у нас. Но дори и тогава днешните демократи ги нямаше. Нито един от тях и тогава не се осмели да се обади, на никого името не се
запомни. И все пак типичната, масовата черта – да ставаме храбри, когато не е
опасно, сега излезе отново на бял свят.“9
Интересни са оценките на Петко Симеонов и на Михаил Неделчев за българското дисидентство.
На въпроса – как в „Клуба за подкрепа на гласността и преустройството
в България“ са били заедно Блага Димитрова и Искра Панова, Петко Симеонов отговаря: „И Блага, и Искра бяха толерантни и демократични хора, а „Клубът“ в своето начало беше това: защита на правата на човека и демократичното устройство на обществото. В „Клуба“ членуваха и десетина активни борци:
Христо Радевски, Искра Панова, Брайко Кофарджиев, Иван Николов, Чавдар
Кюранов, Дучо Мундров, Невена Стефанова, полк. Борис Спасов. Това бяха
достойни хора. Заради членството им в „Клуба“ върху тях се изля изключителна омраза. Бяха следени, домовете им бяха подслушвани, бяха заплашвани.
Тяхната референтна среда дотогава е била част от комунистическото движение,
от БКП, от ЦК на БКП, от Политбюро. Те имаха признанието на тази среда.
Младостта им е преминала в името на комунизма. Повечето от тях са рискували живота си заради него. С членството си в „Клуба“ те тръгнаха на бунт срещу
средата си, поставиха на преоценка своята идентичност. Голям кураж е нужен
за такова поведение! Не е вярно, че са влезли в „Клуба“, защото Желю Желев ги
бил излъгал. Тези хора имаха ясното съзнание, че с тоталитарния комунизъм
е свършено. Те знаеха това, разбираха го и не искаха да продължава неговото
съществуване. Виждайки реалността, искаха ясно и определено да кажат, че те
по-нататък не участват в този маскарад“.10
Въпреки всичко обаче усещането за двойственост по отношение на режима
си остава. За състоянието на дисидентството в България Михаил Неделчев пише:
„Общо взето, имахме двойствено отношение към собствената си дейност… От
една страна, беше необходимо да се направят тези работи. А от друга, съзнавахме,
че до голяма степен това е просто буря в чаша вода. Изживявахме го като нещо,
което ни освобождава от страха, от зависимостта, от тогавашната невъзможност
да се кореспондира с висшите институции, но същевременно знаехме, че нашите
акции съвсем не са толкова важни за българското общество.“11
Основната причина у нас да няма масови опозиционни движения както в
други европейски социалистически страни, изразяващи се чрез писани текстове,
отстояване на позиции, надигане на глава „отвъд халището“, се корени в рязката
положителна промяна на икономическия и социален статус на милиони българи
след 1944 г. Модернизацията и издигането на жизненото равнище на населението
толкова повече въздействат и бият на очи, колкото повече страната е изостанала
преди войната. Да вземем за сравнение Чехословакия. Преди войната тя е сред
десетте страни в света с най-високо ниво на индустриално производство, дока-

67

ОБЩЕСТВО
то в България 75% от населението е селско с примитивно земеделие при силно
раздробена собственост върху земята. Чехословакия е страна с дълготрайни демократични традиции, докато в България между двете световни войни гражданската война е почти непрекъсната, като се започне от войнишкото въстание през
1918 г. и фашисткия деветоюнски антиконституционен преврат през 1923 г. и се
завърши с масовата въоръжена антифашистка борба 1941–1944 г. Чехословакия
винаги е била под силното влияние на западните страни, а България – на Русия,
което улеснява създаването на апологетично отношение към СССР. Всичко това,
а съвсем не „овчедушието“ или „робската психика“ на българския народ, както
твърдят повърхностни нихилисти, е основната причина за относителното спокойствие в страната след 1944 година.12
Независимо от напъните на сегашните „демократи“ да се изкарат герои и
мъченици на „антикомунистическата съпротива“, в масовия си вид дисидентството в България разкри за пореден път „закона на халището“, т.е. познатата българска двузначност: от една страна, несъгласие и мърморене, а от друга
– съобразяване и нагаждане около властта. Дори могъщата антитоталитарна
вълна, на която бяхме свидетели в началото на 90-те години на миналия век, не
извади българина „извън халището“.
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РУСКОТУРСКАТА ОСВОБОДИТЕЛНА ВОЙНА
18771878 г.  ИСТОРИЯ И МОРАЛ
Румен Попов

Н

Румен Попов – контраадмирал
о.р. Завършил е Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
и Военноморската академия в Ленинград (Санкт-Петербург), бил е
командир на подводница, офицер
от Щаба на Военноморския флот
и от Генералния щаб на БНА, началник на Висшето военноморско
училище „Н. Й. Вапцаров“.
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ямам за цел да навлизам в дебрите на европейската политика и история за причините, довели
до Руско-турската война от 1877–1878 г., за хода на
войната, за Плевен и Шипка, за Санстефанското примирие и трагичния Берлински мирен договор. Ще
маркирам само главните причини за нейното избухване и крайните резултати.
Русия води седем войни с Турция. В някои от тях
армията й провежда операции в българските земи и
по Черноморското крайбрежие повече от година.
През 1768–1774 г. руски войски, под командването на
Суворов, навлизат дълбоко в българските земи. На
9 юни 1774 г. при Козлуджа (Суворово) те разбиват
армията на турците и на 21 юли 1774 г. в Кючук Кайнарджа е подписан мирен договор. През 1806–1812 г.
руски войски, командвани от Кутузов и Багратион,
отново навлизат в Добруджа. През 1828–1829 г. войските на Дибич Забалкански дълго време заемат позиции около Девня, а руският император Николай І
наблюдава блокадата на Варна от борда на флагманския кораб „Париж“ в ескадрата на командващия обсадата адмирал Грейг. По-късно руските войски настъпват по Черноморското крайбрежие и през 1829 г.
овладяват Одрин. Там войната приключва с Одринския мирен договор.
Нито тези войни, нито по-раншните донасят
свобода на българския народ. Могат да се изброят
много причини за това и най-важната от тях е: българите не са заявили достатъчно гръмогласно пред
света, че има такъв народ на Балканите, че той е жив
и достоен за свобода. Априлското въстание, с цялата
негова героична наивност и последвалите го жестокости, пожарища и кланета, събуди съвестта на инбр. 5/6 – год. XVI
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телектуалния и политически свят – той видя, че освен Италия и Унгария има и
друг християнски народ в югоизточната периферия на Европа, със славно минало и културен блясък, който векове наред е угнетяван и потискан.
В братска Русия отзвукът на априлската трагедия не спря до приемните
на министерските кабинети и до сбирките на славянофилите. Състрадателната
душа на руския православен народ беше разтърсена от преживените от братята
българи ужаси. Тази беше силата, която помогна на император Александър ІІ да
преодолее колебанията си и да обяви Освободителната война.
Съвременникът не може да разбере трудността на това решение, ако не си
спомни, че само 20 години по-рано Русия е претърпяла унизително поражение
в Кримската война, че на Черно море тя разполага само със 7 бойни и 33 спомагателни кораба, а ще трябва да води война на два фронта. По южните граници
на Кавказ Турция има многохилядна армия и тя няма да стои там в случай на
война.
Всеобщият повик на руската културна общественост, на политическия
елит, на духовенството и народа за освобождаване на поробените балкански
славяни подтиква императора към война и оставя на заден план имперските
мотиви. В освободителната мисия на войната е нейната морална сила. Не куполите на „Света София“ и примамливите брегове на Босфора мотивират себеотрицанието на воините и духовния подем на руското общество, неговата
готовност да поеме риска от войната. Именно по тази причина Руско-турската
война от 1877–1878 г. намира непозната дотогава подкрепа от всички европейски страни, въпреки непреодолимите противоречия между тях – нещо, което
никога не се е случвало, когато Русия води войни където и да е.
Ще подчертая два момента от тази война.
Първият. Военната победа на Русия е разрушителна сила, която ликвидира
сковаващата политическа и военна система на Османската империя по нашите
земи. За тази спасителна за българите война тя не поисква полица за разплащане. Историята познава и други освободителни войни. Например Наполеон Бонапарт в края на ХVІІІ век твърди, че води освободителна война в Италия срещу Австрийската империя, но още щом войските му овладяват северната част
на страната, той облага населението с данък за изхранване на „освободителните
войски“, които остават там дълго, докато предизвикват гнева на „освободените“. А командването на руската армия със специална заповед забранява всякакви вземания и облагане на местното население и организира такова снабдяване
на армията си, че след края на войната натрупаното продоволствие се извозва
обратно продължително време (Андрей Пантев: „Винаги ще има варвари“).
Вторият. За пет века робство българите са загубили своя управленски
елит от миналите векове, нямат свои сили за охрана и отбрана. Прогонването на турските власти от нашите земи и ликвидирането на изградените от тях
управленски структури не довеждат автоматично до създаване на българска
държава и държавност. Ние почти никога не се сещаме за решаващата роля на
Освободителите в изграждането на новоосвободената страна, в създаването на
най-простите организационни документи за действия на кметовете и пъдарите, на княжеството. За 9 месеца окупационната руска администрация успява да
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организира Учредителното събрание, което под председателството на главния
„окупатор“ княз Дондуков подготвя и приема Търновската конституция, документа, който направи от освободената територия и народ държавата България.
Най-удивителното е, че самата Русия е абсолютна монархия и няма конституция, но не попречва на освободените българи да бъдат истински независими.
Ние не си даваме достатъчен отчет какво е струвало на изтощената от войната руска държава да отдели въоръжение, муниции, да организира обучение
на новосформираните войскови образувания, чиито воини не са държали в ръката си по-страшно оръжие от овчарската гега. Какво е струвало на руските
черноморци да откъснат от едва възраждащия се след Кримската война флот
няколко катера и лодки, та да създадат флот на братска България. Тази градивна
дейност на Освободителите има не по-малко значение от военните победи на
руската освободителна армия.
Отново ще кажа: няма да разказвам пространно за хода и фактите на Освободителната война, за героизма на Гурко и на шипченци, за безсмислието на
атаките срещу Плевен и за пълководския и инженерен гений на генерал Тотлебен. Руската, българската и световната историческа наука подробно са осветлили всеки момент от тази велика война. Историците твърдят, че по популярност
всред народите на Европа и Америка тя съперничи само с похода на Наполеон
срещу Русия и неговия разгром.
Но, както всяко човешко дело, историографията с времето търпи развитие. Откриват се нови факти, известните получават ново тълкувание, изменят
се политическите обстоятелства и геополитическите приоритети на държавите. Като следствие от това към аналите на историята се пришиват нови страници, цели глави се заключват в дълбоки хранилища със скритата надежда да се
забравят за дълго време, а защо не – завинаги. Тази „подвижност“ не е от вчера
и историческата наука няма да завърши мимикрията си, понеже много често я
пишат хора с желание да я направят удобна за днешна употреба. Понякога тя
рисува с ярки багри желана слава, друг път накърнява тежко народните чувства
и паметта и достойнството на държавата. Каквито и да са причините за преправяне на историята и на резултатите от нея, те винаги ще будят негодувание
и отвращение.
Още Руско-турската освободителна война не е приключила, когато великият руски писател Фьодор Достоевски публикува статия в списание „Дневник“,
което сам списва и издава: „ЕДНО СЪВСЕМ ОСОБЕНО СЛОВЦЕ ЗА СЛАВЯНИТЕ…“ Ще си позволя пространни цитати от тази статия, защото мислите на
писателя се превърнаха в мое терзание. Ето какво пише Достоевски:
„Да дадем свобода на нашата фантазия и да си представим изведнъж, че
делото е завършено, че с настояването и кръвта на Русия славяните вече са
освободени, че турската империя вече не съществува и Балканският полуостров е свободен и живее нов живот… Разбира се, трудно е да се предскаже в каква
форма … ще се прояви тази свобода на славяните … т.е. ще бъде ли това някаква федерация между освободените малки племена …или ще се появят неголеми отделни владения … с извикани от разни владетелски домове владетели?
Не може да си представим в какъв обем ще се появи България… Ще бъдат ли
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всички тези земи и земички напълно независими, или ще бъдат под покровителството и надзора на „европейския концерт на държавите“, в това число и
Русия (аз мисля, самите тези народчета, всички, непременно ще изпросят за
себе си европейския концерт, макар и заедно с Русия, но единствено във вид на
покровителство пред властолюбието на Русия)…
Но все пак, възможно е и сега – точно да се знаят две неща:
1) Рано, или не толкова рано, но всички славянски племена на Балканския
полуостров непременно в края на краищата ще се освободят от игото на турците и ще заживеят нов, свободен и може би независим живот и
2) ...Ето това именно второ, което по най-верен начин ще се случи и ще се
сбъдне, отдавна ми се искаше да изкажа…
– Русия няма да има, и никога по-рано не е имала такива ненавистници, завистници, клеветници и даже явни врагове, както всички тези славянски племена, веднага щом Русия ги освободи, а Европа се съгласи да ги признае освободени.
Ще започнат веднага след освобождаването своя нов живот с това, че ще
изпросят за себе си от Европа, от Англия и Германия например, обещание за
покровителство на тяхната свобода... Ще започнат те непременно с това, че
вътре в себе си, ако не и на всеослушание, ще обявяват себе си и сами ще се убеждават в това, че не дължат на Русия ни най-малка благодарност, напротив,
че от властолюбието на Русия те едва са се спасили при сключването на мира
чрез намесата на европейския концерт, а ако не се е намесила Европа, Русия,
след като ги е отнела от турците, би ги погълнала веднага... Ще издигнат като
политическа, а след това и като научна истина, че ако я е нямало през тези
последни сто години освободителката Русия, то те отдавна сами са щели да се
освободят от турците със своята доблест или с помощта на Европа…
Малко е това, даже за турците ще започнат да говорят с по-голямо уважение, отколкото за Русия.“
Ако бях открил тези думи на великия писател преди деветдесетте години
на миналия век, щях да си помисля, че провиденският му гений го е подвел,
поне в случая с нашия, българския народ.
Знаех от историческите четива за изострените отношения на Българското
княжество и Русия по време на Съединението, за неприязънта, която е предизвиквал генерал Каулбарс с безцеремонното си и оскърбително поведение в
качеството си на представител на Русия в Княжество България. Симеон Радев
в „Строителите на съвременна България“, не без основание, го определя като
„…глашатай на един самодържец и impresario (импресарио) на една революция…“. Знаех за непоколебимата защита на националното достойнство, която
регентите и правителството в онези смутни времена отстояват. Но знаех и словата на благодарност към Русия, които произнася гордият Стамболов на другата година, след Съединението.
Знаех, че из цялата страна костите на загиналите за освобождението руски
воини почиват в мир под гранита на безброй паметници и паметни знаци, свято тачени и пазени през годините.
От 1941 г. България политически и военно е обвързана с оста Рим, Берлин
и Токио и по такъв начин е на страната на враговете на СССР и на Русия. Но и
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през 1941, както и през 1942 и 1943 г. ние, учениците от пловдивските училища,
на 3 март задължително полагахме цветя пред паметника на Освободителите,
издигнат на хълма на Освободителите, а църковните камбани тържествено ехтяха над града. Ден за преклонение беше в родината този ден.
Въпреки политическия и морален натиск, който генерал Луков упражнява
върху цар Борис ІІІ отвътре, въпреки натиска на Адолф Хитлер отвън, величеството не посмява да изпрати войски на Източния фронт, защото с основание
смята, че признателността към Освободителите е непреодолима преграда срещу такова безумие.
Никакви политически криволичения в продължение на 110 години не успяват да помрачат народната признателност към Освободителите или да отменят протоколните любезности във времената, когато властниците разделят
братските народи.
Така е 110 години. Дълъг срок, за да си помисли всеки, че има неща, в които
дори Достоевски бърка. Но в живота на България настъпиха 90-те години на
миналия ХХ век и започна да става ясно, че великият ум на писателя е описал
историческите и мисловни „открития“ на наши политици и титулувани учени
по-точно, отколкото те самите успяват да го направят.
След 1990 г. около 3 март стана традиция да се оценява и преоценява това,
което се е случило преди вече 600 години. Посочиха се доста алтернативи. Турското робство, без изкривяване на историческата правда, може да се разглежда
и като „османско присъствие“. Ислямизирането на голяма част от българското
население е обявено преди всичко за „обмен на култури“ между почти побратимени народи. При този обмен дали е имало насилие не може да се твърди с
увереност, защото писмените източници са недостатъчни, ятаганите са ръждясали, а дръвниците изгорени, за да поддържат топлината на добросъседството.
Важното е, че поради този обмен и ние, и турците ядем кюфтета, кебап и яхния
вместо котлети, шницели, сотета и пр., а много по-късно моят дядо псуваше
конете си с турски думи, но те не влияеха зле на възпитанието на нас, неговите
внуци, които не бяхме обменяли турска култура. Икономически българите са
просперирали като същи европейци, а прозорливи политици като хаджи Иванчо Хаджипенчович и княз Богориди бавно и настойчиво са овладявали политически позиции в самата Висока порта. Невъзможно ли е било след някой и
друг век такива като тях да станат и велики везири, а българите да управляват
империята?
Един бивш министър на отбраната, и между другото историк, съвсем сериозно твърдеше, че е несериозно да се говори за Априлско въстание, при положение че то си е било „махленска свада“ между шепа луди-млади и добродушните служители на султана. Лошото било, че тя е станала повод да се отприщи
имперската инвазия на Русия за нейния поход към мечтаните Проливи. Това,
че българите са освободени от „османското присъствие“, е страничен ефект и
ние няма за какво точно да благодарим на руския народ. Жертвите на войната
не са наш дълг. Много по-голяма признателност дължим на Берлинския конгрес и на Бисмарк, които дръпват юздата на руския цар да не поглежда повече
на юг. Да си стои у дома, далече от картата на Европа.
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Тази част от прочетената наново българска история не е писана и казана
от мен. Мастити наши учени и общественици твърдят това.
Двама президенти на България, единият седем години, другият – пет, на
Трети март дълго гъгнеха нещо за празника, без да отдадат ако не почит, то
елементарна дан на уважение към Русия. Ако ли пък тя биваше упоменавана,
то ставаше само в контекста на имперските аспирации, които била имала към
Проливите, а освободителното дело било станало попътно. Учени мъже задълбочено изследваха жертвите на войната и доволни съобщиха „откритието“, че
лъжа били 200 000 загинали воини на Русия. Те били само някакви си 90 000 и
за изминалия век ние сме си изплатили дължимата благодарност, та сега можем
да сквернословим колкото си щем.
Има такава максима: доброто има граница, злото е безгранично. И не само
това: то винаги има повече последователи. На 13 август 2000 г. потъна атомната
подводна лодка на Русия „Курск“. Вътре в нея загинаха 118 подводничари. Трагедията намери отзвук в цял свят. Ето как един български писател свърза болката на братята освободители с нашата история. Той открива, че пътят на Русия
към Средиземно море и към Проливите „минава все през България и по него са
ни настигали много беди“ (в. „24 часа“ от 23.08.2000 г.). Авторът не уточнява в
групата на многото беди включва ли и Освобождението на Отечеството ни от
турско робство.
Ето тези неща са смущаващи в така наречения съвременен прочит на историята на освободителната война. Такъв прочит накърнява преди всичко нашето
национално достойнство, защото няма по-голям позор от неблагодарността.
Но освен моралните измерения при оценката на миналото, такова криво
огледало на историята изкривява и днешния ден. Не е трудно да се види как
антирусизмът започна да ограничава братските културни връзки, да влияе пагубно на икономическите взаимоотношения в дългосрочен план.
Това, че външни сили правят и невъзможното, за да спират икономическия, културния и военен възход на Русия, е разбираемо от тяхна позиция. Русия във всяко отношение си е самодостатъчна сила и винаги ще пречи на тези,
които имат „жизнени интереси“ навсякъде из планетата. Но не бива да забравяме думите, които приписват на император Александър ІІІ: „Русия никога
не е толкова силна, както изглежда, и никога не е толкова слаба, колкото им се
иска на враговете.“ Така че недоброжелателите на Русия винаги ще се мъчат да
я отслабят, да я изолират.
Но трудно е да се разбере какви интереси на България защитават някои
политици, когато така самоотвержено се включват в този поход срещу Русия.
Сигурно за да потвърдят мисълта, че историята има навика да се повтаря, при
това във водевилен вид.
Само допреди няколко месеца посланик на една велика страна не пропускаше случай публично да коментира и критикува политическата и икономическата дейност на българските партии, институции, правителство, да съветва и
да препоръчва всичко и когато искат съвета му, и когато не го искат, по начин,
по който дори вечно соченият с пръст руски генерал Каулбарс не го е правил.
Особено компетентно и последователно ни съветваше по въпросите за нашата
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енергийна независимост от Русия. И никой от нашите държавници не отправи на този посланик дори намек, че поведението му е недопустимо. Защото в
наше време е прието да се възторгваш от Стамболов, но няма политици като
него, които да заявят: Ваше превъзходителство! Нашите закони и достойнство
не позволяват това!
По-горе цитирах статията на Достоевски. Ще завърша с най-важното морално послание, което великият писател е отправил чрез нея към нас, славяните от Балканите, и значи към нас – българите.
„Дълго, о, дълго още те не ще са в състояние да признаят безкористието
на Русия и великото, святото, нечуваното в света: вдигнатото от нея знаме
на най-великата идея, от тези идеи, с които човекът е жив и без които човечеството, ако тези идеи престанат да живеят в него – вкочанясва, осакатява
и умира в язви…“
Бих искал да се надявам, че това дълго време, за което говори писателят, е
изтекло и ние без колебания и условни наклонения ще проумеем величието на
знамето, което освободителката Русия вдигна и развя над нашата земя.
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ДОНЧО ДОНЧЕВ
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Драги Дончо,
От сърце те поздравяваме с твоята 75-годишнина. Благодарим ти,
приятелю, за всеотдайното сътрудничество.
Желаем ти здраве, нови творчески успехи и семейни радости.
Редакцията на сп. „Понеделник“
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СЪВРЕМЕНЕН КИТАЙ 
СМЯНА НА ПОКОЛЕНИЯТА ВЪВ ВЛАСТТА*
Дончо Дончев

Третото поколение

В

края на 80-те и началото на 90-те години на миналия век властта в Китайската комунистическа партия и в Китайската народна република преминава към „третото поколение“ китайски ръководители. „Ядрото“, както се изразяват китайците, на това ново поколение е Цзян Цзъмин. На 4-тия пленум на ЦК
от ХІІІ конгрес на ККП от състава на Постоянния комитет на Политбюро са извадени Джао Дзъян и Ху Цили, а за нови членове са избрани Цзян Цзъмин, Ли
Жуйхуан и Сун Пин. В ПК на ЦК на ККП остават избраните на 1-вия пленум на
ЦК от ХІІІ конгрес на ККП Ли Пън, Цяо Ши и Яо Илин. Цзян Цзъмин е избран
за генерален секретар на ЦК на ККП, Ли Пън запазва поста си на премиер, който заема от 1987 г., Цяо Ши продължава да бъде секретар на Централната комисия за проверка на дисциплината на ККП, а Яо Илин – първи зам.-премиер.
От новоизбраните членове Ли Жуйхуан е първи секретар на градския комитет
на ККП в гр. Тиендзин (един от трите тогава града на централно подчинение –
с права на провинция) – той става член и на Секретариата на ЦК на ККП. Сун
Пин (той и Яо Илин тогава са най-възрастите членове на ПК на Политбюро –
родени през 1917 г.) е бивш първи секретар на провинциалния комитет на ККП
в западната провинция Гансу (там под негово ръководство започват кариерата
си бъдещият генерален секретар на ЦК на ККП Ху Дзинтао и бъдещият премиер на КНР Вън Дзябао), след това е председател на Плановата комисия на КНР, а
по време на избирането му за член на ПК на ПБ ръководи организационния отдел на ЦК на ККП. Самият Дън Сяопин през 1989 г. напуска важния пост председател на Централния военен съвет на ККП, а през пролетта на 1993 г. и последния пост, който заема – председател на Централния военен съвет на КНР.
Той продължава да се ползва обаче с авторитета на пръв ръководител на партията и държавата и вдъхновител на реформите в страната. Този факт вдъхва
увереност и сили на новите китайски ръководители да вървят напред по пътя,
начертан от Дън Сяопин, независимо от трудностите от вътрешен и външен характер, възникнали през този период.
На ХІІ конгрес на ККП през 1982 г. Дън Сяопин прави разгърнато изложе-

*

Продължение от бр. 3/4, 2013.
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ние на курса за строителство на социализма с китайска специфика. Той поставя
задачата за създаване на материалните основи на модернизацията чрез учетворяване на съвкупния обем на промишлената и селскостопанската продукция,
за активно използване на пазарните отношения за развитието на икономиката
и с отчитане на китайската специфика като отправна точка при определяне на
стратегията на модернизацията. На 3-тия пленум на ЦК на ККП от ХІІ конгрес
(1984 г.) тезисът за използване на пазарните отношения при социализма получава допълнително развитие: икономиката на КНР започва да се определя като
планово-стокова икономика, основана върху обществената собственост.
Позициите на противниците на пазара са силно отслабени след известното
изказване на Дън Сяопин през февруари 1987 г., че не трябва да се говори за
приоритет на плановата икономика и че е неправомерно пазарът да се отъждествява с капитализма, а планът – със социализма. Тази тема е развита в доклада на Джао Дзъян на ХІІІ конгрес на ККП през октомври 1987 г. „Развитието
на социалистическата стокова икономика, се казва в доклада, е неотделимо от
развитието и усъвършенстването на пазара.“
През втората половина на 80-те години започват да нарастват противоречията от различно естество при въвеждането и функционирането на икономическия механизъм. Съществуването едновременно на две противоположни
начала – пазарно и планово, създава условия за възникване на множество проблеми при управлението на икономиката и на опасност за нейното стабилно развитие. В създалата се ситуация, когато старите, държавните институти са вече
подкопани, а новите – пазарните, още не са структурирани, не спира активната
административна намеса в икономиката. За дейността на предприятията е характерна високата степен на корупция, икономическата ефективност е ниска, а
инфлационният натиск – висок. Още не е създаден общонационален пазар, което позволява на регионалните и местните власти да преследват свои собствени,
а не общодържавни интереси, задълбочава териториалната неравномерност на
икономическото развитие, увеличава диференциацията на отделните социални
групи. Всичко това довежда до спад на икономическите показатели през 1987 г.
Нараства инфлацията, растат цените, увеличава се паричната емисия. Работната заплата в градовете и доходите на селяните се увеличават с по-бързи темпове, отколкото производителността на труда. Това оказва натиск върху пазара
– увеличава се търсенето на стоки на леката и на хранителната промишленост.
Създават се диспропорции в промишлеността. В ръководството се обсъжда
въпросът за освобождаване на цените на някои стоки. Това поражда слухове и
паника в магазините. Правителството дава ход назад по въпроса за цените.
Освен вътрешните, главно икономически причини, към които може да се
добавят увеличаващата се безработица и милионите мигриращи селяни, търсещи работа в града, влияние върху обстановката оказват и събитията в СССР и
в социалистическите страни в Централна и Източна Европа, където бързо и лавинообразно се рушат социалистическите устои. Особено сред интелигенцията,
но и сред кадрите от различно равнище, това започва да изостря отново въпроса
доколко правилно е избран пътят на пазарните реформи в КНР. В част от ръководството също не без основание има опасение, че този път може да подкопае

