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МИСЛИ И АФОРИЗМИ

☙ Светлин Русев ❧

Ако светът на неуловимото, на невидимото, емоционалният и духовен 

свят е мистика – това винаги е било част от мен, от стремежите ми да над-

никна в неговото тайнство и вечност. В този смисъл истинско предизви-

кателство за художника е да постигне, да материализира в изкуството си 

този нематериален свят, който наричаме духовен.

Името не е в състояние да работи за автора, ако той самият 

не работи за името си.

Слабият характер може да бъде провален от популярността и известността. 

Сериозният може само да чувства отговорност за името си, което означа-

ва задължение да го поддържа не абстрактно, а с цялото си поведение.

Нещата са толкова сложни, противоречиви и взаимноизключващи се – и 

като посока, и като проблематика, че в днешния свят е невъзможно да 

се говори за някаква обща тенденция. Днес светът на изкуството е пълен 

хаос, в който всеки се спасява поединично. Общите неща, доколкото ги 

има предимно в концептуалната вълна, са израз на технология, а не на 

същностни принципи.

Какво значи представители на лява или на дясна култура?! Безумие, 

в което позволихме да играем на чужди сватби, по чужда музика.

Градихме много кули на истината и съзиданието, които 

времето и хората сринаха.

Човек не може да съхрани политическото време в себе си, докато творчес-

кото време все пак, хубаво или лошо, остава.

С тъпото си политизиране в първите години на т.нар. демокрация предста-

вителите на културата се изравниха с една политическа посредственост и 

разрешиха да бъдат третирани като последна дупка на нейната свирка. До-

като не се осъзнаят самите създатели на духовни ценности като трубадури 

на нацията, ще обираме праха по кьошетата на властта.
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„АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ И 
РАЗВИТИЕТО НА ЛЕВИТЕ ИДЕИ 

НА XXI ВЕК“

среща-дискусия, 
21 октомври 2013, зала 7 – НДК
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Проф. Александър Лилов

Сега България се намира в много отговорен етап на своето разви-
тие. Ние сме на последно място в Европейския съюз по икономически и 
социални показатели. Това ни прави страна от периферията на Евро-
па. Няма защо да обосновавам тоталната неизгодност за страната 
на това положение и потребността от рязката му промяна. В разсто-
яние на две, най-много три десетилетия трябва да се осъществи стра-
тегия за икономически и социален подем на страната. Това означава 
4–5 неща.

Постигане на дългосрочен икономически растеж на брутния про-
дукт от 8–9% и на модерна постиндустриална структура на нашата 
икономика. Целта е създаване на информационна икономика, която да 
стане солидна основа за решаването на социалните проблеми.

На второ място, значително намаляване през първите години и 
цялостно премахване след 10–15 години на бедността в България. Това 
е гвоздеят на цялостното ни развитие и това е една реална задача, 
която трябва да бъде решена.

На трето място, технологическа, комуникационна и инфраструк-
турна модернизация на България. Това е и парадигмата на развитие, и 
ключът за подема на нашата страна.

На четвърто място, повишаване на разходите от БВП за разви-
тие на образованието и науката до равнището на Европейския съюз. 

������������������������������������
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Без да се направи това, за никакъв подем и за никакво информационно 
развитие не може да се говори.

И на последно поред, но на първо по значение – запазване на българ-
ската национална и културна самобитност.

Според мен страната разполага с необходимите вътрешни и вън-
шни ресурси, за да осъществи икономически и социален подем за кра-
тък исторически срок. Има доказан в по-близката и в по-далечната 
история национален пасионарен творчески потенциал; има доказана 
мобилизационна способност; има стабилна външна среда и финансова 
опора в лицето на Европейския съюз; има благоприятен външен инвес-
титорски интерес и иновационни източници. Значи всичко е в ръцете 
на държавния, икономическия, научния и бизнес елит на страната. Той 
трябва да създаде и да реализира стратегиите и политиките за осъ-
ществяване на постиндустриален подем във всички области на наше-
то развитие.

От всичко, което казах дотук, се вижда, че магистралата на ин-
формационната епоха е построена. Построена е от най-развитите 
страни и по нея вече се движи голяма част от света.

Нашият, българският въпрос е кой е пътят, който би ни извел 
като страна на тази именно магистрала. Това е труден въпрос, много 
труден въпрос. Има един верен отговор, но той не е български, а испан-
ски. Той се съдържа в онази знаменита испанска пословица, която аз 
съм цитирал няколко пъти в трилогията и с която я завършвам.

Тази пословица, тази мъдра испанска пословица гласи: „Пътнико, 
пътища няма. Пътищата се правят с ходене.“

(Видеозапис)

• • •

������������������������������������
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Доц. Янаки Стоилов

Благодарим ви, че днес сте тук, че се отзовахте на по-
каната за дискусията, организирана от Националния съвет 
на Българската социалистическа партия и от Центъра за 
стратегически изследвания във връзка с 80 години от рож-
дението на Александър Лилов.

Първата идея беше срещата да се организира в Бело-
градчик и имаше предложения от страна на общинското 

ръководство. Решихме обаче, че важното значение на тази дискусия налага тя 
да се проведе в София. А вероятно в началото на следващата година в друг фор-
мат и с подобна тематика на такава среща ще бъде домакин Белоградчик, за да 
можем в нея да включим и хората, свързани с него по земляческа линия.

Днешната дискусия не е помен за Александър Лилов. Тя е за Лилов и леви-
те идеи през ХХІ век, защото ние смятаме, че много повече актуално значение 
и бъдеще има в този повод, отколкото във вглеждането само в миналото, което 
също има значение.

Когато мислех какво да кажа в началото на днешната среща, си дадох смет-
ка, че в повече от 120-годишната история на нашата партия тя преминава през 
политико-икономически цикли на собствената си промяна. Всяка една от тези 
промени е водела до по-голямо или по-малко предефиниране на левицата, на 
нейните актуални задачи и на начините, по които тя действа в обществото. 
Тези цикли до голяма степен се определят и от хода на европейската история, 
на трансформациите на социалистическото и по-общо на лявото движение на 
континента.

През 1891 г. се създава Българската социалдемократическа партия. Скоро 
след това тя става Работническа социалдемократическа, а около десетилетие 
по-късно започва разделението на тесни и широки социалисти, което също от-
разява настъпилите промени в българското общество и различните виждания 
за пътя на партията и за нейните действия в обществото.

След Първата световна война към нейното име се добавя комунисти, а още 
по-късно тя става Българска работническа партия (комунисти). Забележете, че 
някои от най-важните трансформации в идеите и политиката на партията са 
записвани в скоби, обикновено без главни букви – но това е отразявало най-
главното в промените, които се извършват.

През 1944 г. именно Българската работническа партия (комунисти) се обя-
вява за народна демокрация като форма на социализъм.

През 1971 г. Българската комунистическа партия се провъзгласява за об-
щонародна партия в условията на съществуването на държавния социализъм.

През 1990 г. се извършва поредната промяна – Българска социалистическа 
партия, модерна лява партия на демократичния социализъм, на която формула 
автор е Александър Лилов и той обосновава този път на трансформация на 
партията.

През 2013 г. на последното си заседание Българската социалистическа пар-
тия обяви нов ляв курс – като партия на радикалните леви реформи.

������������������������������������
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Проектът на Александър Лилов за трансформацията на партията се осно-
вава на два стълба – промяна и единство на партията. Тогава партията в идеен 
и в социален план включваше три тенденции – комунисти, социалисти, соци-
алдемократи и дори социаллиберали. Днес те донякъде са актуални, но съотно-
шението между тях се е променило, като от една страна са социалистите и соци-
алдемократите, а от друга – десните социалдемократи и дори либерали. По тази 
причина се появи и това, което някои смятат за оксиморон, за едно необяснимо 
допълнително определение – на делението на социалистите на леви и десни. Но 
няма как в днешната българска социална и политическа реалност да не търсим 
процесите и противоречията, които съществуват в обществото и в партията. 
Дори мога да кажа, че освен идейно-политически тенденции, в партията същес-
твуват и подгрупи. Те, разбира се, не са официално декларирани, но една от тях 
мога да определя като крипто социалисти, т.е. скрити социалисти, не толкова 
като електорален корпус, за които се оказва, че те или техни близки роднини са 
такива от дълги години, но това се обявява единствено когато дойде време да 
се заемат административни постове. Казано по-грубо, можем да говорим дори 
за келепир социалисти, които са такива, защото смятат, че няма друга партия, 
от която могат да получат политически или административни позиции. Друга 
група са клерикал социалистите, които освен че са привързани към христи-
янските ценности, се оказват силни застъпници на религиозното начало и на 
съвременната роля на църквата.

Каква е ролята на идеите и на парите в съвременната политика?
Няма как да подминем този въпрос особено в днешното не само твърде 

прозаично, но и силно комерсиализирано и безпардонно общество. Един поет 
е казал, а това беше и изпято: „Не всичко е пари, приятелю.“ Разбира се, никой 
от нас не подценява ролята на материалните фактори, на капитала и на парите 
като тяхно изражение. Но забележете какво пише Лилов по главния въпрос, 
характеризиращ социализма: „Рубиконът на съвременните дискусии за соци-
ализма е въпросът за историческата цел на социализма като система от идеи 
и ценности, като политическо движение и като реално действие. Едни казват: 
„Частично реформиране на капиталистическото общество, тъй като това е ре-
ално възможното сега.“ Други казват: „Преодоляване на капиталистическото 
общество, включително с реформи, но подчинени на стратегията за неговото 
трансформиране в ново общество.“ Аз поддържам втората теза.“ И по-нататък: 
„Модерният социализъм като обществен проект трябва да бъде алтернатива на 
капитализма. Ако социализмът не излиза на обществената сцена, за да преодо-
лее капитализма, той не само губи своята идентичност, а чисто и просто става 
излишен.“

Но освен този стратегически спор за посоката, за водещите цели и за съ-
държанието на процеса, има и друг, който е почти толкова важен. Това е въп-
росът за също толкова актуалната и болезнена тема за явната и скритата власт. 
Аз ще ви прочета един цитат, който изразява ролята на тази скрита власт: „Зад 
това, което ние наричаме правителство, на скрит трон господства едно прави-
телство без каквато и да е връзка и отговорност пред народа. Унищожаването 
на това невидимо правителство и разгромяването на неизлечимия съюз между 

������������������������������������
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корумпирана икономика и корумпирана политика е решаващото политическо 
предизвикателство на нашето време.“ Това са думи на Теодор Рузвелт – прези-
дент на САЩ, казани преди около един век. Става дума за явление, което съ-
ществува повече от столетие и това показва, че измежду актуалните ни задачи 
е – освен обявяването и провеждането на лявата политика – и премахването 
на скритите зависимости в общество, което е раздирано от дълбоки противо-
речия и в което се извърши безогледно разпределение на капитала и неговото 
попадане под контрола на твърде ограничен кръг хора.

Така че днес, ако говорим за основни задачи на управлението, на съвре-
менната лява политика, това са създаване на възможности за развитие на про-
изводството и за увеличаване на заетостта; ограничаване на властта на моно-
полите и премахване на лостовете на скритата власт, която действа в разрез с 
масовите обществени интереси.

Ние трябва да поставим и въпроса с какво печели левицата и от какво 
тя често се отказва в управлението. Това е въпросът за съответствието между 
думите и делата, за действията в опозиция и в управление. Един от последните 
лидери на ГСДП казва: „Ние говорим по Кауцки, а управляваме по Бернщайн.“ 
Примерите са достатъчно и в европейската, и в българската действителност. 
Защото първото, с което левите партии – социалистически и социалдемокра-
тически – се опитват да спечелят доверието на избирателите, може би става и 
едно от първите неща, от които те са готови ако не да се откажат, то да направят 
компромис.

Ето, забележете, и сега в преговорите за създаване на голяма коалиция в 
Германия измежду 10-те точки, които представят социалдемократите на хрис-
тияндемократите, темата за увеличаването на облагането на най-заможните 
слоеве не е сред тези приоритети, които са условие за сключване на бъдещата 
коалиция.

В нашата действителност БСП тръгна да изпълнява голяма част от поети-
те предизборни ангажименти. Много от тях и в момента са в ход на реализация. 
Но тези, които радикално ни отличават от останалите партии, все още оста-
ват открити. Ние би трябвало да настояваме още през следващата година те да 
станат част от управлението на правителството. Става дума за подготовка за 
преминаване към семейно подоходно облагане, а то във всички случаи предс-
тавлява форма на прогресивно облагане за сметка на т.нар. плоски данъци; ста-
ва дума за създаване на национален инвестиционен фонд, който да акумулира 
по-голяма част от наличния финансов капитал за изпълнение на приоритетни 
проекти, било от страна на частния сектор, било от държавата. Ето за такъв 
род отличителни, характеризиращи лявата политика действия днес трябва да 
продължим и да говорим, и да търсим тяхната реализация.

Добра стъпка е например предлагането на законопроект, който да осветли 
и да постави под регулиране т.нар. офшорен капитал, независимо че това днес 
се реализира като инициатива на другата партия, подкрепяща правителство-
то. Смятам, че поредица от такива радикални стъпки, които не са дори и само 
леви, може значително да оздрави икономическия живот. Тази тема, когато за 
първи път я повдигнах през 2008 г., не намери нито широк отзвук, нито под-
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крепа от управлението и от опозицията. Малко по-късно на тогавашната среща 
на Г-20 някои от световните лидери – в лицето на френския президент Саркози 
и на руския президент Путин, поставиха подобни въпроси. Днес в Европа има 
много повече шансове да бъдат поставени проблемите за финансовите транз-
акции и за тяхното облагане, за изсветляване на капитала, защото той отдавна 
е намерил, с покровителството на много от правителствата, удобните ниши, в 
които да работи в своя полза, а не в полза на обществото.

Мисля също, че е добре към всяка наша общинска и районна организация 
да бъдат създадени своеобразни програмно-кадрови съвети. Ние, разбира се, 
имаме структури, които са с политико-експертна ориентация, които трябва да 
подготвят предложения по редица секторни политики. Но тези групи трябва да 
дават възможност на социалистите да се чувстват постоянно включени в про-
цеса на формирането и реализацията на политиката. Те ще направят много по-
резултатна и нашата кадрова дейност, защото ние винаги имаме заслужили и не 
дотам заслужили хора, които чакат поредните назначения. Но нека се запитаме 
дали всички от тях са имали свои активни позиции, реални и обосновани пред-
ложения още когато не сме били на власт, за да се формулират тези предложения, 
които трябва да станат част от сърцевината на нашата политика. Така че нека да 
дадем път на хората, които могат да предлагат и да провеждат политика.

Можем да поставим и въпроса какво прави БСП във властта. Съгласен 
съм и работя, както моите колеги, за оползотворяване на тази възможност. Но 
тази цел сама по себе си не е достатъчно мобилизираща. Тя трябва да се възпри-
еме само като условие за постигане на по-важната, по-амбициозна и национал-
но сплотяваща цел – промяна на модела на развитието на България. Само така 
ще се измъкнем от дълбокия и кален коловоз на мъчителния български преход. 
Затова именно ние трябва да предложим политика, която да съвпада във висока 
степен със сегашните национални задачи, които стоят пред България.

Ние сме за засилване на ролята на държавата и в същото време за осво-
бождаване на гражданската и стопанската инициатива. Отново трябва да за-
явим необходимостта да спре приватизацията на политиката, което означава 
тя да не бъде подвластна на корпоративни интереси и на интереси, свързани с 
други нелегитимни средства. Казано накратко – да национализираме полити-
ката. Нека да не се плашат хората от десницата. Всички трябва да разберат, че 
докато не се национализира политиката, т.е. докато не започне тя да служи на 
интересите на гражданите и на народа, няма да се постигнат другите икономи-
чески и социални искания, които хората справедливо предявяват.

Новата политика означава да скъсаме с клишетата на неолиберализма, пре-
дизвикал най-дълбоката от десетилетия световна финансова и икономическа 
криза. Новата политика означава активно регулиране на финансовата система, 
която да не изтощава, а да развива икономиката. Тази политика включва огра-
ничаване на монополите. Тя съчетава представителната и пряката демокрация 
и активното гражданско участие. Тя изисква социално ангажирана държава и 
солидарно общинско общежитие. 

Нужни са политици, които няма да дойдат отвън или отвисоко, хора, които 
са изстрадали досегашния си опит, които притежават компетентност и намират 

������������������������������������



14 бр. 9/10 – год. XVI

възможности там, където другите търсят оправдание. Политици, които не за-
лагат на омраза, а разчитат на диалога с гражданите и специалистите, които са 
носители на политически морал, последователни са в отстояване на интереси и 
позиции, поемат реална политическа отговорност за своите действия. 

Става дума за политика по европейски и демократични стандарти, насочена 
към настоящето и бъдещето през ХХІ век. Тя се корени във взаимната зависи-
мост на левите ценности свобода, равенство и справедливост, в борбата за пре-
одоляване на бедността и експлоатацията. Тази политика изисква финансовата 
система да работи в интерес на гражданите и производителите, изисква публич-
но регулиран контрол върху финансовия капитал. Изисква здравеопазване и об-
разование, освободени от комерсиализацията. Основните ни задачи са да пос-
тигнем чрез нея растеж и висока заетост; добри доходи и социална сигурност, с 
особено внимание към младежката безработица и тежкото положение на пенси-
онерите. Трябва отново да подчертаем, че основният принцип за изразходване на 
обществените средства за социални цели трябва да бъде: обществените пари – за 
обществени нужди – предимно в обществени институции. Този принцип трябва 
да е в основата на образователната и здравната система.

Според тези начала ние трябва да потърсим и промени в начина на суб-
сидиране на земеделието, така че да станат силни регулативните механизми 
на държавната политика в отрасъла. Като субсидиите се насочат главно към 
нуждаещите се предимно дребни и средни производители, като се изравняват 
възможностите на българските и европейските производители, като се отчитат 
различните разходи, влагани в различните видове земеделско производство. 
Крайно време е държавата и общините да съдействат за създаване на условия 
за изкупуване и за преработване на земеделската продукция. В тази дейност 
място трябва да намерят и кооперациите. А управлението на Държавния по-
землен фонд да служи и за защита на земята, и за създаване на по-голяма при-
надена стойност.

Накрая искам да отбележа идеите на Александър Лилов за прехода към 
информационната епоха и за съвременния капитализъм. Ние трябва вече да 
говорим за капитализма в самата информационна епоха. Вероятно поради при-
същия му хуманизъм и романтизъм Лилов смяташе, че преходът към инфор-
мационното общество ще увеличи значително ролята на знанието за сметка на 
ролята на капитала. Аз мисля обаче, че в днешно време ролята на капитала съв-
сем не е намаляла. Развитието на транснационалния капитал все по-активно 
поставя неговите интереси, понякога пренебрегвайки дори социалните, еколо-
гичните и хуманните цели. Така че посоката към информационното общество 
изисква едновременно повишаване на знанието и много по-силно регулиране 
на финансово-икономическите отношения. Това поставя и въпроса за новите 
съюзи в България и в Европа. След като възникват все повече радикални десни 
идеи, днес ние можем да намерим отговора само в радикалната лява политика. 
Тя трябва не само да спре десния поход, който понякога получава ярки нюанси 
в кафяво, а да преосмисли новите съюзи – не просто между старата умерена 
левица и десница, а в създаването на нова лява платформа, на която инициатор 
да бъде именно социалистическата партия и която да обедини голяма част от 
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обществото и от левите сили в лицето на социалисти, социалдемократи, зелени, 
нови леви, дори либерали.

Тук аз се обръщам към председателя на Националния съвет и към прези-
дента на Партията на европейските социалисти, ние да станем инициатори и в 
началото на следващата година да бъдат проведени такива обсъждания, специ-
ално такава европейска конференция за новия европейски ляв реформизъм, 
който да даде голяма част от новата платформа за предстоящите европейски 
избори. Защото ние живеем в свят на все по-големи противоречия. В един свят, 
в който управлението постоянно е съпътствано от протести, понякога твърде 
силни и все по-конфликтни. Забележете какво казва Имануел Уолърстейн, кой-
то според мен не е твърде запознат с българската актуална политическа дейс-
твителност. Той анализира съвременните протести и общото между тях. Из-
между общите черти намира следното: нито един от тях не поддържа високия 
си интензитет твърде дълго. Но въпреки че отшумяват, те оставят след себе си 
наследство, те са променили нещо от политиката на страната и почти винаги 
това е за добро. Мотивът на участниците, особено на по-късно присъединилите 
се, не е настойчивото преследване на първоначално поставените цели, а по-
скоро изопачаването им с цел даване на властта в ръцете на десни политически 
групи и партии. Всички бунтове се оказват част от една по-голяма геополити-
ческа игра.

Накрая нека не забравяме, че сме свидетели на структурна промяна – от 
залязваща капиталистическа световна икономика към нов тип система. Но тази 
система може да бъде по-добра или по-лоша. Това е истинската битка, пред коя-
то ще бъдем изправени в следващите 20–40 години, и от това каква е позицията 
ни днес тук, там и навсякъде зависи изходът на тази най-важна и фундаментал-
на политическа битка.

Последната ми среща с Александър Лилов беше около денонощие преди 
неговата кончина. Въпреки тежкото си състояние той мислеше предимно за 
България и каза: „Вслушвайте се в исканията на хората и намерете политическо 
решение. Иначе жална ѝ майка на България.“

Стратега обичаше и една фраза: „Тук е Родос, тук скачай.“ Нека да го на-
правим сега и с всички свои следващи политически и обществени действия.

• • •

Чл.-кор., проф. Васил Проданов

Тази дискусия е посветена на Лилов, който в една 
ситуация на руxване на предxодния тип ляво се опита да 
направи преxод, създавайки идеята за ново ляво във вре-
мето, когато твърде много xора казваxа, че няма какво да 
измисляме – старото ляво се е компрометирало, в Западна 
Европа има наготово социалдемократическо ляво, взема-
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ме го и нещата са решени. Сега отново обаче се говори за ново ляво и у нас, и 
не само у нас.

Неотдавна един социолог съобщи, че в България вече има пространство 
за нова лява партия, наляво от БСП. В. „Труд“ проведе дискусия на тази тема. 
Десетки сайтове ни заливат с подобни идеи, казват, че БСП е твърде дясна, че 
се нуждаем от ново ляво. Възможно ли е ново ляво, встрани от БСП, при поло-
жение че и сега наляво от БСП има поне десетина формации, а в Коалиция за 
България винаги е имало и има партия, която е по-наляво от БСП? В последни-
те години това е една от комунистическите партии. В тази ситуация възможно 
ли е някакво ново ляво?

Дискусията на тази тема може да се води само в контекста на глобалните 
тенденции, в които сме включени и от които сме зависими и ние, а не локал-
но, независимо от това, което става около нас. Александър Лилов беше именно 
човекът, който гледаше на ставащото у нас само в контекста на глобалните тен-
денции. И това е естествено – в условията на глобализация и ограничен сувере-
нитет на страната в рамките на ЕС, на съответни задължения към НАТО е илю-
зия да си мислим, че едни или други процеси могат да се реализират обособено 
у нас. Само като наблюдаваме многомесечните опити на българската десница 
да извърши нов вариант на „цветна революция“ или десен преврат у нас от ме-
сец май насам, ще ни станат ясни трудностите в това отношение.

Обръщайки се към глобалната и европейската ситуация на лявото, откри-
ваме тенденции на поляризация на политическото пространство от САЩ през 
Гърция до България, промени в позициите и статута на политическите партии 
и в посоките, към които ги тласкат избирателите. От една страна, появяват се 
кафяви фашизоидни националистическо-ксенофобски тенденции – от „чаено-
то парти“ в САЩ до изборните успехи на съответните десни партии в благо-
денстващите скандинавски страни. Но, от друга страна, сме свидетели на нов 
тласък отляво, на възход на сили, на политически партии и движения отляво, 
които се противопоставят на капитализма.

Подобни тенденции виждаме от какви ли не посоки, в какви ли не стра-
ни. Наскоро публикувани изследвания на Pew Research Centre за отношение-
то на американците към социализма показват, че 49% от младото поколение 
в САЩ (от 18 до 29 години) се отнасят положително към социализма и само 
43% – отрицателно. Броят на привържениците на социализма сред младите при 
сравнение с данните от предишни години нараства. Сред черното население в 
Америка като цяло 55% гледат положително на социализма и само 36% –отри-
цателно; сред тези, които се определят като либерални демократи, 59% гледат 
положително и само 39% – отрицателно.

Изследвания във Великобритания от миналия месец обобщават, че 46% от 
британците са готови да подкрепят партия, която е против приватизацията и за 
защита на обществената собственост. Не кой да е, а Франсис Фукуяма миналата 
година в „Шпигел“ публикува интервю, което беше озаглавено „Къде са леви-
те да вдигнат въстание?“. Това го казва един бивш неоконсерватор. Интервюто 
беше препечатано от един български вестник, който се уплаши да спомене ду-
мата „леви“ и сложи едно нищо незначещо заглавие.
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Социологическо изследване в Русия, проведено на 31 август – 1 септем-
ври 2013 г., в което руснаците са питани за различни страни на отношението 
си към комунизма, показва, че мнозинството от тяx биxа искали да живеят при 
комунизма. 59% от анкетираните смятат, че при комунизма има повече поло-
жителни, отколкото отрицателни черти. Само 23% са настроени доминиращо 
отрицателно към него. Чавдар Найденов от „Афис“ сподели в социалните мре-
жи, че у нас има също подобни изследвания със сxодни данни, но съответните 
социологически агенции не смеят да ги оповестят.

Група видни западни интелектуалци, най-известните от които са Алан 
Бадю и Славой Жижек, всяка година през последните 4 години в една от го-
лемите световни столици – Берлин, Лондон, Ню Йорк, преди месец в Сеул в 
Южна Корея, провеждат конференция за комунизма. Издадоха два тома, пред-
стои излизането и на други два с материали от тези дискусии.

Казвам всичко това, защото очевидно има реалности, които отново по-
ставят проблема за новото ляво. Това се случва не за пръв път през последните 
50 години и е добре да имаме предвид какво е ставало и как е завършило. Из-
вестно е, че понятието „ново ляво“ се появява през 60-те години на ХХ век в 
условията на криза на тогавашните комунистически партии и на задаващата се 
криза на социалната държава. Ляворадикалните бунтове под флага на идеите 
на Маркузе за едноизмерната реалност завършиxа с неолибералната вълна, т.е. 
със своята противоположност, а много от новите леви станаxа юпита или прос-
то университетски леви.

Опити за ново ляво има и през 70-те години – еврокомунизмът на Запад, 
който завърши с маргинализацията и по същество с изчезването на двете най-
големи комунистически партии на Запад – френската и италианската.

Опити за ново ляво имаме и през 80-те години. Това бе Горбачовата пере-
стройка, отрицаваща дотогавашното ляво и виждаща новото ляво чрез лозун-
гите „повече демокрация, повече социализъм“, отказваща се от класови в полза 
на общочовешки ценности. Резултатът от това беше катастрофата на СССР и 
на КПСС, отишла в периферията на политическия живот. Опит за ново ляво, 
но успешно, прави и Дън Сяопин с идеята за „социализъм с китайски черти“ 
при запазване на приемственост с всичко преди това и при гледане в бъдещето 
след 100 години.

Социалдемократическото ляво се опита да се трансформира в ново ляво 
във версията на „Третия път“ през 90-те години на XX век, като началото бе 
поставено от Бил Клинтън и неговия „Progressive Policy Institute“, за да се стигне 
до Лейбъристката партия на Тони Блеър и ГСДП на Шрьодер. Сега обаче обща-
та нагласа е, че това вече не работи. Имаме тенденции на разпад и тежка криза 
на досегашните левици в европейската периферия – Испания, Италия, Гърция. 
Има тенденция на отстъпление на досегашните социалдемократически леви 
пред десни и националистически сили – от Австралия до Норвегия.

Това се вижда и от ситуацията с двете големи страни, в които имаме до-
миниране на лявото – Франция и САЩ. Във Франция на ФСП и на Франсоа 
Оланд високите данъци, свързвани традиционно с икономическото ляво, бяxа 
заменени с приемане на либералното равенство на xомосексуалните малцин-
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ства с другите общности, а проблемите на вътрешната политика – с въоръже-
ни намеси в бившите френски колонии в Африка. Резултатът от това е, че на 
първо място в социологическите изследвания е Националният фронт на Мари 
льо Пен, а ФСП се смъкна на трето място. В САЩ пък, където Демократичната 
партия заема в американски условия мястото в лявото политическо простран-
ство, демократическият президент Барак Обама е обвиняван дори от неокон-
серватора Франсис Фукуяма, че служи на единия процент най-богати. Фукуяма 
не прощава в критиката си и на републиканците, заявявайки, че те обслужват 
олигарxията, а според социологическите изследвания доверието към амери-
канския Конгрес е по-ниско дори отколкото към българския парламент. Тези 
примери са показател за трудностите в търсенията на адекватна политика от 
страна на социалдемокрацията и на левицата изобщо в началото на XXI век. 
Този процес се изостря в контекста на собствения път на ресурно обезпечения 
социализъм на Латинска Америка и на неговата подкрепа от Китай.

Поради всичко това можем да разберем направеното от Александър Ли-
лов. Той се изправи пред подобни проблеми в края на 80-те и началото на 90-те 
години, когато рухва един вариант на лявото и трябваше да се търсят нови не-
гови измерения. Тогава пак се търсеше новото ляво в най-различни посоки, 
като се започне от посоката на АСО и АСП, завършила с разпад, посоката на 
ДАР, ГОР и множеството БКП-та. Непрекъснато от БСП се откъсваxа групи и 
xора, постоянно говорещи за нова левица. Те така и не успяxа да се превърнат в 
алтернатива. Защо? Отговорът е в посоката, която зададе в развитието на БСП 
Александър Лилов.

Основната идея на Александър Лилов е, че ние не можем просто да отре-
чем старото, рухналото ляво и да вървим към ново, приемайки наготово значи-
ми, успели досега идеи, идващи от Западна Европа. Ние трябва да се опрем на 
тях, да вървим с тях, но и да търсим спецификата на нашите реалности, отчи-
тайки факта, че докато те вече са създали социална държава, ние ще трябва да я 
разграждаме, че докато те национализират, ние трябва да приватизираме.

По-нататък, на призивите да се откажем от миналото той отговаря: не, 
трябва да се опрем на него и да го преосмислим. Това беше голямото му пре-
димство пред някои от крилата в Българската социалистическа партия.

Традиционният лозунг, познат от Западна Европа, е: целта е нищо, дви-
жението е всичко. Лилов подчертаваше, че движението е важно, но целта е из-
ключително важна. Повече от 20 години неговата теоретическа дейност беше 
насочена към бъдещето. Ако настоящето не се обвърже с миналото и с бъдеще-
то – губят се ориентирите на движението. И в този контекст именно се получи 
специфичният български парадокс. Разпадна се най-голямата комунистическа 
партия – КПСС. Разпадна се и се маргинализира най-голямата комунистическа 
партия в Западна Европа – Италианската комунистическа партия. А у нас това 
не стана. Няколко са основните фактори освен тези, които изтъкнах. Първи-
ят – БСП се прояви наистина като демократична партия и допусна в себе си 
множество идеи и гледни точки, различни движения и крила. Бих казал, че в 
това отношение тя е най-близко до идеята, че в постиндустриалните общества 
оцеляват онези, които успеят да обединят множество разнородни гледни точки, 
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групи и крила. Така развита, тази идея прочетох и в знаменитата книга на Ал-
вин Тофлър „Трансформацията на властта“.

Това правеше и Лилов в сп. „Понеделник“, в което не се придържаше дог-
матично към онова, което е казано само в Програмата на БСП. На страниците 
на списанието може да се открият всякакви дискусионни възгледи – от най-ле-
вите до най-десните.

Той отчиташе в много висока степен нещо, което у нас малко се забелязва, 
а именно идеята, която преди повече от 100 години Благоев формулира – че 
у нас лявото (той говори за социализма) зависи 3/4 от външни и 1/4 от вът-
решни фактори. Аз бих казал, че в условията на сегашната минимизация на 
нашия политически и икономически суверенитет 9/10 зависи от външни и 1/10 
от вътрешни фактори. Голяма част от нас искат невъзможното, а за съжаление 
политиката е сфера на реалното. БСП оцеля в този модел, който Александър 
Лилов зададе в една кризисна ситуация. Модел, който предполагаше непрекъс-
нато съобразяване с нашите и с международните реалности.

През последните пет десетилетия пред нас неотменно стои въпросът за 
„новото ляво“. Онова ново ляво, което възникна с появата на самото понятие 
„ново ляво“ през 60-те години, се срути, отиде си. Оттогава много опити за ново 
ляво се срутиха и си отидоха. Но ако погледнем тези партии и политически 
сили, които са оцелели (не само леви, а и десни), ще намерим нещо характерно. 
За мен един от примерите в това отношение е Консервативната партия на Ве-
ликобритания. Създадена през 1830 г. като приемник на основаната през 1678 г. 
Партия на торите, тя оцелява толкова векове като влиятелна политическа сила, 
защото радикално сменя позициите си съобразно със ситуацията – съобразно 
с новите проблеми, пред които се изправя обществото. Но това би трябвало 
да бъде валидно не само за нея, а и за всяка друга партия, включително и за 
партиите в България, ако искат да са в крак с времето. БСП оцеля повече от 
120 години, защото се съобразяваше на всеки етап с нашите и с международ-
ните икономически и политически процеси. В началото на XXI век ние се на-
мираме пред нови исторически реалности на глобализиран капитализъм, при 
който знанието и информацията са водещи фактори в развитието, а в същото 
време вървят процеси на гигантски геополитически и геоикономически про-
мени. Тези реалности се усещат не само в умонастроенията на немалка част от 
българите. Те могат да бъдат разбрани по-добре, ако се опитаме да ги погледнем 
от някой от световните центрове на днешния капитализъм и имаме съзнание, 
че лявото у нас не може да се реализира независимо от глобалните търсения и 
глобалните тенденции. Ние трябва да ги изучаваме и да се съобразяваме с тях, 
съзнавайки, че не само социализъм не можем да строим в една отделна страна, 
както казваше Благоев, а дори и социалдемокрация. Ако я строим, ще я строим 
в рамките на Европа или в рамките на една световна тенденция.

Повече отвсякога в тази ситуация новото ляво в България ще зависи от 
глобалните промени и от глобалните процеси на формиране на ново ляво в За-
падна Европа и САЩ, от променящите се геополитически зависимости. Какви 
тенденции би трябвало да имаме предвид, за да акумулираме това ново ляво в 
нашите платформи и визии?
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Първо. Това е нарастващото неравенство навсякъде, безпрецедентно от 
времето на Маркс, появата навсякъде отново на феномена абсолютно обедня-
ване. Дори в Англия се говори за завръщане на ситуации от Викторианската 
епоxа, а в публичното пространство се заговори поради това за „завръщане-
то на Маркс“. Списание „Тайм“ заговори за „отмъщението на Маркс“. „Форин 
полиси“ заговори в същия дуx. Вестник „Гардиън“ обяви „завръщането му“, а 
британският идеолог на Третия път професор Антъни Гидънс заяви още преди 
15 години, че „Маркс никога не си е отивал“.

Второ. Завръщането на дискурса за класите в публичното пространство, и 
то не отляво, а отдясно. Джордж Сорос през миналата година заговори за пред-
стоящата класова война в Америка. Един от най-богатите xора в света мили-
ардерът Уорън Бъфет заяви пред „Ню Йорк Таймс“, че неговата класа е водила 
класова война и е спечелила.

Левицата има перспективи само ако винаги успява да е на вълната на но-
вите процеси и се опитва да ги осмисли. Мисля, че предложението за една об-
щоевропейска дискусия за това накъде и как да върви лявото е изключително 
важна в един контекст, в който то навсякъде е поставено под тежък натиск и 
тотално отстъпва, особено в Южна Европа. В един контекст на настъпление 
на крайнодесни сили от неофашистки тип. Публикувани преди няколко дни 
социологически изследвания показват, че във Франция на първо място излиза 
десният националистически фронт. Крайнодясната опасност става все по-ре-
ална в Европа. Тя се проявява много силно в разни контексти и у нас и ние се 
нуждаем от реакция на тази опасност. Но тази реакция не може да бъде друга 
освен общоевропейска.

• • •

Красимир Премянов

За да оценим приноса на дейците на партията и на 
Александър Лилов, е много важно БСП най-сетне да се 
произнесе, да даде оценка за социалистическия период 
на развитие на България. Защото ние предоставихме тези 
оценки на най-големите отрицатели и нихилисти. Нужен е 
трезв, обективен анализ на социалистическия период. Там 
ще намери своя принос и своите отговорности и Българ-

ската социалистическа партия. Там ще се стигне до действително признание за 
пътя, който БСП извървя през т.нар. преходен период. И ще се изтъкнат не само 
теоретическите способности на партийните ръководители и на проф. Алексан-
дър Лилов, а и техните практически качества, защото в изключително сложна, 
противоречива среда един учен невинаги е в състояние да предлага практиче-
ски решения – но това не се отнася за Александър Лилов. Оценявайки приноса 
на неговата личност, трябва да признаем, че намерените практически решения 
бяха верните и постигнаха целите, които беше набелязала партията – за мирния 
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преход, за запазване на социалистическата идея като такава в идейно-теоре-
тичния програмен план.

Струва ми се, че е уместно именно сега, след като чухме думите на Алек-
сандър Лилов, да обсъдим едно предложение. Той създаде Центъра за страте-
гически изследвания и 15 години издава сп. „Понеделник“. Тоест в едно извън-
редно тежко и бедно време ние съумяхме да поддържаме идейно-теоретичните 
дискусии и диалози в партията, което беше изключително важно.

Мисля, че предложението, адресирано към ръководството на БСП, е също 
изключително важно – Центърът за стратегически изследвания да носи името 
на проф. Александър Лилов.

• • •

Георги Пирински

Аз наистина бих поканил много от участващите днес 
в тази среща – водещи личности от различни периоди от 
дейността на Българската социалистическа партия и на 
българската държава, да не чакат само ние да говорим, 
както повече или по-малко критично ни слушат. Нека се 
постараем заедно да осмислим това, на което сме поканени 
– а именно на среща-разговор за Александър Лилов и за 

развитието на левите идеи на ХХІ век.
Не се наемам в никакъв случай да давам по-обобщаващи съждения по тази 

тема. Самият факт, че личността на Александър Лилов присъства и днес тук, в 
залата, е още едно потвърждение, че той има доминираща роля в развитието на 
левите идеи и лявата политика в България най-малкото през последните две и 
половина десетилетия, с една много богата предистория.

Искам само да споделя с вас два епизода, свързани с възможността да ра-
ботя заедно с проф. Лилов по програмните документи на партията.

Първият е от 1994 г., когато се приемаше програмата на Българската со-
циалистическа партия. На 41-вия конгрес бяха представени три проекта. Ос-
новният беше от авторски колектив на Центъра за стратегически изследвания 
начело с Александър Лилов. Имаше още два – на Обединението за социална 
демокрация, което се ръководеше от проф. Чавдар Кюранов, и на идейното 
обединение „Марксистка платформа“ начело с проф. Минчо Минчев.

В текста на проектопрограмата, представена от Центъра, един от водещите 
раздели естествено беше какви са обществените цели, които си поставя Бъл-
гарската социалистическа партия. Възловият текст в този проект гласеше, че 
в следващите две десетилетия чрез дълбоки реформи България трябва да из-
върши двоен преход. Първият – излизане от тежката икономическа и социална 
криза; вторият – приспособяване към новите слединдустриални процеси и тен-
денции в световното развитие.
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В резултат на дискусията на конгреса бяха приети резолюция и решение. В 
резолюцията по проектопрограмата беше записано, че трябва да се осъществи 
окончателна редакция от комисия, която да разработи и общ проект въз основа 
на трите представени, след което той да се утвърди от Висшия партиен съвет. 
Не знам дали някой от вас обърна внимание, но наред с другите фотоси, които 
бяха прожектирани, имаше един кадър от кабинет, в който Георги Първанов 
седеше на председателското място, а около него имаше други хора. Това беше 
тази комисия за редактиране на програмата с участници от екипите, подготви-
ли трите документа. И в резултат на дискусията в окончателния текст на про-
грамата „Нови времена, нова България, нова БСП“ между двете изречения за 
първия и втория преход беше записано и сега фигурира следното: по отноше-
ние на първата задача – излизане от сегашната тежка икономическа и социална 
криза, фразата продължава: „заедно с това, формиране на съвременно граж-
данско общество, на демократична правова и социална държава на основата 
на пазарно конкурентна и социално справедлива икономика“. После следваше 
текстът за втория преход.