79

МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА
монопола на властта на ККП. Отново се активизират противниците на пазарните
реформи. Отново зазвучават гласовете, които отъждествяват пазара с капитализма, а плана – със социализма. Появяват се критични статии в печата.
Същевременно се активизират протестите на студентите, които искат икономическите реформи да бъдат съпроводени с политически. Голяма част от тях
адмирират политическата перестройка на Горбачов в СССР и считат своето ръководство за закостеняло. Вълненията нарастват, огромният пекински площад
„Тянанмън“ е препълнен със стачкуващи студенти. При обсъждането на въпроса и търсенето на пътища за неговото решаване висшето китайско ръководство
няма единно мнение. Генералният секретар Джао Дзъян е за търсене на компромис със студентите, за мирно решаване на проблема. Готов е дори да се направят
някои политически реформи. Надделява обаче решението, зад което стоят Дън
Сяопин, премиерът Ли Пън и Яо Илин – да се въведат военни части и танкове и
да се разгонят студентите. Дават се жертви, много младежи са арестувани. Тези
действия получават международно осъждане, на Китай се налагат санкции.
Различни са коментарите за поведението на китайското ръководство. Едни
продължават да смятат, че се е действало непремерено, с излишна груба сила, че
са нарушени човешките права на стачкуващите студенти, че даването на жертви не може с нищо да бъде оправдано. Други са убедени, че в този момент на
карта са били заложени самото съществуване на КНР и провежданата от ръководството реформа. Че един „мек“ вариант в тази ситуация би могъл да доведе
до политическа криза на страната и пропиляване на нейните завоевания. Че
страната не била готова още за демократизация. Сто млн. селяни, 300 млн. неграмотни, 100 млн. безработни – ако с тях се прави демокрация, един бог знае
какво би останало от Китай за много кратко време. В китайското общество е
още жив и споменът от т.нар. културна революция, която нанесе трудно поправими злини на китайския народ, изпускайки от бутилката необузданата разрушителна сила на екзалтирани млади „хунвейбини“ и „дзаофани“.
В създалата се след разгонването на студентите обстановка настъпват не
само промени в най-висшето китайско ръководство – властта преминава в ръцете на „третото поколение“ ръководители начело с Цзян Цзъмин, а се правят и
сериозни изводи за по-нататъшното развитие на страната и за съдбата на главната задача – изграждането на „социализма с китайска специфика“. През 1990 и
първата половина на 1991 г. в Китай се разгръща движение за социалистическо
идейно възпитание.
Независимо от всички възникнали проблеми Дън Сяопин не се отказва от
своята идея за въвеждане на пазарни механизми при строителството на „социализма с китайска специфика“. В края на 1990 г. той отново подчертава, че планирането и пазарът са присъщи както на капитализма, така и на социализма,
че отказът от пазара обрича страната на изостаналост, откъсвайки я от глобалната информация.
От 18 януари до 21 февруари 1992 г. Дън Сяопин предприема пътуване в
някои южни провинции на Китай. Тогава той е на 88 години. Публикуваните след това пътуване разговори на Дън Сяопин с местните ръководители и
разсъжденията му по ключови проблеми на по-нататъшния курс за развитие
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на китайската икономика определят за цяло десетилетие напред основните насоки на китайските реформи и важни методи за осъществяването им. Главният смисъл на разсъжденията на Дън Сяопин е в неговото настояване да бъдат
реформирани всички институти в КНР, които в момента пречат и задържат
„освобождаването“ и „развитието“ на производителните сили, както и в призива курсът, определен още на 3-тия пленум на ЦК на ККП от ХІ конгрес на
партията (декември 1978 г.), да се счита за непоколебим в течение на следващите 100 години, без ръководството да се плаши от рисковете, които трябва
да се поемат. Според Дън главната опасност за социализма в момента не идва
отдясно, а трябва да се оказва противодействие на „левите“ тенденции, като
се проявява заедно с това бдителност по отношение на дясната опасност. Той
порицава онези, които отново и отново повдигат въпроса за социалистическия
или капиталистическия характер на реформите в Китай, като твърдят, че те
вървят по капиталистически път.
На съвещанието на Политбюро на ЦК на ККП от 9 до 16 март с.г. генералният секретар Цзян Цзъмин възпроизвежда мислите на Дън Сяопин, изложени
по време на пътуването му в южните провинции, и указва как те би трябвало да
се претворят в живота. През май е приет документ № 4 на ЦК на ККП „Мнения
за това, как да се ускорят реформите, да се разшири откритостта, да се издигне
още по-добре и по-бързо икономиката на ново стъпало“.
В началото на юни 1992 г. Цзян Цзъмин подчертава пред слушателите във
Висшата партийна школа при ЦК на ККП, че плановата икономика, с нейната прекомерна концентрация на власт, пренебрежение и даже игнориране на
стоковото стопанство, все повече не отговаря на изискванията за развитие на
съвременно производство и даже парализира целия икономически живот. Има
три пътя за излизане от задънената улица, смята Цзян Цзъмин – чрез създаване
на една от трите възможни икономически структури: социалистическа стокова
икономика върху основата на съчетаването на плана и пазара, социалистическа
пазарна икономика при наличие на планиране и, накрая, социалистическа пазарна икономика. Окончателният избор според Цзян щял да бъде направен на
ХІV конгрес на ККП. Но лично той клонял към последния вариант.
През октомври 1992 г. се провежда ХІV конгрес на ККП. Работата му и
приетите от него документи са пронизани от идеите на Дън Сяопин, изказани по време на пътуването му в южните провинции. Цзян Цзъмин изнася от
името на ЦК на ККП от ХІІІ конгрес доклад, озаглавен „Да ускорим процеса
на реформите, разширяването на външните връзки и модернизацията, да постигнем още по-значителни победи в строителството на социализма с китайска
специфика“. Конгресът констатира огромните успехи в тези области след 3-тия
пленум на ЦК на ККП от ХІ конгрес (1978 г.) и обобщава основните практики и
опит от 14-годишния период на осъществяването на реформите и откритостта.
На конгреса е направено задълбочено изложение на теорията на Дън Сяопин за
изграждане на социализъм с китайска специфика, поставена е основната задача
за ускоряване на реформите, за стимулиране на икономическото развитие и на
глобалния прогрес на цялото общество през 90-те години. Ясно е подчертано,
че главната цел на реформата на икономическата система в Китай е създаване-
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то на система на социалистическа пазарна икономика. Говори се и за политически реформи, но тяхното основно съдържание се свежда до необходимостта
от усъвършенстване на системата на събранията на народните представители
и на политическите консултации в рамките на политическите консултативни
съвети под ръководството на ККП.
На първия пленум на ЦК на ККП е избран Постоянен комитет на Политбюро
на ЦК на ККП в състав Цзян Цзъмин, Ли Пън, Цяо Ши, Ли Жуйхуан, Джу Жундзи,
Ли Хуацин и Ху Дзинтао. Цзян Цзъмин е преизбран за генерален секретар на ЦК
на ККП и за председател на Централния военен съвет на ЦК на ККП. Новите имена в най-висшия партиен орган са Джу Жундзи, Лю Хуацин и Ху Дзинтао. Лю Хуацин е роден през 1916 г., дългогодишен командващ военноморския флот на КНР,
по време на ХІV конгрес на ЦК на ККП заема важния пост на зам.-председател на
Централния военен съвет на ККП. По време на събитията на площад „Тянанмън“
той застава на твърда позиция за разправа със студентите и осигурява участието
на армията в нея. Почива на преклонна възраст – на 94 години. Джу Жундзи е
роден през 1928 г. Той получава инженерно образование в престижния пекински
университет Цинхуа. Заема най-различни длъжности, на два пъти е репресиран
– по време на „големия скок“ и през „културната революция“. Аз се запознах с Джу
Жундзи по време на посещението на А. Луканов в Китай през есента на 1986 г.
Официален домакин на Луканов беше първият вицепремиер на Китай Ли Пън,
но през цялото време – и в Пекин, и в провинцията, ни съпровождаше Джу. По
това време той беше и зам.-министър на Държавната икономическа комисия, завеждаше и единствената тогава в Китай катедра по мениджмънт в университета
Цинхуа. Джу Жундзи беше много ерудиран и интересен събеседник, имах възможността да присъствам на задълбочени и разнообразни разговори между него
и Луканов. След това Джу Жундзи е изпратен в Шанхай, отначало като зам.-кмет,
после като кмет, а след избирането на Цзян Цзъмин за генерален секретар той заема мястото му на първи секретар на шанхайския партиен комитет. Джу Жундзи е
активен привърженик на реформите на Дън Сяопин. С неговото име са свързани
и изграждането на зоната Пудун в Шанхай, и много от икономическите постижения в КНР, включително и високите темпове на развитие на страната. През 1991 г.
Джу е изтеглен в Пекин и назначен за зам.-премиер по икономическите въпроси.
От 1993 до 1995 г. е едновременно и председател на Китайската народна банка. По
това време, при едно от посещенията ми в Пекин, аз носех лично писмо от А. Луканов до премиера Ли Пън. По поръчение на Ли Пън ме прие Джу Жундзи в сградата на китайския парламент и аз му връчих писмото. Джу Жундзи ми обеща да
съдейства за откриване на представителство на българската Първа частна банка
в Пекин и изпълни обещанието си. След влошаване на здравословното състояние
на Ли Пън Джу го заместваше на премиерския пост до 1998 г., когато официално
беше избран за премиер на Китай. За Ху Дзинтао ще говорим в следващата статия,
тъй като той застана начело на „четвъртото поколение“ китайски ръководители,
дошло на смяна на „третото“ през 2002 година.
Вторият пленум на ЦК на ККП от ХІV конгрес (началото на март 1993 г.)
призовава да се използва благоприятната вътрешна и външна обстановка за
ускорено провеждане на реформите и модернизацията. Съответно са кориги-
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рани и някои показатели на 8-ата петилетка. Планираните темпове на растеж
на народното стопанство се повишават от 6 на 8–9%. Състоялата се веднага след
това сесия на китайския парламент потвърждава тези постановки. Следва да
се отбележи, че в крайна сметка и тези темпове са преизпълнени и в края на
петилетката – 1995 г., се отчита средногодишен растеж на БВП от 12%. На сесията на ОСНП са направени поправки и в Конституцията на КНР – включено е
положението за „началния етап на строителството на социализма“. Понятието
„планова икономика“ е заменено със „социалистическа пазарна икономика“.
Към основните задачи на държавата е посочена „концентрацията на усилията за осъществяване на социалистическата модернизация“. 3-тият пленум на
ЦК на ККП (ноември 1993 г.) развива тези идеи и те са оформени в документа
„По някои въпроси за създаването на структури на социалистическата пазарна
икономика“. През 1994 г. започва всеобхватна икономическа реформа, включително реформа на данъчната и финансовата система и на държавните предприятия. В целия този процес особено важна е ролята на Дън Сяопин. Той е вече
доста възрастен, но продължава да ражда идеи и да налага претворяването им
в живота. Той не само е осъзнал необходимостта от съчетаване на съществуващите ресурси на авторитарната власт и пазарните механизми за модернизиране и развитие на страната, но успява да убеди и ръководството на партията
и страната да възприеме тази идея като ръководеща дейността им, да накара и
по-голямата част от нацията да я приеме като своя и единствено правилна.
От 12 до 18 септември 1997 г. в Пекин се провежда ХV конгрес на ККП.
Цзян Цзъмин изнася основния доклад „Високо носейки великото знаме на теорията на Дън Сяопин, да поставим строителството на социализма с китайска
специфика върху релсите на ХХІ век“. В доклада основно се разкрива историческото място и ръководещата роля на теорията на Дън Сяопин. Теорията на Дън
Сяопин, се казва в доклада, представлява марксизъм в съвременен Китай, нов
етап на марксизма в нашата страна. Конгресът приема решение за допълване
на Устава на ККП, като включва в него постановката за обявяване на теорията
на Дън Сяопин за ръководеща идея на ККП наред с марксизма-ленинизма и
идеите на Мао Дзедун. На 1-вия пленум на ЦК е избран нов постоянен комитет на Политбюро на ЦК на ККП, в който влизат Цзян Цзъмин, Ли Пън, Джу
Жундзи, Ли Жуйхуан, Ху Дзинтао, Вей Дзянсин и Ли Ланцин. Цзян Цзъмин
е избран за генерален секретар на ЦК на ККП и за председател на Централния военен съвет на ККП. През пролетта на следващата година на сесията на
ОСНП Ли Пън е избран за председател на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители, Чжу Жундзи – за премиер, Ли
Жуйхуан – за председател на Общокитайския комитет на Националния политически консултативен съвет на Китай, Ху Дзинтао – за член на Секретариата
на ЦК, отговарящ за партийното строителство и за кадрите, както и за ректор
на Висшата партийна школа при ЦК на партията, Вей Дзянсин – за секретар
на Централната комисия за проверка на дисциплината, а Ли Ланцин – за зам.премиер. Когато бях посланик в Китай, аз се познавах освен с Цзян Цзъмин,
Ли Пън и Чжу Жундзи още и с Ли Жуйхуан и Ли Ланцин. По онова време последните двама бяха съответно кмет и зам.-кмет на гр. Тиендзин. Тогава в този
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голям промишлен и пристанищен център на Китай нашата страна, по-точно
държавната ни фирма „Балканкар“, изграждаше с местни китайски партньори
смесено карно предприятие на основата на нашия мотокар. Аз като посланик
се ползвах с широката и всестранна подкрепа на Ли Жуйхуан и Ли Ланцин при
осъществяването на тази задача. Постигнахме договореност Пловдив и Тиендзин да станат побратимени градове. Ли прие да посети Пловдив и да подпише
договора за побратимяването, но междувременно беше издигнат на партийна
работа в ЦК на ККП и вместо него Пловдив беше посетен от заместника му в
Тиендзин. С Ли Ланцин съм се срещал и по-късно, когато беше министър на
външноикономическите връзки и външната търговия на КНР.
Цзян Цзъмин прави и свой теоретически принос в концепцията за изграждането на „социализма с китайска специфика“ с постановката си за „трите представителства“. За първи път той развива тази своя идея в началото на
2000 г. по време на инспекцията си в южната развита провинция Гуандун, като
заявява: „Уреждането на нещата в Китай зависи главно от нашата партия. Само
ако нашата партия от начало до край представлява исканията за развитието на
Китай, на челните социални производителни сили, на прогресивната култура
и коренните интереси на най-широките народни маси, тя ще може завинаги да
запази непобедимото, винаги да се ползва от искрената подкрепа на народите
от всички националности в нашата страна и непрекъснато да върви напред.“
Постановката „тройното представителство“ беше по-късно включена в приетия от ХVІ конгрес на ККП през 2002 г. нов Устав на ККП. Тя се нареди като
теоретически постулат заедно с марксизма-ленинизма, „маодзедунидеите“ и
теорията на Дън Сяопин. Под „челни производителни сили“ Цзян Цзъмин има
предвид работническата класа и трудовото селячество, понятието прогресивна
култура и интелигенция е ясно, а към широките народни слоеве на китайския
народ Цзян включва и патриотичния национален бизнес. Това вече трябва да
развие и превърне ККП във всенародна партия.
По време на провеждането на ХV конгрес на ККП вече го няма Дън Сяопин. Той умира в началото на годината на 92-годишна възраст и прахът му, по
негово желание, е разпръснат над океана. Аз, бидейки по това време в Пекин,
наблюдавах по телевизията това вълнуващо събитие. Името и идеите на Дън
Сяопин ще останат завинаги в сърцата на китайците. Ще се помнят неговото
стратегическо мислене, политическата му воля и отговорност, които позволиха
в Китай да бъде скъсано решително с остарелите догми, да бъде приет принципно нов курс и да се избягнат разрушаването на основите на държавата и на
цивилизацията, социалната дестабилизация и политическият хаос.

Четвъртото поколение
От 8 до 15 ноември 2002 г. в Пекин се провежда ХVІ конгрес на ККП. Генералният секретар на партията Цзян Цзъмин изнася пред конгреса основния
доклад, озаглавен „Всестранно да провеждаме изграждането на среднозаможното общество и да създаваме нова обстановка за делото на социализма с китайска специфика“. Конгресът приема поправки към Устава на партията – в
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него е включена постановката на Цзян Цзъмин за „трите представителства“
като теоретическо ръководно начало на ККП наред с марксизма-ленинизма,
идеите на Мао Дзедун и теорията на Дън Сяопин. Избран е Централен комитет
в състав от 198 членове и 158 кандидат-членове, както и Централна комисия
по проверка на дисциплината (121 души). В деня на закриването на конгреса
е проведен 1-вият пленум на новия Централен комитет – избрани са Политбюро на ЦК на ККП, Постоянен комитет на Политбюро, Секретариат на ЦК.
За генерален секретар на ЦК на ККП е избран Ху Дзинтао. Той единствен от
стария Постоянен комитет на Политбюро влиза и в новия Постоянен комитет.
Възстановен е старият брой членове на Постоянния комитет – те са отново 9.
Останалите членове на този най-висш партиен орган са У Банго, Вън Дзябао,
Дзя Цинлин, Дзън Дзинхун, Хуан Дзюй, У Гуанджън, Ли Чанчун и Ло Ган. За
секретар на Централната комисия по проверка на дисциплината е избран У Гуанджън. На този конгрес фактически става предаването на партийната власт
от „третото“ на „четвъртото“ поколение. Цзян Цзъмин обаче остава на влиятелния пост председател на Централния военен съвет на ККП и на КНР. На
последвалата през пролетта на следващата година сесия на Общокитайското
събрание на народните представители (ОСНП) от състава на ПК на Политбюро
на ЦК на ККП е оформено и най-висшето държавно ръководство. Ху Дзинтао
става председател на КНР, У Банго – председател на ПК на ОСНП, Вън Дзябао
– председател на Държавния съвет (правителството). Дзън Дзинхун е избран
за заместник-председател на КНР. Преди това сесията на Националния политически консултативен съвет на Китай избира за председател на своя Общокитайски комитет Дзя Цинлин.
Основната фигура на четвъртото поколение е Ху Дзинтао. Той е роден през
1942 г. Завършва хидроенергетическия факултет на техническия университет
Цинхуа, става аспирант. Не го отминава вихърът на „културната революция“ и
той се озовава в строителна бригада в западната провинция Гансу. Там образованият младеж преминава през най-различни длъжности и през 1982 г. е вече
заместник-секретар на провинциалния партиен комитет. През 1982–1984 г. е
председател на Общокитайската федерация на младежта, а през 1984 г. е избран
за първи секретар на китайския Комсомол. В това му качество съм се срещал с
него като български посланик в Пекин. От 1985 г. той е последователно първи
секретар на партийните комитети в провинция Гуйджоу и в автономния район
Тибет. В Тибет дейността му прави впечатление на централното ръководство в
Пекин и лично на Дън Сяопин и през 1992 г. Ху е издигнат за член на Постоянния комитет на Политбюро на ЦК на ККП и на Секретариата на ЦК на партията.
През следващата година става и ректор на Партийната школа на ЦК на ККП. Пак
по това време Дън Сяопин го посочва като бъдещ приемник на Цзян Цзъмин на
най-висшите партийни и държавни постове, което става след десет години. На
партийния конгрес през 1997 г. Ху Дзинтао е преизбран на дотогавашните си
постове, а през 1999 г. става и зам.-председател на Централния военен съвет. Три
години по-късно, на ХVІ конгрес на ККП, Ху е избран за генерален секретар на
партията, а през пролетта на следващата година – и за председател на КНР. През
2004 г. Ху става председател на Централния военен съвет на ККП, а през 2005 г.
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председател и на Централния военен съвет на КНР, с което поема цялата върховна власт в партията и страната. Той запазва тези си постове и на ХVІІ конгрес на
ККП през 2007 г. и на сесията на ОСНП през 2008 година.
За председател на Държавния съвет (правителството) на КНР на сесията
на ОСНП през март 2003 г. е избран Вън Дзябао. Той заема този пост два мандата – до март 2013 г. Вън е роден в гр. Тиендзин през 1942 г., завършва висшето си
образование в Пекин като инженер-геолог, учи аспирантура. През 1968 г. „културната революция“ го изпраща в изостаналата провинция Гансу като член на
геологопроучвателна бригада. Той престоява там цели 14 години, като преминава, подобно на Ху Дзинтао, през различни постове, на които се изявява като
изключителен специалист и талантлив ръководител. Качествата и дейността на
Вън Дзябао са забелязани от тогавашния секретар на провинциалния партиен
комитет и по-сетнешен член на Постоянния комитет на Политбюро на ЦК на
ККП Сун Пин, който дава тласък на кариерата на Вън. През 1982 г. той е вече
в Пекин, през следващата година става зам.-министър на геологията и минералните ресурси, учи в Партийната школа на ЦК, а от 1985 г. е зам.-началник и
началник на Канцеларията на ЦК на ККП. През 1987 г. е избран за член на ЦК
и кандидат-член на Секретариата на ЦК на ККП. През 1992 г. е избран за член
на Секретариата и кандидат-член на Политбюро на ЦК на ККП, през 1997 г.
– за член на Политбюро. През следващата 1998 г. Вън е назначен за вицепремиер, отговарящ за селското стопанство, финансите, научно-техническата сфера, околната среда. Оглавява кампанията за борба с бедността, както и щаба за
ликвидиране на последствията от голямото наводнение през 1998 г. в Китай.
И след ХVІ конгрес на ККП Цзян Цзъмин запазва не само постовете си на
председател на Централния военен съвет на ККП и на КНР, но и влиянието си в
партията и в страната чрез своите протежета в Политбюро, в неговия Постоянен комитет, в ОСНП, НПКСК. Това са хората от т.нар. шанхайска групировка.
Към нея спадат членовете на Постоянния комитет на ПБ на ЦК на ККП: У Банго,
който е бивш секретар на шанхайския градски партиен комитет (1991–1994 г.),
член на Политбюро и на Секретариата на ЦК на ККП (1994–1995 г.), вицепремиер на КНР (1995–2002 г.), през 2002 г. е избран за член на Постоянния комитет на Политбюро, а през следващата година – за председател на ПК на ОСНП;
Дзя Цинлин, който е бивш секретар на партията и губернатор на източната
крайморска провинция Фудзян, бивш секретар на парткома и кмет на Пекин,
член на Политбюро на ЦК на ККП, а от 2002 г. и на Постоянния комитет, през
2003 г. е избран на четвъртия по важност пост в КНР – председател на Общокитайския комитет на НПКСК; Дзън Цинхун – син на известния военен, държавен и партиен ръководител от първото поколение Дзън Шан, работи главно в
Шанхай, където през 1986–1989 г. е зам.-секретар на градския комитет на ККП
(секретар по това време е Цзян Цзъмин), фаворит на Цзян, който го изтегля в
Пекин, през 1993 г. става началник на Канцеларията на ЦК на ККП, през 1997 г.
е избран за кандидат-член на Политбюро и на Секретариата на ЦК на ККП, от
1999 г. завежда и орготдела на ЦК, на конгреса през 2002 г. влиза в състава на
ПК на Политбюро, а следващата година е избран и за зам.-председател на КНР;
Хуан Дзюй – от 1991 до 1994 г. е кмет на Шанхай, през 1994–1995 г. е секретар
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на шанхайския градски партиен комитет, от 1994 г. е член на Политбюро, а от
2002 г. – член на ПК на Политбюро, през следващата година е назначен за вицепремиер, отговарящ за финансите и банковото дело, умира от рак през 2007
г.; Ли Чанчун – роден в гр. Далян, на 39 години става най-младият в Китай кмет
на столицата на североизточната провинция Ляонин гр. Шенян, а след това,
през 1987 г., е губернатор на провинцията, по-късно оглавява провинциалните
партийни комитети в Хънан и Гуандун, през 1998 г. става член на Политбюро,
а от 2002 до 2012 г. е член на ПК на Политбюро на ЦК на ККП и завежда отдел
„Пропаганда“ на ЦК на партията; У Гуанджън – роден през 1938 г. в провинция
Дзянси, завършил е пекинския университет Цинхуа с инженерна специалност,
от 1983 г. е кмет на гр. Ухан, от 1986 г. е губернатор на провинция Дзянси, от
1997 г. – секретар на провинциалния партиен комитет на Шандун и член на Политбюро, има добри отношения и с Цзян Цзъмин, и с Ху Дзинтао, но понякога
го включват към шанхайската групировка; Ло Ган – най-възрастен от „деветката“ (роден през 1935 г. в провинция Шандун), през 80-те години е партиен
секретар на провинция Хънан, поддържа тесни връзки с Ли Пън, министър
на труда е през 1988 г., от 1993 г. – държавен съветник, шеф на сигурността, от
1998 г. е член на Политбюро и възглавява Политико-юридическата комисия на
ЦК на партията до излизането си в оставка през 2007 г., от 2002 до 2007 г. е член
на ПК на Политбюро, наблюдава силовия блок.
Независимо от разположението на силите между различните групи в новооформеното китайско ръководство (най-относително казано, между шанхайската група и групата на бившите комсомолски ръководители, изградили
партийната си кариера в по-изостаналите западни райони на Китай), няма различия и колебания сред тях по въпроса за необходимостта от продължаване на
курса, предначертан от Дън Сяопин за реформи и модернизация, за изграждане на социализъм с китайска специфика. Дискусиите, свързани с различията
в концептуалните подходи към политическото и икономическото развитие на
страната, се водят вътре в партията при наличие на консенсус относно главната насока на пазарните реформи, т.е. сблъсъците стават не по въпроса за стратегията на развитието, а по тактиката на осъществяването й – темповете и конкретните стъпки за преобразуванията.
Проведената през пролетта на 2003 г. 1-ва сесия на 10-ото Общокитайско
събрание на народните представители отчита, че през предходната година е
продължило бързото и силно развитие в икономиката и в социалната сфера,
ситуацията с изпълнението на плана е благоприятна, основните набелязани
цели на макрорегулирането и на макроконтрола са осъществени. Брутният вътрешен продукт е нараснал с 8%, достигайки 10 239.8 млрд. юана. Продължило е
осъществяването на активна финансова и на разумно мека парична политика.
Производството на зърно се е увеличило с 1% и е достигнало 457.1 млн. тона.
Постигнати са успехи и в усвояването на западната част на страната – ускорени темпове на развитие на централнозападните райони, мащабно инфраструктурно строителство в тях: пътища, жп линия Цинхай–Тибет, газопровод, електропреносна мрежа и т.н. Бюджетните доходи са се увеличили с 15.4% до 1891.4
млрд. юана, а разходите – с 18.4% до 2201.2 млрд. юана, оформяйки бюджетен
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дефицит от 309.8 млрд. юана.
В речта си пред сесията новоизбраният премиер Вън Дзябао, спирайки се
на успехите, не пропуска и някои моменти, които предизвикват безпокойството
му. В Китай, посочва той, има 740 млн. души трудоспособно население и всяка
година са необходими по 10 млн. нови работни места. Регистрираните безработни са 14 млн. души (градско население). В същото време работещите в градовете
хора със селска регистрация са около 120 млн. Трудоустройството е огромно
бреме върху китайското ръководство. В страната има и над 30 млн. души, които
живеят в крайна нищета. Друг голям проблем е големият разрив в икономическо
отношение между източните и западните райони на Китай (над 50% от БВП на
страната се пада на 5–6 източни крайморски провинции и градове на Китай).
Сесията определя основните показатели на макрорегулирането и макроконтрола. Сред тях са: икономически растеж от 7%, повишаване на общото равнище
на цените на потребителските стоки с 1%, увеличаване на работната заетост в
градовете с над 88 млн. нови работни места и поддържане на регистрираната безработица на не повече от 4.5%, растеж на общия обем на вноса и износа със 7%.
Набелязани са и конкретни мероприятия за постигане на горните цели.
В доклада на Вън Дзябао пред проведената през март 2007 г. 5-а сесия на
ОСНП се подчертава, че „в резултат на стремителното икономическо развитие на Китай почти 200 млн. души в страната са изведени от състоянието на
бедност в течение на последните две десетилетия“. Едновременно с това премиерът признава, че редица проблеми на населението във вътрешността на
страната не са решени както трябва. Очакваният растеж на БВП за годината е
8% (по-нисък от предходната година). Правителството предвижда отделянето
на значителни средства за развитието на селото и на аграрния комплекс през
2007 г. – 329 млрд. юана (51 млрд. долара), което е с 15% повече от 2006 г. Почти
с 42% се увеличават разходите за образование, които достигат 86 млрд. юана (11
млрд. долара), напълно безплатно става обучението на всички селски учащи се.
Китайският премиер потвърждава курса към намаляване на големия разрив
между доходите на гражданите и селяните (средният годишен доход на първите е три пъти по-висок, отколкото на вторите), както и на големите социални
различия между тях.
През есента на 2007 г. се провежда ХVІІ конгрес на ККП. В отчетния доклад на генералния секретар Ху Дзинтао отново се потвърждава ръководната
идея за изграждането на социализъм с китайска специфика и стратегическата постановка за необходимостта от провеждане на курс на съчетаване на социализма и реформите, на държавното планиране и пазара, на социалната и
икономическата справедливост. В резолюцията по доклада се казва, че „само в
социализма е спасението на Китай, само реформата и откритостта осигуряват
развитието както на Китай, така и на социализма и марксизма“. Що се отнася
до самия доклад на Ху, в резолюцията се подчертава, че той „дава отговор на
въпроси за знамето, пътя, духовния имидж и посоката на развитието на ККП в
новата епоха, показва всеобхватния план за политиката на реформи и отворени
врати, за социалистическата модернизация и за изграждането на общество на
средната заможност“. Потвърждава се тезата, че Китай продължава да се нами-
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ра в началния етап на социализма, с което социализмът получава дългосрочна
историческа перспектива за саморазвитие. От практическа гледна точка конгресът утвърждава нов курс на ККП – намаляване на разрива между богатите
и бедните, между града и селото, между успешно развиващите се крайбрежни
провинции и изостаналите западни райони на страната. Приети са и конкретни мерки в това отношение: премахва се селскостопанският налог, растат преките дотации за елитни сортове и за купуване на селскостопанска техника, в
селото и в изостаналите райони се разгръща гигантско инфраструктурно строителство, което играе голяма роля и за решаване на проблема със заетостта.
Предвижда се четирикратно да се увеличи БВП на човек в периода 2001–2020
г., набляга се на необходимостта стопанският растеж да се постига главно чрез
разширяване на вътрешното потребление, а не основно чрез експорта и чуждите инвестиции, както е било преди това. Последвалата конгреса първа сесия
на 11-ото ОСНП през пролетта на 2008 г., пред лицето на вече надигащата се
на Запад финансово-икономическа криза, поставя като правителствена и общодържавна задача „разширяването на вътрешното търсене и регулирането на
съотношението между инвестирането и потреблението“.
Кадровите решения на ХVІІ конгрес на ККП свидетелстват за укрепване
на позициите на Ху Дзинтао. 183, или почти половината от 371 избрани членове и кандидат-членове на ЦК на ККП, са нови лица. Отпаднали са главно хора,
свързани по един или друг начин с предишния генерален секретар Дзян Дзъмин, а голямата част от новоизбраните са привърженици на Ху Дзинтао, произлизащи от средите на китайския Комсомол. Още преди конгреса са извършени
редица смени на министри, на ръководители на ведомства, партийни секретари
на провинции и градове на централно подчинение. От Постоянния комитет на
Политбюро на ЦК на ККП излизат Дзън Дзинхун, У Гуанджън, Ло Ган, а Хуан
Дзюй е починал – всички те са от шанхайската групировка. Формулировката
е, че напускат поради навършване на определената още на ХV конгрес (1997 г.)
пределна възраст за заемане на такава длъжност. Преди конгреса на „шанхайци“ е нанесен друг сериозен удар – свален е от постовете си на първи секретар
на градския партиен комитет на Шанхай и член на Политбюро на ЦК на ККП
Чън Лянюй, обвинен в разхищение на социални фондове, корупция и вземане
на подкупи, по-късно той е арестуван и осъден.
Най-висшият партиен орган, Постоянният комитет на Политбюро на ЦК
на ККП, е почти наполовина обновен. Освен досегашните негови членове Ху
Дзинтао, У Банго, Вън Дзябао, Дзя Цинлин и Ли Чанчун в него са избрани и:
Си Дзинпин – роден през 1953 г. в Пекин в семейството на известния революционер и партиен и държавен ръководител от първото поколение, бивш секретар на партийния комитет на провинция Гуандун, зам.-председател на ПК
на ОСНП, член на Политбюро и на Секретариата на ЦК на ККП Си Джунсюн
(1913–2002 г.); когато семейството му е репресирано през „културната революция“, Си също е изпратен за „превъзпитаване“ на село; завършил е инженерство в университета Цинхуа, след това и аспирантура – доктор е на юридическите
науки; работи като партиен секретар на провинция Фудзян, от 2002 г. е секретар на партийния комитет на провинция Чжъдзян, през 2007 г., след сваляне-
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то на шанхайския шеф Чън Лянюй, Си е назначен за секретар на партията в
Шанхай; през същата година, на ХVІІ конгрес на ККП, той е избран за член на
ПК на Политбюро и на Секретариата на ЦК на ККП и за ректор на партийната
школа на ЦК, през следващата година – и за вицепрезидент на КНР; формално,
като се вземе предвид произхода му, Си може да бъде причислен към групата на
„принцовете“ в китайското ръководство, а поради това, че кариерата му протича главно в крайморските провинции и в Шанхай, би могъл да се смята и за
„шанхаец“, но в същото време той всецяло подкрепя курса и действията на Ху
Дзинтао, така че още с издигането си в централното ръководство дава основание на него да се гледа като на най-подходящия и приемлив кандидат за бъдещ
ръководител на ККП и на КНР и за ядро на „петото поколение“ ръководители;
Ли Къцян – роден в провинция Анхой през 1955 г., доктор по икономическите
науки от Пекинския университет; от 1982 г. започва кариерата му в китайския
Комсомол – 16 години работи в Комунистическия съюз на младежта на Китай,
отначало под ръководството на Ху Дзинтао, а през 1993 г. става първи секретар
на КСМК; от 1998 г. заема ръководни партийни и държавни постове в провинция Хънан, а от 2004 г. и в провинция Ляонин; ползва се с пълното доверие на
Ху и също е сочен за един от сериозните кандидати за неговите постове в рамките на „петото поколение“; Хъ Гоцян – роден в провинция Хунан през 1943 г.,
завършва Пекинския химикотехнологически институт; през 1987 г. е секретар
на партията в столицата на провинция Шандун гр. Дзинан, от 1997 до 1999 г.
– губернатор на провинция Фудзян, от 1999 до 2002 г. секретар на градския комитет на ККП в Чунцин (град на централно подчинение), през 2002 г., след ХVІ
конгрес на ККП, е ръководител на орготдела на ЦК на партията, на ХVІІ конгрес
е избран за член на ПК на Политбюро и за секретар на Централната комисия
за проверка на дисциплината; Джоу Юнкан – роден в гр. Уси, провинция Дзянсу, през 1942 г.; завършва Пекинския нефтен институт със специалност геофизика; работи в нефтената промишленост до длъжността зам.-министър; през
1988–1989 г. е министър на земните и природните ресурси, през 1999–2002 г. е
секретар на партийния комитет на провинция Съчуан, от 2003 до 2007 г. – министър на обществената сигурност, на ХVІІ конгрес е избран за член на ПК на
Политбюро и за секретар на Комисията по политически и правни въпроси на
ЦК на ККП, курираща съда и органите за сигурност.
През февруари 2006 г. на съвещание във Висшата партийна школа на ЦК
на ККП Ху Дзинтао представя „концепцията за научно развитие“ на китайското общество. Първият постулат на тази концепция е развитието, в центъра на
което стои принципът, че човекът е над всичко. С други думи, в процеса на развитие трябва да се обръща внимание на научността, тъй като това е всестранен,
координиран и последователен подход, а именно – освен икономиката трябва
да се развиват и политиката, културата, социалната сфера, екологията и др., т.е.
да се постигне всестранно развитие. Необходимо е също в процеса на развитие
да се осъществява координация с всяка област, всеки регион, всяко звено, т.е.
да има единно и всестранно планиране. Освен това в процеса на развитие следва да има пестеливо отношение към ресурсите, да се предпазва околната среда,
за да се оставят в наследство на потомците още по-добри условия за съществу-
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ване и пространство за развитие, нужно е да се обръща по-голямо внимание на
живота на хората, да се демонстрира обществена справедливост в обществото
и постоянно да се подобрява животът на населението.
Постановката за построяване на хармонично общество на средната заможност и „концепцията за научното развитие“ се смятат за принос на четвъртото
поколение китайски ръководители в теорията за изграждане на социализма с
китайска специфика в Китай. Тези идеи са дебело подчертани в доклада на Ху
Дзинтао пред конгреса на ККП, а в Устава на партията е направена специална
поправка, включваща в него „концепцията за научното развитие“.
Избухналата световна финансово-икономическа криза естествено даде
отражение и върху икономиката на Китай. Протичащите на Запад процеси,
преди още да се проявят напълно, предизвикаха безпокойство и загриженост
у китайското ръководство. Тази загриженост проличава още в доклада на
Вън Дзябао на първата сесия на 11-ото ОСНП през пролетта на 2008 г. и се
проявява особено ясно на 2-рата сесия през следващата година. В доклада на
китайския премиер наред с постигнатите успехи се отделя доста място и на
трудностите, пред които е изправена страната: нарастващата световна криза
създава сериозна външноикономическа ситуация за Китай, чиято икономика
е силно свързана с експорта; под влияние на кризата спада темпът на икономически растеж на страната, сериозна остава ситуацията с трудоустройството; потребителското търсене е все още недостатъчно, изостава развитието на
третичния сектор, ограничени са възможностите за самостоятелна иновация,
големи са разходите на енергоносители и ресурси, расте разривът в равнищата
на развитие – както между града и селото, така и между районите. В доклада
са посочени и конкретните мерки за ограничаване и постепенно овладяване
на кризата: планиран е най-висок до момента бюджетен дефицит от 139 млрд.
долара (3% от БВП) с цел намаляване последствията от кризата чрез увеличаване на потреблението, чрез всемерно разширяване на вътрешното търсене,
преди всичко – на потребителското търсене. Планирани са растеж на БВП от
8%, регистрирана безработица от 4.6%, 4% растеж на потребителските цени,
123 млрд. юана от държавния бюджет за селското стопанство, 146.1 млрд. юана
за развитие на науката и техниката, 42 млрд. юана за трудоустройствена политика и други.
Всички тези мерки дадоха възможност на китайското ръководство сравнително без особени сътресения да се справи с кризата и през следващите
години да запази тенденцията към постъпателно развитие на китайската икономика, да завоюва нови успехи в изграждането на социализма с китайска
специфика в страната.

Петото поколение
От 8 до 14 ноември 2012 г. в Пекин е проведен ХVІІІ конгрес на ККП. На
него присъстват 2309 делегати и голям брой специално поканени лица – министри, ръководители на масови организации, на партии, признаващи ръководната роля на ККП, видни обществени дейци.
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В първия ред на президиума на конгреса, наред с генералния секретар на
партията Ху Дзинтао и членовете на Постоянния комитет на Политбюро на ЦК
на ККП е и бившият генерален секретар Цзян Цзъмин.
Работата на ХVІІІ конгрес на ККП и приетите решения бяха следени с найголямо внимание не само в Китай, а и от цялата световна общественост. Те бяха
отразявани от 1700 китайски и чуждестранни журналисти.
Китай посрещна това събитие с огромни постижения и същевременно със
сериозни предизвикателства и социални противоречия. Правейки равносметка за развитието на Китай през предходните пет години, конгресът стигна до
извода, че страната е съумяла да премине успешно през изпитанията на световната финансово-икономическа криза и да продължи да се развива стабилно.
В навечерието на конгреса Държавното статистическо управление публикува
данни за постигнатите резултати в социално-икономическото развитие за десет
години (от ХVІ конгрес на ККП): през 2011 г. БВП е достигнал 47.2 трлн. юана
(7.3 трлн. щ.д.), което е 2.5 повече от 2002 г. – това е извело през 2010 г. Китай
на второ място в света; за същия период силно се е повишил и БВП на човек от
населението и е достигнал 35 083 юана годишно – 2.4 пъти повече, макар че по
този показател Китай все още се нарежда сред развиващите се страни; валутните резерви са достигнали 3.181 трлн. долара (11.1 пъти повече от 2002 г.) – по
този показател Китай вече 6 години е на първо място в света; общият добив на
зърно през 2011 г. е бил 571 млн. тона (25% повече от 2002 г.); най-голям в света
е относителният дял на китайската обработваща промишленост; на първо място в света е Китай и по производство на автомобили – 20 млн. коли; същото се
отнася и до чуждите инвестиции – през 2011 г. в Китай те са били 124 млрд. долара. В борбата с последствията на световната финансово-икономическа криза
през 2008–2009 г. е включена мащабна правителствена програма за икономическо стимулиране. В китайската икономика са влени 588 млрд. долара, опростено е предоставянето на кредити от държавните банки за инфраструктурни
проекти, което помогна за смекчаване на влиянието от кризата.
В първия ден на конгреса Ху Дзинтао изнесе отчетния доклад за работата
на ЦК на партията в периода между ХVІІ и ХVІІІ конгрес, под заглавие „Твърдо
да вървим напред по пътя на социализма с китайска специфика и да се борим
за пълно изграждане на среднозаможно общество“.
ХVІІІ конгрес на ККП се състоя във важен и труден момент от вътрешнополитическото и икономическото положение в страната и в сложна международна обстановка на световна икономическа и финансова криза и напрежение.
Признавайки всичко това в доклада си пред конгреса, генералният секретар на
ЦК на ККП Ху Дзинтао отбелязва и други отрицателни фактори – наличието на
нестабилност и неопределеност в растежа на световната икономика, задълбочаване на неравномерността на глобалното развитие, надигане на хегемонизма, на силовата политика, зачестяване на глобалните конфликти, изостряне на
световните продоволствени и енергоресурсни проблеми и т.н. Едновременно с
това Ху Дзинтао подчертава, че съществуват все повече благоприятни условия
за запазване като цяло на стабилност в международната обстановка, тъй като
съотношението на силите в света се развива в посока, благоприятна за защита
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на мира. Китай ще продължи да провежда неотстъпно миролюбива външна политика, основана на принципите на толерантността, равноправието, взаимната
изгода, ще се бори срещу всякакви форми на хегемонизъм и политика от позиция на силата, ще развива отношения на тази база с всички държави в света, ще
полага усилия за мирното обединяване на страната. В същото време Китай ще
усилва мощта на въоръжените си сили, за да може да защити своята сигурност,
ако тя бъде заплашена отвън.
Във вътрешен план основната задача продължава да бъде строителството
на социализъм с китайска специфика. Трезво се оценява историческият момент
– Китай все още се намира и още дълго ще бъде в началния стадий на строителството на социализма. Без изменение е и основното противоречие в обществото – противоречието между постоянно нарастващите материалнокултурни
потребности на народа и изоставането на общественото производство. Остава
валидна и постановката, че Китай, макар и най-голямата в света, е развиваща
се държава. Задачата в по-близък план – до 2020 г., е да бъде увеличен двойно
брутният вътрешен продукт и доходът на човек от населението, да бъде достигнато равнище на средна заможност на обществото, а към 2049 г., когато ще се
чества 100-годишнината от създаването на КНР, Китай да се превърне в „богата, могъща, демократична, цивилизована, хармонична социалистическа държава“. Това може да бъде постигнато според Ху Дзинтао само чрез продължаване
и задълбочаване на икономическата реформа, чрез ускоряване на прехода към
нов икономически модел на развитие. Първостепенна роля в това отношение се
отделя на научността. Научно-техническата иновация се поставя в центъра на
целия процес на развитие на страната.
Новият етап се характеризира с ясно очертан преход към иновационна
икономика при решаването на стоящите пред страната важни задачи. Следователно усилията ще бъдат насочени към това, китайската икономика да се издигне на ново, по-високо стъпало на развитието си. Търсят се нови стимулатори за
растежа. Постепенно трябва да останат в миналото нископлатената и социално
незащитената работна сила и евтините природни ресурси. Вместо това в областта на икономиката се обосновават тезите за стратегическо регулиране на
икономическата структура, за стимулиране на хармоничното развитие на регионите и придвижване напред на урбанизацията, за разширяване на вътрешното
търсене, за развитие на реалната икономика, развитие на нови стратегически
производства, бърза трансформация на традиционната промишленост, разширяване на сервизните услуги. Поставена е и задачата да се укрепва и развива без
колебание общественият сектор на икономиката, особено в ключовите сфери,
свързани със сигурността, но едновременно с това да се поощрява, подкрепя и
ориентира правилно и развитието на необществения сектор на икономиката,
като се осигуряват на всички сектори на народното стопанство равноправни
законови условия за развитие на базата на пазарната конкуренция. В центъра
на развитието на икономиката се поставя нейната откритост, адаптирането й
към новата обстановка в областта на икономическата глобализация, отварянето й не само „отвън – навътре“, но и обратно – „излизането в чужбина“, отделянето на еднакво внимание и на износа, и на вноса в търговията.
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На ХVІІІ конгрес на ККП с голяма сериозност и загриженост се поставя
въпросът за необходимостта от решителна борба с корупцията – като явление,
което може да застраши устоите както на партията, така и на държавата. В отчетния доклад на Ху Дзинтао се казва: „Ако не успеем да се справим с този
проблем (корупцията), това ще създаде смъртна опасност за партията и даже
може да доведе до крах на партията и разпадане на държавата.“ Новият генерален секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин на пресконференцията след приключване на конгреса нарича корупцията вътре в партията един от най-насъщните
проблеми, които новото ръководство трябва да решава преди всичко. Преди
това и секретарят на Централната комисия за проверка на дисциплината на ЦК
на ККП и член на ПК на Политбюро Хъ Гоцян в отчетния доклад на комисията
казва, че „борбата с корупцията и осигуряването на политическа интеграция са
извънредно важно задължение на партията и гаранция за преданост към развитието на социализма с китайска специфика“.
На ХVІІІ конгрес на ККП, а след това и на сесията на 12-ото Общокитайско
събрание на народните представители през март т.г. се извърши предаването на
партийната и държавната власт в Китай от „четвъртото“ на „петото“ поколение
ръководители. Броят на членовете на най-висшия партиен орган – Постоянния комитет на Политбюро на ЦК на ККП, беше намален от 9 на 7 души. Само
Си Дзинпин и Ли Къцян са от стария състав на ПК, останалите са нови: Ван
Цишан, Лю Юншан, Юй Джъншън, Джан Дъдзян и Джан Гаоли. Си Дзинпин
беше избран за генерален секретар на ЦК на ККП, а на сесията на ОСНП – и за
председател на КНР. На същата сесия Ли Къцян беше избран за председател на
Държавния съвет (правителството) на Китай. Ху Дзинтао предаде веднага на
Си и постовете си на председател на Централния военен съвет на ЦК на ККП и
на председател на Централния военен съвет на КНР, което преди това не сториха нито Дън Сяопин, нито Цзян Цзъмин – те задържаха за известно време тези
си постове, преди да ги предадат на новоизбраните генерални секретари.
Представителите на новото поколение китайски ръководители не идват
на смяна случайно и неочаквано. Те имат сериозни политически и партийни
биографии и за повечето от тях отдавна е известно придвижването им към
най-високите партийни и държавни постове. За кариерите на Си Дзинпин и
Ли Къцян беше вече споменато. Останалите членове на Постоянния комитет
също имат внушаващи респект биографии. Ван Цишан е роден през 1948 г. в
гр. Циндао (провинция Шандун), през „културната революция“ е изпратен
да работи и да се превъзпитава в народната комуна Фанджуан в околия Янан
(провинция Шънси); завършва историческия факултет на Северозападния
университет, работи в областта на селското стопанство, в Народната строителна банка, като зам.-директор на Китайската народна банка; завършва Централната партийна школа на ЦК на ККП, заема партийни и държавни постове
в провинциите Гуандун и Хайнан, през 2002–2003 г. е зам.-секретар на парткома, и.д. кмет на Пекин и изпълнителен председател на Оргкомитета за Пекинската олимпиада, през 2004–2007 г. – кмет на Пекин, през 2007 г. е избран
за член на Политбюро на ЦК на ККП, а следващата година и за вицепремиер
на Държавния съвет на КНР; на ХVІІІ конгрес на ККП става член на ПК на
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Политбюро и секретар на Централната комисия за проверка на дисциплината
на ЦК на ККП; зет е на бившия изтъкнат партиен и държавен ръководител Яо
Илин. Лю Юншан – роден през 1947 г. в провинция Шанси, започва трудовата
си дейност във Вътрешна Монголия, работи като журналист, зам.-секретар е
на Комунистическия съюз на китайската младеж, завършва Централната партийна школа, от 1993 г. е зам.-завеждащ отдел „Пропаганда“ на ЦК на ККП,
от 2002 г. – член на Политбюро и на Секретариата на ЦК на ККП и зав. отдел
„Пропаганда“; от 2012 г. е член на Постоянния комитет на Политбюро, член
на Секретариата, председател на новосъздадената Комисия за ръководство на
дейността в областта на укрепването на духовната култура и ректор на Централната партийна школа на ЦК на ККП; от март т.г. е и зам.-председател на
Централната комисия по провеждане на административната реформа; смятат
го за близък до Ху Дзинтао и е причисляван към комсомолските кадри. Юй
Джъншън – роден през 1946 г. в гр. Шаосин (провинция Джъдзян), випускник
на Харбинския военноинженерен институт със специалност – автоматично
управление на балистични ракети; по произход е от „принцовете“ – баща му
Хан Дзин (предишно име Юй Цивей) през 30-те години принадлежи към групата на левите театрали, учил е в гр. Циндао, през 1932 г. встъпва в редовете на
ККП, живял е с Цзян Цин, която той препоръчва за член на партията и която
по-късно става съпруга на Мао Дзедун, секретар на Народното правителство
на Северен Китай, след победата – кмет и партиен секретар на гр. Тиендзин,
министър на машиностроенето; самият Юй Джъншън работи като зам.-председател на оглавявания от сина на Дън Сяопин Фонд на инвалидите, като кмет
и партиен секретар на градовете Янтай и Циндао, министър на строителството
на КНР, партиен секретар на провинция Хубей (2001–2007 г.), от 2002 г. – член
на Политбюро на ЦК на ККП, 2007–2013 г. секретар на партийния комитет на
Шанхай; през 2012 г. е избран за член на ПК на Политбюро, а през март 2013 г.
– за председател на Общокитайския комитет на Националния политически
консултативен съвет на Китай; женен е за дъщерята на известния военен деец
и бивш председател на Държавния комитет по отбранителна наука, техника и
промишленост Джан Дженхуан. Джан Дъдзян – роден през 1946 г. в провинция
Ляонин, учил е в университета в североизточната провинция Дзилин, специалност – корейски език, след което продължава образованието си в университета „Ким Ирсен“ в Пхенян; бил е на партийна работа в провинциите Дзилин,
Джъдзян и Гуандун, от 2007 г. е член на Политбюро, от 2008 г. е вицепремиер
на КНР, през 2012 г. е изпратен да оглави партийния комитет в Чунцин след
скандала с Бо Силай; на ХVІІІ конгрес на ККП е избран за член на Постоянния комитет на Политбюро, а през март т.г. за председател на ПК на ОСНП
на Китай. Джан Гаоли – роден през 1946 г. в провинция Фудзян, завършил е
икономическия факултет на Сямънския университет, работил е в голямата китайска нефтена корпорация Синопек в провинция Гуандун, там се е запознал
с Джоу Юнкан, подкрепял го е и Дзян Дзъмин; издига се до зам.-секретар на
провинция Гуандун и секретар на партията в свободната икономическа зона
Шънджън; през 2002–2007 г. е секретар на партията в провинция Шандун,
през 2007–2012 – член на Политбюро на ЦК на ККП и партиен секретар на
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Тиендзин, от 2012 г. – член на Постоянния комитет на Политбюро, а от март
т.г. – първи вицепремиер.
Преди ХVІІІ конгрес за членове на ПК на Политбюро на ЦК на ККП се
спрягаха и имената на Лю Яндун – завеждаща отдела за Единния фронт на ЦК
на ККП, Ван Ян – секретар на партийния комитет на провинция Гуандун, и
Ли Юанчао – завеждащ орготдела на ЦК на ККП. И тримата бяха избрани за
членове на Политбюро, първите двама и за вицепремиери, а Ли Юанчао – за
заместник-председател на КНР. Би следвало да се отбележат и имената на двамата най-млади членове на Политбюро – секретарят на партийния комитет на
провинция Дзилин Сун Джънцай и секретарят на партията на провинция Вътрешна Монголия Ху Чунхуа. И двамата са само по на 49 години и повечето наблюдатели в Китай и в чужбина ги разглеждат като сигурни кандидати за членове на най-висшето китайско ръководство в рамките на следващото – „шесто“
поколение, което ще дойде на смяна на сегашното през 2022 година.
Във връзка с кадровите решения на ХVІІІ конгрес на ККП се появиха множество коментари, които тълкуваха съотношението на силите в китайското
ръководство между т.нар. кланове на „комсомолците“, „шанхайците“ и „принцовете“. Изводите се свеждаха главно до това, че на конгреса се е очертало
превъзходството на обединените последни два клана, с което се обясняваше
и присъствието в първия ред на президиума на конгреса на бившия генерален
секретар на ЦК на ККП 86-годишния Цзян Цзъмин. Следва да се каже, че това
деление е съвсем условно и повечето от членовете на най-висшето китайско
ръководство биха могли да бъдат причислени към двата, а някои – и към трите
от тези „кланове“. Вероятно по-правилна е трактовката на директора на Института за Далечния изток при Руската академия на науките академик М. Л. Титаренко, който смята, че в ККП има три идейни течения. Първо, ляворадикално,
което защитава тезата, че реформите и откритостта са довели до социална и
имуществена поляризация на обществото и са създали опасност за капиталистическо прераждане на страната (един от най-видните представители на това
течение е бившият член на Политбюро и партиен секретар на гр. Чунцин Бо
Силай – син на изтъкнатия партиен и държавен ръководител от първото поколение Бо Ибо). Второ, либерално-прозападно, което е доста разноцветно и е
представено главно от теоретици от партийния и деловия елит и редица професори от Централната партийна школа при ЦК на ККП. Някои от тях, включително и бившият премиер Вън Дзябао, настояват да се ускори провеждането
на широка политическа реформа, да се разширява демократизацията, за политически и идеологически плурализъм. Най-радикалните либерали настояват за
промяна на политическия и икономическия строй в Китай по западен образец,
за създаване на многопартийност. Има и такива, които искат от Устава на ККП
да отпадне упоменаването на марксизма-ленинизма и „идеите на Мао Дзедун“.
Третото, доминиращото течение, чиито най-ярки представители са Ху Дзинтао
и Цзян Цзъмин, отстоява идеята за поетапното изграждане на китаизирания
социализъм и че независимо от огромните постижения Китай продължава да
се намира на началния стадий на строителството на социализма с китайска специфика и на общество на средната заможност. Те смятат, че ККП трябва да бъде
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единна и сплотена и да се ръководи от идейно-теоретичните постановки, залегнали в Устава на партията, а не да търси рецепти от Запада. С това именно би
могло да се обясни демонстрираното присъствие в първия ред на президиума
на конгреса на Ху Дзинтао и Цзян Цзъмин един до друг. То трябваше да покаже,
че между тях е постигнат компромис още на заседанието на Политбюро през
август 2012 г. в курорта Бейдайхъ относно състава на висшето ръководство на
партията пред лицето на вътрешните и външните предизвикателства.
На сесията на ОСНП през март т.г. новоизбраният председател на КНР и
генерален секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин издигна тезата за осъществяването на „китайската мечта“, която се превръща в национална идея на китайското общество в бъдеще. „При осъществяването на „китайската мечта“, казва Си
Дзинпин, трябва да се развива духът на Китай. Това е национален дух, в чиято
основа лежи патриотизмът. Това е също така духът на епохата на реализирането на реформите, произтичащ от стремежа към национално възраждане и
изграждане на могъща държава.“ При претворяването в живота на тази идея,
подчертава Си, „трябва да се върви по китайски път, който всъщност е пътят на
социализма с китайска специфика“. Ето това именно е пътят, по който ще води
партията и страната новото китайско ръководство.