Основанията за тази редакция са в текста на програмната резолюция, 
приета на конгреса, в която беше записано, че промяната няма алтернатива, 
че новият програмен документ няма да преустанови обновлението на БСП, а 
ще задълбочи нейната модернизация и преобразуването ѝ в нова партия на 
демократичния социализъм. Възприемането на неговите основни ценности – 
свобода, справедливост, солидарност – изразява дълбоката идейна същност на 
програмната промяна на БСП; основа на нейната нова политика е социалната 
демокрация като норма, принцип и начин на живот, като гарантирана на всеки-
го възможност за свободно развитие в справедливи обществени условия.

Разбира се, работата на комисията отново беше преди всичко под идей-
ното начало и ръководството на проф. Лилов. Искам да демонстрирам или да 
илюстрирам с този пример, че той действително се стремеше да се създаде текст, 
който в достатъчна степен да отразява различните гледни точки в различните 
програмни документи, все с амбицията максимално точно да бъдат определени 
обществените цели, които партията си поставя на онзи етап.

Вторият епизод е свързан с работата по сегашната програма от 2008 г. В 
Комисията по програмата проф. Лилов взе участие в няколко заседания, в по-
вечето от тях участваше Димитър Генчев. И в нея има един възлов текст в само-
то начало, който отново се стреми да отграничи, да определи задачата и ролята, 
която си поставя партията на съвременния етап от развитието на България. 
Той гласи: „БСП е партия на демократичния социализъм… БСП провежда по-
следователна политика за социална демокрация, за развитието на активна со-
циална държава по европейските модели, съобразно българските условия, като 
път към осъществяване на основополагащите ценности на демократичния со-
циализъм.“ При редактирането на този текст имаше и такъв въпрос – поли-
тика на социална демокрация или политика за социална демокрация? Запитах 
проф. Лилов кое счита за по-точно? И в съответствие с неговото предложение 
беше записано, че това е политика за социална демокрация, но тя е политика, 
насочена към реализацията на онова, което е записано в самата програма – ис-
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торическото преодоляване на капитализма чрез движението и целта за пости-
гане на общество на демократическия социализъм.

Струва ми се, че всички чувстваме днес необходимостта от много сериозна 
дискусия, освободена от различните, да речем, склонности към етикетиране и 
квалифициране на участниците. Както виждаме, има инициатива, лансирана 
от Георги Първанов, има дискусионен клуб, обявен от в. „Земя“, има дискусия, 
организирана от „Клуб 21“ – софийският клуб, който доста активно органи-
зира дискусии през тези години. Чухме и предложението на Янаки Стоилов за 
обсъждане в основните организации.

Ясно е, че няма лесни отговори на това какво означава действително осъ-
ществяване на една лява алтернатива в днешна или утрешна България и в Евро-
па. Аз все още не съм съвсем наясно с онези, които заявяват намерението си да 
лансират нова левица. Дори след заявеното от участниците вчера от екрана на 
едно от предаванията, които, струва ми се, поставят ударението върху новата 
според тях идея за отхвърляне на неолибералния модел. Според мен те ще тряб-
ва да бъдат доста по-амбициозни в разшифроването на подходите и начините 
за постигане на такова отхвърляне, защото самата задача е поставена достатъч-
но ясно и през 1994 г., и особено през 2008 г. Тъй че не бива да разчитат нашите 
колеги – визирам и присъстващия тук Александър Симов, че заявяването за 
отхвърляне на неолибералния модел ще бъде достатъчно за победния възход 
на една нова левица.

• • •

Проф. Искра Баева

Струва ми се, че поводът, който ни е събрал, е свързан 
с миналото. А тъй като съм историчка, за мен е естествено 
да се обърна назад. Същевременно сбирката е по-скоро по-
литическа, затова ще се опитам да говоря за миналото само 
от гледна точка на това, какво то може да ни научи за насто-
ящето и как би трябвало да погледнем и на бъдещето.

По отношение на миналото искам да кажа, че Алек-
сандър Лилов е един от ръководителите на голямата лява партия, за да не каз-
вам БКП или БСП (всъщност той е бил за кратко лидер на БКП, а после и на 
БСП), с много кратко присъствие на лидерския пост: по-малко от година и по-
ловина. Но промените, времето, в което му се налага да ръководи БКП/БСП, е 
толкова повратно и бурно, че неговото наследство няма как да бъде отместено 
или дори да бъде сравнявано с оставеното от много по-дългогодишни лидери 
както на БКП, така и на БСП.

За какво става дума и какво можем да извлечем от онова наследство на 
Александър Лилов – в бурното време от началото на прехода? Поуките идват 
най-вече от този спор, за който говориха както Янаки Стоилов, така и Васил 
Проданов. Големият спор през 1990 г. – накъде трябва да се развива БКП? Че 

������������������������������������



24 бр. 9/10 – год. XVI

тя трябва да се променя – това беше безспорно; че тя трябва да се откаже от 
наследството си, от малка част, от по-голяма или изцяло – също беше ясно. 
Въпросът беше накъде голямата лява партия трябва да върви, има ли този път 
някаква ясна посока и крайна цел. В общи линии посоката също беше известна, 
тъй като крахът на източноевропейския модел тласкаше левите партии към за-
падноевропейския ляв партиен модел. С други думи, към социалдемократичес-
кото движение. Пътят, който обаче наложи Александър Лилов още в началото 
на прехода, беше особен. Тук съм длъжна да кажа, че на ХІV извънреден кон-
грес на БКП (януари–февруари 1990 г.) Александър Лилов получи най-непрес-
тижната, а и най-тежката от трите най-важни позиции в тогавашна България 
– партийната власт. Верен на амплоато си, той трябваше да определи новата 
идейна основа на променящата се партия. Тогава лявата идея и идеологията, 
върху която беше построен социализмът, бяха поставени под въпрос и точно 
там, вляво, кипежът беше най-голям. Другото, новото дясно (или каквото и да 
беше то – днес е трудно да се определи), беше горе-долу в рамките на прагма-
тичната политика.

Тезата, която тогава разви Александър Лилов и която често се споменава 
не само тук, а и през последните 20 години, нерядко с пренебрежение, дори с по-
дигравка, беше за „модерната лява социалистическа партия“. Тази теза сочеше 
пътя, който БКП трябваше да премине, за да се трансформира от комунисти-
ческа партия в социалистическа с възможно най-малко загуби. Тогава тази теза 
не беше много близка до нашето виждане, до мене и до моята реформаторска 
група. Ние бяхме по-скоро за ускорено скъсване с миналото и за преминаване 
към социалдемократизма. И наистина се борихме на този пръв конгрес на БКП 
и на последвалите конгреси на БСП за колкото може по-бързо преминаване в 
социалдемократическа посока, за колкото може по-драстично разделяне с не-
гативите от комунистическото минало. Тези негативи са безспорни и трудно 
могат да се отрекат дори и в нашето носталгично настояще. Затова на нас ни се 
струваше, че тезата на Лилов само задържа развитието, че принуждава новата 
лява партия в България да се движи с вериги на краката, че движението ѝ с тол-
кова много партийни членове, които трудно се разделят с миналото, ще бъде 
също много трудно. Двадесет години, даже малко повече от 20 години по-късно 
вече съм убедена, че тогава сме били прави не ние, а Александър Лилов. И в 
това отношение неговият житейски опит, идейната основа, върху която е сто-
ял тогава, е била много по-стабилна и перспективна. Тогава ние бяхме млади, 
сега вече не сме. Но тогава ни се искаше промените да стават колкото може по-
бързо, бяхме революционно настроени. Докато Лилов се оказа носител на една 
мъдрост, формулирана още от древните елини: „Спеу де брадеус!“ – „Бързай 
бавно!“. И в крайна сметка преходът, който осъществи голямата лява партия, 
Българската социалистическа партия, беше преход категоричен, с ясна посока 
към демократизация първо на партията, оттам и на цялото общество, но не с 
драстични движения. С други думи, не революционен, а еволюционен път. БСП 
под ръководството на Александър Лилов предложи еволюционен преход.

И тогава, и днес тезата за превръщането на БСП в „модерна лява партия“ 
често е подигравана, а някои от лявомислещите социолози, не Мишо Мирчев, 
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който стои до мен, определят тази теза като най-голямото проклятие на пре-
хода, защото БСП не се е разцепила и не е освободила прехода от тежкото си 
присъствие, заела е лявото пространство, а не го е освободила за други партии. 
Но историята отреди друго и не мисля, че другият сценарий щеше да бъде по-
добър – състоянието на левицата в други постсоциалистически страни го по-
казва достатъчно ясно.

Струва ми се, че тезата за единството на БСП не е съвсем точна в друго от-
ношение. Не е вярно, че БСП не се е разцепила. Тя се цепеше твърде често през 
годините, само че ставаше по начин, по който от нея се отделяха малки гру-
пи, които постепенно залязваха, изчезваха или се маргинализираха, а голямата 
партия оставаше. Вярно е, с това започна Янаки Стоилов, че в БСП членуват и я 
подкрепят хора с най-различни идейни убеждения. Но не мисля, че това е лошо. 
Защото там, където има малко идейни спорове, малко идеи, където всички мис-
лят еднакво, няма много бъдеще. От идейните спорове, от идейните различия се 
раждат истинските, прагматичните и верни като посока идеи и решения. Така 
че със своето цепене БСП отговаря на общото социално-икономическо със-
тояние на българското общество. Тези групи, които много бързаха да социал-
демократизират партията, също както и традиционната социалдемокрация не 
само сега, а и в епохата на Третото българско царство, нямат и не са имали осо-
бено голяма социална основа. И това е причината така бързо да залязват. Дали 
обаче онези спорове и онова решение, което Александър Лилов предложи през 
1990 г., могат да ни помогнат да намерим верния път и в днешния ден? Струва 
ми се, че днес, колкото и да не ни се иска да го признаем, отново сме изправени 
пред кръстопът. И то не само ние. Тогава бяхме ние – левите в Източна Европа, 
които се опитвахме да се трансформираме в социалисти и социалдемократи. В 
днешното време обаче предизвикателствата са много по-всеобхватни. Защото 
пред кръстопът е цялата левица – европейската и световната.

Александър Лилов през последните години от своя живот нееднократно 
е предупреждавал за твърде голямото отдалечаване на левите партии – специ-
ално в България, но аз бих разширила това и за Източна Европа – от лявата им 
основа, от лявата им идейна и политическа основа с превес на чистия безидеен 
прагматизъм. Това отдалечаване е толкова голямо, че в годините на кризата, 
които продължаваме да изживяваме, левицата не може да предложи решение, 
а резултатът от това го виждаме много ясно. Все по-голямо влияние в общес-
твото, включително и на избори, печелят популистки партии. А популистките 
партии са опасни с това, че предлагат привлекателни, но аморфни решения, ко-
ито могат да ни отведат в различна посока. Вярно е, че движението е важно, но 
по-важни са посоката и крайната цел. Засега левицата, говоря за европейската 
и световната левица, не може да намери вярно решение за сложните въпроси, 
пред които е изправена. И ми се струва, че отново ни трябва един такъв човек, 
който да може спокойно, с голям опит и познания да изведе българската леви-
ца, а в по-широк мащаб и европейската левица към вярната посока.

За съжаление аз не мога да дам решението, мога само да посоча проблема.

• • •
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Проф. Михаил Мирчев

Ще кажа няколко думи от името на следващото поко-
ление, идващото след поколението на Александър Лилов, 
това е моето поколение. Сега ние сме на такава възраст 
и, надявам се, с такава степен на зрялост – политическа и 
гражданска, с каквато той и неговите съратници през го-
дините след 1990 г. се опитаха да дадат един ляв, социалис-
тически, по-хуманен път на преустройството и трансфор-

мацията на България.
Няколко са важните според мен неща, които непременно трябва да про-

звучават на такива форуми.
Първо, Александър Лилов е олицетворение на интелектуалното начало в 

БСП с цялата нейна над 100-годишна традиция. Интелектуалците са именно 
тези партийни лидери, които полагат БСП и лявото в България върху фун-
дамента на сериозната наука, на теорията като методология, всъщност върху 
мъдростта и систематиката в мисленето и оценките на по-отдалечената про-
гностичност. Така в практиката се търсят най-верните ситуативни решения, 
но без да се изпускат генералната цел и основополагащите ценности. Затова 
в моите очи Александър Лилов е интелектуалецът в действие в БСП. Между 
другото това е изключително характерно за БСП и преди това за БКП, изобщо 
за лявото в България, и се надявам, че в сегашните условия то не трябва да бъде 
изпуснато от БСП като партия. Деинтелектуализирането в БСП би означавало 
загуба на основно конкурентно предимство.

Второ, неслучайно Александър Лилов има авторитетното прозвище „Стра-
тег“, стратег на БСП, стратег на лявата идея за трансформиране на България 
от 1990 г. насам, когато се говори за демокрация и европейско модернизиране: 
Стратег в демократизацията, за постигане на всестранна и общественопродук-
тивна демократичност. Винаги ми е правило много силно впечатление, че на 
всякакви форуми, експертни срещи, в по-малък, среден или по-голям формат, 
когато Лилов говореше, когато анализираше проблемите, алтернативите, за-
плахите, възможностите, никога не свеждаше нещата до формалните, до инсти-
туционално-бюрократични измерения на демокрацията. Той винаги търсеше 
съдържателния елемент, т.е. реалната демократичност. Лилов в моето съзнание 
бе лидер на разноезичието в лявото пространство и в БСП, разноезичие между 
съмишленици, разноезичие, което не разделя, а обединява и мотивира. Това е 
изключително важно определение по принцип на демокрацията и на реалната 
демократичност. Чрез Александър Лилов БСП 24 години бе пример за усилието 
демокрацията в България да не се изроди в псевдодемокрация, да не пропада до 
фасадна демокрация.

Трето, чисто личностната ми представа за човек като него. Той беше ора-
тор и мислител, който, пак метафорично, запълваше пространството. В голя-
мата зала, когато говореше пред 3–4 хиляди души, той излизаше на трибуната 
и имаше силата да концентрира вниманието на всички, сякаш залата се изпъл-
ваше от един човек. Такива са всъщност лидерите, чиято дума се чува, хора-
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та се замислят върху термините им, върху аргументите им, приемат оценките 
им, вдъхновяват се от оптимизма и целите им. Слушателите, съмишлениците и 
опонентите винаги са принудени от силата на една такава личност да се вслуш-
ват в конкретната аргументация. И не е толкова лесно да се намери контрааргу-
ментация, когато говори такъв човек.

Четвърто, Александър Лилов беше последователен радетел през целия 
преход след 1989 г. – в една много сложна вътрешна и външна обстановка, БСП 
да остане в лявото пространство. Не само като етикет, не просто като самона-
зоваване, а като реална политика и като начин на мислене. Разбира се, говоря 
за едно модерно ляво, не архаично, не сковано от отживели догми, които гледат 
назад, а за модерно ляво, което гледа напред. Изключително гъвкаво, защото 
действително в момента лявото много се затруднява да даде решенията. Проб-
лемът е хем да стоим на принципна позиция, хем гъвкаво, от гледна точка на 
реалностите, да можем да решаваме практическите проблеми.

И никога да не изпускаме социалното, но не социалното като някаква на-
дута или самоцелна статистика, не социалното като някаква декларативност 
и демагогия, а социалното като реално съдържание в политиката. Това беше 
червена нишка, която винаги присъстваше във всички анализи на Александър 
Лилов и в цялата му обществена и политическа реактивност.

И още една стъпка напред. Социализмът не като някаква размита идея, а 
социализмът като алтернатива на капитализма. Не в смисъл че днес и тук тряб-
ва да правим революция, а алтернатива ценностна, алтернатива от гледна точ-
ка на принципите, от гледна точка на стратификационната пирамида и как тя 
трябва да бъде балансирана при съвременните условия. В този смисъл е моето 
разбиране за неговото възприятие за социализма: не като някаква срамежлива 
и гузна левица, отхвърлена някъде в периферията на активните капиталисти-
чески и експертнолиберални лидерски групи, на водещите десни политически 
партии, плаха и компромисна пред доминиращите при глобализацията десни 
икономически и социални политики.

И в заключение – за списание „Понеделник“ и за Стратегическия център. 
Мисля, че те бяха един оазис за проблемно и задълбочено мислене, оазис на 
социалистическата мисъл и смелост, за необременен от политически догми 
обществен анализ. Надявам се, че списание „Понеделник“ и Стратегическият 
център ще просъществуват и занапред.

Александър Лилов е ярък представител и лидер на онова поколение, което 
ние наследяваме. Надявам се моето поколение да бъде достойно за интелекту-
алния и моралния му заряд. А идва вече и едно много мощно следващо поко-
ление – на 30–40-годишните. БСП винаги е била силна в усещането си за при-
емственост между поколенията и мисля, че пред образа на Александър Лилов 
не трябва да изпускаме тази приемственост вътре в левицата, което е гаранция, 
че най-старата партия ще остане млада, жизнена, с енергия за битка за доброто 
бъдеще на България.

• • •
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Сергей Станишев
Председател на БСП, председател на ПЕС

Александър Лилов като личност – научна, полити-
ческа, обществена – съчетава в себе си уникални качест-
ва. Той е човекът, който формулира научно-концептуално 
виждане за развитие на левицата и на Българската социа-
листическа партия. Това е ефективният и реален лидер на 
партията в един от най-трудните моменти пред БСП. Той 

има изключително широк интелектуален поглед върху процесите в света и е 
един от малкото български политици, които не са заключени в националното. 
Александър Лилов винаги разглеждаше процесите в широк европейски и све-
товен контекст.

Дискусията за неговото дело и идеи е важна, защото БСП, изобщо левите 
партии, са програмни. Ако левицата затъне само в ежедневието и се занимава 
единствено с решаването на текущи проблеми – политически, икономически и 
социални, тя неизбежно ще се изравни с другите политически партии и ще за-
губи своя смисъл за съществуване. А дискусията за делото на Лилов е дискусия 
програмна. Не само заради миналото, когато в годините на прехода той успя да 
гарантира преходът да бъде мирен в България, да протече в диалог между раз-
личните политически сили с различните им гледни точки. И когато той запази, 
което е изключително негова и лична заслуга, единството на БСП като домини-
раща партия в лявото пространство, чието лидерство не се оспорва. Нито само 
заради този стратегически поглед чрез първата програма на БСП, която беше 
приета през 1994 година.

Няма да засягам всички аспекти на творчеството и на научното и поли-
тическото наследство на Александър Лилов. Искам да се спра само на някои от 
тях и на някои от проблемите, които бяха вече поставени в рамките на днеш-
ната дискусия.

Първо, темата за новото ляво, която периодично се възпроизвежда в бъл-
гарското политическо пространство. Тя беше изключително актуална и в нача-
лото на 90-те години, когато беше поставен въпросът, че всъщност запазването 
на единството на БСП е негативно, вредно – имаше такива твърдения. И че 
начинът БСП бързо да се демократизира и да заеме достойно място в полити-
ческото пространство е да се разцепи. Добре е според мен, че това не се случи 
или не се случи по начина, по който се опитваха други фактори да го наложат на 
Социалистическата партия. И смятам, че дискусионното разнообразие и мно-
гообразие, споровете, сблъсъците често на идеи са нещо изключително полезно 
и здравословно за БСП, стига в спора да се ражда истината, вярната политика, 
основана на общи ценности в рамките на БСП и на българската левица.

Този въпрос – за създаването на политическа алтернатива на БСП в ля-
вото, е възниквал нееднократно и са правени не един и не два опита това да се 
реализира. Може би най-силният беше през 1997 г. – със създаването на Евро-
левицата, в която бяха концентрирани немалко успехи. Но именно демократич-
ният характер на БСП във вътрешен план, именно процесът на постоянна про-
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мяна вътре в партията – и програмна, и от гледна точка на политиката, която се 
води, позволи да се запази единството на БСП като водеща политическа сила в 
лявото. И докато дясното е толкова парцелирано, както и центърът, левицата и 
към днешния момент е консолидирана. За съжаление нееднократно се е случ-
вало – и аз това го отправям по-скоро като предупреждение – с най-добри на-
мерения всъщност да се обслужват интереси и цели на нашите политически и 
идейни опоненти в дясното пространство. Най-често това се проявява впрочем 
на местни избори и нито веднъж не се е случило на национални избори до този 
момент. И слава Богу, защото понякога пътят към ада е постлан с най-добри на-
мерения. Затова искам да отправя предупреждение по отношение на подобни 
идеи за колаборация с десницата, които се прокрадват в лявото пространство.