97

МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА
ФРАНЦИЯ И ЕВРОПА БЛИЗО ГОДИНА СЛЕД
ИЗБОРНАТА ПОБЕДА НА ФРАНСОА ОЛАНД
Резултати, алтернативи, предизвикателства
Дилян Начев

И

Дилян Начев – завършил е право в Лион, Франция. Асистент е
по обща теория на правото в СУ
„Св. Климент Охридски“ и правен
консултант в АДД „Илиева, Вучева & Ко“.

змина почти цяла година от официалното
встъпване в длъжност на Франсоа Оланд като
президент на Френската република1 и макар краят
на петгодишния му мандат да е далеч, струва ми се,
че е уместно да направим временна равносметка на
свършеното от него до момента. Допълнителна мотивация за това представляват както фактът, че отдавна изтекоха обичайните сто дни толеранс към
всяко ново управление, така и огромната надежда, с
която се очакваше победата на левицата във Франция. За да дадем отговор на въпроса успешна ли е,
или не е тази първа година управление на социалисти и „зелени“2, трябва последователно да направим
оценка на постигнатото и непостигнатото досега, на
възможните алтернативи и, разбира се, на бъдещите предизвикателства пред Франсоа Оланд и френската левица.

Противоречиви временни резултати
Акцентът в предизборната кампания на Оланд
беше поставен изцяло върху промяната и скъсването с политиката, водена от десницата и олицетворявана от Никола Саркози. Именно по тази причина
резултатите на настоящия френски президент следва да бъдат разгледани и оценени през призмата на
промяната.
Една от първите мерки на новата власт във
Франция беше повишаването на минималната работна заплата от 1 юли 2012 г.3 Увеличението определено е малко (надвишаващо едва с 0.6% натрупаната
инфлация)4, но представлява символичен жест към
трудещите се в момент на икономическа и финансова
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криза. Редом с това за немалка част от гражданите беше върната предишната
възраст за пенсиониране (преди реформата, проведена от Саркози). Към тези
безспорни социални придобивки следва да се прибави и извършената (макар и
все още неокончателно5) реформа в семейното право, предоставяща възможност на хомосексуалните двойки да сключват брак. Смятам, без да давам собствена оценка, че въпреки сериозния отпор тази реформа определено трябва
да се числи към успехите на новото управление. Това мое мнение основавам
на два изцяло обективни аргумента. Първо, въпросната реформа беше едно от
основните обещания на Франсоа Оланд по време на предизборната кампания
и, второ, тя отлично се вписва в традициите на френския политически живот,
в който левицата винаги е била носител на социален прогрес – това може лесно
да се илюстрира чрез цяла поредица от примери: отмяната на смъртното наказание във Франция през 1981 г., борбата за правото на аборт, премахването на
престъплението хомосексуализъм и т.н. В този смисъл цитираната реформа не
представлява или поне не би трябвало да представлява изненада за никого.
Заедно с доброто обаче трябва да отбележим и неуспехите на Франсоа
Оланд. Като сериозен провал може да се определи отмененото от Конституционния съвет извънредно данъчно облагане от 75% за хората с най-високи
доходи. Няма да се спирам тук на конкретните мотиви за отмяната, но ми се
струва важно да се отбележи – у голяма част от страничните наблюдатели
остана впечатлението, че решението е взето не толкова заради противоречия
с Конституцията, колкото по целесъобразност и поради политически натиск.
Наскоро6 Франсоа Оланд обяви, че възнамерява да компенсира предвидените приходи от отменения налог чрез допълнително облагане на най-големите предприятия. Решение, което изглежда логично, като се има предвид, че
именно в тях работи мнозинството от високоплатените данъкоплатци, към
които основно беше насочен данъкът от 75%. Така или иначе, едно от най-съществените обещания на социалистическата партия претърпя неуспех. Освен
това голяма част от съществуващите и преди изборите негативни тенденции
не просто не бяха променени, а изглежда се затвърдиха. Става дума за безработицата, за социалното отчаяние, за недоверието към политическата класа
и за засилването на екстремизма. Според мен основната причина за това се
корени във факта, че до голяма степен беше продължена политиката на бюджетни икономии и на ограничаване на публичните разходи, провеждана от
правителството на Франсоа Фийон. Липсата на обещания растеж и на осезаеми промени в тази насока в политиката на Европейския съюз доведоха до
видимо стопяване на подкрепата за Оланд. Това става ясно и от наскоро публикуваното проучване на обществените нагласи, съгласно което настоящият
президент на Франция разполага с едва 36% подкрепа, а цели 60% от участващите в анкетата дават негативна оценка за него7.
Що се отнася до външната политика на Френската република след изборите от май 2012 г. следва да се отбележи военната намеса в Мали, равносметка
за чиито последици и резултати обаче все още е твърде рано да се направи, и,
разбира се, все по-отчетливото искане (макар и оставащо за момента по-скоро
без чуваемост) за приемане на мерки за насърчаване на растежа в ЕС.
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Противоречивостта в свършеното от Франсоа Оланд през последната година ни дава основание да се запитаме за възможните алтернативи и структурни промени.

Алтернативи
А такива не липсват както вдясно, така и вляво от социалистите. От една
страна, демократичната десница започва бавно да се възстановява от тежката изборна загуба, както и от последвалите вътрешнопартийни конфликти, и
от атаката срещу политиката, провеждана от новия френски президент, която
става все по-сериозна. Това е видно и от внесения вот на недоверие срещу правителството на Жан-Марк Еро. Той няма да постигне краен успех, но политическият удар срещу левицата не е за пренебрегване. Неговият негативен ефект
е засилен и от скорошната оставка на министъра, натоварен с изпълнението на
бюджета – Жером Каюзак, заради наличието на негови скрити банкови сметки
в Щвейцария и започнато досъдебно производство.
Освен от традиционната десница, не е изненада и това, че Франсоа Оланд
и правителството не са долюбвани и от представителите и симпатизантите на
крайната десница, които ги критикуват за проевропейската им позиция.
Алтернативи и критики обаче идват и отляво, където енергичният и способен оратор Жан-Люк Меланшон често представя тези и предложения в дисонанс с действията на правителството. Меланшон не успя да победи Франсоа
Оланд (когото винаги е посочвал като свой конкурент, а не като противник)
на президентските избори през 2012 г., но нарастващата му популярност го
превръща в сериозен фактор сред левия електорат. Той самият нееднократно е
казвал, че е готов да заеме поста на министър-председател и да води радикална
лява политика на борба със световната финансова система и за разрастване на
солидарността чрез по-добро разпределение на благата.
С оглед намаляващото доверие към Франсоа Оланд и засилващите се критики към управлението му, логичен се явява въпросът дали е възможна съществена предсрочна промяна в структурата на правителството. Подобен сценарий
не може да бъде напълно изключен, но ми се струва малко вероятен по следните причини. На първо място, управляващата коалиция разполага със сериозно мнозинство и в двете камари на парламента, т.е. със сериозна политическа
подкрепа. На второ място, ръководителите на коалицията „Ляв фронт“ винаги
са поддържали позицията, че няма да участват във вот на недоверие срещу правителството. Не на последно място е важно да се спомене, че подобни традиции
в политическия живот на т.нар. Пета република не съществуват. Трудно е обаче
да се предвиди дали няма да станем свидетели на формиране на алтернативно
ляво мнозинство с участие на Левия фронт.

Перспективи и предизвикателства
Нека сега обърнем необходимото внимание на възможното бъдещо развитие на ситуацията във Франция и по-общо в Европа, както и на рисковете от
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ескалация на социалните проблеми.
Тежката икономическа обстановка и липсата на растеж, имащи за пряка последица задълбочаването на бюджетните проблеми на Франция, водят
след себе си редица тревожни тенденции – засилване на крайнодесните националистически идеи и на евроскептицизма. Това от своя страна крие риск от
избухване на вътрешни конфликти (на каквито понастоящем сме свидетели
например в Испания между каталунци и испанци) или дори на междудържавно противопоставяне. Все по-отчетливо се усещат германофобските настроения в Европа, включително и във Франция. Тревожно е и непоклатимото
високомерие, с което управляващите в Германия консерватори продължават
да гледат на случващото се в ЕС. Тези нескрити взаимни нападки вече доведоха до негласно разделение в рамките на ЕС по оста север–юг и, струва
ми се, че това може да бъде преодоляно само чрез засилване на солидарността и евроинтеграцията не само на институционално равнище, но също така
и дори преди всичко чрез формулиране и провеждане на общи социални и
икономически политики за подобряване на финансовото състояние на държавите в ЕС и за възвръщане на икономическия растеж. Франция и Европа
се нуждаят повече от всякога от радикален ляв реформизъм и осъзнаване на
реалните предизвикателства, пред които сме изправени. За да се случи това
обаче, налице трябва да бъдат редица вътрешни и външни предпоставки. От
една страна, важно е да видим дали Франция ще успее да преориентира ЕС,
чиято политика като че ли твърде дълго беше определяна от правителства на
десницата и сега на всяка рязка промяна се гледа с доза недоверие и скептицизъм. Струва ми се, че от това дали европейската левица ще успее да преобърне тенденциите на бюджетни ограничения и свиване на потреблението в ЕС
до голяма степен зависи бъдещата конкурентоспособност на Европа спрямо
останалите регионални икономически сили – САЩ, Бразилия, Русия, Индия,
Китай и т.н. От друга страна, Франсоа Оланд трябва да покаже политическа
воля за осъществяване на съществени реформи в самата Франция – някои
от които вече бяха започнати, но засега остават частични и недостатъчни. За
целта новият френски президент трябва да преодолее показаната досега нерешителност и да се занимае със системните проблеми на съвременния финансов капитализъм.
Колкото до оценката, която французите ще дадат на президентския мандат на Франсоа Оланд, още е прекалено рано да се правят каквито и да било
окончателни изводи. Би било несправедливо да се пренебрегне и фактът, че голяма част от обещанията, направени от него по време на предизборната кампания, бяха с перспектива 2017 г. Интересно ще е все пак да видим резултатите
от предстоящите през 2014 г. избори за Европейски парламент. Може би те ще
ни дадат допълнителна информация за нагласите на френските граждани и за
отношението им към провежданата политика.
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БЕЛЕЖКИ
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2
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4
5
6
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Франсоа Оланд встъпи официално в длъжност на тържествена церемония в Париж на 15
май 2012.
Чрез определението „зелени“ в настоящата статия ще бъде визирана партия EELV (Europe
Ecologie – les Verts) – коалиционен партньор на Френската социалистическа партия.
Вж. прессъобщение на френското Министерство на труда, заетостта, професионалното обучение и социалния диалог – http://travail-emploi.gouv.fr/actualite-presse,42/
communiques,2138/revalorisation-du-smic-au-1er,15017.html.
Пак там.
Предстои гласуване в Сената.
28 март 2013 г.
Данните са взети от проучване на Института LH2, осъществено по поръчка на Льо Нувел
Обсерватьор на 22 и 23 март 2013 г. по телефона – http://fr.scribd.com/doc/132254996/
Observatoire-de-l-opinion-Les-cotes-de-popularite-de-l-executif-Mars-2013.
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РУСИЯ И ЦЕНТРАЛНА АЗИЯ:
ИКОНОМИЧЕСКИ И
ПОЛИТИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ
Полина Недялкова-Травер

В

Полина Недялкова-Травер е
кандидат на историческите науки в областта на славистиката.
През 1997 г. завършва СУ „Св. Климент Охридски“ по специалност
испанска филология, а след това
и Сорбоната, където седем години преподава български език и история. През 2008 г. защитава дисертация по руска история, а от
2009 г. преподава руски език и история в Университета в гр. Хавър
– Франция.

секи път в епоха на исторически промени пред
руския политически, социален и философски
елит възниква въпросът за мястото на Русия на световната политическа сцена. Дилемата е на кого принадлежи тя – на Изтока или на Запада? И всеки път
руските интелектуалци започват да търсят аргументи за разнопосочни твърдения – европейска или азиатска страна е Русия или пък е страна с двойствена
характеристика. Още през ХІХ век в руската история
възниква спорът между „западняците“ и „славянофилите“ и този спор продължава и днес.
След разпадането на СССР, в условията на динамични и дълбоки исторически промени, колебанията между „западничеството“ и „славянофилството“ отново се актуализираха с нова сила сред руския
интелектуален елит. В исторически аспект коренът
на руския дух се намира в Европа, но голяма част от
дървото остава в Азия. Сибир и Далечният изток са
стратегическо пространство за бъдещото развитие
на Русия. Истинският й напредък зависи не само от
модернизацията на европейската част от територията на държавата, а и от развитието на Сибир и Далечния изток. Това е от една страна. От друга страна, за
Русия са важни и връзките й с азиатските територии,
по-точно с Централна Азия – Казахстан, Киргизстан,
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, които повече от сто години са били част от Руската империя, а
по-късно попадат и в границите на Съветския съюз.
Осъществявайки своето геополитическо навлизане
дълбоко в Евразия, Русия в продължение на повече
от век постъпателно и настойчиво е формирала цялостната си икономика с Централна Азия, в резултат
на което Централна Азия се превръща в съставна

103

МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА
част от единна икономическа система, свързана с една форсирана регионална
икономическа интеграция.
След разпадането на СССР обаче Руската федерация и повечето страни от
Централна Азия избраха съвсем различен курс – към пълномащабна глобализация и всестранна интеграция в световната икономика.
През постсъветския период руската политика в Централна Азия се променяше непрекъснато – от фактически пълно пренебрегване на страните от
региона, което се наблюдава в началото на 90-те години на ХХ век, до развитие
на сътрудничество с тях основно в институционалната област, както и в нефтогазовата сфера, което се наблюдава днес. Въпреки това се създава впечатление,
че досега все още не е формирана някаква единна стратегия на Москва за Централна Азия, която да определи точното място и ролята на региона в системата
на националните интереси на Русия.
При разглеждане на централноазиатския вектор на външната политика на
Русия в постсъветския период условно изпъкват три основни етапа:
• Първият обхваща периода от началото до средата на 90-те години и е
свързан с фактическото изключване на Централна Азия от сферата на приоритетите на Русия на фона на илюзорните стремежи да стане „съставна част“ от
Запада.
• Вторият етап е в края на 90-те години и е свързан с критичното преосмисляне от Русия на резултатите от цялата й външна политика, включително и
в Централноазиатския регион.
• Третият етап започва през 2000 г. с идването на власт на Владимир Путин и на неговия екип и може да бъде характеризиран като целенасочен стремеж регионът да се въвлече в сферата на влияние на Москва с цел основно укрепване на международните позиции на Русия.
След разпадането на Съветския съюз (декември 1991 г.) новият елит начело с Борис Елцин започна решително да се освобождава от политическото и
икономическото наследство на Съветския съюз, като по този начин унищожи
основите на бившата съветска държавна система. До средата на 90-те години
Елцинова Русия нямаше отчетлива политика за региона на Централна Азия,
както впрочем и за цялото постсъветско пространство. Възникналата на мястото на СССР Общност на независимите държави (ОНД) не се разглеждаше
от Русия като институт за интеграция, а по-скоро като преходен механизъм за
безконфликтна дезинтеграция (т.нар. цивилизован развод).
Новият руски елит с ултралиберална идеологическа ориентация виждаше
Запада като единствен еталон на ценности и възприемаше интересите на западните страни (особено на САЩ) като тъждествени на дългосрочните национални интереси на Русия. Затова основната (а по същество и единствената) цел на
външната политика на Москва в началото на 90-те години беше интеграцията
на страната в евро-атлантическата общност.
В началото на 90-те години Москва смята Централна Азия за ненужен придатък, без който реформирането на руската икономика и вграждането на Русия
в икономическата и военнополитическата система на Запада ще станат по-лесно и по-бързо. Като следствие на това по отношение на региона се провеждаше

104

бр. 5/6 – год. XVI

МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА
политика на освобождаване от „бремето на националните републики“.
В началото на 90-те години Русия значително намали равнището на военното си сътрудничество със страните от Централна Азия. Декларираните намерения за създаване на система за колективна сигурност в Централна Азия и
страните от ОНД като цяло на практика не се изпълняваха. Подобна ситуация се
наблюдаваше и в двустранните отношения между Русия и страните от региона.
Ръководството на Елцин се опитваше да се дистанцира от събитията в Централна Азия. Едновременно с разрушаването на единното военно и отбранително пространство с Централна Азия (запазило се де факто след разпадането
на Съветския съюз) Елцинова Русия правеше всичко възможно, за да унищожи
и единното икономическо пространство. Като се има предвид фактическото
стесняване на сътрудничеството по въпросите на регионалната сигурност и в
икономическата област, стремежът на Москва да се дистанцира от държавите
на Централна Азия (както и от другите постсъветски страни) поради евро-атлантическата ориентация на руската политика се прояви особено явно в липсата на заинтересуваност да се развива институционалното взаимодействие и по
този начин ОНД още от самото начало на съществуването си се превърна във
формална по своята същност организация.
Демонстрацията на „ненужността“ на Централна Азия на фона на също
тъй демонстративната ориентация на Русия към Запада стана една от главните
причини за формирането на недоверие в региона към Москва и към нейната
политика, както и за все по-очевидните опити на страните от Централна Азия
да преориентират международните си контакти. Проблемът се състоеше не толкова в антируските настроения сред управляващите елити в Централна Азия
(въпреки че, разбира се, в редица страни има и такива), колкото в съмненията
дали е възможно изобщо да разчитат на Русия. Страните от Централна Азия
като цяло реагираха болезнено на новата външна политика на Кремъл, тъй като
съзряха в нея своеобразно предателство. След прибързаното оттегляне (може
да се каже дори „бягство“) на Русия от Централна Азия страните в региона се
принудиха да форсират процеса на образуване на нови междудържавни отношения (икономически, политически, военни и други) вместо старите, които по
съветско време се ограничаваха главно с Русия (РСФСР).
Всички страни в региона бяха принудени да си въведат собствена валута и всъщност наново да формират своята национална икономическа система.
Няма да е преувеличение, ако кажем, че от началото до средата на 90-те години
последиците от външната политика на Русия са катастрофални, включително
и в Централна Азия. Пряк резултат от този провал е т.нар. геополитически вакуум не само в Централна Азия, а и в цялото бивше съветско пространство.
Вследствие на това според самите руски експерти в средата на 90-те години Русия става много по-самотна и уязвима, отколкото е бил някога СССР.
В крайна сметка Русия осъзна пълния крах на своята външна политика
и в средата на 90-те години започнаха да се забелязват значителни промени в
мисленето на управляващия елит и на цялото руско общество. От средата на
90-те години се появиха все по-ясни признаци, че Русия се стреми да разработи
принципно нови външнополитически подходи като цяло и в постсъветското
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пространство (включително в Централна Азия) в частност. Значимостта на
региона в системата от национални приоритети на Русия значително нарасна,
когато концептуална основа във външната политика на Русия стана курсът към
„многополюсен свят“. Обявява го през 1996 г. министърът на външните работи
Евгений Примаков.
Осъществяването на „доктрината Примаков“ изискваше от Москва приоритетно да засили регионалното си влияние. В много отношения това важеше и
за Централна Азия, където и чрез която Русия се опитваше да засили позициите си на регионален евразийски лидер. През втората половина на 90-те години
Русия започна да придава все по-голямо значение на стабилността и сигурността в Централна Азия. За това най-вече допринесе осмислянето на заплахата за
сигурността на Русия от страна на радикалния ислям.
В същото време, независимо от настъпилите промени, през втората половина на 90-те години Русия така и не успя да засили позициите си в региона и да
запълни предизвикания от нея самата геополитически вакуум. Както изглежда, неуспехът на руската външна политика по отношение на Централна Азия е
обусловен от комплекс причини от обективен и субективен характер.
Идването на власт през 2000 г. на Владимир Путин и на неговия екип до
голяма степен е знаково и повратно събитие в историята на Русия. Руската външнополитическа стратегия започва да придобива все по-ясно изразена насоченост към превръщане на страната в един от центровете на международните
отношения и на световната икономика.
Както изглежда, такъв принципен преход на Москва „от думи към действия“ става възможен само когато Кремъл придобива финансови, административни и други ресурси. Изключително благоприятните по това време световни
цени на основните продукти от руския износ (суровини, особено нефт и газ)
подпомагат решаването на многобройните вътрешни проблеми (на което се е
фокусирало вниманието през първите години от управлението на Путин), позволяват и част от финансовите ресурси да се използват за реализиране на новите външнополитически цели.
В сравнение с предходните години външнополитическата активност на Москва в Централна Азия нараства рязко, а множеството декларации за „необходимост от тясно сътрудничество“ започват да се изпълват с реално съдържание.
Принципно нов и важен момент в руската външна политика по отношение на централноазиатското направление е категоричното преминаване към
конкретни действия и инициативи за развитие на институционалното сътрудничество. Москва залага основно на нови схеми за интеграция и на различни
форми на сътрудничество вместо на реанимацията на стари формати.
През 2000 г. в Астана (Казахстан) Русия, Беларус, Казахстан, Киргизстан и
Таджикистан подписват договор „За създаването на Евразийска икономическа
общност” (ЕИО). През 2002 г. се сформира Съвет за транспортна политика при
Интеграционния комитет на ЕИО, а Организацията на Договора за колективна
сигурност (ОДКС) става една степен по-ефективна институция. Развитието на
сътрудничеството със страните от региона във военната област и по въпросите
на сигурността се възприема от Москва като основна стратегическа проекция
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и механизъм за увеличаване на влиянието й в региона. Освен това в сравнение
с 90-те години се наблюдава значително засилване на руския бизнес интерес
и на икономическата политика на Русия в Централна Азия. Стратегическите
интереси на Москва засягат най-вече сферата на петрола и газа, където е представена голямата част от руските инвестиции. Развитието на сътрудничеството
в областта на нефта и газа се определя от Москва не само като механизъм за все
по-голямо влияние в региона, а и като средство за увеличаване на собствената й
енергийна сигурност. Нова и значителна крачка към по-тясно сътрудничество
с региона е създаването на Единно икономическо пространство (ЕИП) между
Русия, Беларус и Казахстан, станало реалност от 1 януари 2012 година.
В началото на ХХІ век сътрудничеството с Русия постепенно се превръща все повече в приоритет за външната политика и на страните от Централна
Азия. Точно поради това активизирането на външната политика в Централна
Азия поставя някои въпроси.
Първи въпрос: Нужна ли е подобна интеграция в постсъветското пространство в реалността на съвременна Русия? Според руски експерти тя е от
жизнено важно значение. Днес продължава строителството на нови центрове в
един многополюсен свят, така че не само Русия, а и гиганти като Китай и Индия
нямат бъдеще извън системите за сътрудничество, които обединяват множество държави, най-малкото върху принципите на териториалната близост.
Втори въпрос: Русия иска ли да демонстрира на Запада ролята си на регионална сила и по този начин да засили диалога си с него? Русия би искала
да възстанови значимостта си на световна сила и от политическа гледна точка
това е естествено, въпреки че още няма действен ресурс за това.
Трети въпрос: За Русия интеграцията нещо като бизнес поглъщане ли е?
На постсъветското пространство – да, това е възможно. По-точен отговор ще
даде практиката на функциониране на Митническия съюз и на Единното икономическо пространство. Въпреки това оптималната формула на устройството
на новия съюз е либерализация на икономиката при съобразяване с националните интереси и демократизация в политиката. Преди всичко съюзът трябва да
бъде търговско-икономически, а не политическо и административно възпроизвеждане на Съветския съюз. Задължителни изисквания са мирът, стабилността
и избягването на каквито и да било конфликти.
Възможно е в бъдеще Евразия да се противопостави на западния модел на
развитие и да намери формула за хармонично съчетание на интереси с Китай.
Днес се забелязва все по-устойчива тенденция към постепенно, но стабилно
нарастване на икономическото присъствие на Китай в Централна Азия заедно с другата тенденция – засилване на икономическите връзки между Русия и
страните от региона. Освен това укрепването на икономическото присъствие
на Китай в Централна Азия е по-бързо, отколкото възстановяването на икономическите отношения между Руската федерация и страните от региона. Обаче
засега е трудно да се прогнозира до какво ще доведе едновременното нарастване на икономическото присъствие на Русия и на Китай в Централна Азия.
Макар че сега се забелязва ясно политическо сближаване между Русия и Китай,
вероятността от бъдещ сблъсък на интересите на двете страни в Централна
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Азия не бива да се изключва. Нарастващата китайска икономика и започналата
да се възстановява от тежка криза руска икономика в бъдеще ще се нуждаят все
повече от ресурсите на Централна Азия, предимно от енергийните източници
и от залежите от цветни метали, с които този регион е особено богат. Очевидно е, че разумната алтернатива е изработване на механизми за комплексно и
взаимноизгодно многостранно сътрудничество в системата „Русия, Китай, Централна Азия“. Освен всичко друго Китай може да участва и в мащабни икономически проекти в Сибир и в Далечния изток.
При всички случаи Русия и Централна Азия ще могат успешно да противостоят на предизвикателствата на глобализацията само чрез създаване на
ефективен регионален блок, а бъдещето на руско-азиатските отношения ще
зависи до голяма степен от самата Русия. Това се дължи на факта, че в постсъветското пространство само тя, като се имат предвид мащабите на икономическия и геополитическия й потенциал, може да поеме ролята на локомотив
за интегрирано икономическо развитие на Централна Азия. В същото време
окончателното укрепване на позициите й в Централна Азия е възможно само
при условие, че през ХХІ век Русия ще играе ключова роля за икономическия,
научния и технологическия напредък на региона, както е било през втората половина на ХІХ век и през ХХ век до разпадането на СССР. С други думи, принципно новият етап в руската външна политика като цяло и в Централна Азия в
частност ще започне, когато Русия отчетливо осъзнае своята роля в днешната
политическа и икономическа реалност.
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звестно е, че началото на Българското възраждане се свързва с поставяне на програмни цели.
В синтетичен вид те са изразени в „История славянобългарска“ на Паисий Хилендарски: свобода и самостоятелност на институциите (национална държава
и църква), развитие на книжовността и на културата (национални форми за развитие на националния
дух), укрепване и развитие на националния характер
(развитие и формиране на такива качества на характера като смелост, откритост, вярност и др.). В Историята се посочва и примерът за подражание – епохата на Българското средновековие, период, в който
българската държава е самостоятелна и авторитетна сила. И още. Възстановява се „споменът“, задвижват се значения и смисли, съхранявани в дълбинните
пластове на културната памет, които в следващия период – през ХІХ век, ще формират конкретни и зрели
образци. Може да се каже, че творбата на Паисий реконструира елементи от културна памет в писмената
й форма – вербална културна памет. Нейна задача,
формулирана във фундаменталното изследване на
Надежда Драгова върху старобългарската култура, е
да съхранява „всичко, което трябва да помни и развива етносът“, а начинът на предаване е „чрез вербум
= слово. Културните ценности се оценяват и внедряват в разказване – в митове, истории, в описания на
„другите“ (съседни страни, държави и народи), а чрез
диалог – в социалните контакти. Еднакво неуморимо
се разказват („вербализират“, „словесно се изявяват“)
и божествените неща, и земните“1.
По-внимателният анализ разкрива, че Историята се гради върху утвърдена на Балканите културна
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ния: събитията се подреждат в хронологичен ред и се превръщат в основа
за извеждане на авторовата гледна точка. Придържането към тази традиция,
освен от школуване, ползване на изходни материали, следва да се разглежда
и като резултат от динамизиране на „вербалната памет“. От друга страна, самата История също става част от културната памет: чрез прокламиране на
новите задачи пред нацията, но и чрез прилагане на нов, модерен принцип на
интерпретация и обобщение – историзмът, като път за постигане на национална идентичност2.
Изяснявайки природата и функционирането на културната памет, Ян Асман извежда проблема за културната идентичност като форма на етно-генезис,
проява на ние-идентичност: „Под колективна или ние-идентичност ще разбираме представата, която една група изгражда за себе си и с която нейните
членове се идентифицират. Колективната идентичност е свързана с идентификацията на участващите индивиди. Тя не съществува „като такава“, а само
дотолкова, доколкото определени индивиди се съотнасят с нея“3. В подобен
аспект „История славянобългарска“ задава модел, чрез който се постига единение между традиции, наследство и нови задачи – модел на синхронизация, на
транскрипция на националните и европейските ценности, но и на подходите за
бъдещо осъществяване на ние-идентичност.
Синтезът между традиционно (по линия на вербалната памет – като тип
нарация) и ново (актуални европейски идеи, свързани с ние-идентичността), чието начало се открива в Историята на Паисий, намира свое продължение (в художествено-естетически план) в емблематичното за ранното ни
Възраждане произведение на Софроний Врачански – „Житие и страдания
грешнаго Софрония“.
Въпреки че става сравнително късно обществено значим факт4, Житието
на Софроний е показателна творба за симптоматичните процеси в България
през ХVІІІ век, свързани със сериозни промени в общественото битие, а оттам
и с развитието на художествената литература. Тези промени не се осъществяват внезапно, а се натрупват през десетилетията и на един по-късен етап започват да функционират по-интензивно, очертавайки спецификата на модерната
културна епоха. По своята същност новите движения и духовни търсения представляват радикално преодоляване на средновековния тип мислене, на средновековното схващане за целите и средствата на словесното изкуство, за ролята
на художественото съзнание в живота на народа и личността.
Софрониевото житие, в такъв план, е неповторим белег, свидетелство за
прииждането на нови идеи в литературата, които променят разбирането за героя и автора, за жанра и структурирането му, за целите и средствата на художествената творба. Житието е емблематично за Българското възраждане като
философия и практика. Но се утвърждава и като творба, чрез която по-органично могат да се проследят културните успоредици с Европейския ренесанс,
независимо от вековната дистанция.
В студията „Западноевропейското и Българското възраждане“ Иван Шишманов формулира няколко същностни положения, чиято актуалност се явява
опорен пункт за изследователска интерпретация. На първо място, като изтък-
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ва, че главната разлика между мирогледа на Средновековието и Ренесанса е в
разбирането за личността. „Докато за средния век тя е именно много малко
нещо – за възраждането тя е всичко.“5
На второ място, може да се открои неговото наблюдение, че нашият Ренесанс няма нищо общо с „възкресението на класицизма или със сливането
на античното и християнското, или с еманципацията на човека от оковите на
средновековния авторитет и с възникването на критицизма“. У нас настъпват
дълбоки промени във възгледите за науката и културата, за „обществен морал“
и „естетически принципи“, с липсата на възвестяването на „една целна система
от нови идеи, желания и чувства на един нов мироглед“.
На трето място е изводът му, че нашият Ренесанс е свързан с „новия възглед на националното, на националния дух“, с „възвръщането на език и литература към техния първоизточник“6.
На четвърто място, с оглед на аналогиите между Българското възраждане и Западноевропейския ренесанс, Шишманов отбелязва още две особености:
„усилващата се роля на личността“ и „вярата и на двете епохи във високата
ценност на знанието, на науката и просветата“7.
Но ето го и парадокса. Оказва се, че българската литература, която не
постига еманципиране на човека от „оковите на средновековния авторитет“, в
същото време дава показания за „усилващата се роля на личността“. Тя стимулира разкрепостяването на индивидуални качества, но ги подчинява на обща
национална идея. Ако в Италия например се разгръща стремеж за национално
обединение, у нас се разгръща стремеж за освобождение от чуждо робство (политическо и духовно). В България става въпрос не за неограничена свобода на
личните възможности, талант, вътрешни качества, а за насочване на личностния потенциал към реализиране на свободата на една потисната нация, свободата, която да „изкорени“ робската зависимост. В подобен аспект проявата на
ние-идентификацията има своите културно-исторически предпоставки.
В научната литература се дискутира приемствеността между посоченото
в заглавието на творбата жанрово определение „житие“ с традициите на агиографията. Емил Георгиев посочва, че „Софроний използва старата житийна
форма, но я изпълва с ново съдържание. Неговото „житие“ е житие на мъченик, но това не е мъченик, който търпи изкушения на сатаната и отстоява своята християнска вяра, а който понася бремето на едно варварско робство, като
споделя участта на цял народ. Писателят не създава „подвизи“, които водят към
небето, но „страдания“, които са ропот срещу него, протест срещу един непоносим обществен ред, установен в отечеството му“8. От друга страна, посочва
Боян Ничев, Житието на Софроний може да бъде оценено като „квазижитие“,
като използване само на отделни елементи от традиционния жанр, за да се
създаде нова литературна форма: „Целият стил и структура на Софрониевото
квазижитие водят към този художествен резултат – към индивидуализация на
човешкото страдание, което тук е основен предмет на описание. Софрониевата
книга е свързана с процеса на открояване на личното страдание във всенародно бедствие.“9 Може естествено да се потърсят паралели и с онези жития от
средновековната книжнина, които „отразяват националния дух, напр. жития
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на български светци“, или с реформаторската тенденция в дамаскините да се
пише на език, разбираем за простолюдието. На свой ред Димитър Ефендулов
счита, че творбата на Софроний „не е нито житие в смисъл на жанрова определеност, нито автобиография от порядъка на Августиновите „Изповеди“, нито
служебно автобиографично „дознание“10.
Наред с горните мнения в литературната наука се проблематизира доколко Житието следва да се разглежда като автобиография или е творба, в която
преобладава литературната фикция11. Известно е, че Софроний е една от видните обществени фигури на Българското възраждане, че висотата на сана му
го издига в публичното пространство. В свое изследване „Малко научно съобщение за големия Софроний“ Надежда Драгова констатира, че „Софроний не
описва буквалната своя биография, а фикционална – положена в матрицата на
мъченичеството“12.
Изследователката на Българското възраждане подчертава и изборността
на жизнените фрагменти, които Софроний представя в творбата си във връзка
с факти от личния си живот, защитавайки тезата, че възрожденският книжовник не съобщава нищо за етническия произход на новата жена на баща си и на
съпругата си. В потвърждение на посоченото от Драгова може да се каже, че
Софроний гради творбата си върху автобиографични/биографични елементи
(аз-разказ по дефиницията на Никола Георгиев13), които подпомагат, съзнателно или не, процеса на ние-идентификация. Схемата на мъченичеството – чрез
страданията и имплантирането на архетипни модели – допълва представата, че
тази творба следва да бъде интерпретирана и в диахронен план – като територия, в която по линия на вербалната памет оживяват наследства.
Независимо от различните становища за подбудите, които карат Софроний да се заеме с писането на Житието14, както и неяснотата по отношение на
жанрова кодификация, факт е, че творбата фиксира значения, чието разшифроване дава представа и за семантичните стойности на културното ни развитие.
Чрез разказ от първо лице в Житието се акцентува върху типологични
случки от ежедневието на българина, върху премеждията и жизнените ситуации. Генезисът на аз-разказа може да бъде обяснен с активиране на формите
на автобиографията/биографията (по линия на вербалната културна памет).
Тяхната функция е чрез акцент върху ролята на автора-наратор да се постигне
проявата на нов вид самосъзнание – излизане от анонимността, както и спойка
на фрагментите от сюжета. По линия на културната памет „Житие и страдание“
възстановява практики на (авто)биографичната форма15, като чрез тях постига,
макар и неосъзнато, осъществяване на художествени задачи с актуално значение. В подобен план творбата на Софроний отразява така наречената от Михаил Бахтин еволюционна особеност на биографичния/автобиографичния текст:
да отразява прехода от анонимност към публичност в мига, когато публичното
пространство се разширява, тоест нараства възможността за личностна изява. В конкретната ситуация с Житието на Софроний следва да се уточни, че
публичното пространство във възрожденски условия е все още в зародиш, то
тепърва ще се развива, но фактът на появата на аз-разказа вече сигнализира за
новите насоки на художествено търсене.
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Оказва се, че е от значение да се установи дали Софрониевото житие имитира наследените житийни канони от Средновековието чрез фокусиране върху
биографичните ситуации, или става въпрос за литературна конвенционалност,
засягаща взаимоотношенията автор – герой, чрез ситуиране на основния фиктивен персонаж в една общо взето лабилна историческа действителност. Всъщност различните гледни точки засягат природата на един принципен въпрос,
чиито измерения са както в диахронен, така и в синхронен план – появата и
еманципацията на авторовото съзнание и неговото „въплъщаване“, застъпване
в самостоятелната фигура на героя.
В този аспект ми се струва, че възловата новаторска функция и роля на
Софрониевото житие би се откроила по-конкретно през призмата на новия тип
съпоставимост между автор и герой, като фундаментална отлика и взаимовръзка между българския тип възрожденска култура (развила се и върху собствената традиция) и западноевропейското художествено съзнание (като концепт на
новите идеи). Изясняването на подобен проблем – принесено към ранното ни
Възраждане – откроява важни семантични полета в основополагането и динамиката на националното ни художествено мислене. В по-друг аспект подпомага
и ориентацията в текстовата органика на произведението на Софроний.
Няколко са съществените промени, които могат да бъдат обобщени въз
основа на анализ на Житието. На първо място: сближаване, дори сливане между автор и герой в творбата. На второ място, ново самочувствие на авторовата
личност, която, вместо да се крие зад своята автономност, разкрива качествата
си на централен литературен персонаж. На трето място, наличието на герой,
който „подчинява“ индивидуалната си природна неизчерпаемост на целите на
националния живот и на идващите от него колективни послания, обобщения и
значения, пренесени през вековете (топоси). Според Ернст Роберт Курт топосът
представлява „определени клишета или мисловни и изразни формули“, с други
думи – формули и сюжетни елементи, които показват сходство в границите на
една организирана структура. Интересното е в това, че ако топосът поначало е
еквивалент на универсални ценностни форми на образното, сетивното мислене
на човечеството, у нас тези „универсални“ форми са с изразително подчертани
национални контури, със специфично национално съдържание и дух.
Да започнем с фигурата на автора в Житието като типичен образец за
новаторски белези в литературния процес. Фигурата на автора се налага тук
като „единствено активната формираща енергия, дадена не в психологически
концепиращото се съзнание, а в устойчиво значим продукт, и чиято активна
реакция е дадена в обусловената от нея структура на активно виждане на героя
като цялост, в структурата на неговия образ, ритъма на неговото разкриване, в
интонационната структура и в избора на смисловите моменти“16.
Функцията на автора като особено значим център в моделирането и конструирането на произведението се осмисля и естетически в епохата на новото
време. Самият автор има съзнание за повишената си творческа освободеност
– той не само „обработва“ текстовите фрагменти, но и ги допълва (до-сътворява) съобразно с творческите си инвенции. За разлика от историческите съчинения от Средновековието сюжетът тук се крепи върху ситуации, емблематични
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за протичането на процесите на ние-идентичността. Включените в Житието
събития са изградени върху личното време на автора-героя, обозначават раждането му, характерни моменти от жизнения му път и от кариерата му на духовник. В същото време събитийната структура е изградена върху архитектониката на епизода, като задачата е да се покаже характерен пример от конкретна
битова ситуация. В този план всяка една реална ситуация (събитие) получава
свой смисъл в качеството си на емблема на общото народно самосъзнание, на
проява на колективното съпреживяване. В Житието авторовото самосъзнание
се обособява чрез извеждане, посочване на собствения жизнен опит, но преди
всичко като обобщение на националната историческа съдба.
Едновременно с обособяването на авторовата фигура акцент се поставя и
върху въпросите, свързани с битието на персонажа – активират се архетипни
мотиви и значения, резултат от овладяването на нови реалности. В тази насока Димитър Ефендулов проследява „вграждането“ на библейските архетипни
образци в различните ситуации, в които попада героят на Житието и които
авторът използва активно, за да изрази определена идея. Според Ефендулов
композицията на Житието следва библейската линия на раждането (битие) и
последното Амин (вграждане на картини от „Откровение“ на св. Йоан). Поведението на персонажа се базира върху архетипната триада: живот – страдание
– грях, вписана в актуалните цели на комуникацията. Линията на автобиографичното начало се концентрира върху традиционни моменти – родих се, ожених се, станах поп, епископ, пътя към Букурещ. Тази линия обаче не се строи
върху личните факти – те почти липсват. По същия път се градят и другите две
категории – страдание и грях, осмислени като резултат от сблъсъка с историческата действителност (страдание) и породените емоции (страхът и неоказаната помощ = грях)17.
Анализирайки поведението на персонажа, и то във връзка с матрицата на
мъченичеството (Н. Драгова), следва да посочим и транскрибирането на значения от агиографията, по-конкретно използването им като устойчива формула
за постигане на нов смисъл на изображение.
Факт е, че в периода на ранното Възраждане житията вече губят смисъла
си на основен жанр за концепиране на действителността, а това означава, че
съпоставките между творбата на Софроний и житията на мъчениците, по-конкретно на неомъченици от ХVІІ век, може да се коментират само като резултат
от традиция.
Известно е, че през Средновековието жанрът „житие“ се включва в една
по-обща система от церемониални актове и ритуални действия, наситена със
символи и знаци, чиято религиозна значимост е очевидна. Целта е да се реализира във вертикал връзката Човек – Бог, за да се издигне мирянинът до висотите на Бога. Жертвоготовността, дори и с цената на „пострадването“, е мерило за
всеотдайност пред Възвишения и за духовно пречистване на вярващия човек.
Персонажът в житието се осъществява като фигура тогава, когато придобие
атрибута „светец“ (обикновено след смъртта си), тоест когато поведението му
е санкционирано от Църквата като адекватно на архетипния модел, изразен в
митологемата Христос. Доколкото съществува някаква конкретизация, тя се
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въвежда, за да изрази каноничната същност на образа и да маркира фабулната
линия. Сюжетът се гради върху биографичен принцип, обхващащ моментите
на раждане, жизнен път и смърт на персонажа. В композиционната схема обаче
се включват фиксирани и задължителни упоменавания, образи (топоси), които
целят да потвърдят връзките на персонажа с трансцедентното. Неслучайно се
набляга и върху чудесата, които светецът или неговите мощи извършват.
Характерно за средновековното житие е и обстоятелството, че персонажът е винаги предварително определен (оценен), а въвеждането на отделните събития не нарушава неговата единност и монолитност. Този персонаж
(светец) заема най-високото място в аксиологичната скàла. Между този високостоящ персонаж и автора съществува непреодолима дистанция. Авторът
(повествовател) не се осмисля като концептуална фигура – той е проводник
в общността от вярващи на онова, което е получил като „откровение“, посредник е на Божествения логос. Неговата задача е да опише чужд, приключил
вече земен живот в съответствие с общите канони и представи. Не може да се
допусне мисълта авторът да изразява свои идеи, свои виждания, да се изравни
като поведение с гледната точка на персонажа-светец, или обратното – героят
не може да бъде автор (повествовател), тоест фиктивността не се възприема като художественозначим елемент. Историческите моменти, достоверните
сведения се комбинират с друг тип компоненти – библейски, приказни и т.н.
Корелацията между текста на житието и библейските книги гарантира истинността на описанието и се възприема като хомогенна част от средновековния
метод, чиято задача е да се осигурят максимални възможности пред човека да
възвърне загубеното подобие с божественото, или по-точно, да начертае пътя
на човека към спасението.
Подобна вертикална насоченост на човешките амбиции и стремежи (съдържание на понятието „вяра“), чийто словесен израз е йерархизацията на
връзката автор – герой (подчиняване на авторовата гледна точка на каноничната природа на персонажа), в творбата на Софроний кардинално е сменила своята посока. Променя се фокусът на изображение: в пространството на творбата
действа конкретен персонаж, неговото поведение се изгражда върху процесите
на идентификация, но не толкова като специфично проявление на самоосъзнаващия се индивид, колкото от гледна точка на взаимоотношенията с другите
герои (второстепенни). В такъв смисъл Софроний „пренася“ комуникацията
на героя си върху реално жизнено равнище, разполага разказа си върху хоризонтална плоскост, а не цели установяване на небесните истини.
Елементи от подобна философско-естетическа метаморфоза се набелязват
в развитието на житийната литература още през ХV–ХVІ век, особено в житията за мъченици. В произведенията, които се създават през този период, впечатление прави включването на актуални жизнени фрагменти, свързани с робската действителност, като по този начин се променя оптиката на писателите
– те не се интересуват в толкова голяма степен от теологичната проблематика,
колкото се стремят да опишат, макар и все още фрагментарно, реалните битови
проблеми на народа си. Този процес, проучен от Петър Динеков, дава основание картини от всекидневието да навлязат в литературата, тя по специфичен
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път да отрази егалитаризиращата се култура. Важното е, че в рамките на един
средновековен жанр – житието, започват да проникват елементите на ново светоусещане. Тези нови значения до епохата на Възраждането не се проблематизират, но, от друга страна, стават предпоставка за качествени метаморфози в
структурните и семиотичните фрагменти на жанра.
Такъв елемент, резултат от концептуалната трансформация в рамките
на литературната еволюция, е променената роля на историческото събитие, с
повишен интензитет в сравнение с предишните епохи. През Средновековието
историческото събитие е значимо поради характера си на свидетелство за проявата на Божия промисъл. Функцията на историческото събитие е да служи
като естествен фон, върху който се ситуира персонажът с неговото биографично време. Авторът не се интересува нито от обективната, нито от субективната
хронологична перспектива, тъй като целта е те да се „свият“ в трансцедентното
време, еднопосочно ориентирано в най-високите етажи на идеалното битие.
По такъв начин историческото събитие фигурира като знак за божествената
истина, то влиза в състава и структурата на символната съотнесеност на образа
(придържането му към архетипния модел).
Това събитие не цели да разкрие особеностите на персонажа, нито да се
вглъби в съзнанието на автора, а се използва в ролята на аргумент-доказателство за божествената воля. Неслучайно и събитията, а и вградените в тях персонажи подлежат на идеализация. „Независимо от историчността на всяко име
на литературен герой, посочва Дмитрий Лихачов, литературата съвсем не е
изобразявала само единични факти. Във всяко от изобразяваните исторически
лица авторите се опитвали да въплътят идеалите на епохата (непосредствено,
позитивно – или косвено, негативно), тоест всичко онова, което в определена
епоха се смятало за абсолютно добро или особено отрицателно... Средновековният историзъм изисква идеализация (в широкия смисъл на думата), а именно
в нея се проявява художественото обобщение на Средновековието.“18
В „Житие и страдания“ обаче историческото събитие се вписва в сюжетния материал като хронологична перспектива, като в същото време започва да
изпълнява конкретни композиционни задачи, характеризиращи взаимоотношенията автор – герой. Липсва идеализацията и нормативизацията на героя
(позитивен/негативен). В произведението на Софроний голямо значение придобиват фактът, наблюдението, детайлът от историческото битие – те са територия, върху която се осъществява своеобразното „сливане“ на автор с герой.
Самото историческо събитие обаче се мисли и като част от по-обща хронологична рамка, ситуирана в настоящето (от гледна точка на персонажа), но чиито
основания са в миналото (гледната точка на автора). В тази времева проекция
се изграждат две темпорални позиции: в обективно протичащия исторически
процес се въвеждат показателни ситуационно „разиграни“ варианти (темпоралната рамка на епизодите – управлението на отделните паши, стриктното
придържане към конкретни години, месеци, дни и т.н.) и в този смисъл в него
се съдържат и изразяват авторови инвенции. Героят вече действа в рамките на
собствено биографично време (Аз, грешний в человецех, родих ся...) и изгражда собствена темпорална перспектива. Същевременно в творбата на Софроний
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субективното усещане за протичане на времето се подчинява на логиката на
обективните дадености, разтваря се в общия исторически поток на времето, и
в този смисъл се „обективизира“.
Интересно е, че в западноевропейските литератури подобно разтваряне
на субективния свят в обективните дадености, характерно за „Житие и страдания“, по-рядко намира реализации. Тук се набляга по-определено върху индивидуално преживяното време (разработва се и биографичното време като
възможност за самоидентификация на героя). Действителността в по-голяма
степен служи като подтик за открития в сферите на субективността. Персонажът притежава по-очевидно свой собствен свят, изживява свои собствени
конфликти и противоречия, неговото поведение „възпроизвежда“ по-системно
събития, резултат от процеси и степени на самопознанието му. По-осезаема е
и зависимостта на историческия процес от желанията и волята на личности с
тяхната богата емоционалност и конкретно формирана и изразена позиция за
реалните жизнени катаклизми.
В такъв аспект персонажът като субективна реалност „поема“ по-енергично в себе си обективните процеси и „манифестира“ кристализиралите си
разбирания за общочовешките и социалните проблеми или дискутира по-напрегнато главните насоки на битието. Неслучайно в европейските литератури
получава толкова ярък израз вътрешното експониране на въпросите за свободата и необходимостта, за пътя на общественото развитие, за осъществяването
на справедливостта и несправедливостта. Обобщено: преходът от Средновековието към Новото време в европейските литератури задължително преминава
през индивидуализацията на героя и едва върху тази основа, но по-лабилно,
отколкото у нас, се търси проектиране на персонажа в обективните реалности.
Не е така в творбата на Софроний. Както посочихме, в Житието обективните процеси с много по-голяма сила детерминират субективното биографично време. По такъв начин в центъра на произведението попада не вътрешно
обособената личност, а по-скоро се генерират персонажи, „уеднаквени“, така да
се каже, в своята историческа и интимна участ. Героят на Софроний не е специално детайлизиран, не се възприема и като „мяра“ на вселената, а по думите
на Енчо Мутафов19 е значим „заради знака на равенство с националната участ“.
Този герой намира означавания най-вече в принадлежността си към една пообща галерия от лица и явления, галерия от национално оцветените персонажи. Той се реализира като неповторим образ, който презентира типологията на
процесите, но и като обобщен персонаж, закодирал в паметта си интимно-личностни характеристики. Пътят, по който се осъществява индивидуализацията
на героя от „Житие и страдания“, се обвързва не толкова със самосъзнанието
му за собствена уникалност, колкото се решава чрез „снемане“ на авторовите инвенции и обвързване на поведението на героя с историческото битие. На
практика в соматичността на текста се въвежда една синкретична фигура (автор = герой), чиито рефлексии, наблюдения, идентификационни процеси се детерминират от наличието на свръхличностна (колективна) гледна точка.
Доколкото в произведението на Софроний може да се посочат примери
за самобитност на героя, те могат да бъдат оценени и като опознавателен знак,
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подчертаващ характерни за общността качества на същия персонаж. Непосредственото изображение на ситуации от всекидневието извежда като парадокс към живите пулсации на родово-етническото съзнание. Тук предметната
конкретност няма предназначение да детайлизира нравствено-психологическия портрет на героя или героите. В Житието, както и би трябвало да се предположи, почти нищо не узнаваме за интимния живот на персонажа. В логиката
на биографичната линия ни се съобщава, че героят е останал сирак (останах аз
без отца и без матер: тогива бях 11 години), че се е оженил (понудиша ме роднини мои да мя оженят, почто не имаше кой да ме гледа), че има деца, че съпругата
му умира (след някой ден разболе ся и попадиа, леже болна шест месяци, и престави ся), че децата му поемат своя път (и пойдох на Бокореш при децата, почто
тамо четяха епистемиа на бейската академия). Това е схема от факти, които,
макар и врязали се в сюжетната тъкан, не допринасят особено за осветляване
на вътрешния свят на действащите лица или на автора. Същевременно в текста
не се открива път към идеологическата ориентация на персонажа (както и на
автора): липсва проповедта, но липсва и богатата гама от преживявания.
Наистина авторът на Житието в дадени случаи позволява на своя герой да
изпитва вътрешни вълнения, включително и да се поддава на обзелото го чувство на страх. Но въпреки че чувството на страх присъства в поведението на
персонажа в различни нюанси („боязливи есми като зайци“; „ала сас каковий
страх“; „ами сас какво ли сердце поидох“; „от страх не можах на пашата да отговоря“ и т.н.), страхът не се извежда като естествен резултат от идентификационните процеси, а играе по-скоро функция на композиционен елемент. Неговата смислова роля се изяснява по-конкретно в съотнасянето му със състоянието
– страдание: обикновено случките в сюжетната тъкан на Житието се групират
и търсят означения по линията: страх – страдание. Така събитийният материал се използва в качеството на експликативно допълнение към емоционалното
състояние/преживяване. Подобен механизъм на обективизация на интимната емоционална реакция (ситуационно „пораждане“ на преживяването) трансформира специфично и личностните характеристики на понятията страх и
страдание – отделните ситуации функционират като емблематични за пределно общите категории страх и страдание.
При сравнение със западноевропейските литератури ще открием значителни различия в проектирането на интимния вътрешен свят на героя и в неговите реакции към заобикалящия го свят (макар западноевропейските литератури да са богати на образци в едната или в другата посока). Хамлет например
във всяко събитие, даже и в най-нищожното, открива поводи за вътрешни нравствено-психологически дисекции, сюжетният елемент има значение дотолкова,
доколкото рефлектира в съзнанието на персонажа и го подбужда към активна
речева изява. Освен това Хамлет, независимо от логиката на сюжета, си позволява да бъде проповедник на идеали, вестител на философски послания: за
обществото и неговия развой, за човека и неговата почти непостижима мисия.
Софроний не проявява склонност към подобно разнищване на етически
или психологически проблеми, той не вижда „необходимост“ да обременява с
тях своя герой. Авторът е далеч от намерението да изнася на първи план ми-
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рогледната позиция на героя си, не гради ситуации, в които да дава възможност
за изява на нравствено-морални съждения. Персонажът в Житието моделира
своето поведение в пряка зависимост от изобразените ситуации и в такъв смисъл не е възможно идеалното послание да се съобщава „откъснато“, нерядко и
разделено от фабулния процес.
От своя страна героят от „Житие и страдания“ демонстрира силно развита
сетивна система, способности не толкова към духовното, колкото към предметно-чувственото познание. Героят „вижда“ поразително точно и неповторимо
фактите край себе си, регистрира със сетивна острота детайли от света, който
преброжда. Всяка една от случките, в които попада, се отличава със свой колорит, занимателност, със свой фиксиран хронотоп. Тук епизодът се изгражда
като естествена и органично подвижна част от непосредственото битие (случката със содомитите, конфликтите по време на Руско-турската война от 1768
г., епизодът в затвора и „маясъла“, който измъчва персонажа, притесненията
с продадените овце, ситуацията с влюбения султан, междуособиците в Османската империя и др.). Самостоятелно изградените епизоди попадат в архитектонично подреденото цяло и като семиотични компоненти, характеризиращи
динамичното поведение на персонажа.
Персонажът в Житието, подобно на античния и на някои тенденции в новия европейски роман, се отличава с извънредна подвижност (той пътува в различни точки: Котел, Цариград, Шумен, Света гора, Сливен, Карнобат, Арбанаси, Търново, Плевен, Враца, Видин, Букурещ). Но това негово „придвижване“,
осъществено в границите на неговото биографично време, изпълнява и строги
семантични задачи: намерението не е да се „навържат“ обособени пространствени цялости, не да се изобразят разликите, а обратно – чрез „пътуването“
се цели изображение на общото, на приликите. По такъв начин наличието на
свръхобективна (колективна) гледна точка, за която споменахме, се реализира
и върху пространствените плоскости, обективирайки ги.
В същото време, за разлика от античния и от някои тенденции в западноевропейския роман, където подобна подвижност на героя търси мотивации в
авантюрния характер на фабулата, в „Житие и страдания“ особената активност
на персонажа реализира и съ-причастност на героя, негово съ-участие в света,
който го заобикаля. За героя на Софроний от съществено значение е „подвижният“ компонент на понятието „съ-общност“: с кого съ-участва, против кого
съ-участва, поради какво съ-участва. „Съ-общност“ е онази категория, която
побира важните елементи от новото възрожденско мислене: насочване на интереса не към установяване на сакрална връзка с Бога, а към реализиране на
профанна връзка със съ-народниците, които се намират, „страдат“ под чуждо
робство. Следователно персонажът на „Житие и страдания“ осъществява себе
си като персонифициран образ на народното страдание.
Възниква и въпросът, как да се обясни подобна семантична транскрипция
(санкцията на колективен говорител) в природата на образа?
На първо място, отговорът би следвало да се обвърже с настъпващите
промени в историческия живот и в съзнанието на българите през този период.
Поради многовековното робство проблемите на личността, на еманципацията