Искам да припомня и няколко важни характеристики на БСП, които не 
са се променили в целия период на българския преход. Това е стремежът со-
циалното, общественото да бъде защитавано, както и да бъде защитена актив-
ната роля на държавата в икономиката и в социалната сфера. Тъй като много 
често в България се спекулира и се работи политически с клишета, аз винаги 
отговарям с много ясни факти, които според мен са изключително категорич-
ни. Живеем във време, когато огромно мнозинство от българите са недоволни 
от резултатите от българския преход. И справедливо – от гледна точка на ико-
номическото развитие, на стандарта на живот, на огромната диференциация в 
стандарта на живот и много други параметри, които коренно се различават от 
това, което беше обещавано в началото на прехода. Но искам да обърна внима-
ние върху следното.

Партията, която най-последователно и категорично се е противопоставяла 
на най-големите безобразия на прехода, се нарича Българска социалистическа 
партия. Именно защото винаги се е основавала в своите действия (с всички 
наши дефекти), първо, на общи ценности, второ – на програмните си положе-
ния, които са основа и за конкретните – било то предизборни програми, било 
то конкретна политика в различни периоди. И винаги задавам въпросите: кога 
се случи разбиването на българското модерно земеделие? – когато БСП беше в 
опозиция; кога се случи приватизацията на огромното национално богатство 
– без правила и на безценица? – когато БСП беше в опозиция; кога се случиха, 
дори и в последните десет години, най-големите приватизационни безобразия 
– продажбата на ЕРП-тата, продажбата на БТК, на много други национални 
активи? – когато БСП беше в опозиция. И коя е партията през всичките тези 
години, която се е противопоставяла на тези най-големи безобразия? – БСП! 
Именно защото е партия, която се основава на ценности и на последователна 
политика.

Исках да споделя това, защото периодично в българския политически 
живот се говори за радикална промяна. И неслучайно беше казано, че проф. 
Лилов беше привърженик на дълбока промяна – и в БСП, и в България, но 
наред с това промяна, която е еволюционна и запазва добрите постижения и 
от периода на държавния социализъм, и от това, което всъщност беше постиг-
нато от българския народ за този период. БСП никога не се е отказвала от тези 
постижения. Това, което липсваше на онзи вид социализъм, е политическата 
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свобода и това беше големият дефект, струва ми се, на този модел социализъм. 
Защото, когато говорим за нашите ценности – свобода, демокрация, солидар-
ност, справедливост, няма как да се реализират автентична справедливост, ав-
тентична солидарност, без да има индивидуалната и политическата свобода. И 
това е една от големите поуки, които БСП е извлякла и осмислила от годините 
преди началото на демократичния преход.

Когато поставяме въпроса за промените – той сега пак е много актуален, 
всички говорят за промяна радикална, дълбока, някак си доста често забра-
вяме, че много от промените, които се случиха, се оказаха изключително не-
гативни и обслужиха съвсем себични частни икономически или политически 
интереси. В крайна сметка, ако погледнем по-съвременната ни история, голяма 
промяна беше идването и на НДСВ на власт, радикалното отхвърляне на поли-
тическия модел оттогава; голяма промяна беше идването и на ГЕРБ на власт. А 
резултатите се оказаха съвсем различни, да не кажа противоположни на това, 
което беше внушавано и очаквано. Така че нека и в тази дискусия, и в по-ната-
тъшните дискусии в БСП и извън БСП – в по-широкото ляво, защото лявото не 
бива да бъде капсулирано, да не забравяме тази характеристика и този конкре-
тен исторически опит, и тези конкретни исторически факти.

Искам да засегна също така, и тук е един от големите приноси на проф. 
Лилов, и въпроса за БСП в международен контекст. Както вече споделих, той 
беше човек изключително широко скроен интелектуално – БСП е сигурно най-
интелектуалната партия за своите 120 години развитие – и успяваше да поглед-
не към нашите вътрешни процеси в много по-широк европейски и световен 
контекст.

През 90-те години, след провала на държавния социализъм, действително 
идеологически в цяла Европа, и в Източна Европа особено, имаше доминация 
на така наречения Вашингтонски консенсус, изобщо на политиката на неоли-
берализма. Спомняте си и за края на историята на Франсис Фукуяма и за мно-
го други послания. Създаде се обществен монопол – това е голям проблем на 
българската левица и през 90-те, и досега в общественото и медийното прост-
ранство – на дясното говорене и всяко несъгласие с тезите на едни и същи гово-
рители, възпроизвеждащи се, повтарящи се през 90-те години и през всичките 
тези 24 години като безусловни едва ли не авторитети в обществото, се въз-
приемаше обезателно като ретроградно и беше обявявано за комунистическо 
говорене. Всеки опит да се противопоставиш например на приватизацията, на 
начина, по който тя беше правена в България, беше заклеймяван именно така. 
Този опит за монопол върху общественото говорене, върху медийните интер-
претации представлява огромен проблем и пред левицата, и пред БСП и днес 
са нужни много повече усилия, за да го преодолеем. Мисля, че това е изключи-
телно важно като тема за дискусия.

Във връзка с това искам да обърна внимание върху огромното предизви-
кателство, което стои пред цялата левица днес в европейски мащаб. Докато в 
Европа страните изграждаха свой социален модел, България го разгради. При 
това ефективно, без особен напредък на реформите в тази сфера. Но проблемът 
има и друго измерение. През последните пет години от началото на световната 
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финансова и икономическа криза настъпи една много интересна трансформа-
ция в интерпретацията на кризата. В началото на тази криза всички в полити-
ческия спектър – и леви, и центристи, и консерватори, бяха единодушни, че това 
е системна криза на съвременния финансов капитализъм, че в голяма степен е 
породена от липсата на регулация, елементарна регулация и дерегулация на фи-
нансовия пазар и от неконтролирания капитализъм, който се разви от 80-те, но 
особено през 90-те години в много сфери и най-много пролича във финансовия 
сектор. Именно този финансов капитализъм породи кризата. Има широк по-
литически консенсус за това, че точно този модел трябва да бъде променен, че 
трябва да има връщане към регулацията в обществен интерес, че трябва да има 
система на обществен контрол, че трябва в крайна сметка демократичните про-
цеси в целия свят, в т.ч. и в Европейския съюз, да са водещи, а не частният ин-
терес на една или друга корпорация, на една или друга банка или на общността 
на тези корпорации. Каква е трансформацията, която се случи в рамките на 
по-малко от две години, може би година и половина, особено след победата на 
консерваторите на европейските избори през 2009 г.? Забрави се всичко това. И 
оттогава на европейската сцена доминира – в решенията на европейските инс-
титуции, а те налагат много често и политиките на националните правителства 
– консервативната интерпретация на кризата, на нейните причини и нейното 
лечение, което се свежда най-грубо и просто казано до орязване на публичните 
разходи и орязване на социални придобивки и права с тезата, че европейският 
социален модел е твърде скъп и публичните финанси не могат да издържат на 
него без огромна задлъжнялост. Това е трансформацията, която се постигна 
и която е изключително опасна и е директно предизвикателство пред всички 
леви партии – и социалдемократически, и зелени, и тези, които се намират в по-
лявото политическо пространство. По тези теми мисля, че имаме много широ-
ко потенциално поле и за дискусии, и за взаимодействие както на национално, 
така и на европейско ниво.

Само след няколко месеца предстоят избори за Европейски парламент. 
Тези избори ще бъдат решаващи за развитието, за посоката на развитието на 
Европейския съюз. Дали разграждането на европейския социален модел ще 
продължи, или ще се намери баланс между отговорните публични финанси, 
от една страна, и, от друга страна, инвестициите за растеж, социалната защита 
на гражданите, създаването на нова индустриална политика за Европа, за ко-
ето първи заговориха европейските социалисти, така че Европа да бъде про-
изводствен фактор в света, а не само фактор на услугите или в перспектива 
една туристическа дестинация за развитите индустриални страни от средата на 
ХХІ век. И, разбира се, много други така важни последици. Трябва да сме на-
ясно, че от изхода на това политическо съперничество в европейски мащаб, от 
формирането на следващия Европейски парламент, на следващата Европейска 
комисия в немалка степен ще зависят и процесите на икономическо и социално 
развитие на България, тъй като върху нашата страна външните фактори вина-
ги имат особено силно влияние и въздействие. Но аз го казвам не за да бъдем 
пасивен фактор, а напротив – за да бъдат българската левица и БСП активен 
политически фактор и във формирането на такъв политически манифест на 
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европейската социалистическа левица, който да даде отговор на най-остри-
те предизвикателства пред Европа в политически, икономически и социален 
план. От начина на функциониране на институциите, които са бюрократизира-
ни, непрозрачни и недостатъчно демократични, през модела за икономическо 
възстановяване и излизане от кризата до европейския социален модел.

Днес пред всеки член и симпатизант на БСП, пред всяка организация и 
всеки активист стои отговорността да стигнем до българските граждани и да 
успеем да им обясним значението на тези европейски избори – не само за Евро-
пейския съюз, а значението им за България.

Последното, върху което искам да се спра, това е амбицията на БСП вина-
ги да търсим, от една страна, диалог, от друга страна – отново да извеждаме ля-
вото виждане за политическото и за националните приоритети. Защото моето 
убеждение е, че именно с политика, която по същество, по съдържание е лява, 
могат да се решат огромните национални предизвикателства.

В началото на септември, в много остра фаза на политическо противопо-
ставяне, ние формулирахме десет национални политики, по които трябва да се 
търси съгласие в страната. Защото как да имаме дългосрочна политика за въз-
раждане на България, за икономическа конкурентоспособност, за устойчиво 
развитие, ако редица ключови проблеми на българското общество са абсолют-
но забатачени и няма никакво развитие и последователност в тяхното решава-
не? Как например ще говорим за (както казва проф. Лилов) 8–9% икономичес-
ки растеж, ако имаме демографска картина, която е катастрофална? За какъв 
икономически растеж ще говорим, ако нямаме трудоспособно население? Ако 
образованието не е изведено ефективно като национален приоритет и той не се 
поддържа от поредица български правителства, независимо от политическия 
цвят? Как ще говорим за възстановяване на доверието в политическата систе-
ма, парламента и институциите като цяло, ако те не покажат реално, че работят 
за обществена полза? Затова се опитахме да формулираме като приоритет и на 
Народното събрание ясното разграничаване между икономическите интереси 
и влияние и политическото и изведохме на преден план антимонополно зако-
нодателство. По всички тези въпроси ние търсим съгласие. За съжаление поли-
тическото ниво в България и нивото на политическа дискусия изключително 
много паднаха в сравнение, ако щете, с началото на 90-те години или средата 
на 90-те години, пък дори и преди няколко години. Да, имаше ужасно остро 
политическо противопоставяне в годините, когато проф. Лилов беше лидер на 
БСП. То беше политическо, идейно. Сега политиката много често – и за това 
отговорност носим и ние, политиците, струва ми се, БСП в по-малка степен от 
другите, но и обществото ни като цяло, и неправителственият сектор, и медии-
те – се свежда до една кръчмарска свада и това е най-популярното и най-добре 
отразявано и налага обществен модел за поведение. Това е ужасно и страшно 
изобщо за развитието на България. Но искам да кажа, че много важно е (и ние 
ще продължим да го правим) – да търсим и да водим диалог с всеки, да се обе-
диняваме около национални приоритети, по които да постигаме широко съгла-
сие. Там, където не успяваме, ще се придържаме към тази политика, която спо-
ред БСП е важна за България. Това е, което очаквам да видим и в предстоящия 
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бюджет, като затвърждаване на първите стъпки на кабинета на г-н Орешарски 
– с няколко ясни приоритета.

Първият, изведен извън скоби, това е икономическото възстановяване на 
страната, засилването на производството и заетостта.

Вторият, това е социалният ангажимент особено към хората, които са най-
бедни, които най-тежко понасят ударите на кризата.

Третият е образованието като реален национален приоритет.
И четвъртият, това е по-балансираното регионално развитие, защото Бъл-

гария не може да бъде успешна, ако нямаме по-равномерно регионално разви-
тие в противоположност на гигантската пропаст между столицата и останалите 
региони, която е зейнала и се задълбочи неимоверно през последните години.

• • •

Доц. Георги Божинов

Искам да поздравя организаторите на този така актуален 
форум, защото днес не само България, целият свят се нуждае 
от политици, мислители, теоретици и държавници от ранга 
на Александър Лилов. Този човек със своя живот и дело е на-
истина национално богатство и гордост за нашата партия.

Имах честта да бъда с него точно преди 20 години в 
състава на последната официална делегация на Българската 

социалистическа партия в Съветския съюз по покана на Централния комитет на 
КПСС. В програмата беше предвидена беседа на Александър Лилов, организира-
на в Централния комитет на партията. Домакин беше Международният отдел, 
присъстваха секретарите на ЦК, апаратът на ЦК и посланиците на Съветския 
съюз, свикани по друг повод на съвещание в Централния комитет. Предишния 
ден се състоя официалната среща на Александър Лилов с Михаил Горбачов на 
четири очи. Разбира се, един толкова етичен и деликатен човек като Лилов не би 
си позволил да я коментира дори пред хората, които го придружаваха тогава. Но 
само от един жест, който той можеше да прави по неповторим начин, останах 
с убеждението, че неговата оценка бе, че тази среща е била формална. На дру-
гия ден в залата за беседата в присъствието на няколкостотин човека говореше 
Александър Лилов, какъвто вие го познавате и помните, с оня неповторим стил, 
със силата на аргументацията и с онова слово, което той притежаваше и с което 
изразяваше дълбоката си мисъл. Излагаше идеите, за които тук се спомена от 
ораторите преди мен. Искам да подчертая само един фрагмент.

Когато започна да обосновава необходимостта от реформиране на левите 
партии, той подчерта, че ако те не се реформират, ако не станат автори и носи-
тели на нови идеи, по-бързо или по-бавно ще престанат да бъдат необходими 
на хората и ще изчезнат като ненужни. Знаете неговия стил – той обичаше да 
повтаря последната фраза, подчертавайки най-важното. Първите 7–8 реда на 
аудиторията бяха в такава близост пред мен, че можех да видя лицата на тези 
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високоотговорни партийни и държавни ръководители от последните месеци 
на Съветския съюз. В момента, когато Лилов говореше, че не се ли реформира, 
партията ще стане ненужна и рано или късно ще изчезне, тези хора, съзнава-
щи властовите си позиции, гледаха с огромно недоумение. Тогава си направих 
извода, който се затвърди и като мое убеждение, че когато ръководството на 
партията я остави да застине в идейно и теоретическо, а това значи и в по-
литическо отношение, това е единственият начин една 16-милионна партия да 
бъде отстранена от политическата сцена. Тогава, а и сега смятам и твърдя, че 
ние имахме ръководител на партията с различна величина от ръководителите 
на великата и огромна партия на Съветския съюз: в идейно и в теоретическо 
отношение, в неговото виждане и най-важното – в искреността му към идеите 
и интересите на този кръг от обществото, което тази партия представлява. Така 
че, сравнявайки го с много други отминали незабележимо партийни функци-
онери, дори и на големи влиятелни партии, аз смятам, че Лилов беше едно из-
ключително явление и богатство. Затова ще повторя думите си от началото, че 
има остър дефицит днес в България и в света на хора от неговия ранг.

Радвам се, че се събрахме тук да си го спомним, а някои – и да се провоки-
рат от това какво беше Александър Лилов.

• • •

Доц. Павел Писарев

Днешната среща дискусия е доста знаменателно съби-
тие, защото в България да честват някого стана много рядко. 
Ние, българите, много не се обичаме един друг и говорим зад 
гърба си. Ето защо това събитие – два-три месеца след като се 
разделихме с Александър Лилов, на което присъстват ръко-
водството на партията и всички негови другари и приятели, с 
които е работил, е положително. Аз много се радвам, че тук са 

проф. Стоян Михайлов, Георги Атанасов, Георги Йорданов. Те може да са спорили, 
може да са имали различни мнения и противоречия, обаче те са другари и са ра-
ботили заедно за една кауза. Аз не съм съгласен с това, което каза другарят Янаки 
Стоилов: че много от младите хора са с БСП или не са с БСП заради служба. Нито 
един от възрастните хора, които са тук, не е дошъл за някаква служба, нито един от 
младите хора, които са тук, са за служба. Те са тук, защото уважават другаря Лилов 
и защото са социалисти и при тях идейните стимули са преди всичко.

Българската социалистическа партия е единствената партия от бившите со-
циалистически страни, която не крие произхода си – тя е наследник на предиш-
ната Комунистическа партия. Когато през 1990 година всички бягаха от левите 
партии, нашата БСП единствена спечели свободни демократични избори, остана 
на власт и даже увеличи своя състав. Това се дължи не само на дълбокото влияние 
на идеите на социализма сред българския народ, това се дължи и на личностите, 
на политиците, които оглавяваха българските социалисти в центъра и по места. 
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Това се дължи на Александър Лилов, който оглавяваше партията тогава. Той под-
готви и осигури промените, които запазиха вече четвърт век БСП като основна 
управляваща и съуправляваща сила. Да, ние имаме почти 125-годишна история 
на партията, история на нейните личности. Ние не можем и не бива да ги изхвър-
ляме на боклука, защото, ако направим това, ще отидем на боклука заедно с тях. 
Това не е мое предупреждение, а на Митеран. Тежкò на българските социалисти. 
През 1853 г. Енгелс пише на Вайдемайер: „Струва ми се, че в едно прекрасно утро 
нашата партия, вследствие на безпомощността и вялостта на останалите партии, 
ще бъде принудена да вземе властта, за да направи в края на краищата всички 
тези неща, които не отговарят непосредствено на нашите интереси… При това 
ние ще загубим главите си – да се надяваме само във физически смисъл, – но ще 
настъпи реакция и преди светът да бъде в състояние да даде историческа оценка 
на подобно събитие, нас ще ни сметнат за чудовища, нещо, което не трябва да 
ни притеснява, а и за глупаци, което е много по-лошо.“ Социализмът беше про-
възгласен в редица страни, преди историята да си свърши работата, и затова ние 
скъпо платихме, за щастие не загубихме главите си, но още по-лошо – смятат ни 
за предатели и мошеници, когато сега вършим работата на други партии. Енгелс, 
пише Лилов, аз току-що го цитирах, е искал да каже, че е възможно социализмът 
исторически да се роди преждевременно, преди да са се създали всички условия 
за него в утробата на старото капиталистическо общество. Приблизително това 
се случва у нас през последните 25 години, пък и сега, когато от името на Со-
циалистическата партия управлява правителство, което е принудено да решава 
много несоциалистически задачи. Правителството на г-н Орешарски бе съставе-
но с мандата на БСП, но то не е социалистическо правителство, то е експертно и 
такова трябва да бъде при съвременното международно положение, при съвре-
менното състояние на европейския и световния социализъм и при конкретното 
съотношение на политическите сили в страната и в парламента. И като такова то 
си върши добре работата.

Всичките тези проблеми на реставрацията Лилов анализира в своите тру-
дове. Той беше не само политик и държавник, а и идеолог и теоретик, разрабо-
ти теоретическите и политическите проблеми на социализма на нашия век, на 
социализма в информационната епоха, след Марксовата, Енгелсовата и Лени-
новата епоха, и постави въпроса за социализма на бъдещето. Това той свърши 
в Центъра за стратегически изследвания на БСП и в списание „Понеделник“, в 
трите тома на своите трудове за информационната епоха и в труда си „Прехо-
дът“. Безценен теоретически и политически капитал, който се роди на заседа-
нията на Стратегическия център и на Лиловата писалищна маса вкъщи.

Днес някои подхвърлят, че ръководството на БСП нямало идеи – каква 
глупост. Това казват хора без никакви идеи, освен идеята да стоят по-дълго, 
макар и с ниска цена, на политическия пазар или политическия битак като 
обезценена стока, само и само да са на сергията и публиката да минава за сеир 
покрай тях, без никой да се спира и да се пазари поне. Как БСП да няма идеи? 
А теоретическото наследство на Александър Лилов, то да не би да не е на БСП? 
Чие е това наследство? Нали Лилов създаде своите знаменити трудове като 
председател на БСП и след това като член на Националния съвет на БСП, в дру-
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гарски разговори и спорове и творчески дискусии с предишните и със сегаш-
ните партийни ръководства и с партийните членове. Да не би ръководството 
на БСП да попречи на другаря Лилов да напише и да издаде трудовете си, да 
издава вече 15 години списание „Понеделник“, да организира сбирките в Цен-
търа за стратегически изследвания заедно с Янаки Стоилов и Димитър Генчев 
от лявото крило на БСП? Не. Другарят Станишев помагаше и не допусна остра-
кирането на Александър Лилов. Безпрецедентен случай на сътрудничество на 
бивш и настоящ председател на партията.