120

бр. 5/6 – год. XVI

КУЛТУРА
на нейната индивидуалност не са съзрели достатъчно. В такъв смисъл все още
продължава да носи актуалност (макар и ерозирана) концепцията за героя от
Средновековието, предназначен да утвърди универсалната християнска идея.
От друга страна, Средновековието формира строго йерархично общество
с подялбата на аристокрация и народ. На Запад тази социална структура е ясно
изразена, тя си изработва норми и правила на общуване, със санкциониране на
владетеля като наместник на свръхчовешката сила. Този вид устройство на обществото и неговото детерминиране предписва на писателите не само от Средновековието, но и от новата епоха да изобразяват почти изключително живота
на висшето общество, да осветляват и героизират делата и образите на крале
и феодали. Изображението на низините при такава художествена концентрация отстъпва на втори план, а отношението към тях често е пренебрежително,
присмехулно или директно враждебно. Това е една от причините Европейското
просвещение, което идва след класицизма, да протече като революционен процес, чрез който се цели признаването, утвърждаването на човешките и гражданските права на обикновените хора.
У нас, както е известно, в резултат на заробването на България от османските турци феодалната аристокрация бива унищожена, като оцелялата
част от нея емигрира или приема исляма след ликвидирането на българската
държава. Общуването между отделните представители на българския етнос
рязко променя качествената си характеристика. То вече не е общуване между
първенци на феодалната аристокрация, между феодали и народ, а се проектира изключително в контакти между хора от народните низини, представители на ранновъзрожденското занаятчийство, на духовенството, на селските
и градските маси. „Останал без аристокрация – подчертава Иван Шишманов,
– без по-високо духовенство, без водачи, българинът заживя през робството
като прост селянин: фанатична любов към земята, която обработва, привързаност към родната вяра и родните традиции, патриархалност на семейните нрави, желязно трудолюбие, умереност и пестеливост, демократичност и
стремеж към прогрес.“20
Най-вече поради подобни исторически обстоятелства е немислимо по времето на Софроний да се появи българско произведение на съвременна тематика и със съвременни образи, в което да участват герои от изчезналото висше
общество. Впрочем липсата на йерархична дистанция сред представителите на
българския етнос е също едно от възможните обяснения защо с такава категоричност се „налага“ изображението на народния (колективен) живот.
В края на ренесансовата епоха Сервантес пише романа си „Дон Кихот“.
Главният герой – Дон Кихот – е благородник, макар и западнал. В своя авантюрен път той се придружава от представител на испанското простолюдие – Санчо Панса. При съпоставителен анализ между героя на „Житие и страдания“ и
персонажите в „Дон Кихот“ (колкото и да става въпрос за несъпоставими като
величини творчески постижения) се оказва, че в наши, български условия Рицарят на печалния образ (емблема на благородническото съсловие) изчезва и
вместо него започва да функционира, с разширяване на функциите си (включително идеалните) слугата Санчо Панса. Той – колкото и да е необичайно – по-

121

КУЛТУРА
ема и функциите на своя господар Дон Кихот. В самото начало на Българското
възраждане би могло да се твърди, че подобен персонаж – български вариант на
Санчо, играе все още себе си, „помнейки“ ролята си на помощник на Печалния
рицар. С развитието на историческия процес, и съответно на възрожденската
литература, този образ еволюира, прераства в герой с високи достойнства, способен да изпълнява задачи с идеално предназначение.
Докато в испанската действителност героят/героите воюват с въображаеми противници, с реликви и миражи, у нас битката е насочена срещу конкретен
и реален противник. В такъв план, ако в западните литератури проблемите и
конфликтите поначало се проектират в рамките на държава, функционираща
като независима, българската възрожденска литература поставя своя герой
в опозиция с вековен поробител, носител на друго етническо и религиозно
съзнание.
Спецификата на Софрониевия персонаж би следвало да се обвърже и с
редица действени значения на формирания през столетията народен светоглед.
Героят на Софроний е сякаш предопределен от своя автор да до-изобразява, да
препредава колективния опит и неговите преживявания. Показателни в това
отношение са примерите, когато персонажът се намира пред дадено препятствие – той описва своите състояния не толкова като индивидуална практика,
колкото като емблематични за етноса (двубой българин – чужд владетел). Персонажът действа не само от името на една местна общност, той демонстрира
реакции, речеви изрази и съзнание, характеризиращи единение с етническата
общност, с колектива. Както отбелязва Боян Пенев: „в своето житие Софроний
живо и ясно възпроизвежда една твърде малко позната епоха в българското
минало, рисува нравите на простата маса, разкрива отношенията между рая и
господари, представлява ни живо и картинно обикновените, естествените отношения на всекидневния живот в затънтените български краища“21.
В студията си „Двойникът. Учредяване на личното“ Валери Стефанов посочва оформянето на „няколко повествователно значими ролеви фигури, чиято
взаимозависимост и комплексност определя спецификата на изображението и
сложно конструирания образ на човешкото“22. Тези фигури са разгледани в зависимост от функциите си в различните събитийни ситуации. Тяхното категоризиране като двойник, длъжник и пастир в съответствие и с презентирането
на архетипни значения служи като допълнителен аргумент за възможностите
на изображението да обозначава новите насоки на културната еволюция.
В рамките на Житието се очертават и текстови фрагменти, които имплицитно „имитират“ определени фолклорни комуникативни ситуации. В
този смисъл Житието, независимо че „наследява“ композиционни решения
от предишната епоха, се изгражда в съответствие с развитието на езика, т.е.
в новосъздаващия се литературен книжовен език се „вграждат“ органично
образи и изрази, характерни за народното съзнание. Може би най-типични
в това отношение са диалогичните конструкции, динамичен израз на модела
българин – чужд владетел. Тяхната конструкция „съчетава в себе си словарни, фразеологични, фонетични и граматически особености на тогавашната
народно-разговорна и диалектна реч“23. Твърде често отделната реплика на
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персонажа битува в канавата на творбата под формата на сентенция (народна
пословица или поговорка).
Концепирането на героя в „Житие и страдания“ би могло да потърси
своите основания и в актуалността на още един фактор с възлово значение за
Българското възраждане – своебразието на канона в Православната църква.
Функцията на църквата е да бъде посредник между Христос и общността от
вярващи, готови да посрещнат Спасителя при второто му пришествие. За разлика обаче от католическата църква, която в по-голяма степен отправя поглед
към решаването на прагматични въпроси и в този аспект институционализира
живота на всеки богомолец (религиозният живот е организиран и нормативизиран в йерархическата система на църквата), организацията на Православната
е подчинена на идеята за Възкресението, на постигането на идеалните стойности на мирозданието. Тук от значение са концептите за спасението, постигнато
и чрез възможностите на молитвата и личното усъвършенстване. Също така
Православната църква се гради върху принципа на съборността – основните
решения, засягащи вярата и нейната практическа роля, се вземат колективно, а
не зависят само от индивидуалната роля.
Католическата църква разглежда общуването между Човек и Бог през
призмата на извечната греховност на човека, изграждайки йерархични звена
от персонални провинения. Пътят към спасението на човека е обрамчен с догми и правила и задължително преминава през самоосъзнаване на собствените
грехове, през молбата за прошка (неслучайно тези компоненти в своето развитие ще повлияят върху разработването на жанра „изповед“). Така Данте в
„Божествена комедия“ въвежда като основен междинен топос „чистилището“
– необходимо пространство в движението между ада и рая, но осмислено като
важен етап от личностната идентификация (проблемът за вината и наказанието е свързан с разработване на въпросите за отговорността, които не могат да
бъдат решени без субективния процес в самопознанието).
На Изток църквата функционира също като посредник между Христос и
общността от вярващи, но се осмисля повече като „образ“ на царството Божие. Влизайки в храма, индивидът попада в една изравнена в идеологическите
си стремежи общност от вярващи. Тези вярващи се пречистват и възвисяват
чрез общи литургични действия, чрез песнопения, заедно осъществяват контакт със светите изображения. Дали съзерцава иконите, или участва в службите – православният християнин винаги чувства благодатта на божественото
присъствие едва ли не като физически допир. Тук проблемът за спасението, в
рамките на богословието, се разгръща дотам (исихазмът например), че пред
човека се разкрива възможност – в пределите на земния си живот – да познае
божествената светлина и благодат.
Но значението на общността от вярващи се изяснява и от обвързването
й с още един белег на православието – спецификата на източните манастири.
Както посочва Надежда Драгова, на Изток, по-конкретно на Балканите, манастирите се налагат като самостоятелна културна формация, която играе огромна
роля в развитието на словесността. Те се утвърждават като центрове на синтеза
– между високото и ниското, между светското и профанното. В тях се развива
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висока богословска мисъл, но тук се разработва и богата система от ритуали, в
които чудесните елементи (например мощите на светеца, иконите) играят почти магическа роля. От манастирското пространство тръгват и някои от разпространените „отклонения“ от християнската ортодоксия. Изходен пункт на
повечето от тези ереси (независимо от богословските основания и различия) е
засиленият им интерес към социалните въпроси (как да се постигне провъзгласеното от Христос в евангелията равенство между хората) и тяхната интерпретация с оглед на дихотомията телесно/духовно.
Особено очевиден е приносът на манастирите в консолидирането на вярващите на Балканите след ХV век. От една страна, в манастирите се опазва книжовното наследство, но така също тук се пази жив и споменът за светското
пространство – за независимите държави и техните владетели. Културно-историческото развитие на балканските християни след ХV век показва, че настъпва, за разлика от предишния период, процес на консолидация между християните (не се коментират догматичните противоречия). В манастирите този
процес преминава под знака на оразличаването и дори противопоставянето
християни – друговерци, въз основа на поставянето и разрешаването на светски проблеми и задачи.
Именно по линията християни (православни) – друговерци се проявява
и една от характерностите на Софрониевия персонаж. Става въпрос за новото
концепиране и изображение на страданието като проблем на актуалната културна ситуация, знак за раждането на модерното мислене.
Ако през Средновековието персонажът светец понася търпеливо страданието, често с усмивка и ведро лице, подобно на Христос, тъй като то е
необходимо условие по пътя „нагоре“ (житията за мъченици, които се проблематизират през ХVІІІ век), в произведението на Софроний страданието се
осмисля с променена перспектива на художественото мислене: православният християнин се „изравнява“ с етнически конкретизиран персонаж, който
търпи произвола на друговереца чужд владетел. В логиката на сюжетната схема Софрониевият персонаж понася страданието – ако може така да се формулира – не просто като индивидуален акт, а и като естествено съдържание на
ние-идентификация. За разлика от водещи принципи на изображението в тогавашните европейски литератури, които свързват проблема за страданието
осезаемо с изграждането на вътрешния свят на обособения персонаж (Гьоте,
Шилер), Софроний не изобразява страдащ индивидуален характер. Но той не
дава и оценки на страданието като категория. Неговият герой преминава от
страдание в страдание, което в крайна сметка трансформира страданието в
своего рода „достойно понасяне на кръста“.
Подобно отношение към категорията „страдание“ се отразява върху избора на автора да рисува такива случки, в които се „съдържа“ схема на страданието. В основата си те представляват ситуации, решени чрез комуникацията между конфликтуващи персонажи. Противоречието обаче възниква между герои с
ясен етнически облик, а „страданието“ се натоварва със задачи да олицетворява
само персонажи с български произход. По такъв път поведението на персонажа
започва да функционира и като персонифициран образ на колективното стра-
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дание. Извеждането на „страданието“ в заглавието на творбата (факт, върху
който се спират всички изследователи), синтактичната му равнопоставеност с
понятието „житие“ го обективират като категория, даваща импулси за народностната идентификация.
Обективизацията на страданието имплицитно съдържа решението и на
такава сложна дилема като тази за читателя, дефинирана като катарзис. Изобразявайки персонаж, в чиято природа са включени множество традиционни и
новаторски формули, акцентувайки върху страданието, което задвижва въображението на художника, Софроний всъщност решава въпроса за катарзиса
в русло по-близко на Аристотеловата традиция – пречистване, което настъпва в аудиторията. В такъв смисъл Софроний поставя и осмисля художествена
задача, въвеждайки страданието в центъра на персонажните актове: не само
посоката на изображение се подчинява на колективната идентификация, но се
актуализира и въпросът за рецепцията, тоест проектира се фигурата на читателя (макар че едва ли имаме работа с осъзната художествена реакция).
Концепирането на „страданието“ като основен семантичен елемент в природата на Софрониевия персонаж се съотнася и с понятието „грешен“. „Грешен“ се употребява няколко пъти, но значението му се изяснява от неговата
употреба в три позиции: в заглавието (генетива „грешнаго“), в началното изречение („ Аз, грешний в человецех, родих ся“) и във финала („да чуят от мене
грешния някое поучение“). Подобно на останалите смислови компоненти и
„грешен“ функционира в текстовата тъкан като синтетична категория – в обема й се включват както архетипни библейски мотиви, така и значения, резултат
от променената перспектива на изображение. В книгата си „Религия и художествена литература“ Димитър Ефендулов посочва, че в духа на историческата
поетика Житието на Софроний се гради върху традициите на християнството
и в този аспект е закономерно успоредно с понятията житие (живот) и страдание да се употреби и думата грях, още повече че „според Библията думата грях
е сред най-употребяваните“24.
В библейската книга „Битие“ едно от значенията на символа „грях“/“грешен“, по-късно обстойно тълкувано от богослови и философи, е неподчинението на човека, нарушаването на договора с Бог. Едно от следствията на новопридобития „грях“ е способността на човека за познание. Както посочва Нортръп
Фрай25, това познание е идентификационно: „човек се превръща в субект, противопоставен на обективната заобикаляща го среда“, и във връзка с това започва да се оразличава като индивидуално същество. Резултат от греховността е и
„материализацията“ на човека, надаряването му с живо смъртно тяло (според
богословските концепции) и обричането му на мъки и страдания. Греховността
на човека се пренася и върху видимия свят. Видимият свят също се надарява
с материален облик, също има свое начало и край, той е непостоянен, временен, смъртен. Така чрез греховността започва да се символизира смъртността
на човека, неговата тленност и да се противопоставя на спасението, свързано с
Христос, с безсмъртието в Божествения рай, т.е. вечността.
През Средновековието тази бинарна структура (грях/спасение или смъртност/безсмъртие) е вертикално проектирана (съотношението земя/небе) и де-
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терминира спецификата на персонажа. Той придобива атрибуцията „свят“, когато окончателно е скъсал с греховността, след смъртта си, спасен е, безсмъртен
е, вечен е. В епохата на ранното ни Възраждане, и особено в творбата на Софроний, този вертикален принцип радикално се трансформира в хоризонтален:
спасението/безсмъртието не се търси в контурите на небесния свят, а се осмисля
чрез нови пространствено-времеви конфигурации – съвременните фрагменти,
които експлицитно съдържат и нови смисли на понятието „грешен“. Сглобката
от реалните събития в „Житие и страдания“ се осъществява върху принципа
да се изобразява онова, което го има в живота. Така „греховността“ като част
от профанното всекидневие е присъща на всеки човек, който има свой път на
жизнено развитие, сблъсква се с реални несгоди и понася страдания. Греховността в подобен аспект се включва и в процеса на ние-идентификация. Чрез
познанието (следствие на изначалната човешка греховност) на страданието общността трябва да осъзнае етническата си и верска принадлежност, да постигне знание за „другостта си“.
От друга страна, значението на „грешен“ като смъртен (обикновен) откроява и други, по-актуални възможности за интерпретация съобразно с природата
на персонажа в западноевропейските литератури. Така например персонажът в
западноевропейските литератури поради посоката на автоидентификация често се изгражда като субект, който не греши, но понася страдания. Така в периода, в който Софроний пише своята творба, се масовизират персонажи, които
понасят страдание в резултат на интриги и долни кроежи. Тези герои се изобразяват като невинни жертви, проливат потоци от сълзи, накрая обаче всичко
благополучно се разрешава – доброто възтържествува, злото е наказано. Този
подход на сантиментализма (той е в основата на мелодрамата) се оказва все
още твърде непознат на възрожденския книжовник, културната ситуация не е
създала предпоставки за подобна идентификация на персонажите. Наистина
персонажът на Софроний не е лишен и от подобни емоционални реакции. Но
макар и също да търси оправдание за собствените си грешки у останалите хора,
той няма как да понася страдание без наличието на собствен греховен помисъл
и постъпки. В това отношение персонажът на Софроний се отличава качествено от персонажите на шестващия през Възраждането жанр на мелодрамата,
особено драматичната.
Симптоматично е, че трактовката на Софрониевия персонаж като олицетворение на обикновения, „малкия“ човек по-късно, с развитието на българската възрожденска литература (драматургия и белетристика), ще се окаже
осъществена.
При по-внимателно вглеждане се разбира, че големите постижения на
българската възрожденска белетристика (а и драматургия) са най-вече там, където централен персонаж става именно малкият, обикновен, грешен герой. С
течение на времето този герой ще обогати своята природа, ще „напусне“ афишираното страдание като необходим импулс за идентификационните процеси
(в това отношение независимо от останалите творчески решения, които реализират, показателни са персонажите от „Българи от старо време“ на Каравелов
и от „Чичовци“ на Вазов), но ще запази характеристиките си на обикновен и
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малък, което ще се възприеме и като възможен фактор за неговата виталност.
Независимо че се вписва по-късно в историята на българската възрожденска литература, „Житие и страдания“ на Софроний е знаково за еволюцията на
националното ни художествено съзнание. Творбата „наследява“ смислотворни механизми и елементи, композиционни схеми от средновековния период,
които, попаднали в текста като необходим аксесоар, по същество реализират
променена перспектива на художествено мислене и изображение.
Преди да се занимае с човешката индивидуална свобода, преди да субективизира явленията в света, възрожденският ни писател изгражда персонажи,
способни да реализират понятието „съ-общност“. Вместо към персонифициращия се герой, литературата на Възраждането се насочва главно към персонифициращия се колектив от българи. По такъв начин ренесансовият процес,
който трансформира връзката Човек – Бог в конструкцията Човек – Човек, на
българска почва постига специфична промяна: моделът Човек – Човек се дублира с категорията Българин – Българин.
В „Житие и страдания“ българският персонаж презентира и единство на
гледните точки. Формира се синтактична фигура автор/герой, в резултат на което се скъсява разстоянието между фиктивност и фактология, като свързването на съвременните фрагменти се осъществява чрез имитация на традиционни
композиционни схеми.
Но „Житие и страдания“ решава и задачи, сходни с целите, които си
поставя Паисиевата история – националното самоосъзнаване и пробуждане.
Включването на историческото събитие, както и доминирането на обективната, свръхличностна (колективна) гледна точка дават основание в конкретния
случай да говорим за историзма като основен белег на българските възрожденски процеси. В епохата на ранното ни Възраждане така изразеният историзъм,
придвижван в две направления, се превръща във фундамент за по-нататъшното литературно развитие. В „История славянобългарска“ Паисий, поел пътя
на хиперболата, възвеличава миналото, героизира българските политически и
духовни водачи. В „Житие и страдания“ Софроний избира друга посока – на
антихиперболата, на антиалегорията, на „откриване“ на съвременността и на
нейното своеобразие. Книжовникът поставя своя персонаж в ситуации, които
пораждат страдания, но едновременно и усилия за оцеляване. Заедно с това големият възрожденец притежава изострен усет за разкрепостеност от условностите – усеща се свободен да изобразява правдиво сцени от действителността, да
смята, че може да не търси оправдание за „грешките“ в националния характер,
най-вече че е в правото си свободен да разкрива типологията на българското
съществуване.
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СТО ГОДИНИ ОТ БАЛКАНСКАТА ВОЙНА.
ПРЕВЗЕМАНЕТО НА ОДРИН*
Пелин Пелинов
(...)

В

Пелин Пелинов – писател и
драматург. Автор е на 30 театрални пиеси, между които „Горещо лято“, „Ивайло, или нощта
на късите ножове“, „Геройският
знак“; на телевизионните поредици „Освобождението“, „Съединението“, „Процесът Стамболийски“; на документално-историческите романи „През пепелищата“ (1997) и пенталогията
„Възход и падение“ (2002–2011).
Носител е на редица престижни награди, сред които Голямата награда за цялостно творчество на СБП и Златното перо
на СБЖ, златен медал на Френската обществена асоциация
„Renaissance Française“. Почетен
гражданин на Плевен.

ъв вторник на 12 (25) март 1913 г., призори, започна настъплението в Източния сектор на фронта.
В 4 ч. сутринта щурмовите колони, съставени от по
една дружина пехотинци, един картечен взвод и по
една пехотно-пионерна команда бомбисти и телерезачи, преминаха Кум дере и тихомълком настъпиха
по западния му скат, където бяха разположени секретните постове и предните позиции на противника. Фронтът за настъпление започваше от местността Софулар Борну на север до Демир капу на юг. Той
беше дълъг около 10–12 км и минаваше през местностите Маслак, Мал тепе, Сапунджилар, Ески Кумлук, Енксерджи, Пачиджилар и крайната южна точка
Демир капу, която свършваше до шосето Одрин–Цариград. Цялата лъкатушеща линия от Софулар Борну до Демир капу представляваше един непрекъснат
окоп, на места блиндиран, със също тъй непрекъснати телени заграждения отпред. На много места по тях
имаше вързани кучета, като предпазно средство срещу нощните разузнавачи на българите.
Към 5 ч. щурмовите колони, следвани на прилично разстояние от поддържащите бригади, се
приближиха до телените заграждения, кучетата залаяха и предните турски постове откриха силна пушечна стрелба, а малко след това се обади и полската
артилерия. Щурмовите колони не отвърнаха на турския огън, а се пръснаха по телените заграждения и
*
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започнаха с ножици, пироксилинови бомби и с личните си лопатки и киркомотички да правят проходи в тях.
Все още беше тъмно и пушечната стрелба на турците не беше точна, но
въпреки това телерезачите, които се прикриваха със стоманени щитове, дадоха
много жертви. Санитарите бяха доста назад, дори зад поддържащите бригади,
и не смееха да се приближат и да измъкнат ранените войници.
След като бяха направени проходите, а това стана за минути, щурмовите
колони, вече пръснати във верига, настъпиха към окопите на предните позиции, като в движение откриха огън. Когато наближиха окопите, българските
пехотни вериги започнаха да викат „ура“, готови да започнат бой с нож. Много
от турските войници не дочакаха настъпващите българи, напуснаха окопите
и хукнаха в дрезгавата утрин към фортовия пояс. А онези, които не успяха да
избягат, бяха унищожени в ръкопашния бой или пленени.
В това време дългобойната обсадна артилерия откри вихров огън по фортовия пояс на противника, а полската артилерия се придвижи напред, зае нови
позиции и също откри огън срещу отстъпващата турска пехота.
По другите сектори (Южния, Западния и Северозападния) също започнаха артилерийска атака и пехотно настъпление, макар че никъде не бяха достигнати и превзети предните позиции на противника. Само в Източния сектор се
получи, защото се действаше с изненада и турците допуснаха щурмовите колони до самите телени заграждения.
На много места в Източния сектор войските, определени за полкови поддръжки, не се сдържаха на определените им места отзад и също тъй настъпиха, като се вляха в бойната линия на щурмоваците. Това показа желанието на
всички войници и офицери от обсадната армия на Източния сектор да атакуват
противника и да превземат фортовия пояс. Апатията и отчаянието, които беше
констатирал генерал Вазов в предходните дни, бяха изчезнали. Настъпателният
дух, характерен за цялата българска армия от началото на войната, се бе възвърнал и вършеше чудеса. Вече никой не вярваше на Фон дер Голц, че Одринската крепост е непревземаема. Напротив, всички бяха убедени, че тя е не само
превземаема, а и че това трябва да стане час по-скоро, за да приключи войната
и да настъпи мир.
Към 5 ч. почти цялата верига от телени заграждения беше преодоляна от
щурмуващите колони, а към 5.30–6 ч. на много места се завърза кървав ръкопашен бой. След Лозенград и особено след Бунархисар и Люлебургаз сред
турските войски се беше пръснала мълвата, че българите са много свирепи и
големи майстори на бой с нож. Това удвояваше и утрояваше страха на аскера
от предните окопи. И понеже атаката на българите се провеждаше още в тъмно,
когато войниците изглеждаха като нощни привидения, турците не издържаха и
изоставиха своите окопи, преди още българите да са стигнали до тях. А там, където бяха изненадани и не можаха да отстъпят, българските щикове свършиха
своята работа и затвърдиха мълвата.
Към 7 ч., на места и по-рано, предните окопи бяха изцяло овладени. Щурмуващите отряди се утвърдиха на тях, но нямаха време да си поемат дъх или да
си починат. Отстъпващият към фортовете аскер беше удобен прицел както за
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щурмуващата пехота, така и за полската артилерия, която вече беше заела нови
и удобни позиции напред.
Въпреки първоначалната заповед да се атакуват и овладяват само предните позиции на крепостта, на разсъмване последва нова заповед – да се продължи настъплението и да се направи опит да се пробие фортовият пояс на
Източния сектор. А тук фортовете бяха най-много и най-гъсто разположени,
почти на километър един от друг1.
Но тук щурмовите войски срещнаха убийствен огън – пушечен, картечен
и оръдеен, от предфортовите окопи. След 7 ч. беше вече светло и настъпващите
вериги не можеха повече да ползват прикритието на нощта. Всичко пред фортовете се виждаше като на длан и стрелбата на турците беше унищожителна.
Особено от картечниците, които помитаха всичко живо. Имаше и второ телено
заграждение, което при тази видимост не можеше да се преодолее по никакъв
начин. Затова щурмуващите вериги не издържаха на огъня и залегнаха, а някои
от тях отстъпиха на безопасни места.
Към 8–8.30 ч. се появи мъгла и „забули“ погледите на отбраната. Българите
решиха да се възползват от това. На много места залегналите вериги се вдигнаха
и тръгнаха към телените заграждения и главната отбранителна линия. Но тази
благоприятна обстановка трая много кратко време. Към 9.30 ч. мъглата изведнъж се вдигна, така както внезапно беше паднала, и напредващите български
щурмоваци станаха лесна мишена на картечниците. В този час – от 9.30 до 10.30
ч., бяха дадени най-много жертви. Които успяха да залегнат или да отстъпят
след вдигането на мъглата, оцеляха, а които не успяха – останаха завинаги по
източните фортови възвишения.
Преди падането на мъглата тежката обсадна артилерия на българите съсредоточи своя огън върху фортовете. Особено ефективен се оказа огънят на
Поручик-Бронзовата батарея. За него беше по-удобно да бомбардира фортовете Каялък и Таш (нова), които бяха пред очите му, но знаеше, че те не са важни
за предстоящия и желан пробив. По-важни бяха съседните два форта – Айваз
Баба и Айджи Йолу, разположени на юг, пред с. Арнауткьой. Още в дипломната
си работа Бронзов беше написал, че най-лесно и най-бързо пробив може да се
постигне тук, при тези два форта, затова изостави Каялък и Таш (нова) и насочи своя огън към тях. Стреляше с разрушителните фугасни гранати. Първите
няколко изстрела попаднаха малко встрани от целите, но след третата граната започнаха точни попадения. Особено на първа гаубица, където мерач беше
моравчанинът Руси Дъбов. И макар че разстоянието до фортовете беше около 5.5–6 км, преди падането на мъглата поручик Бронзов виждаше от своя наблюдателен пункт с помощта на бинокъла си как снарядите на неговата батарея
вдигат пушек и пръст върху самите фортове.
Върху тези два възлови форта беше насочен огънят и на обсадната артилерия, разположена на изток, зад гребена на хребета Баалар Съртъ. Затова още в 8
ч., преди падането на мъглата, крепостната артилерия от тези фортове замлъкна.
Макар и железобетонни, те не издържаха на съсредоточеното бомбардиране.
Още при започването на силната артилерийска подготовка предишния
ден началникът на Одринския гарнизон Шукри паша се досети, че се предпри-
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ема атака на крепостта. Но той не можа да отгатне къде българите ще насочат
своя главен удар и къде ще търсят пробив. Това, че Източният сектор мълчеше, а другите три – Южният, Западният и Северозападният, бълваха гранати
и шрапнели, го заблуди. По силата на артилерийския огън и решителността на
сутрешното настъпление във вторник той реши, че командващият обсадата генерал Иванов ще търси пробив на юг. При това още от началото на заслона през
ноември миналата година там беше разположена силната 8-а тунджанска дивизия, начело с познатия му генерал Димитър Кирков. Затова през нощта срещу
вторник Шукри паша изпрати своите резервни войски на Южния сектор, за
да подсили фортовете Мараш, Карагач, Демердеш и Босна, последният разположен на десния бряг на Марица, непосредствено до едноименното село. Това
турско подкрепление не позволи на генерал Кирков да пробие в Южния сектор,
макар че той имаше амбицията да превари генерал Вазов, комуто се възлагаше
от командването на обсадната армия да постигне този пробив от изток. Съпротивата на турците на юг беше толкова силна, че войските на генерал Кирков
не успяха да превземат предните им позиции, макар че пред тях имаше телени
заграждения като на Източния сектор. Тук телените заграждения бяха само в
предфортовия окоп, но дотам имаше голямо разстояние, отбранявано на живот и смърт от четири елитни полка – 100-тен, 101-ви и 103-ти редифски полк
и 33-ти низамски полк. Но тежките български батареи, разположени на Картал
тепе и при с. Доуджарос, както и новите сръбски батареи между селата Емерли
и Ени Ахъркьой нанесоха разрушителни удари върху споменатите южни фортове. На следващия ден, в сряда, и тези фортове бяха доведени до положение да
бъдат превзети, но българската пехотна атака от юг не можа да пробие засилената отбрана на предните позиции.
И на Западния сектор турците удържаха своите предни позиции. Тук те нямаха фортове, нито телени заграждения както на предните позиции, така и на
главната отбранителна линия. Освен това имаше само два турски полка – 32-ри
низамски и 4-ти стрелкови, разположени в теснината преди вливането на Арда
в Марица. Но и атаката не беше така настървена и свирепа, както на Източния и
Южния сектор. Тук действаше Дунавската сръбска дивизия под командването
на генерал Рашич, която не си даваше чак толкова зор, защото знаеше, че макар
и съюзник, се биеше за чужди интереси. Двата сръбски полка в щурмовите колони настъпиха в 5 ч. сутринта, но щом бяха посрещнати от силната пушечна,
картечна и артилерийска стрелба на турците, залегнаха и не станаха целия ден.
И нямаше сила, която можеше да ги повдигне и хвърли в нова атака.
Малко по-добро беше положението на Северозападния сектор, където
действаше Тимошката сръбска дивизия под командването на полковник Владимир Кондич и българският 55-и полк под командването на подполковник
Ганчо Георгиев2. Тук атаката започна още в 3 ч. през нощта, но когато сърбите
достигнаха до предните позиции на противника, разположени по Мал тепе и
Инджир тарлъ, на север от шосето Свиленград–Одрин, срещнаха силна пушечна и артилерийска съпротива и залегнаха. Особено силен и поразяващ беше артилерийският огън от фортовете Казан Кюпрю, Казан тепе, Айналъ, Кемер, Карагьоз и Юч Тепелер, изнесен силно напред пред главната отбранителна линия.
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13-и полк на Тимошката дивизия с командир подполковник Станкович, който
беше разположен на левия фланг, заедно с българския 55-и полк се опитаха да
преодолеят предните позиции на турците пред форта Юч Тепелер и да атакуват
и самия форт, но не успяха. Сърбите залегнаха, а българите отстъпиха назад
към Маймун дере и Гяур дере. Подобно на Южния сектор и тук съпротивата
беше от елитните 91-ви, 102-ри и 99-и редифски полк. Освен това зад гърба
на тези турски полкове се намираше фортът Хадърлък, където беше главната
квартира на командващия гарнизона Шукри паша.
И така, атаката, предприета от българската обсадна армия във вторник
сутринта, беше спряна навсякъде. Само на Източния сектор бяха превзети
предните позиции и щурмовите войски, вече смесени с поддържащите, се спряха на няколкостотин метра от главната предфортова отбрана и се окопаха.
Вечерта в 20.30 ч. генерал Вазов издаде заповед за нощна атака на фортовия пояс. Според нея бригадите от бойната част трябваше да се приближат максимално до неприятелските укрепления и да заемат удобни изходни позиции.
Поддръжките на щурмовите колони да се ешелонират в дълбочина зад тях и да
имат готовност да повторят удара на щурмоваците, ако се наложи. Работните
команди до изгрева на луната (между 22 и 23 ч.) да направят проходи в телената
мрежа. Артилерията да продължи стрелбата до изгрева на луната, като обстрелва изключително пространството зад фортовия пояс. След изгрева на луната да учести огъня си в продължение на 15 минути по обектите за атака, след
което да го прекрати за 10 минути. Това ще послужи за сигнал на пехотата да
настъпи. След това артилерията възстановява огъня си до разсъмване, но вече
обстрелва задфортовото пространство. След заемане на укрепленията от пехотата полската артилерия незабавно тръгва напред, като поддръжка на щурмоваците. Накрая, в т. 6 от тази заповед генералът заяви: „Трябва да се помни,
че тази нощ е необходимо да се реши съдбата на Одринската крепост. Връщане
назад няма. Противникът трябва да бъде сломен. Напред ни чакат слава и мир,
а назад – безславие и смърт.“
Но едно е да заповядаш, а съвсем друго е всичко да бъде точно изпълнено...
Началникът на артилерията на Източния сектор, полковник Загорски3, получи заповедта в 10.17 ч. и за 4 минути я предаде по телефона на артилерийските командири. В 10.40 ч. луната изгря и тутакси започна ураганен артилерийски
огън. Гърмежите на отделните оръдия се сляха в общ и продължителен тътнеж.
Тази канонада трая 15 минути и изведнъж спря. Над целия Източен сектор се
възцари една очаквана от обсадните войски тишина. Тя трая само 10 минути,
съгласно заповедта, и отново се появи оръдейният грохот, но вече по други
цели – зад фортовете.
Но пехотната атака не започна повсеместно през тези 10 минути тишина,
както бе заповядано. На много места по различни причини тя се забави с часове. А щурмовите колони, които тръгнаха навреме, стигнаха до телените заграждения и спряха. Работните войски бяха в твърде намален състав и още не бяха
направили необходимите проходи. И понеже турците обстрелваха загражденията със силен пушечен и картечен огън, войските залегнаха и започнаха сами да
си правят проходи с линемановите лопатки и с кирко-мотичките.
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Първи достигнаха (около 1.20 ч. след полунощ) до телените заграждения
щурмовите поделения от 10-и родопски полк. Те веднага вдигнаха червен фенер, което беше знак за артилерията да пренесе огъня си в тила на фортовата
отбрана. Подполковник Янков4, който дежуреше на своя наблюдателен пункт,
забеляза фенера и веднага разпореди на полковата артилерия да пренесе огъня
по-назад, в турския тил. Но имаше и други батареи, които обстрелваха неговия участък. С тях той нямаше връзка и трябваше да бъдат предупредени чрез
командирите им. Такъв пример беше поручик Бронзов, който сипеше фугасни
гранати върху фортовете Айваз Баба и Айджи Йолу, но подполковник Янков
нямаше връзка с него. Тъй че мина много време, докато командирът на Родопския полк предупреди командира на артилерията полковник Загорски. Последният телефонира на поручик Бронзов, който веднага пренесе огъня си в задтиловото пространство и по вътрешните фортове Баши Факъ и Ташлък Алтъ.
Щом стигнаха до телените заграждения, работните команди, от които бяха
останали само 16 войници, пропълзяха напред и започнаха да разкъсват мрежата с помощта на пироксилинови бомби, ножици, лопатки и брадвички. На
много места тя беше полуразкъсана от артилерийските снаряди, което много ги
улесняваше. Там те само разширяваха проходите.
В това време турците от окопите пред форта Айджи Йолу обстрелваха с
вихров огън както работните команди, така и залегналите зад тях пехотинци
от 10-и родопски полк. Но поради тъмнината огънят не беше ефикасен. Само
тук-таме, повече случайно, куршумите попадаха на месо.
Когато проходите бяха готови, родопците се понесоха напред със страшен
боен вика „ура“. Само след няколко минути стигнаха до окопа пред форта, където се завърза кървав бой с нож. Разбира се, нападателите, освен по-смели,
бяха и по-големи майстори на този бой. Дългогодишното суворовско възпитание на българската армия си каза думата.
Но върху форта и в окопа пред него, където се разиграваше кървавата
схватка, продължиха да падат фугасни снаряди и шрапнели. В тази суматоха не
можеше да се разбере откъде идваха те – дали от неинформираните още български батареи, или пък от турската артилерия. Те като че ли нанасяха по-големи
вреди на щурмуващия полк, отколкото турската съпротива. Това принуди един
инициативен войник, името на когото за съжаление историята не запомни, да
се покатери на най-високото място над форта и отново да размаха червения
фенер. В това време един шрапнел се пръсна над него, той изтърва фенера и
падна тежко ранен. Другарите му, които също ще останат безименни за историята, се спуснаха, грабнаха фенера и отново го размахаха в североизточна и
северозападна посока.
Най-после гранатите спряха да падат върху форта, което показа, че са били
български.
В 1.50 ч. след полунощ фортът Айджи Йолу беше напълно овладян. Командирът на 3-та дружина от 10-и родопски полк, подполковник Христов5, се
обяви за комендант и започна да се разпорежда. Първата му заповед беше да се
заеме огневата линия в посока към града и да се следи за евентуална контраатака, която трябва да бъде отбита с пехотен огън, докато пристигне българската
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полска артилерия. След това той се разпореди две роти от неговата дружина да
се придвижат на север и юг, към фортовете Айваз Баба и Кестенлик, и да окажат
съдействие на атакуващите ги части от 23-ти шипченски и 32-ри загорски полк,
които бяха закъснели с преодоляването на телените заграждения.
Появата на ротите от Родопския полк във фланг на турската отбрана на
двата съседни форта изплаши турците и ги принуди масово да напускат окопите и да бягат към града под прикритието на нощта. Част от обърканите турци
не успяха да отстъпят и бяха пленени.
Малко след като родопци овладяха форта Айджи Йолу, при тях пристигнаха, задъхани и запотени, плевенчани от 53-ти пехотен полк на подполковник Атанас Узунов6. Този полк се състоеше от „чичовци“ – запасняци на над
25-годишна възраст. И като такъв беше определен за маневрени войски, сиреч
да следва щурмуващите полкове и да оказва помощ там, където стане нужда.
Но бойният вик на родопци подпали балканджийската кръв7 на плевенските
„чичовци“, които не искаха повече да изпълняват спомагателни функции, а желаеха да се хвърлят в истински бой. Затова те настъпиха през телените проходи на родопци и ги настигнаха при форта Айджи Йолу. Пръв, който влезе във
форта от плевенчаните и дори се включи в ръкопашния бой с нож, беше Димо
Христов Дъбов от с. Морава, третият син на Дъбаците. За разлика от големия
си брат Пенчо, който си отсече двата пръста на дясната ръка, за да не отиде на
фронта, двадесет и осем годишният Димо смяташе, че войната е негова и трябва да се спечели. Беше оставил млада булка и три дъщери на село, но не мислеше
за тях. Знаеше, че те са при майка му и брат му. Мислеше си повече за фронта.
И понеже беше патриот фанатик, като втория брат Руси, гледаше винаги да е
пръв в боя, без да се страхува, че децата му ще останат сираци. И той като брат
си Руси смяташе, че командирската заповед е свещена и трябва да се изпълнява
на всяка цена.
Около час след нахлуването на плевенските „чичовци“ във форта Айджи
Йолу пристигна и командирът им подполковник Узунов. Макар и болен и трудноподвижен, той беше изоставил своя команден пункт. И щом стигна във форта, стисна ръката на колегата си Христов и му рече:
– Честита победа! Аз и целият ми полк сме на твоите заповеди.
Подполковник Христов поиска по две роти от „чичовците“ да подкрепят
неговите роти, които беше насочил към съседните фортове – Айваз Баба на
север и Кестенлик на юг.
Узунов се разпореди и четири роти от 2-ра дружина на 53-ти полк потеглиха към посочените им обекти. В това време шипченските щурмоваци от 23-ти
полк и новозагорчани от 32-ри полк още се балтаеха с телените заграждения
пред главната отбранителна линия. Тъй че фортовете Айваз Баба и Кестенлик
бяха атакувани първо във фланг, от юг и от север, а после фронтално.
Във всяко велико дело има и по нещо куриозно. Тук то беше следното:
тъй като командирът на родопската дружина подполковник Христов беше
изцяло зает с утвърждаването си на Айджи Йолу и с атаката във фланг на
другите два съседни форта, нямаше време да съобщи на полковия командир
подполковник Янков за своя пробив и успех. А командващият Източния сек-
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тор генерал Вазов тръпнеше от напрежение в с. Гебелер, без да знае какво
става на фортовия пояс. Затова в 2.45 ч. след полунощ той изпрати следната
заповед на подполковник Янков:
„Според получените сведения повереният ви полк е спрял настъплението
си, без да е направил опит да атакува дадения му участък от фронтовата
линия. На вас лежи тежката отговорност за неизпълнение на възложената на
полка и войските от сектора задача. Такова неизпълнение влече зад себе си разстрел. Поведете полка си смело напред и щурмувайте дадения ви участък от
фортовата линия. От вас зависи съдбата на крепостта!“
Подполковник Янков получи тази „смъртна присъда“ в 4.30 ч. сутринта
и още не знаеше, че от три часа неговите войници държат форта Айджи Йолу.
Веднага напусна своя команден пункт, за да настигне полка си в тъмнината и да
го поведе, както му разпореждаше генерал Вазов.
След известно време той настигна ариергардните роти на своя полк, разбра истината и тутакси телеграфира на генерал Вазов:
„Моите родопски войници не се спират пред никакви препятствия. От
четири часа те владеят форта Айджи Йолу и атакуват съседните Айваз Баба
и Кестенлик. Според мен съдбата на крепостта е решена.“
Същата строга заповед като тази до подполковник Янков генерал Вазов
изпрати в 4.30 ч. и до другите командири на щурмуващите полкове: до полковник Пашинов, командир на 23-ти шипченски полк, до подполковник Тодор
Златев, командир на 32-ри загорски полк, до полковник Кръстьо Златарев, командир на 29-и ямболски полк, и до подполковник Влайчо Бойчев, командир
на 57-и пехотен полк, които заедно с 54-ти и 56-и пехотен полк трябваше да
щурмуват фортовия пояс от форта Каялък на север до форта Кавказ на юг.
Генерал Вазов знаеше, че тези няколко часа до разсъмване са съдбоносни за
успеха на атаката, затова си позволи да заплашва със смъртно наказание полковите командири. И сигурно нямаше да се поколебае на другия ден да изпълни тази своя закана, ако някои от командирите не бяха атакували фортовия
пояс. „Сега или никога!“ – си беше казал генералът и затова използваше всички средства, за да подтикне подчинените си към активни действия. Дори по
едно време през главата му мина абсурдната мисъл да изостави своя команден пункт в Гебелер и да застане начело на някои от щурмуващите полкове,
така както някога геният Наполеон поведе лично своите войски през моста
на Арколе срещу австрийските куршуми. Спря го само обстоятелството, че
призори луната беше вече залязла и войските нямаше да могат да го следват
в непроницаемата нощ. Тогава, около 5 ч. сутринта, пристигна телеграмата на
подполковник Янков и генералът разбра, че съдбата на крепостта наистина е
решена. И така се зарадва, както по-големият му брат Иван Вазов не се е радвал, когато е завършил своя роман „Под игото“.
Към 7 ч. в сряда сутринта, на 13 март 1913 г., падна фортът Айваз Баба,
после Кестенлик, а до 9 ч. бе овладян целият фортови пояс на изток.
Пробивът беше необратим, а с него и крепостта бе повече незащитима.
В 8.45 ч. по турска заповед бяха взривени складовете Баш Юк, Кемер, Хадърлъка, Каик, Карагьоз и др., а също и железният мост на Арда. В 9 ч. взри-
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вовете още не бяха заглъхнали, когато Шукри паша изпрати парламентьори да
искат примирие.
(...)