Аз много се радвам на тази сбирка, която е голямо признание за ролята 
и делото на Александър Лилов, и завършвам, като подкрепям предложение-
то, което се направи тук – Стратегическият център при Националния съвет 
на БСП да носи името на основателя си проф. Александър Лилов и да получи 
отговорната задача да популяризира неговите трудове.

• • •

Д-р Валери Жаблянов

Включвам се в дискусията, като отчитам, че е много 
трудно да интерпретираме идеите на други хора за социал-
ното и политическото развитие от наша гледна точка днес. 
Аз ще се спра върху това, което смятам, че съм разбрал.

В творчеството на Александър Лилов на българската 
политическа сцена има няколко важни въпроса на съвре-
менното политическо, икономическо и глобално развитие. 

Тук в началото се говорѝ за оценката на БСП на периода след Втората световна 
война и на социализма. Тя присъства навсякъде в трудовете му. И тъй като той 
беше председател на Българската социалистическа партия, мисля, че не се нуж-
даем от друга оценка или от допълнителни интерпретации. Оценката на Лилов 
е категорична: социализмът в България се е състоял, както и в една голяма част 
от света, макар във форма, която не успя да бъде конкурентна на либералната 
държава и на капитализма.

Вторият въпрос, който според мен е важен и може би трябва да бъде от-
кроен в неговите трудове, е въпросът, който тежи върху всички нас като члено-
ве на тази партия, като симпатизанти, като хора, свързани родово и емоционал-
но. Въпросът: можеше ли БСП да направи други стъпки, да предприеме други 
действия за развитието на България по друг път? Неговият отговор е катего-
ричен – не, след разпадането на световната социалистическа система. Тезата е 
подкрепена със солидни аргументи, но няма да я разгръщам.

В своите трудове проф. Лилов подчертава, че КПСС не се е разпаднала, тя 
беше забранена. Всички, които присъстват тук, а има хора с много по-голям 
жизнен опит от нас с Мирослав Попов например, знаят много добре как при-
ключи КПСС. И неговото учудване е, че в онези години в защита на КПСС няма 
нито един глас „от огромния апарат на тази партия“ – активисти, стопански, 
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военни и идеологически дейци. Александър Лилов не намира обяснение, поне 
на страниците, които е написал. Това ще продължи да ни занимава като социа-
листи, като хора, потърпевши в този период. Илюзията, че Българската социа-
листическа партия е могла да направи нещо друго, освен да се опита да плува в 
цунамито на неолиберализма, е нереалистична и може би той го е формулирал 
от гледна точка на историческия резултат, по най-добрия начин дотук.

Няколко въпроса, които, струва ми се, той винаги е поставял. Можеше ли 
социализмът да бъде разглеждан извън рамките на глобалната политическа тен-
денция – отговорът е не. В глобалния свят, в глобалните властови зависимости 
доминира идеологията, която най-силният глобален център изповядва. Затова 
другият въпрос, който не е идеологически, а е въпрос за бъдещето на света, е: 
еднополярен или многополярен свят? Александър Лилов го разглежда доста за-
дълбочено. Многополярният свят за съжаление все още не е кристализирал, не е 
добил политическа, организационна и идеологическа същност. Да, той същест-
вува като тенденция, като латентна възможност, но политическата конструкция, 
политическата надстройка, както биха казали Маркс и Енгелс, политическата 
надстройка на еднополярния свят е недокосната. И на този терен десницата е ес-
тествено силна, а перспективата пред левицата ми се струва неясна. Заслугата на 
др. Александър Лилов като мислител и като ръководител на партията в тези на-
истина противоречиви времена е, че той поставя основните въпроси, които ние, 
от гледна точка на съвременните факти и обстоятелства, би следвало всеки ден 
да преглеждаме, да опресняваме, да следим какво става днес с еднополярния свят, 
който той видя да ерозира в условията на втората иракска война. И какво става 
с еднополярния свят след цялостната криза в Близкия изток и в арабския свят? 
Една тенденция, която е набелязана от него.

Много са въпросите, които си заслужава да бъдат повдигнати. Сега няма вре-
ме за това. Искам да приключа с един, който, струва ми се, го вълнуваше най-много. 
Въпросът към коя цивилизация принадлежи България – към източната или към 
западната? И как в сблъсъка на двете цивилизации нашата малка държава да наме-
ри своето място. Според мен той предлага един отговор, от който още сме далече: 
конструиране на Европа като глобален политически субект, а не като сбор от про-
тиворечащи си национални държави. Една Европа с евразийска перспектива.

• • •

Николай Малинов

Предлагам тази среща да стане ежегодна, защото те-
мите, които се повдигат тук, няма как да бъдат изчерпани 
за няколко часа. Категоричността и яснотата на позиция-
та, която имаше другарят Лилов, определено са дефицит 
в нашата партия и в лявото като цяло. А недостатъчната 
дискусия по тези теми не позволява да наложим своето 
виждане, въпреки че имаме нашите градивни идеи.
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Васил Проданов беше казал в свое изказване, че нас ни интересуват битки-
те за бъдещето, а ни занимават само с миналото и с дребнотемието. Тук обсъж-
даме фундаментални и важни за държавата въпроси. Затова дискусията трябва 
да има ежегоден характер. Предлагам да бъде събрана в книга, за да не остане 
затворена между тези стени.

Скоро ще излезе книга на Орлин Загоров. Той излага тезата, че нашият 
цивилизационен избор е съчетаването на прагматизма на Запада с духовността 
на Изтока. Тук много се каза за новото ляво и къде и как да се роди. То трябва 
да се роди в подобни дискусии.

С делата си Александър Лилов успя да реформира, а не да трансформи-
ра партията. Именно от такъв тип поведение – реформаторско, се нуждаем в 
лявото пространство. Като философ, като политик и като човек, Александър 
Лилов предаде много уроци. Ученици могат да бъдат всички, които се вълнуват 
от проблемите на обществото днес и от перспективите на обществото утре.

Първият урок за мен е, че социализъм ще има, ако се намерят достатъч-
но мощни, търпеливи, упорити и целеустремени сили. Той не е просто част от 
обективни закономерности. Социализмът на бъдещето може да остане само 
пожелание, утопия. Думите на Лилов не са точно тези, но това е смисълът. Све-
тът предлага много възможности, включително и драматично връщане назад. 
Нещо, което добре разбираме като свидетели на българските реставрации на 
бедността, егоизма, разхищението и бездушието. И като свидетели на светов-
ната финансова криза, която отне в зрелите страни придобивки, за които е вою-
вано повече от столетие. Лилов ни обърна внимание и на незаменимото място 
на субективния фактор. Истински ученици на Лилов ще бъдат тези, които с 
поведението си показват, че историята не се прави сама, че настоящето не е 
нещо, което се стоварва върху нас. Историята и бъдещето ни ще бъдат такива, 
каквито сами ги направим. Има достатъчно много идеи, които да защитаваме, 
смятам обаче че ни липсва кураж за това.

Вторият урок – Лилов обвърза социализма на бъдещето не с класовата 
революция, а с великата глобална революция, която от своя страна се състои 
от няколко революции – технологическа, екологична, образователна, комуни-
кационна, демографска и управленска. Какъв е урокът за мен? Социализмът 
на бъдещето не може да бъде локално явление. Най-важното нещо, за да бъде 
осъществен той, е неговият интернационализъм. Нужни са съвместните уси-
лия на левите в света. Така разбирам аз този урок на Стратега. Без глобална 
солидарност на левите глобалната революция ще доведе до всичко друго, но 
не и до социализъм.

Днес има истински действащ и ефективен интернационализъм, но той е 
на глобалния капитал. Засега достойна сила, която да му противодейства, няма. 
Солидарността на капиталистите диктува това, което се случва. Благодарение 
на тази солидарност офшорните зони са толкова силни. Финансовият капитал е 
стотици пъти по-мощен от производствения. Социалните придобивки на хора-
та навсякъде се свиват. Пропастта между бедни и богати навсякъде се увелича-
ва. Интернационализацията на лявото в условията на глобалния капитализъм 
е новата задача. Тя трябва да се осъществи с усилията на всички леви мислещи 
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политици в света. Ако това не се случи, социализмът няма да дойде. Бъдещето 
на социализма ще остане вечно бягащ хоризонт.

Миналата седмица министърът на вътрешните работи на Франция напра-
ви изказване срещу ромите. Рейтингът на този министър сред десните избира-
тели скочи, а сред левите – рязко падна. Много ми се иска да доживеем мига, в 
който и българското общество, и сензорите на българския избирател ще могат 
да отличават левите от десните мерки. В този смисъл сме длъжници пред Алек-
сандър Лилов.

• • •

Проф. Минчо Минчев
Лидер на Партията на българските комунисти

Аз започнах да се опасявам, че сме на вътрешнопар-
тийна дискусия на Българската социалистическа партия. 
А ние сме тук, за да почетем делото на Александър Лилов 
по повод недоживяната му 80-годишна възраст.

Няма съмнение, че значението на Ал. Лилов надхвър-
ля границите на БСП. Неслучайно тук бе неколкократно 

споменато отделянето на няколко идейни формации от БСП, които впослед-
ствие се обособиха като самостоятелни политически партии. Разбира се, това 
споменаване бе направено със съответния пренебрежителен тон.

В началото на 90-те години на миналия век комунистическата партия, 
преобразувала се в социалистическа, представляваше един врящ идеен котел. 
Тогава и аз бях един от активните участници в голямата дискусия на истински 
голямата партия и помня много добре каква бе ролята на Александър Лилов в 
тази дискусия. Веднага искам да кажа, че ако проф. Лилов не си беше дал остав-
ката като лидер на БСП през зимата на 1991 г. и беше продължил поне още 6–7 
години да стои начело на тази партия, сега щяхме да имаме мощна, истинска 
лява политическа организация; може би една от водещите сили в т.нар. нова 
партия на Европейската левица.

За съжаление вече доста хора от по-младото поколение не помнят, че иде-
алът на Ал. Лилов за БСП, който той не се умори да отстоява до последния си 
час, бе тя да бъде модерна лява партия – част от световната левица. Но за още 
по-голямо съжаление той остана неразбран дори в своята партия.

Всъщност Александър Лилов беше отдалечен на еднакво разстояние както 
от социалдемокрацията, така и от комунистическата теория и практика. Спо-
ред него и двете течения с техните партии принадлежаха към „индустриалната 
ера“; според него в левия политически спектър има нужда от нов тип партии, 
съответстващи на „информационната ера“.

Ние от „Марксистка платформа“, най-мощното идейно течение в БСП 
през 90-те години на миналия век, което беше комунистическата фракция в 
тази партия, смятахме опита на Ал. Лилов най-напред за неразбираем за хора-
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та, след това и за неприложим в България както по обективни, така и по субек-
тивни причини. Оказа се, че членският състав на Българската социалистическа 
партия е бил много по-готов да се почувства социалдемократически, отколкото 
да се придвижи към онази по-перспективна нова тенденция и да се създаде 
партия, която взема най-доброто от историята и на комунистическото, и на 
социалдемократическото движение.

В Българската социалистическа партия постепенно, но и еднозначно по-
беди социалдемократическият курс и, каквото и да се говори за някаква уж 
пропаст между широката членска маса и нейния ръководен състав, сега вече 
може би 99% от тази партия са хора със социалдемократическо мислене. А това 
безспорно има голямо значение за развитието на България.

Не трябва да се забравя, че партиите са създадени да служат на своята со-
циална база. Коя е социалната база на Българската социалистическа партия е 
ясно казано в нейната нова програма. Това е партия, която се опира на средната 
класа, служи на нейните интереси и се бори за нейния просперитет.

Нашите социалисти трудно ще ви обяснят какво означава понятието 
„средна класа“. Пропагандаторите на БСП също. Това е журналистически и 
социологически термин, чиято същност се определя не по един, а по няколко 
критерия, т.е. той може да бъде тълкуван по много начини, без да има някаква 
полза от това.

Тук бих искал да се спра и на нещо друго. Често хора, които участваха 
активно в промените на и след 10 ноември, дават едно странно обяснение на 
своите действия: ние, казват те, давайки път на реформите на социализма, не 
знаехме какво ще се случи в България, както в обществото, така и в партията. 
До ден-днешен аз не мога да си отговоря на въпроса – какво трябваше да се 
реформира в Българската комунистическа партия, променила името си на со-
циалистическа: въвеждане на разумна мандатност – да; реална изборност – да; 
кадрово регламентирано обновяване – да; може би предприемането и на някои 
други мерки – да! Но всичко това едва ли е било достатъчно за успеха на рефор-
мите на социализма, които ние, комунистите, тогава желаехме.

Александър Лилов също едва ли е очаквал, че вместо реформиран соци-
ализъм ще се реставрира варварският капитализъм с всички атрибути на фа-
шисткия реванш.

Проф. Лилов се възхищаваше най-вече от примера на Китайската кому-
нистическа партия, но не препоръчваше механичното прилагане на нейния 
опит у нас. Той желаеше БСП и нейното младо ръководство да проявят твор-
ческа смелост и да намерят нашия, българския път към реформите. Но по си-
лата на своя характер, а не на своя ум, той не можеше да приеме простата исти-
на, че в основата на огромния успех на Китайската комунистическа партия във 
всички сфери на обществения живот стои един решителен акт и той се нарича 
Тянанмън.

В България нямахме своя Тянанмън. Въпросът е – можеше ли да го има? За 
мен няма никакво съмнение, че не само можеше, но и трябваше да го има. Съ-
ществуваха всички благоприятни условия за това. Но тогавашното ръководст-
во на БКП и на държавата се бяха парализирали от страх. То се беше откъснало 
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от своя народ до такава степен, че се отказа да го оглави срещу разрушителните 
реваншистки тенденции.

Александър Лилов, а и останалите водещи личности от онзи период, бяха 
убедени, че са предотвратили неизбежна гражданска война. Това се оказа ис-
торически невярно. Гражданската война се проведе – без кръв, но с колосални 
жертви: два милиона емигранти и един милион без време починали… Губеща в 
тази необичайна гражданска война се оказа лява, трудова България. Това тряб-
ваше да разберат хората, които снеха Т. Живков от власт. Сега вече не е трудно 
да го видим, но е много късно да го променим.

Тук му е мястото да припомня това, което Идейното обединение в БСП 
„Марксистка платформа“ разбра и изрази в своите документи още през 1992 г.: 
ако преходът означава връщане на капитализма у нас и в Източна Европа, той 
си има по-точно и адекватно име – реставрация.

Навсякъде реставрацията докара в обществения живот идейните и кръвни 
наследници на онези сили, които бяха отстранени след Втората световна война 
в Европа. В България това определено бяха наследниците на профашистката, 
прогерманска буржоазия. Бъдете уверени – те нямат никакви други представи 
за демокрация, народ и социална справедливост освен тези, които са научили в 
младите си години от своите бащи и дядовци.

Ако на някого това му се вижда малко пресилено, нека погледне къде ожи-
вяват подобни тенденции. В прибалтийските републики, в Хърватия, в Бълга-
рия, в Унгария, в Румъния – все в съюзниците на хитлеристка Германия през 
Втората световна война.

Казвам всичко това и приключвам с едно нещо, което според мен е заслуга 
на Александър Лилов. През 1994 г. – по време на дискусиите за 3-те предложени 
варианта за Програма на БСП, той направи една прогноза, за която тук спомена 
единствено др. Георги Пирински. Тогава Александър Лилов каза – в случай на 
алтернативен, а не на корективен подход към новата програма на партията има 
три възможности: да победи един от трите предложени проекта. Ако бъде приет 
проектът на Обединението за социална демокрация, това ще бъде край на Бъл-
гарската социалистическа партия. Този край няма да дойде катастрофически, а 
чрез бавното ѝ размиване. Ако партията приеме за своя програма проекта на 
ИО „Марксистка платформа“, тя ще бъде поведена от комунистически кръгове 
в нея по неверен, неправилен, пагубен път. Този път не бе изпробван и някои 
смятат, че не е възможно да узнаем дали той би бил верен, или не. Смятам, че 
той бе най-верният тогава път за БСП и сега не Комунистическата партия на 
Чехия и Моравия, а именно БСП щеше да бъде водещата комунистическа сила 
на европейския континент.

Тогава, през 1994 г., остана третата програма – програмата на Стратегичес-
кия център, която за съжаление много бързо беше забравена.

А сега искам да се върна като бивш съпартиец на повечето от вас към един 
изключително актуален проблем.

Над България е надвиснала плътната сянка на фашизма. Лъжете се, ако 
смятате, че той ще дойде както някога – с барабани, със знамена и кафяви уни-
форми. Българският народ няма да допусне такъв фашизъм. Новият фашизъм 
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е вече друг и се прокрадва покрай нас, подкрепян от средствата за масова ин-
формация. Ние имаме няколко слаби медийни топчета, които вяло отговарят 
на мощните залпове от десния пропаганден фронт. Засега ние не можем да се 
опазим от натиска на фашизираната десница.

Нека не се залъгваме – в България тежкарска либерално-консервативна 
десница няма да има. Александър Лилов много се надяваше, че тя все пак ще 
се появи. Тя беше ликвидирана с преврата от 1934 година. „Питомната“ българ-
ска буржоазия, възпитана в демократичните буржоазни традиции на Англия и 
Франция, беше смазана от сега прославяния цар Борис ІІІ.

Аз апелирам още веднъж – ако ние провеждаме каквито и да са обсъжда-
ния, нека те да стават не ежегодно, а много по-често. Може би Българската со-
циалистическа партия вече не се нуждае от идейно-теоретично изясняване на 
новите и непознати явления в обществото. Но левицата в България крещящо 
се нуждае от своя обща вътрешна дискусия, която трябва да бъде подновена и 
водена сериозно и толерантно.

Нека бъдем наясно – ние, българските комунисти, не приемаме програмата 
на Българската социалистическа партия. Но нека набележим 5–6–10 точки от 
обща платформа, с която да обединим цялата левица в нашата страна. Видяхме 
грозния лик на десницата. България от такава десница не се нуждае. Нека се 
поучим от своя народ – какво направи той с тази десница: просто не я допусна в 
Народното събрание! Такава ще е съдбата и на така наречения Реформаторски 
блок, въпреки всички усилия чрез него да бъдат реанимирани десните партии 
на „прехода“. Българският народ просто не ги иска.

Вярвайте ми – българският народ иска своето ляво. И аз ви призовавам 
– на следващите избори, независимо какви ще бъдат те, да поставим въпроса 
така, както беше поставян два пъти в годините на реставрацията.

Първият път, на изборите за Велико народно събрание. Тогава тези избо-
ри имаха силата на референдум – „за“ или „против“ социализма. Народът ни 
гласува за социализма. Той искаше да съхраним максималното от него. Не го 
направихме!

Вторият път – изборите от 1994 г., също равни на референдум. И тогава не 
отговорихме на очакванията на народа!

Сега ни предстои още един, трети – и може би последен – опит. Ако опро-
пастим и него, всички трябва да вървим на бунището на историята.

Сигурен съм, че ако сега Александър Лилов бе сред нас, той щеше да при-
ветства идеята всичко ляво в страната да се събере в единен народен фронт, за 
да спре настъпващия фашизъм. Спрем ли го в онзи момент на съдбовен избор, 
след една година той вече няма да съществува, защото точно десните идват в 
политиката, за да грабят. Неофашистите нямат идеи; те имат добре осъзнати 
користни интереси.

• • •
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Доц. д-р Магдалена Дикова

С професор Александър Лилов работих непосредстве-
но в продължение на 8 години. Отначало – в политическия 
кабинет, когато беше председател на Българската социа-
листическа партия, а след това и като заместник-директор 
на Стратегическия център. От позицията на общите ми 
впечатления и от позицията ми на професионалист, аз съм 
политолог по професия, си позволявам да дам оценката, 

че в българската политическа действителност до 1989 г. и след това ние нямаме 
мислител и политик от такъв ранг.