БЕЛЕЖКИ
1

2

3

4

5

6

7

На Източния сектор е имало 11 форта: Каялък и Таш (нова) в северната част, Айваз Баба,
Айджи Йолу, Кестенлик, Куру чешме, Йълдъз Топ Йолу, Каик и Кавказ на юг, недалеч от шосето Одрин–Цариград.
Ганчо Георгиев Георгиев (1858–1927). Роден в Търново. Подпоручик е станал през 1879 г.,
а подполковник през 1892 г. През 1894 г. е уволнен, а при започване на Балканската война
е повикан в строя и му е поверен 55-и пехотен полк от І бригада на новосформираната в
началото на войната 11-а дивизия.
Стоян Ганчев Загорски (1864–1930). Роден в Тулча. Завършил Военноинженерната академия в Русия. В 1884 г. е произведен в чин подпоручик, а в 1915 г. – в генерал. Служил е в
3-ти артилерийски полк в Софийския крепостен батальон, командир на 4-ти артилерийски
полк, инспектор на Инженерните войски и началник на Инженерните войски в Щаба на
действащата армия. Уволнен през 1918 г. През Балканската война е командир на артилерията на Източния сектор и има голяма заслуга за пробива там.
Георги Янков Янков (1862–1923). Роден в Пазарджик. Завършил Военното училище в София
през 1885 г. и произведен в чин подпоручик, а през 1913 г. – в полковник. През Балканската
война като подполковник е командир на 10-и родопски полк, който осъществява пробива
при форта Айджи Йолу.
Димо Христов Христов (1866–1938). Роден в Сопот. Женен с 6 деца. Завършил Военното
училище. Произведен в чин подпоручик през 1887 г., а през 1915 г. – в чин полковник. През
Балканската война като подполковник е командир на 3-та дружина от 10-и родопски полк,
която завладява форта Айджи Йолу.
Атанас Христов Узунов (1859–1928). Роден в Казанлък. На служба е от 1879 г. През 1883 г.
е произведен в чин подпоручик, а през 1894 г. – в подполковник, след което преминава в
запаса. През Балканската война е мобилизиран и му е възложено да командва „чичовците“
от Плевенската военна област.
Повечето от плевенските войници са преселници или деца на преселници от Балкана – от
Габровско, Троянско и Севлиевско. Жителите на с. Морава например са изцяло от Габровските колиби, дошли в Плевенско след Освобождението заради плодородната земя.
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ЗАЛЕЗЪТ НА КРЕМЛИНОЛОГИЯТА*
Георги Григоров
„Ние ще хвърлим всичко, което имаме. Цялото
злато, цялата реална мощ и ресурси за изиграването и оглупяването на хората в Русия. Епизод след
епизод ще разиграваме грандиозната по своя мащаб
трагедия на гибелта на най-непокорния народ на земята.“
Алън Дълес, 1945 г.

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

„С разпада на Съветския съюз ние получихме повече от това, към което се стремеше президентът
чрез атомната бомба.
Ние получихме суровини, държава, неразрушена
от атомната бомба. Ако не допуснем комунистите
до власт в Русия, като се осигури с нашата помощ
втори мандат на Борис Елцин.
Следващото десетилетие ще реши останалите
проблеми: разделянето на Русия на държавици чрез
междурегионални войни.“
Бил Клинтън, 2005 г.

П

озволявам си да пиша този памфлет, защото познавам Русия. От първото ми посещение в Москва, Ленинград и Киев през 1964 г. до изграждането на
обекти на територия между четири меридиана и четири паралела от 25 хиляди първокласни български
строители през 1984–1989 година.
И повече от 20 години – от 1991 г. до края на
2012 година, изграждане на обекти в Карелия от моята фирма.
Имам лични впечатления и участие, след като
*

Кремлинология е обобщаващо название на псевдонауки,
създадени от Бжежински в САЩ, за да се анализира Кремъл.
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съм изминал половин милион километра по въздуха, по железниците и по пътищата на Русия.
Имам основание да съм я разбрал от процесите, които текат и ще протичат
в тази необятна страна, в отношенията й с останалия свят и в отношението на
света към нея.
Не съм специалист по Русия, не съм професионалист по международни
отношения, нито по теорията и практиката, обслужващи тези отношения.
Позволявам си само да кажа предварително, че на гълъба Клинтън и на
фирмата на ястреба Бжежински ще им се наложи да преживеят вгорчени старини.
Защото именно те допуснаха фатални грешки.
Наричам тези грешки – грешките на американските кремлинолози.
Излагам ги в десет пункта.

Първи пункт.
Че като се срине социализмът в СССР и бъде забранена КПСС, кремлинолозите вече са си свършили работата. С което те се приспаха.
Защото не разбраха, че не тяхното външно въздействие е предизвикало
разпадането на Съветския съюз и на държавността в Русия. А вътрешните
проблеми на СССР.
Те не си направиха труда да прочетат книгите на руския философ дисидент, емигрирал на Запад – Александър Зиновиев.
В поредица от книги той обясни кое е онова, което ще остане от социализма в Русия. Защото не може да бъде унищожено, въпреки създаващия се
капитализъм там.
Зиновиев е последният, който би могъл да бъде заподозрян в симпатия
към социализма.
Но като добросъвестен учен е написал, каквото е мислил.

Пункт втори.
Че щом се срине социализмът, за антикомунистическото управление ще
се намерят веднага други кадри извън КПСС, извън Комсомола, извън профсъюзите, извън КГБ.
Не се намериха в достатъчно количество. Нямаше от къде. В страна, в която практически не е имало частна собственост.
Собствеността в Русия до Октомврийската революция е била на царя, след
революцията – на държавата.
Дворянството – опора на царската власт, беше изчезнало за седемдесет години съветска власт.
За изненада на кремлинолозите кадровото попълнение на новата власт
дойде от друго място. От фронтовите офицери и сержанти в Афганистан. Те се
настаниха в администрацията на губерниите и на районите.
Не допуснаха никой да им влияе при вземане на решенията.
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Пункт трети.
Че кремлинолозите не разбраха защо Елцин забрани, а не разтури КПСС.
Комунистическата партия на Русия си остана втората политическа сила
– партията на Зюганов.
Никой по-добре от Елцин, бившия секретар на Обкома на КПСС в Свердловск, бившия първи секретар на Московския градски комитет на КПСС, не
знаеше повече от него каква мощна сила е апаратът на забранената 30-милионна партия с над 100-годишна история. И колко опасна може да е тази сила за
всеки, който я превърне в свой враг.
Чрез забраната Елцин си прибра анблок апарата, архивите и досиетата в
Президентството. Той разполагаше с всичко, за да управлява грамадната държава чрез механизмите на партията държава.

Пункт четвърти.
Че да се разберат процесите в Русия бе необходим качествен анализ, на
който кремлинолозите не бяха способни.
Например щяха да видят под друг ъгъл индустриализацията на Русия, която извършваше Сталин. По време на Великата депресия в Америка през 1929
година.
Точно по това време Русия купи от Съединените щати оборудване и технологии за металургията, за самолетостроенето, за автомобилостроенето, за отбранителната промишленост, с което се превърна в мощен фактор за излизане
на САЩ от кризата. Щатите продадоха свои технологии и машини, създадоха
нови работни места и обновиха своята индустрия с нови поколения оборудване.
С американското оборудване се строеше Комсомолск на Амур с мощности
за кораби, за подводници, за самолети.
По примера на Сталин Рузвелт започна проекта за атомните технологии
по река Тенеси – по подобие на Комсомолск на Амур река.

Пункт пети.
Че кремлинолозите пропускаха влиянието на най-големия кредит в световната история.
Договорът „заем-наем“, предложен на Русия от президента Рузвелт през
годините на Втората световна война.
С който САЩ достави хиляди самолети, десетки хиляди бойни машини и
оръдия, десетки кораби, стотици хиляди камиони, полеви болници, военно снаряжение, продукти, лекарства за 20 милиарда долара – огромна сума по това време.
С простото условие: ако получената техника се използва за бойни действия, тази част от заема се опрощава, а останалата част на техниката се счита за
дадена под наем.
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Този договор осигури трайна работа на милиони американци и доведе до
обновление на цели отрасли на американската промишленост.
С войната срещу Япония, обявена от Русия – по настояване на Рузвелт,
сметките бяха изравнени.

Пункт шести.
Че не беше трудно да се направи сравнителен анализ между САЩ и Русия.
Те по своето географско разположение, климатични условия, територия,
многонационално население са две млади цивилизации. Крепостничеството в
Русия беше отменено, когато бе отменено робството в САЩ.
Нищо не пречи тези цивилизации да се развиват, както се разбраха за Космоса.
Още повече че нищо идеологически не ги ограничава.
И едната, и другата държава са капиталистически.
С изключение на факта, че руската мафия задмина американската мафия...

Пункт седми.
Че прогнозата на кремлинолозите за разпарчетосване на Русия може да се
сбъдне и за Щатите.
Изследване на Института за САЩ и Канада към Руската академия на науките показа нагледно как би станало това.
Многонационалният въпрос няма друго решение освен на социална основа.
Най-напред бъди работник, специалист, па после бъди какъвто се чувстваш по националност и вероизповедание.
Даже и въпрос не си зададоха кремлинолозите къде се е преместил Първият
интернационал, създаден от Маркс и Енгелс на 28 септември 1864 г. в Лондон.
В средата на седемдесетте години той се премества в Ню Йорк.

Пункт осми.
Че кремлинолозите не направиха елементарната справка – кои книги на
западни автори са преведени през съветско време на руски, на украински, на
белоруски, на казахстански, на латвийски, литовски и естонски език, на езиците на средноазиатските републики.
Преведени бяха големите писатели, писали на английски, на немски, на
френски, на испански, на италиански език.
Западът преведе само Пастернак, Булгаков, Солженицин и през зъби „Тихият Дон“ на Шолохов.
А твърдят, че в основите на американската литература са вградени Гогол,
Достоевски, Толстой. Така твърдят американските литературоведи.
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Пункт девети.
И кремлинолозите, и дипломатите на САЩ не предвидиха шахматните ходове в управлението на Русия, разиграни от Путин и Медведев.
Които прозряха набрания опит от двете чеченски войни и от войната с
Грузия за отделяне на Южна Осетия и Абхазия.
Те не различиха преторианската гвардия на Владимир Путин – Министерството на извънредните ситуации. По всяко време тя можеше да арестува Генералния щаб под претекст, че е възникнал пожар...
Не се наложи такъв вариант.
Генерал-полковник Шойгу, министър на извънредните ситуации, вече е
министър на отбраната на Русия и прие военния парад в Деня на победата на 9
май 2013 г. в Москва.

Пункт десети.
Не разбраха, че Русия е необходима на Америка в този многополюсен
свят.
И че Америка е необходима на Русия с нанотехнологиите и с квантовите
технологии.
Затова залезе кремлинологията!
След залеза изгрява нещо ново. Слънце с друго лице! Ще видим.
9 май 2013 г.
гр. София
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хумористичната страница на в. „Сега“ вече изразих недоумението си от невежествената и идеологически чалгизирана позиция на известния български режисьор Стефан (Теди) Москов. Недоумението
се изля в сатиричната форма на традиционната за
тази страница реконтра. Пародийната реакция обаче не изчерпва разглеждането на някои съществени
аспекти.
Става дума за негово интервю във в. „Репортер“
от 14 януари т.г. На въпроса: „Сигурен ли сте, че наистина Ви интересува запазването на човешкия вид,
когато Вас и Вашите познати вече няма да Ви има?“
театрализиращият твърденията си „мислител“ отговаря: „Човешкият вид изчезна с идването на комунизма. Материализмът е философия на животното.“
Очевидно Москов има предвид жестокостите,
репресиите, милионите жертви на азиатско-европейската тоталитарна система (наричана „социализъм“ у нас, а „комунизъм“ – зад „желязната завеса“),
както и материализма като „диалектически“ и „исторически“ материализъм, т.е. като идеологизираната
философия именно на въпросната тоталитарна система (а не, примерно, като жизнената стратегия на
еснафската суперконсумация).
Човекът, съотнесено спрямо изискването за минимална доза интелигентност (задължителна за хора
от нашия професионален пласт и незадължителна за
идеолози и политици), е донякъде прав и много донякъде изобщо не е прав. По отношение и на комунизма, и на материализма.
Вярно, „комунизмът“, както си го наричат западните идеолози, е осъден в официални декларации като античовешки и престъпен строй. Вярно, в
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държавите, назовани от западните идеолози „комунистически“, бяха избити и
репресирани десетки милиони. Така е, никой не може да отрече отвратителните престъпления на азиатско-европейските тоталитарни режими. Проблемът
изобщо не е в съдържанието. Проблемът е в етикета.
Знам, че употребата на този етикет се е превърнала в непреодолима традиция, неизкореним навик, абсолютно идеологическо и политологическо изискване, но това не би трябвало да ми (да ни) пречи и ограничава в строго научната интерпретация на съответния обект.
Как и защо е родено въпросното изискване. Държавите от азиатско-европейската тоталитарна група се самообозначаваха като „социалистически“; в
своето единство те изграждаха т.нар. социалистически лагер. „Комунизмът“ бе
разглеждан винаги като бъдещия (всъщност много далечно бъдещия, като изключим бълнуванията на Хрушчов, определил 1980 като година на идващата
победа на комунизма в СССР!), закономерно следващия етап от развитието и
усъвършенстването на държавната им система.
По същото време обаче западните идеолози и политици наричаха този
конгломерат „комунистически“, за да го отграничат категорично от автентичния социализъм на своите социалдемократически и социалистически правителства. Прекалено дълго би било проследяването на генетичната линия Маркс
– Енгелс – Бернщайн – западна социалдемокрация, яростно отричана от болшевишкия „комунизъм“ и назовавана „социалфашизъм“. Но само така би било
ясно, че автентичният марксизъм „угасва“ именно в социалдемокрацията, че
противопоставянията „меншевики – болшевики“, „реформисти – революционери“, „социалисти – комунисти“ (затова и партиите на Източния блок бяха наричани „комунистически“) не са резултат единствено от усилията на западните
идеолози, че „приносът“ в крайна сметка е двустранен. Когато през 1978 г. бях
на специализация в Копенхаген, четях на първата страница на официоза „Даг
Бладет“: „Дания – страна на строящия се социализъм“.
Та битката бе за собствеността върху етикета „социализъм“. Западът бяха
социалистите. За Изтока остана да са комунистите, макар изобщо да не бяха
помирисали комунизъм. Нещо повече, обвинението „комунизъм“ по-нататък
бе употребявано произволно, по отношение на каквото и да било, ако това
„каквото и да било“ не допада на лидерите на западната цивилизация и главно
ако застрашава интересите на корпоративния капитал. И диапазонът на тази
широка употреба (по-точно злоупотреба) далеч надхвърля дори тесните задължителни параметри на десетилетната примитивна, удобна, изопачена, квазиидеологизирана представа за комунизма с общите жени, общите деца, сивите
еднакви дочени дрехи, общите кухни и спални, шепата ориз дневно (отзвук от
китайската „културна революция“) и прочее.
За безпринципната произволност на въпросната злоупотреба говори и
историческият факт, че заклеймяващият етикет „комунизъм“ бива безпардонно лепен на различни (често и коренно различни) обекти: 1. Сталинисткият
тоталитарен режим; 2. Съвременната олигархично-криминална руска система;
3. Пограничните израелски военизирани кибуци; 4. Кървавата камбоджанска
месомелачка на Пол Пот и Йенг Сари; 5. Малоумната всеобща идеологизация
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в мизерната империя на Мао; 6. Модерният Китай с уникално синхронизирани икономическа либерализация и политическа стагнация; 7. Скандинавският
модел (като признат социализъм е жив зародиш на един бъдещ комунизъм);
8. Литературно-теоретичната утопия „комунизъм“; 9. Комунизмът като научна
теория; 10. Венецуелският национализъм на Чавес; 11. Всеки опит за одържавяване на структуроопределящи отрасли (както впрочем го е правил и Дьо Гол
след Втората световна война); и какво ли още не.
Проблемът, повтарям, не е в съдържанието, а в етикета. Традиционно е
например сравнението между комунизма и фашизма. Почти „близнецы-братья“
били, като две капки вода си приличали, страшно много общи черти притежавали. Фашистологът Желев напоследък твърди даже, че комунизмът бил много
по-лош, по-опасен, по-мръсен от фашизма. Ако приемем случилото се в азиатско-европейския социален експеримент за „комунизъм“, между него и фашизма действително има сходство, да го наречем даже поразително сходство. Но
има и разлики, една от които е съществена.
Ако човек се запознае по-задълбочено с идеологическите постановки, с
теорията на комунизма и на фашизма, няма начин да не регистрира пълното
съвпадение между теорията и практиката на фашизма и пълното несъвпадение
между теорията и практиката на комунизма. Но за това трябва да можеш да четеш и да разбираш, а не като кон с капаци да цвилиш идеологическите мантри
на защитниците не на човешките права и гражданските свободи на планетарното население, а на определени икономически интереси.
В цивилизованите държави, дори в България, съществуват закони за защита на потребителите. В Европейската комисия има специален комисар (министър) по тези проблеми. Ако рекламата, етикетът и всички останали форми
на представяне на определен продукт не съответстват на неговото съдържание,
производителят и търговецът подлежат на санкциониране. Последният европейски скандал в това отношение бе свързан с наличието на конско месо в месо,
продавано като някакво друго месо.
Едва ли Теди Москов би си позволил лукса да купува развалено конско
месо с етикета и на цената на прясно агнешко. Но е съгласен да нарича и да
му джиросват различни социални продукти със съмнителни характеристики
и несъстоятелна терминология. Той всъщност не е виновен за това. Цял свят
говори така. Вината е в десетилетните медийни манипулации на гигантските
мултинационални корпорации, внушили ни фактически тезата (по-разбираемо формулирана), че всеки лош чичко е комунист.
Добре, да приемем временно термина „комунизъм“ като работен термин,
обозначаващ определена социално-икономическа действителност, над чиято
територия слънцето на човещината никога не е изгрявало и чиято античовешка
същност бива символизирана от смъртта и страданията на много (ако може да
се каже, в индустриални количества) невинни жертви.
Но защо изчезването на човешкия род (приемано условно, разбира се, защото, ако изчезването беше буквално, самият Москов нямаше да се пръкне на
този свят, за да регистрира собственото си изчезване!) е свързано конкретно и
единствено с идването на комунизма! Защо не фашизмът! Комунизмът, значи,
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ужасно нещо, страшно нещо, хич не бива; фашизмът, значи, пò бива, не толкова
ужасно нещо, не толкова страшно нещо! Каква е тази метафорична реабилитация на единия от „близнаците“! Москов не казва нищо.
Вярно, претендиращите да са социалистически (упорито назовавани от
идеологическите си опоненти „комунистически“) общества избиха десетки
милиони, но това не е социализмът, не е комунизмът. Фашизмът изби десетки
милиони и това си е точно фашизмът (пълно съвпадение на теорията с практиката). Капитализмът (светът на модерната демокрация, самоназоваващ се „Империята на доброто“) с два удара за по няколко мига изпари 350 000 невинни
японци, барабар с кърмачетата и зародишите, и за тези изпарени човешки съдби (с още стотина хиляди, починали през годините като следствие от атомните
бомбардировки) изобщо не е теоретично съществено дали това си е точно капитализмът, или това изобщо не си е капитализмът.
Историята е жестока и пълна с насилие. Жестокости и насилие, чиито генезис и сила на проявление изобщо не са органично произтичащи от каквито
и да било официализирани световни идеологии. Мъчително трудни и бавни са
стъпките към усъвършенстването на социалните механизми и очовечаването
на условията за човешкото съществуване.
Ако в смъртта и страданията човешки на Москов му се привиждат хромозомите на комунизма, то човешкият род би трябвало да е изчезнал преди
появата си. Ретроспекцията, независимо от хумористичните нюанси, които си
позволих в пародията, е наистина ужасяваща.
Не целият, но камбоджанският човешки род почти изчезна преди близо
40 години в резултат от „съзидателната“ активност на „комунистите“ Пол Пот
и Йенг Сари. Околният човешки род, слава Богу, оцеля. Ако Москов е имал
предвид „комуниста“ Джугашвили, нас като човешки род ни няма вече поне 80
години. А може би сме изчезнали от лицето на земята приблизително по същото време единствено благодарение на унищожителната дейност на „комуниста“
Шикългрубер. Или малко по-късно. Ако сметнем годината, в която „комунистът“ Труман за няколко мига изпепели почти половин милион.
Не е изключено да липсваме много по-отдавна! Поне от края на ХV век,
когато само за петнайсетина години „комунистът“ Торквемада и неговата „комунистическа“ инквизиция са изгорили на клада 10 000, а 27 000 са подложили
на „комунистически“ мъчения. Да не премълчаваме все пак факта на много поотдавнашното ликвидиране на хомо сапиенсите – реално преди повече от двадесет века, когато „комунистът“ Ирод заповядал да избият във Витлеем и околностите 14 хиляди младенци. И да не се връщаме пък съвсем назад, в началото
на човешкия род, когато „комунистът“ Каин утрепал брат си, „антикомуниста“
Авел. Разминало се е тогава без жертви в индустриални количества просто защото само неколцина човеци са бродели по земята.
Толкова за кървавата историческа роля на комунизма.
А какво е положението с другата половина на безграмотното прозрение.
При оценката на едно от основните философски направления Теди Москов
отново не успява да надскочи равнището на собствената си некомпетентност
и собственото си идеологическо невежество (и собствената си конюнктурна
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политическа агресия). Материализмът безспорно не му е ясен. Вероятно му се
привижда като „Материализъм и емпириокритицизъм“ на Ленин, осветен от
халосния залп на „Аврора“, обаче материализмът не е точно това, независимо
от адекватната режисьорска визия, според която Ленин прилича донякъде на
животно, донякъде на растение, но на растение, което много-много не отбира
от философия.
Да е само Ленин, с мед да го намажеш. Но не. Историята на световната
философия е запазила имената на животното Лао Дзъ, животното Талес, животното Аристотел, животното Анаксимен, животното Хераклит, животното
Левкип, животното Демокрит, животното Хобс, животното Холбах, животното
Дидро и на маса други животни. Много животно, много нещо, дето се вика,
само че не си признават, пущините. Единствено животното Ламетри е малко
по-честно към себе си и онези вън от себе си. Написало е книгите „Човекът
машина“ и „Човекът растение“. За съжаление на Москов автобиографичната му
книга „Човекът животно“ („Homo Trogloditis“), в която признава, че е животно,
тъй като е материалист, не се е запазила.
Толкова и със заклеймяването на материализма.
Всъщност половината велики философи от Древния Китай насам са материалисти, другата половина са идеалисти, третата половина са дуалисти, останалите не са велики философи.
Ех, Москов, Москов, защо не си стоиш там, зад театралните кулиси, защо
напускаш социалната позиция, за която си компетентен и можещ, а се хвърляш
стремително да идеологизираш и философстваш с претенциите за дълбокомисленост на плиткомислието!
Нещо, което очевидно не ти иде нито отръки, нито отглави!
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ВИКТОР ПАСКОВ 19492009
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ПАСТОРАЛИ ІІ *
Пропукал се е Август по средата подобно гроздово зърно. Отива си
Роди ли се в окото ти сълза ще значи че сезоните изстиват
В отвесните овесени стъбла където скакалците се укриваха
Накацали са стършели с крила като от слюда. Те заспиват
И щъркелите - символи отлитат. Увяхват вече тиквите в бостана
Със обръч от светулки във косите ще влезеш в есента без основание
Преди да падне в лозето сланата ще пиеш хладна глътка от герана
От тука все нататък и обратно. Часовник с кукувица от Германия
В аквариума от стъкло миланско водата ще сменяваш по-редовно
И в полунощ като Антоний Падуански на рибите ще проповядваш словото
Мъдреят стари книги от злато мъждукайки по рафтове унило
Във тази стая като във метох с оранжевия пламък на кандилото
Душата ти окапана от восък прилича на око на Богородица
Да беше принц би влязъл като просяк на гости у душата през прозореца.

*

Публикува се за първи път.
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Наскоро открих в една стара, прашна папка стихове и писма на Виктор
Пасков. Пращал ми ги е през далечната 1973 г. от Германия. По това време
следваше хармония и оперно пеене в консерваторията. Той можеше да бъде
поет, композитор и певец, но стана всичко това заедно. Стана велик белетрист. В
България ставаш такъв, какъвто те искат, не такъв, какъвто искаш да бъдеш ти...
И вече трети ден сякаш чувам в ухото си: „...какво чакаш? Хайде качвай ги!“. Качих
го във фейсбук на 8 юни 2013 г. Секунди след публикацията започнаха да текат
отзиви, харесвания, споделяния. Стотици хора, които продължават да четат и да
живеят с „Балада за Георг Хених“, „Германия – мръсна приказка“ и „Аутопсия на
една любов”. И само малцина знаят, че Виктор е автор и на блестящи стихове.
Margarita Petkova
Той на Христо сам го е показал... Благодаря, че сега ще го прочетат и други
хора! А иначе – няма защо да бързаме – пазят ни местата на масата.
Panko Anchev
Бог да го прости! Голям писател!
Richard Tempest
Стиховете му имат нещо общо с тези на Бродски, в най-добрия смисъл.
Galina Rizova
Благодаря, че споделихте тези откровения на дълбокия, пронизващ със
своята мисъл и словесност Виктор Пасков – любимия ми съвременен белетрист.
Светъл човек, светла е и паметта за него.
Васил Стоев
Нeвероятно хубаво е това стихотворение, а Вики е бил тогава само на 24
години, наистина имаше много силна и майсторски изпипана поезия. Бог да го
прости!
Ето края на писмото му:
Скъпи Митко!
Моля те, ако можеш, да ми натракаш това стихче в 2 екземпляра и да
ми го пратиш. Пиши ми мнението си, но не го показвай на плебеите, освен
може би на Христо.
Като напиша нещо ново, ще ти го пратя.
Твой Вики
Чакам да ми пишеш.
P.S. Думата „словото“ е на същия ред с „проповядваш“.
Написал е писмото и стихотворението на 25 август 1973 г. в Zeitz – Германия.
А пък аз му изпълних молбата днес, 8 юни 2013 г. – след 40 години.
Димитър Генчев
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IN MEMORIAM
ВЛАДИМИР ГОЕВ 19252013

АВТОПОРТРЕТ, 2009 г.

Отиде си и Владимир Гоев – един от най-изящните български
живописци, автор на множество проникновени портрети и пейзажи.
Той получи признание приживе – заслужил художник, пожизнен член
на Испанската кралска академия в Мадрид, лауреат на наградата
за живопис „Владимир Димитров-Майстора”, почетен гражданин на
Бургас.
Той беше наш другар, автор и верен читател на
сп. ”Понеделник”.
Сбогом, приятелю!
Редакцията
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