Тук се говори много за неговите теоретични приноси. Сигурно ще се гово-
ри много и в бъдеще. Аз искам да внеса един друг щрих – да дам един пример за 
неговата конкретна политическа работа.

По време на парламентарните избори през 1991 г. проф. Лилов водеше 
листата в Старозагорския избирателен район. Тогава той проведе изключител-
но активна едномесечна позитивна кампания. Защото в неговото мислене, в 
неговото поведение, в неговия език нямаше агресия. Срещите се провеждаха 
не само в салоните, а и в лозовите масиви, в зеленчуковите градини, в Лозенец 
– ромския квартал на Стара Загора. И в резултат – получихме 7 избирателни 
мандата. Такъв резултат не е получавал нито един избирателен район, нито 
една политическа партия. Два от мандатите бяха прехвърлени по метода „Донт“ 
на Кърджали и Перник, а 5 се реализираха в Стара Загора.

Проф. Лилов умееше да говори с хората. И когато хората го опознаваха, те 
му се доверяваха. Ето тази страна на неговата личност исках да изтъкна.

Понеже срещата ни е дискусия, аз си позволявам да опонирам на една от 
тезите, изказана от председателя на нашата партия – Сергей Станишев.

Той каза, че по време на прехода във всички безобразия в областта на сел-
ското стопанство, на промишлеността, в социалната сфера и т.н. БСП няма пря-
ко участие. Аз искам да погледнем на този въпрос от друг аспект. По време на 
целия преход БСП беше парламентарно представена партия – кога водеща сила, 
кога второстепенна парламентарна група. Други партии – десни, центристки, 
либерални, идваха и си отиваха, БСП през цялото време беше солидно пред-
ставена парламентарна партия. Затова аз поставям въпроса за отговорността 
на левицата през този преходен период. И ако ние не си дадем ясен отговор за 
отговорността на левицата, мисля, че няма да можем да набележим правилно 
бъдещите си стъпки.

• • •
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Чл.-кор., проф. Иван Ангелов

Ние се познаваме със Сашо от 30 години. Неговата 
съпруга може да си спомни нашето общо приятелство с 
Ангел Йорданов, който ни напусна много рано. Общувах-
ме си със Сашо повече от две десетилетия и в Стратегичес-
кия център. През всичките тези години имаме общи или 
много близки възгледи по развитието на България. Ще ви 
дам само един показателен пример.

Преди около година, почти по едно и също време, без да сме разговаря-
ли по тази тема с него, той публикува статия в списание „Понеделник“, а аз в 
„Дума“, че това, което се нарича у нас преход, не е никакъв преход, а реставра-
ция на дивия балкански капитализъм. Изпитвам удоволствие, че и по такъв 
кардинален въпрос сме разсъждавали еднакво.

Сега ще премина на икономическа тематика.
Всички чухме от Янаки Стоилов за заръката на Сашо към ръководството 

на БСП на срещата им един ден преди да издъхне: ВСЛУШВАЙТЕ СЕ В ГЛА-
СА НА ХОРАТА! За съжаление ръководството на БСП не прави това. Ще ви 
го докажа.

Премиерът Орешарски лансира през септември важни структурни рефор-
ми, които могат да дадат резултати най-рано след 3–4–5 години. У нас около 
1,5 милиона души сега живеят в оскотяваща бедност. Тези мизерстващи хора 
не могат да чакат резултатите от реформите и възобновяването на растежа до 
4–5%. Те се надяват на някакво, макар и скромно, подобрение до края на тази и 
в началото на идущата година. И са прави.

Тук бяха изказани съмнения, че са възможни практически мерки за по-
лява икономическа политика. Някои хора дори смятат, че това не е възможно. 
Много е трудно, но е изпълнимо, ако има политическа воля и поне малко стра-
тегическо въображение в ръководството на БСП и в правителството. Бедните 
хора у нас знаят, че сега чудеса не могат да се случат, но ще бъдат доволни, ако 
почувстват поне малко подобрение в качеството на своя живот сега, а не след 
5, 10 или повече години, когато много от тях няма да са живи. Така постъпват в 
тежки времена правителствата на всички цивилизовани държави, които споде-
лят принципите на солидарността. Така трябва да постъпи и БСП като манда-
тоносител на сегашното българско правителство.

Хората настояват за по-силна социално ориентирана икономическа поли-
тика. Контурите на такава политика се съдържат в поредица от мои статии, 
публикувани във вестник „Дума“ през последните години, и особено през пос-
ледните 6–7 месеца – с многобройни конкретни предложения. В основата на 
тази преориентация е радикалната данъчна реформа за отказ от плоските да-
нъци и за преход към умерено прогресивно данъчно облагане. Главното в тази 
реформа е облекчаването на данъчното бреме на бедните и средните слоеве и 
пренасянето му върху заможните и богатите, защото те по-лесно могат да го 
понесат в това трудно време. Такава е политиката на всички правителства в 
цивилизованите държави в Европа и извън нея. Предприетите досега и пла-
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нираните за 2014 г. социални мерки са полезни, но са далеч под необходимия 
критичен минимум и значението им не бива да се преувеличава. Те са много на 
брой, но недостатъчни като обем на предоставените облекчения и обхванатите 
хора – поради липса на данъчна реформа.

Използвам присъствието тук на др. Малинов, за да му благодаря, че „Дума“ 
публикува моите статии, често пъти може би неприятни за ръководството на 
БСП, но, убеден съм – полезни за трудовите хора и за нашата партия.

Данъчната реформа трябва да бъде в основата на социалната преориен-
тация на икономическата политика, защото данъците са най-ефикасният инс-
трумент на преразпределителната политика. Такава реформа се предвиждаше 
в решенията на последния конгрес на БСП и в предизборната платформа, но 
беше бързо забравена. Реформата можеше да започне от началото на 2014 г., 
но съзнателно не беше предприета никаква подготовка. Дори и сега тя може 
да започне от 1 януари 2014 г. с възстановяване на необлагаемия минимум в 
данъка върху доходите на физическите лица и да се извърши за 2–3 години. 
Изчисленията ми показват, че в едно 3-членно семейство, ако работи един 
човек, при 800 лв. средна брутна заплата, при 340 лв. необлагаем минимум и 
10% данъчна ставка, от възстановяването му в семейството ще остават 408 лв. 
годишно. Ако работят двама – 816 лв. Това не променя съществено живота 
на хората, но все пак е нещо, което те ще почувстват като добро начало и ще 
подкрепят бъдещите действия на БСП. Повтарям отново, България се нуждае 
от радикална данъчна реформа, защото сегашната данъчна система е антисо-
циална и антиевропейска.

Във фразеологията за лява политика партийното ни ръководство е доста 
активно, особено през последната година. Но за съжаление в реалната полити-
ка не е така. В някои от направените тук изказвания беше посочено, че БСП се 
е освободила от неолиберализма. За съжаление това не е вярно!

Какво друго освен крайно десен неолиберализъм беше въвеждането на 
плоските данъци от Тройната коалиция при водещата роля на БСП и неже-
ланието да се отменят или поне да започне отмяната им с актуализацията на 
бюджета преди няколко месеца от правителството с мандата на БСП. Такава 
консервативна данъчна система без необлагаем минимум не смеят да прила-
гат дори и най-десните партии в Европа и в другите цивилизовани страни. 
Ръководството на БСП като че ли не чувства растящия тътен на недоволст-
вото от дълбините на нашето общество поради масовата бедност и острата 
социална поляризация.

Какво друго, ако не краен неолиберализъм, е запазването на 2%-ия макси-
мален ограничител за бюджетен дефицит, наложен преди 2 години от Симеон 
Дянков, при положение че ЕС допуска и толерира дефицит до 3% от БВП, който 
масово се нарушава от другите страни членки. Нещо повече, в нашия проек-
тобюджет за 2014 г. е предвиден още по-нисък дефицит – 1,8%, което е иконо-
мическо самоубийство за бедна страна като нашата в условия на криза. Ако 
правителството се придържаше плътно към дефицит от 3%, щеше да разполага 
с допълнителен ресурс от около един милиард лева, с който можеше да реши 
някои най-остри социални проблеми и да отдели повече средства за наука и об-
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разование. Фискалното мислене на правителството засенчва силно решаването 
особено на икономически и социални проблеми на страната.

Казват, че това щяло да увеличи държавния дълг. Но увеличението му не 
създава никакви проблеми за финансовата стабилност на страната, като се има 
предвид, че със своите 17–18% от БВП държавен дълг България е рекордьор 
в ЕС, където тази година се очакват средно 87% държавен дълг. Питам: кого 
искаме да впечатлим с тази ултрадясна политика, измъчвайки допълнително 
изстрадалия наш народ? И това се прави от правителство с мандата на социа-
листическа партия!

Какво друго, ако не краен неолиберализъм, е намерението минималната 
пенсия да се увеличи с 5 лева в началото на годината, а всички други пенсии да 
се повишат с 3% в средата на годината, при положение че се очаква инфлация от 
1,8%? Това означава реално повишение само с около 1%. Българските пенсионе-
ри ще посрещнат този жест като социална подигравка. Той дори не заслужава 
да бъде наречен социални трохи. Това е недопустима постъпка за правителство 
с мандата на БСП спрямо пенсионерите – тези мъченици на реставрацията на 
дивия балкански капитализъм в България!

Ръководството на БСП е активно в лявата фразеология, но в реалната по-
литика мигачът продължава да мига надясно. То не провежда балансирана по-
литика спрямо труда и капитала, което е фундаментална политическа грешка. 
Особено сега, когато всички десни партии са предприели яростна конфронта-
ционна политика срещу БСП и нейното правителство, без да подбират средства 
и в нарушение на законите. Вместо да печели приятели сред трудовите хора и 
най-бедните социални групи в тази изключително напрегната ситуация, БСП 
ги отблъсква с икономическата и социалната си политика. Аз не разбирам това 
поведение на ръководството на БСП.

Наскоро премиерът Орешарски заяви, че може да си позволи непопуляр-
ни икономически и социални мерки, защото няма да се кандидатира на след-
ващи избори. Това е най-малкото недалновидно изказване. Защото той може 
да напусне политиката и да се върне към преподавателската професия, но БСП 
– мандатоносителят на неговото правителство, ще остане на политическата 
сцена и ще носи цялата отговорност за управлението на сегашното.

Моля ви, предайте на Сергей Станишев от мое име следното: действайте 
бързо за по-силна социална ориентация в икономическата политика, докато 
не е станало късно. Със сегашната икономическа и социална политика нищо 
добро не чака нито България, нито БСП. С такава политика БСП ще отблъсне 
от себе си трудовите хора, интелигенцията, дребния и средния бизнес и ще 
претърпи тежко поражение на следващите избори. Хората може да простят 
капиталните грешки на ръководството на БСП по време на Тройната коали-
ция, но нова капитална грешка на БСП сега като мандатоносител едва ли ще 
простят!

• • •
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Проф. Стефан Стоилов

В битката за повече социална справедливост искам да 
заземя нашата дискусия, продължавайки линията на досе-
гашните изказвания.

Съвременната социалдемокрация и особено българ-
ските социалисти разполагат с един много силен, про-
верен от практиката аргумент. Той е: без социална спра-
ведливост, която е едно от фундаменталните условия за 

икономически напредък, не може да се разчита на придвижване на общест-
вото напред в икономическо и в социално отношение. Тук веднага бих искал 
да обърна внимание, че ключов въпрос на големия проблем за социалната 
справедливост, разглеждан в условията на България, е разпределението на 
националния доход между капитала и труда. Според мен това е фундамента-
лен проблем. Пропорцията, която описва разпределението на националния 
доход у нас, превръща България в страната с най-голяма социална неспра-
ведливост. Много индикатори са използвани от анализатори, икономисти и 
макроикономисти, за да се очертаят разликите ни с други страни. Например 
процентът на компенсация на наетите, изоставането на заплатите от наци-
оналния доход и други. Всички те обаче не отговарят на големия, решаващ 
въпрос – с колко се различава в днешна България тази пропорция от една 
осреднена пропорция, каквато например би могла да бъде тази за еврозоната? 
Става дума за пропорцията между произвеждания национален доход на чо-
век от населението, в случая БВП, и средната реална работна заплата. Каква е 
тази пропорция у нас и с колко се различава от тази за еврозоната? В случая 
сравнението използва съпоставими показатели – брутния вътрешен продукт 
по паритет на покупателната способност и реалната работна заплата, изчис-
лена чрез индекса на ценовите равнища. Ако приемем въпросната пропорция 
в еврозоната за единица, съотношението за България е над два пъти по-малко 
в ущърб на заплащането на труда. Преведено на разговорен език, това озна-
чава – за единица произведен сравним продукт у нас се заплаща два пъти 
по-малко, отколкото средно в еврозоната, т.е. в тези страни, които са моделът, 
към който се стремим в социалната област. За 10 години това различие е 2,2 
пъти. Леко подобрение се наблюдаваше единствено по време на тройната ко-
алиция, но като цяло за десетилетието то остава над два пъти.

Вече 10 години аз постоянно обръщам внимание на този проблем в свои 
статии и неведнъж съм приканвал либерални икономисти, водещи бизнесме-
ни и шефове на работодателски организации да ми опонират. Никой досега не 
го направи. Какво означава това? Според мен всички останали проблеми са 
производни на този. За да имаме напредък, за да имаме заинтересуваност, за 
да бъде обществото мотивирано, трябва да има поне приближаване към тази 
пропорция, към заплащането за единица съпоставим производителен труд, 
каквото има в развитите европейски страни.

Как може да се постигне това? Разбира се, не по революционен път, а пос-
тепенно, но и при постепенното движение може да има както по-високи тем-
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пове, така и по-ниски темпове на развитие. За съжаление за 10 години тези 
темпове тангират към нула. Следователно един от големите проблеми, с които 
левите в България трябва да се справят, е да се използват всички инструменти, 
и особено на синдикатите, за промяна на тази пропорция между капитала и 
труда в България.

Но нека погледнем какво прави левицата в това отношение. Когато тряб-
ва да спечели синдикатите на своя страна, едва в последните си програмни 
документи, БСП най-после засегна този проблем с няколко изречения. Кога-
то по време на Тройната коалиция и двата синдиката категорично настоява-
ха да бъде въведен необлагаем минимум, за който и тогава, и днес пледират 
99 на сто от икономистите, анализаторите и политолозите в левицата, а и не 
само в левия спектър, БСП се противопостави на въвеждането на такъв ми-
нимум. Когато се подготвяше Програмата за изборите през 2009 г., отново бе 
направен опит да се заложи въвеждането на необлагаем минимум и отново се 
намериха „мъдреци“ в БСП, включително и от ръководството, които се про-
тивопоставиха.

С тези примери искам да подчертая, че в БСП много често сме свидетели 
на демонстрирането на липса на социална чувствителност, с което може да се 
обясни и незаинтересуваността към големи, фундаментални проблеми, свърза-
ни със социалната справедливост в България.

Ако не се води битка в това отношение, ние ще продължаваме да бъдем 
страната на най-голямата социална несправедливост в Европейския съюз.

• • •

Д-р Иван Генов
Председател на партия „Българската левица“

Скъпа Ани, другарко Лилова, до голяма степен това, 
за което толкова много ценим другаря Лилов, се дължи и 
на вас. Чрез вас и чрез своите трудове Александър Лилов 
е жив и свети като фара на Николай Петев. Вашите сър-
ца със Сашо наистина бият отляво. И не само сърцата, а и 
вашият ум и поведение са автентично леви. Благодарение 

на вас – Ани и Сашо, лявата идея е непобедима и е идея на бъдещето. В край-
на сметка българската левица и европейската левица са голямата надежда на 
човечеството. Имайте предвид, че тази категория е многоаспектна. Лилов не я 
опростяваше. Не го правете и вие, участниците в тази среща.

Творчеството и дейността на Александър Лилов дават достатъчно истори-
чески основания неговото име да бъде поставено до името на Димитър Благоев. 
И преди 10 ноември 1989 г., но особено след тази дата, той насочи БКП във вяр-
ната идейна посока, решително съдейства БСП да играе основна роля в новото 
време. В това преломно време на ожесточена конфронтация и противоборство 
Александър Лилов търсеше и предлагаше съгласието в реалната политика, без да 
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прави компромиси с идеологията. Той остана верен на най-великата идея – соци-
алистическата, остро критикуваше отстъплението на ръководството на „Позита-
но“ 20 от нея. Затова Лилов принадлежи на всички честни леви хора, на всички 
леви формации, които не се поддадоха на користни икономически интереси.

Той ни завеща и идеята за бъдещето – информационното социалистическо 
общество. Затова неговото идейно и политическо безсмъртие е гарантирано за 
поколенията.

• • •

Александър Симов

Бях замислил да говоря съвсем други неща. Но това е 
хубавото на дискусиите – темата може да се мени в движе-
ние, да се скача от идея на идея. Сега ще трябва да кажа ня-
колко думи по темата, която толкова често бе споменавана 
тук – „новите леви“: кои са, какво са, имат ли бъдеще, може 
ли бъдещето да бъде тяхно.

Така се случи, че снощи имах съмнителното удовол-
ствие да участвам в един дебат по тази тема в предаването „Оригиналът“ на 
Иван Гарелов по ТВ7. Искам да споделя няколко неща, които не успях да кажа 
там по редица причини.

Моите събеседници бяха журналистът Петър Волгин, чиято политическа 
еволюция е много интересна. От крайно агресивно десен в момента той е прос-
то като троцкист фундаменталист, радикален критик на капитализма; и жур-
налистът Иво Христов, чиято политическа биография е малко по-друга – той 
беше в БСП, но напусна партията по свои причини.

Гледайки хората, които участваха в този дебат, установих, че не се вписвам 
в техния кръг поради една проста причина – аз смятам, че в България новото 
ляво може да мине единствено през БСП.

Независимо от това какво ми говорят, единствено БСП има интелектуал-
ните, политическите и идеологическите ресурси да промени не само България, 
но и самата себе си и го е доказвала в своята история много пъти. Ако това е 
ново ляво, аз съм нов ляв. Ако смятате, че е просто ляво, ще е гордост за мен да 
бъда наричан ляв.

Наясно съм, че промяна трябва да има, и съм убеден, че БСП може да е 
моторът на тази промяна.

Имаше известен период, когато смятах, че човек може да бъде универсално 
ляв, непартиен човек със социално мислене, който се рее в пространството, без 
да се припознава в определен политически субект. Но нещата, които се случиха 
в България тази година, и особено летният опит на една част от българската 
олигархия да се изкара глас на гражданското общество, да се опита да привати-
зира светлия и чистия език на свободните граждани, ме убедиха, че БСП е една 
от най-големите ценности на прехода.
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Това, че партията остана в този си вид, това, че бе запазена, това, че функ-
ционира и до днес, и фактът, че много хора искат да я няма, говори колко е 
ценна тя и че трябва да бъде запазена.

И това е моето ново ляво всъщност.
Ако трябва да го изразя лозунгарско – винаги бих участвал в битка за про-

мяна на БСП, но никога в битка срещу БСП.
И още нещо за новите леви. Това, което повечето от тях откриват сега, ве-

роятно защото по различни пътища отиват към левицата, всъщност не е абсо-
лютно нищо ново.

Голяма част от критиката, която чувам, всъщност не е радикално нова. Да-
вам пак пример с Петър Волгин, тъй като той показа как от дясно може да оти-
деш до ляво. Ако той беше отворил някои от книгите на Александър Лилов, ако 
беше чел негови статии, щеше да види, че тази критика я има още от началото 
на 90-те години. И това е забележителното – как Лилов още в началото на 90-те 
години разбра и разкритикува това, с което вече се сблъскваме днес. Това не е 
пророчество, това е знание за света.

Всъщност тези, които днес се наричат „нови леви“ и се рекламират така, 
са даже една крачка зад Лилов. Защото те, за разлика от него и от други хора, 
дори не смеят да имат проект за себе си, не смеят да помислят да се нарекат 
социалисти. Социалистът – това е човек с проект за света. Ако го нямаш, ако 
не вярваш в това, че социализмът е възможен, ти просто реагираш само на еже-
дневни, банални проблеми и няма да се различаваш от другите.

Това, с което е силна левицата, това, с което е силна БСП, е именно погле-
дът, проектът за бъдещето, който имаме. Този проект аз обичам да го наричам 
точно така – социализъм! Аз вярвам, че социализмът е възможен!

И най-накрая искам да кажа нещо за Александър Лилов, което винаги ми 
е правило впечатление. В своята книга „Диалогът на цивилизациите“ – една от 
книгите, които съм изчел с най-голям интерес поради липсата на каквато и да е 
интелектуална провинциалност в нея, той предизвиква, дебатира с един човек, 
който в България много често се цитира и чиито книги са под всякаква критика 
– Самюъл Хънтингтън. Именно този дебат – аз съжалявам, че Хънтингтън не 
успя да дойде в България да го проведат на живо – беше от решаващо значение 
за бъдещето на света.

Но големият смисъл е, че идеите на един човек са непреходни и те правят 
хора като Лилов безсмъртни.

• • •

Д-р Евгений Кандиларов

Аз ще започна с две реплики по повод изказването 
на проф. Минчо Минчев. Първата е свързана с твърдени-
ето му, че в изданието „Изследвания по история на соци-
ализма“ не е отделено внимание на програмата на „Мар-
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ксистка платформа“. Тъй като участвам в съставянето на двата тома, мога да 
кажа, че това твърдение не е вярно. Тя не само че е спомената, тя е анализи-
рана доста обстойно в някои от публикуваните материали. Центърът за исто-
рически и политологически изследвания, чийто всъщност е проектът за тези 
изследвания, много съвестно е отбелязал целия теоретичен дебат в началото 
на 90-те години. Доцент Максим Мизов, който е тук сред присъстващите, би 
могъл да го потвърди.

Втората ми реплика е пряко свързана с темата на моето изказване, посве-
тена на един от постоянните вектори в теоретичните търсения и изследвания 
на проф. Александър Лилов, и се отнася за един от моделите за модернизация 
на социализма – по-точно за китайската модернизация. Убеден съм, че пред-
ставата за български вариант на Тянанмън по никакъв начин не кореспондира 
с убежденията на проф. Лилов, включително и с идеята за възможностите да 
извлечем поуки от китайския модел на развитие.

През последните повече от двадесет години в различни научни, иконо-
мически и политологически среди се води съществена дискусия, разразила се 
най-вече след края на Студената война и краха на източноевропейския социа-
лизъм. Анализират се характерът и спецификите на причините за неуспеха на 
последната голяма реформаторска вълна в Източния блок и най-вече в Съвет-
ския съюз, останала под общото наименование „перестройка“, както и рефор-
мите, провеждани в комунистически Китай, които продължават своето разви-
тие и след края на глобалното противопоставяне през 1989–1990 г. Реформи с 
положителен резултат в изграждането на различен социално-икономически и 
политически модел в КНР, който от своя страна дава възможност на тази дър-
жава да отбележи впечатляващо развитие и понастоящем да заема второ място 
в световната икономика.

В тази дискусия активно участва и проф. Лилов. Още през 2000 г. Цен-
търът за стратегически изследвания организира голяма конференция на тема 
„Защо рухна реалният социализъм“. Материалите от нея бяха публикувани в 
книжка първа на възстановената Българска социалистическа библиотека, из-
давана в миналото от Димитър Благоев. Там проф. Лилов прави обстоен анализ 
на причините за краха на европейския социализъм и на причините за успехите 
на китайските реформи. Повече от десет години по-късно в книжка осма на Со-
циалистическата библиотека, посветена изцяло на „Модернизацията на КНР“, 
проф. Лилов продължава да теоретизира по този въпрос, опитвайки се още по-
точно и ясно да извлече поуките от китайския опит, които да бъдат полезни и 
за България.

Ако проследим теоретичното наследство на Александър Лилов в идейно-
то и програмното развитие на БСП в годините на прехода, ще забележим, че 
редица негови постановки пряко или косвено кореспондират с и съответстват 
на вижданията му относно ключовите фактори, дали възможност за устойчиво 
развитие на китайския социализъм и на неговата модернизация според харак-
теристиките на съвременната епоха.

В крайна сметка, какво от китайския модел би могло да бъде ценно за Бъл-
гария и приложено в нея? Веднага трябва да подчертая, че не става въпрос за 
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вторично копиране, а за обобщаване на огромния натрупан от социализма ис-
торически опит. Успехът на китайските реформи според др. Лилов се дължи 
на редица фактори, най-важният от които e идеята за социализъм с китайска 
специфика. Същината на тази идея е именно в отказа от копиране на чужди 
модели. Това изцяло кореспондира с една от водещите тези на проф. Лилов – че 
са необходими нови пътища към социализма, като се отчитат националните 
специфики. А това пък вече следва от един от основните уроци от кризата и 
рухването на съветския модел на социализма, а именно, че нито един национа-
лен модел не може да бъде универсален и приложен във всяка отделна страна.

Друг основополагащ фактор, който прави успешен китайския модел на со-
циализъм, е, че китайските реформи не са хаотични. Те имат ясна стратегия и 
собствена идеология. Излишно е да повтарям всичко казано тази вечер – че 
проф. Лилов и през последните двадесет и повече години работи в тази посока: 
върху теорията и стратегията на социалистическите идеи и практики, и че не-
случайно носи прозвището „Стратега“.

Много важен фактор за успеха на китайските реформи е, че социализмът е 
разкрепостен от догмите и доктрината и е вкаран в историческото развитие на 
обществото, т.е. в реалната обществена практика, където според Лилов всъщ-
ност се корени идеята за социализма на бъдещето, този социализъм, който 
може да отговаря на действителните обществени потребности и практики. От-
тук следва и една от най-важните предпоставки за успеха на икономическите 
реформи в Китай – свързването на социализма с пазара, съчетаването на паза-
ра с плана, на пазара с регулацията, създаването на социалистическа пазарна 
икономика с различни видове собственост, с реалното действие на конкурен-
ция и с включването на китайската пазарна икономика в глобалната световна 
икономика чрез отварянето на Китай към света, гарантирането на благопри-
ятни условия за чуждия капитал, който инвестира в Китай, откриването на 
специални икономически зони, на райони за високи технологии, на безмитни 
икономически райони и прочее.

Ако внимателно прочетем „Манифеста за демократичен социализъм“ и 
други програмни документи на БСП от началото на прехода, виждаме същите 
идеи – за изграждане на смесена пазарнофункционираща и социалноориенти-
рана икономика, в която има равнопоставеност на формите на собственост и в 
която механизмите на пазара се съчетават с държавно икономическо регулира-
не. Разочарованието на проф. Лилов от факта, че този тип балансиран иконо-
мически преход не се състоя в България и отстъпи място на коренно различен 
модел на икономически реформи, ясно личи в констатацията му, че случващо-
то се у нас не е преход, а по-скоро реставрация на капитализма.

Фундаментална идея на китайския социализъм или по-скоро на реформи-
те в Китай е, че социализмът не се гради върху развалините на хилядолетно-
то минало, а върху разумното използване на постиженията от това минало и 
на новия потенциал на съвременната епоха. На тази среща многократно беше 
спомената заслугата на проф. Лилов за това, че Българската социалистическа 
партия в началото на прехода не се отрече от своето минало, а напротив, стана 
наследник и приемник на всичко. Основната теза, която заляга в програмните 
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документи на партията в тези начални години, е, че трябва да се извлекат по-
скоро поуките, върху които да се гради социализмът на бъдещето.

Друга теза, която беше залегнала в редица изказвания, е веруюто на 
проф. Лилов за еволюционния характер на промените, на развитието на соци-
ализма и на БСП в частност. Това също напълно кореспондира с китайската 
философия – промените да се извършват стъпка по стъпка, като се следва мак-
симата, която проф. Баева цитира – „бързай бавно“. Оттук и разбирането за 
необходимостта от исторически продължителен начален стадий в развитието 
на социализма.

Мога да спомена още много неща, но ще се огранича върху две ключови 
предпоставки за успеха на китайските реформи, които на практика са взаимно-
свързани и взаимнозависими. От една страна, това е основополагащата идея в 
Китай, а също и в други държави от региона на Източна и Югоизточна Азия, 
че човекът е най-важният социален и икономически капитал. Развитието на 
човешкия фактор е гаранция за обществено-икономическия просперитет на 
държавата. Именно в човека и в неговото усъвършенстване се влага изключи-
телно много. Това, от друга страна, е пряко свързано с идеята за развитието на 
науката, образованието и културата като двигатели на модернизацията днес и 
като решаваща инвестиция за утрешния ден. Нещо, от което Българската со-
циалистическа партия също би могла да извлече поуки.

• • •

Проф. Мария Мачкова

Дискусията днес все пак е „Александър Лилов и раз-
витието на левите идеи на ХХІ век“. Ще говоря системати-
зирано, няма да мога да се разпростирам, тъй като времето 
напредна много.

Не съм съгласна с изказаното мнение, че проф. Алек-
сандър Лилов не е успял да реши главния проблем с алтер-
нативата на социалното неравенство. Напротив, развитие-

то на основните му идеи – от създаването на програмата „Нови времена, нова 
България, нова БСП“ до битката за последния партиен документ, която Пирин-
ски успя така да замаже, в който да влезе тезата за преодоляването на капита-
лизма като основна цел на Българската социалистическа партия – показва друго. 
Според мен това е доказателството, че самият проф. Лилов извървя дълъг път, 
успявайки да формулира и да покаже посоката на партията за нейното идейно и 
политическо развитие. Мисля, че с това той постигна основната цел – да трасира 
бъдещите идейни търсения на Българската социалистическа партия.

Аз искам обаче да обърна внимание и на нещо друго. Доц. Магдалена Ди-
кова разказа, че по време на изборите през 1991 г. проф. Лилов е спечелил 7 
избирателни мандата в Старозагорския избирателен район. Знаете ли, гениал-
ното у Александър Лилов може би беше това, че той блестящо съчетаваше тео-
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ретика идеолог с реалния политик. Той усещаше остро и точно историческия 
момент и успяваше да ражда и да формулира основните решения за правене на 
реална политика. Забележете как се получаваше това и защо той беше толко-
ва ефективен. Той имаше сърце да чуе хората и да разбере техните проблеми. 
Защото беше Голям човек преди всичко. Може би причината за това се крие и 
в неговия произход, и в неговото възпитание, в семейството му, в това, че до 
него беше Ани. Това, което никой не спомена тук, е, че Александър Лилов беше 
наистина Голям човек.

И във връзка пак с правенето на реална политика. Това, което е останало 
за мене като последни послания от негова страна – наживо предадени, беше:

– Задължителното създаване от БСП на една дългосрочна програма за 
преодоляване на икономическото изоставане на България, която да бъде пред-
ложена на обществото и приета с консенсус от основните политически сили.

– На второ място, не по-маловажно по значение, според него беше създа-
ването на дългосрочна програма за преодоляване на демографската криза у нас, 
която той отчиташе като едно трагично обстоятелство за бъдещето на нацията.

– Третото нещо беше да се преодолее опасността от тоталитарно развитие 
или от изкривяване на демократичния процес в България. Той смяташе, че една 
от основните задачи на БСП е да предотврати едно такова тоталитарно разви-
тие. Аз мисля, че той имаше предвид последните едно-две управления, като не 
включвам управлението на Тройната коалиция.

Това, което бих искала да спомена още, е, че проф. Лилов залагаше изклю-
чително много на списание „Понеделник“. Той го виждаше като един гарант, 
като един носител на основния принос за фундаменталното развитие на Бъл-
гарската социалистическа партия, на нейните идеи, цели и ценности и като една 
възможност, място за интелектуална дискусия по тези въпроси.

Ще завърша с това, че Платон, когато виждал, че в неговата академия идва 
Аристотел – негов ученик, казвал: „Ето, Разумът пристига.“

За съжаление на 20 юли т. г. нас Разумът ни напусна.

• • •

Доц. Димитър Генчев

Александър Лилов беше наясно с максимата на Омур-
таг: може и добре да живееш. А може да доживееш и до сто 
години, ако е рекъл Господ, но потомците ще съдят за тебе 
не по онова, което си изял и изпил, а по онова, което си съ-
творил и оставил след себе си. Е, той остави много – книгите 
си, статиите си, списанието „Понеделник“. И голямата твор-
ба на живота си, своя magnum opus – теоретичната трило-

гия „Информационната епоха“. Остави толкова много, че е трудно да се събере, 
систематизира – камо ли да се прочете и да се осмисли. И Стратега вярваше, че 
светът може да се моделира като воля и представа. Че в ХХІ век след Христа освен 
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от сляпата борба на противоположностите се ражда един нов свят, предопреде-
лен от Разума. От Разума на Информационното общество. Затова прикани „вси 
светии“ на една и съща маса на явната им вечеря в „Диалогът на цивилизациите“ 
– от Хегел до Маркс, от Кант до Шопенхауер, в компанията на най-видните им 
прозелити – от Ленин до Даниел Бел. Да си поговорят за живота. За живота – вче-
ра, днес и утре. Та заедно да напипат отговора: утре ще има ли живот?

И на още толкова много въпроси на стратегията „Лилов“:
Предизвестен ли беше краят на социалистическата система? Можеше ли 

социалистическият модел да бъде реформиран чрез въвеждането на демокра-
тичен механизъм за непрекъснато обновяване на социалистическите партии, 
или в модела е заложен генетически код за неговото самоунищожение? И къде е 
заложен този код? Дали у теоретическите основоположници на марксизма, или 
в интерпретацията на руската и съветската политическа традиция, според коя-
то демократичният социализъм беше заменен от демократичния централизъм, 
осигуряващ господството на една личност над цялата партия?

И още нещо много важно, пронизващо и текста, и контекста на теоретич-
ната и политическа дискусия в „Диалогът на цивилизациите“. Реалният социа-
лизъм умря – ни каза Стратега, – отидоха в небитието всичките му исторически 
недостатъци, вродени недъзи, детски болести и възрастови пороци. Социализ-
мът обаче е жив. Мисията на демократичния социализъм продължава в името 
на благоденствието на всички, на равенството, братството и свободата в Два-
десет и първия век.

Или с още малко оптимизъм в едно изречение, както оповестяваше кам-
баната на Александър Лилов благата вест: социализмът умря – да живее соци-
ализмът!

Още веднъж ще повторя: най-главните теоретични открития на списание-
то не бяха в отговорите, а във въпросите, които задаваше главният му редактор 
цели шестнадесет години. Трябваше да се разбере, да се наложи ясно и категорич-
но пред българското общество фактът за коренните, сериозните трансформации 
във всички области на съвременния свят – общество, политика, икономика, ко-
муникации, култура, ценности. За Великата глобална революция като системно 
единство от няколко революции – научна, технологична, комуникационна, обра-
зователна, екологична, демографска, мениджърска. Революция, която измени не 
само производителните сили на обществото, неговата социална морфология, но 
промени и мисленето на хората, идеите и обществените теории.

Не искам да прекалявам с обобщенията, но поне тук, в тази творческа и 
политическа среда, която представлява духовното пространство на Алексан-
дър Лилов, независимо от разнопосочността на статиите, бурните дискусии, 
личните пристрастия, той успя да се добере до един важен консенсус – раздяла-
та с остарялото мислене, с принципите и моделите на ХІХ и ХХ век. До разби-
рането, че най-важният въпрос днес е: „Що е социализъм в информационната 
епоха и има ли той почва у нас?“.

Пак на страниците на „Понеделник“ се появи един стратегически отговор: 
„Бъдещето на социализма е социализмът на бъдещето“. Това ни каза създателят 
и главен редактор на списанието Александър Лилов. Статия след статия, брой 
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след брой новата концепция за българския социализъм на ХХІ век се наливаше 
с плът и кръв. Какво тържество на разума, на вярата и оптимизма, във времена 
на разруха, сред отломките от Берлинската стена! Този свят е различен от вче-
рашния, както утрешният ще е различен от днешния.

В това вярваше и за това говореше Александър Лилов: един нов социалис-
тически свят е възможен.

ВЪЗМОЖЕН Е!

• • •
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Светлин Русев
ПЕЙЗАЖ С КОНЧЕТА
1961 г.
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Светлин Русев
БЕЗРАБОТНИ – 1933
1968 г.
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Карл Маркс трябваше да си остане мъртъв и по-
гребан. С колапса на Съветския съюз и големия 

скок към капитализма от страна на Китай комунизмът 
премина в старомодния декор на филмите за Джеймс 
Бонд или маниакалните мантри на Ким Чен Ун.

Класовият конфликт, който според Маркс опреде-
ля хода на историята, сякаш се стопи в процъфтяваща-
та ера на свободната търговия и предприемаче ството. 
Вездесъщата сила на глобализацията, свръзваща най-
отдалечените кътчета на планетата в сложни финансо-
ви връзки, аутсорсинг и „без гранично“ производ ство, 
предложи на всички – от технологичните гурута на 
Силициевата долина до китайските фермери – широ-
ки възможности за забогатяване.

През последните десетилетия на XX век Азия 
успя да постигне може би най-значителното огра-
ничаване на бедността в човешката история, бла-
годарение на капиталистическите инструменти на 
търговията, предприемачеството и чуждестранните 
инвестиции.

Изглежда капитализмът изпълняваше своето 
обещание – да помогне на хората да стигнат до нови 
величини на богатството и благополучието.

Или поне така си мислехме. Предвид продължи-
телната световна финансова криза и нарастващата 
безработица и дългове, хапливата критика на Маркс 
по отношение на капитализма като по същността си 
несправедлива и саморазрушителна система не може 
да остане незабелязана.

Според теорията на Маркс капиталистическата 
система неизбежно ще доведе до обедняване на маси-
те, тъй като световното богатство ще се концентрира 
в ръцете на един ограничен и алчен елит.

ОТМЪЩЕНИЕТО НА КАРЛ МАРКС 
(Или как класовата борба формира света)

Майкъл Шуман 

Майкъл Шуман – кореспондент 
на „Time“ в Пекин. През 16-годиш-
ната си журналистическа карие-
ра в Азия пише за редица страни 
от региона, включително Китай, 
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Това, от своя страна, ще предизвика икономически кризи и изостряне на 

конфликта между богаташите и работническата класа. „Акумулирането на бо-
гатства на единия полюс означава същевременно акумулиране на мизерия, аго-
ния, робство, невежество, жестокост и умствена деградация на другия полюс“, 
пише Маркс.

Все повече доказателства предполагат, че Маркс може би все пак е бил прав. 
За съжаление е твърде лесно да се открият статистически данни, според които 
богатите стават все по-богати, а средната класа постепенно обеднява. Проучва-
не от септември 2012, осъществено от Института за икономически политики 
(ИИП) във Вашингтон, отбелязва, че средните годишни доходи на работещ на 
пълно работно време мъж в САЩ през 2011 са $48 202, което е значително по-
малко в сравнение с 1973 година.

Между 1983 и 2010 г. 74% от печалбите в САЩ са отишли при най-богатите 
5% от обществото, докато при най-бедните 60% се наблюдава спад в доходите. 
Нищо чудно, че вече все повече хора се обръщат за пореден път към теориите 
на немския философ от XIX век.

В Китай например – марксистката държава, която обърна гръб на Маркс, 
драматургът Ю Ронджун се вдъхнови от световните събития и създаде мюзикъл, 
основаващ се на класиката на Маркс „Капиталът“. „Можете и сами да се уверите, 
че реалността съвпада с това, което е описано в книгата“, коментира той.

Това не означава, че Маркс е изцяло прав.
„Господството на пролетариата“ не сработи точно по план. Ала послед-

ствията от нарастващото неравенство са точно такива, каквито Маркс пред-
вижда: класовата борба отново е налице.

Световната работническа класа става все по-гневна и все по-настоятелно 
изисква дължимото си от глобалната икономика. От долните етажи на Аме-
риканския конгрес, през улиците в Атина, до производствените конвейери в 
Китай политическите и икономическите събития понастоящем се оформят от 
ескалиращото напрежение между капитала и труда до степен, напомняща за 
комунистическите революции на XX век.

Развитието на тази борба ще повлияе на посоката на глобалната икономи-
ческа политика, на бъдещето на социалната държава, на политическата стабил-
ност в Китай и управляващите по целия свят.

Какво би казал Маркс днес? Вероятно някаква разновидност на „Нали ви 
казах…“, коментира Ричърд Уолф, икономист в нюйоркския университет New 
School. „Разликата в доходите генерира такова социално напрежение, каквото 
не съм виждал през целия си живот.“

Напрежението между икономическите класи в САЩ безспорно нараства. 
Масово се счита, че обществото е разделено на 99% „обикновени“ хора, борещи 
се за оцеляването си, и 1% богаташи с връзки и привилегии, които с всеки из-
минал ден стават все по-богати.

Според проучване на Pew Research Center от миналата година, 2/3 от рес-
пондентите са убедени, че в САЩ има „силен“ или „много силен“ конфликт 
между бедни и богати. Процентът на респондентите с това мнение е нараснал с 
19 пункта в сравнение с 2009 г., което прави различието в доходите най-значи-
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мият разделящ фактор в обществото.
Налице са знаци, че новото класово разделение в Америка е променило 

дебата за икономическата политика на държавата. „Икономиката на просмук-
ването“, която проповядва, че успехът на единия процент ще се отрази положи-
телно на останалите 99%, е подложена на жестоки критики.

Дейвид Медлънд, директор на вашингтонския мозъчен тръст „Център за 
американски прогрес“, е убеден, че президентската кампания от 2012 е възоб-
новила фокуса върху повторното изграждане на средната класа и търсенето на 
различен икономически дневен ред, който да постигне тази цел. „Целият начин, 
по който мислим за икономиката, в момента се преосмисля“, коментира той. 
„Усещам, че в момента се случва фундаментална промяна.“

Новата класова борба е още по-ожесточена във Франция.
Миналия май, докато финансовата криза и съкращенията в бюджета на-

правиха разделението между бедни и богати още по-очевидно за много обик-
новени граждани, във Франция дадоха своя глас за социалиста Франсоа Оланд, 
който навремето бе заявил: „Не харесвам богатите.“ Оказа се, че той държи на 
думата си.

Ключов успех за неговата кампания бе заканата му да вземе още от бога-
тите, за да поддържа социалната държава във Франция. Неговите планове бяха 
да повиши данъка върху доходите за най-богатите до 75%. Макар че тази идея 
отпадна благодарение на Конституционния съвет на държавата, понастоящем 
Оланд обмисля нови начини да наложи подобна мярка.

Междувременно президентът насочи правителството към обикновения 
човек. Той отхвърли непопулярното решение на своя предшественик за увели-
чение на пенсионната възраст, като я свали отново на 60 години за някои работ-
ници. Голяма част от френското население иска Оланд да отиде дори по-далеч.

„Предложението на Оланд за данъчна реформа трябва да бъде първата 
стъпка на правителството към признаването на факта, че капитализмът в нас-
тоящата му форма е толкова несправедлив и нефункционален, че рискува да се 
провали при липсата на по-съществени реформи“, коментира Шарлот Буланже, 
мениджър по развитието на НПО.

Тактическите ходове на Оланд обаче предизвикват недоволството на капи-
талистическата класа – и вместо да плащат, френските богаташи масово бягат, 
вземайки така необходимите работни места и инвестиции със себе си.

Разделението между бедни и богати вероятно обаче е най-критично в Ки-
тай. Засилващата се класова борба не е просто феномен на бавноразвиващия 
се, изпълнен с дългове, индустриализиран свят. Дори в бързоразрастващите 
се изгряващи икономики напрежението между бедни и богати се превръща в 
проблем от първостепенно значение за управляващите.

Противно на това, в което вярват много недоволни американци и европей-
ци, Китай не е рай за работниците. „Желязната купа ориз“ – практиката от ера-
та на Мао за гарантиране на работа за цял живот – си отиде заедно с маоизма, а 
по време на ерата на реформите работниците имаха все по-малко права.

Въпреки че заплатите в големите китайски градове са нараснали значи-
телно, пропастта между бедните и богатите е изключително голяма. Друго из-
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следване на Pew Research разкрива, че близо половината китайски респонденти 
считат разликата в доходите за много голям проблем, а 8 от 10 души са съгласни 
с твърдението, че в Китай „богатите стават все по-богати, а бедните обедняват 
все повече“.

Недоволството достига крайни предели в китайските производствени 
градчета като Шенжен. Изправени пред дълго работно време, растящи цени, 
безразлични мениджъри и често закъсняващи заплати, работниците започват 
да се държат като истински пролетариат.

Ако правителството не предприеме по-активни мерки за подобряването 
на тяхното състояние, трудещите се ще стават все по-склонни да поемат иници-
ативата в собствените си ръце. Това може би дори вече се случва.

Проследяването на недоволството сред работниците в Китай е трудно, ала 
експертите са убедени, че то определено нараства. Новото поколение работни-
ци в производството е по-открито в исканията си за по-добри заплати и усло-
вия на труд.

До този момент правителството демонстрира смесени реакции – управля-
ващите повишиха минималните работни заплати, за да покачат доходите, ко-
ригираха трудовото право, осигурявайки по-голяма защита на работниците и в 
някои случаи дори им позволиха да стачкуват. Ала правителството все още не 
одобрява независимата активност на работниците.

Подобни действия ограбват доверието на китайския пролетариат. „Пра-
вителството мисли повече за компаниите, отколкото за нас“, оплакват се ра-
ботниците. Ако Си Дзинпин не реформира икономиката, така че обикновените 
китайци да се възползват повече от растежа на нацията, той рискува да предиз-
вика голямо социално недоволство.

Маркс би предсказал точно такъв резултат.
Когато пролетариатът осъзнае общите си класови интереси, той би от хвър-

лил несправедливата капиталистическа система и би я заменил с нова, социа-
листическа страна на чудесата. Комунистите „открито заявяват, че целите им 
могат да бъдат постигнати само чрез насилствено отхвърляне на всички същес-
твуващи социални условия“, пише Маркс.

„Пролетариатът няма какво да губи, освен веригите си.“ И има известни 
признаци, че трудещите се по света стават все по-нетърпеливи по отношение 
на своите неясни перспективи. Десетки хиляди излязоха на улиците на градове 
като Мадрид и Атина, протестирайки срещу рекордните нива на безработица и 
мерките за икономии, които правят ситуацията още по-тежка.

И все пак до този момент революцията на Маркс така и не се реализи-
ра. Работниците имат общи проблеми, но те не се сплотяват, за да ги решат. 
Движението за окупация на Уолстрийт скоропостижно се спихна без особен 
резултат. Според Жак Рансиер, експерт по марксизма в Парижкия университет, 
протестиращите не се стремят да заменят капитализма с друг строй, както е 
предсказал Маркс, а само да го реформират.

„Не виждаме протестиращите класи да призовават за отхвърляне или раз-
рушение на съществуващата социоикономическа система“, обяснява той. „Това, 
което класовият конфликт поражда сега, са призиви да бъде променена систе-
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мата така, че тя да стане по-жизнеспособна и устойчива в дългосрочен план 
чрез преразпределение на създаваното богатство.“

Но въпреки тези призиви сегашните икономически политики продължа-
ват да подхранват класовото напрежение. Обременените с дългове европейски 
страни не спират да свиват програмите за социални помощи, дори след нараст-
ването на безработицата и спада на растежа.

В повечето случаи избраното решение за справяне с недостатъците на ка-
питализма е още повече капитализъм. Политиците в Рим, Мадрид и Атина са 
под натиск от притежателите на бонове да ликвидират защитата на работни-
ците и още повече да дерегулират локалните си пазари. Оуен Джоунс, автор на 
книгата „Демонизацията на работническата класа“, нарича това „класова война 
отгоре надолу“.

И малцина са тези, които могат да ѝ попречат.
Възникването на глобалния пазар на труда направи практически беззъби 

профсъюзите в развитите страни. Политическата левица, избутвана вдясно от 
яростния стремеж към максимално свободен пазар на Маргарет Тачър и Ро-
налд Рейгън, не е предложила достоен за доверие алтернативен курс.

„Практически всички прогресивни или клонящи вляво партии в някакъв 
момент са допринесли за възхода и огромния мащаб на финансовите пазари, 
както и за свиването на системите за социална подкрепа, целейки да докажат, 
че са способни на реформи“, отбелязва Рансиер.

„Бих казал, че перспективите на лейбъристки или социалистически пар-
тии или правителства, независимо къде са, да преконфигурират в сериозен ма-
щаб настоящата икономическа система – а още по-малко да я отхвърлят изцяло 
– са практически нищожни.“

Което ни води до една изключително плашеща перспектива: може би 
Маркс не само е диагностицирал правилно недостатъците на капитализма, но 
и резултата от тези недостатъци.

Ако политиците не открият нови методи за гарантиране на справедливи 
икономически възможности, може би пролетариите от всички страни наисти-
на ще се обединят. И Маркс може би ще получи закъснялата си отплата.

Източник:  
http://business.time.com/2013/03/25/marxs-revenge-how-class-struggle-is-shaping-the-world/
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Европейският съюз дължи своето съществуване 
на усилията на политическите елити, които мо-

гат да разчитат на пасивната подкрепа на своите по-
вече или по-малко индиферентни народи дотогава, 
докато хората приемат, че Съюзът съответства и на 
икономическите им интереси. В очите на гражданите 
Съюзът се легитимира предимно чрез своите иконо-
мически резултати, а не затова, че изпълнява поли-
тическата им воля. Това се обяснява не само с исто-
рията на възникването, а и с правното устройство на 
тази уникална формация. Европейската централна 
банка, Комисията и Европейският съд, въпреки че са 
най-малко обект на демократичен контрол, се намес-
ват много активно във всекидневния живот на евро-
пейските граждани в продължение на десетилетия. 
Нещо повече, Европейският съвет, който е много 
деен по време на сегашната криза, е съставен от ръ-
ководителите на правителства, от които граждани-
те очакват да отстояват техните национални интере-
си в далечния Брюксел. Накрая, предполагаше се, че 
поне Европейският парламент ще изгради мост меж-
ду политически конфликтните мнения на национал-
но равнище и важните решения, които се приемат в 
Брюксел, но по този мост почти няма движение.

Следователно на европейско равнище и днес съ-
ществува пропаст между мнението и волята на граж-
даните, от една страна, и политиките, които се провеж-
дат за решаване на неотложните проблеми, от друга 
страна. Това обяснява защо концепциите за Европей-
ския съюз и идеите за бъдещето му развитие са неясни 
за обикновените хора. Информираните мнения и ар-
тикулираните позиции в голямата си част са монопол 
на професионални политици, икономически елити и 

ДЕМОКРАЦИЯ, СОЛИДАРНОСТ И 
ЕВРОПЕЙСКАТА КРИЗА
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в Германия и в други страни.
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заинтересувани учени; дори известни интелектуалци, които обикновено участ-
ват в дебатите по горещи проблеми, не ги чувстват като свои собствени мнения 
и позиции1. По време на сегашната криза евроскептичните нагласи, причините 
за които във всяка страна са различни и доста полярни, стават все по-обхватни 
във всички страни членки. Тази тенденция може да бъде важен факт, с който се 
съобразяват политическите елити. В действителност обаче нарастващата съпро-
тива не е решаваща за актуалния курс на сегашния европейски политически про-
цес, който не се покрива изцяло с политическия процес на национално равнище. 
Актуалният курс на управлението на кризата се формира и провежда главно от 
широк кръг прагматични политици, които гонят печалби, но нямат всеобхватна 
перспектива. Те са ориентирани към „Повече Европа“, защото искат да избягнат 
много по-драматичната и скъпа алтернатива – отказване от еврото.

В първата част на моята лекция ще разгледам технократичната дилема, в коя-
то е въвлечен проектът за развитие на Европейския икономически и валутен съюз, 
очертан от европейските институции в пътната карта (І). Във втората част ще из-
ложа алтернативните стъпки към наднационална демокрация в ядрото на Европа 
и препятствията, които ще се наложи да се преодоляват по този път (ІІ). Главната 
трудност е липсата на солидарност и затова в последната, философска по същест-
во, част обяснявам това трудно, автентично политическо понятие (ІІІ).

І.

Поради относителната си отдалеченост от националните публични сфе-
ри Комисията, Президентството на Съвета и Централната европейска банка, 
на брюкселски жаргон известни като „институциите“, са най-малко обект на 
легитимен контрол. Така беше през декември 2012 г., когато представиха пър-
вия детайлизиран документ, в който Европейският съюз очертава програма за 
средносрочни и дългосрочни реформи, за да се преодолеят сегашните повече 
или по-малко мудни реакции в критични ситуации2. В този разширен график 
вниманието вече не е фокусирано върху причините, които след 2010 г. свърз-
ваха глобалната банкова криза с порочния кръг на свръхзадлъжнели европей-
ски държави и декапитализирани банки, рефинансиращи се взаимно. Важният, 
но доста закъснял подробен план, наречен Blueprint, насочва вниманието към 
вградените във Валутния съюз структурни причини.

Европейският икономически и валутен съюз се формира през 1990-те 
години в съответствие с либералните идеи на Пакта за стабилност и растеж. 
Валутният съюз се разглежда като опора на икономическа конструкция, коя-
то стимулира свободната конкуренция между пазарните играчи, пресичащи 
националните граници без препятствия; той е организиран в съответствие с 
общи правила, обвързващи всички държави членки3. Дори без инструмента 
девалвация на националните валути, какъвто не съществува в един валутен 
съюз, разликата в равнището на конкурентоспособност между националните 
икономики се очаква да се преодоляват по взаимно съгласие. Погрешно се ока-
за обаче предположението, че неограничената конкуренция в съответствие с 
честни правила ще доведе до уеднаквяване на разходите за труд и на равнищата 
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на просперитет и по този начин ще отпадне необходимостта от обща финансо-
ва, икономическа и социална политика. Защото оптималните условия за единна 
валута в еврозоната не са задоволителни, а структурните дисбаланси между 
националните икономики, които съществуват от самото начало, се изостриха 
още повече; те дори ще продължават да се изострят, тъй като европейският по-
литически модел не скъсва с принципа, че всяка държава членка е суверенна да 
взема решения в съответните политически сфери, без да се съобразява с дру-
гите страни членки, с други думи, изключително от гледна точка на своята на-
ционална перспектива4. Въпреки някои компромиси, германското федерално 
правителство продължава да се придържа към тази догма.

Прави чест на Комисията и на Председателството на Съвета, че посочиха 
действителната причина за кризата, а именно – сгрешения проект на Валутния 
съюз, който въпреки всичко продължава да се самоосъзнава като съюз на су-
веренни държави (като „Herren der Vertage“ – „господари на закона“). Според 
споменатия по-горе проект за реформи, т.нар. Blueprint, три основни, макар 
и мъгляво формулирани цели следва да се реализират до края на петгодиш-
на пътна карта. Първо, общо приемане на политически решения на равнище 
Европейски съюз въз основа на „интегрирани правила“ за координиране на 
фискалната, бюджетната и икономическата политика на отделните държави5. 
Това изисква споразумение, което да не допуска икономическата политика на 
една държава членка да влияе негативно върху икономиката на друга държава 
членка. Второ, общ бюджет, основан върху правото на ЕС да налага данъци 
и да има европейска финансова администрация, насочени към специфичните 
за отделните страни програми за стимулиране на растежа. Това би определило 
сферите на селективно фокусирани публични инвестиции, за да се преодолеят 
структурните дисбаланси в рамките на Валутния съюз. Накрая, очаква се обли-
гациите в евро и фондът за погасяване на дълга да направят възможна частич-
на колективизация на държавните дългове. Това би освободило Европейската 
централна банка от задължението да предпазва отделните държави в еврозона-
та от спекулации, каквито напоследък се допускат на неформална основа.

Тези цели биха могли да се реализират само ако се приемат трансгранични 
разплащания със съответните транснационални преразпределителни последи-
ци. Затова от гледна точка на конституционното изискване за легитимност Ва-
лутният съюз трябва да се превърне в реален политически съюз. Разбира се, с 
такава цел докладът на Комисията предлага Европейският парламент да поеме 
тези функции и коректно декларира, че по-тясното „междупарламентарно съ-
трудничество самò по себе си … не осигурява демократична легитимност на ре-
шенията на ЕС“ 6. От друга страна, Комисията се съобразява с резервираността 
на правителствените ръководители и затова така стриктно се придържа към 
принципа за изчерпване на сегашната законова база на Лисабонския договор, 
който предвижда предаването на компетенции от национално на европейско 
ниво да се осъществява постепенно и плавно7.

Очевидно целта е ревизията на договорите да се отлага до самия край. В 
краткосрочен и средносрочен план приоритет за Комисията са разширяване на 
нейния управленски капацитет и съответно на базата за легитимация на ней-
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ните решения. Така оптималната демократизация се представя като обещана 
светлина в края на тунела. Наднационалната демокрация си остава декларира-
на на хартия дългосрочна цел. Но отлагането на демокрацията е твърде опасна 
стъпка. Ако поражданите от пазара икономически ограничения се регулират 
от гъвкава и неограничена европейска технокрация, постепенният унифика-
ционен процес, планиран за, а не от хората, е изправен пред риска да забуксува 
и да спре, преди да бъде постигната прокламираната цел за ребалансиране на 
изпълнителната и на парламентарната власт. Без демократично приет закон и 
без обратна връзка с притискащата динамика на политически мобилизирани 
публична сфера и гражданско общество политическото управление няма им-
пулса и силата да сдържа и да пренасочва безапелативно ориентирания към 
печалба инвестиционен капитал към социално съвместими сфери. Както днес 
се наблюдава, властите все повече и повече се поддават на неолибералните об-
разци на политиката. Една технокрация без демократични корени не би имала 
мотивация да придава достатъчна тежест на исканията на електората за спра-
ведливо разпределение на доходите и на собствеността, за сигурност, общест-
вени услуги, колективно благополучие, когато те са в конфликт със системните 
изисквания за конкурентоспособност и икономически растеж8.

Обобщавайки анализа, стигаме до дилемата между, от една страна, иконо-
мическата политика за запазване на еврото и, от друга страна, политическите 
стъпки към по-тясна интеграция. Стъпките, необходими за постигане на тази 
цел, не са популярни и се натъкват на спонтанна масова съпротива. Плановете 
на Комисията отразяват изкушението по технократичен маниер да се запълни 
пропастта между икономическата необходимост и онова, което изглежда поли-
тически постижимо само отделно от избирателите. Този подход крие опасност-
та от разширяване на пукнатината между консолидиращите регулаторни ком-
петенции, от една страна, и необходимостта да се легитимира по демократичен 
начин тази увеличаваща се власт, от друга страна. Под напора на технократич-
ната динамика Европейският съюз би стигнал до съмнителния идеал на една 
приспособена към пазара демокрация, която би била дори по-безпомощна пред 
императивите на пазара, защото ѝ липсва опората на политически чувствител-
ното и възбудимо гражданско общество. Вместо това управленският капацитет, 
който сега липсва, макар че е необходим за функциониране на Валутния съюз, 
може и трябва да бъде централизиран само в рамките на една наднационална и 
демократична политическа общност.

ІІ.

Каква обаче е алтернативата на по-нататъшната интеграция върху осно-
вата на сегашния модел на административен федерализъм? Нека най-напред да 
разгледаме онези очертаващи посоката решения, които ще трябва да се вземат в 
самото начало на пътя, водещ към наднационална демокрация в Европа. На пър-
во място е необходимо съгласувано решение – Европейският валутен съюз да 
прерасне в Политически съюз (разбира се, той трябва да бъде отворен за присъе-
диняване и на други държави – членки на ЕС, в частност Полша). Тази стъпка в 
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началото ще доведе до сериозна диференциация на център и периферия в Съюза. 
Осъществяването на необходимите промени в европейските договори ще зависи 
по същество от съгласието на страните, които ще предпочетат да не се присъе-
диняват. В най-лошия случай принципната съпротива ще трябва да се преодолее 
само чрез преосноваване на Съюза (базиран на съществуващите институции).

Решението за такъв център на Европа означава нещо повече от следваща 
еволюционна стъпка в трансфера на специфични суверенни права. С установя-
ването на общо икономическо правителство червената линия на класическото 
разбиране за суверенитета ще бъде премината. Идеята, че националните дър-
жави са „суверенните субекти на договорите“, ще трябва да бъде изоставена. 
От друга страна, стъпките към наднационална демокрация не трябва да се въз-
приемат като преход към „Съединени европейски щати“. „Конфедерация“ или 
„Федерална държава“ е фалшива алтернатива (и специфичен отглас от консти-
туционните дискусии в Германия през ХІХ век)9. Националните държави мо-
гат да съхранят своя интегритет като държави в рамките на наднационалната 
демокрация, запазвайки ролята си както в управлението, така и в защитата на 
гражданските свободи10.

На процедурно равнище детронирането на Европейския съвет би ознаме-
нувало превключване от междуправителствен към общностен метод. Тъй като 
законодателната процедура, в която Парламентът и Съветът участват на равно 
основание, не е станала общо правило, Европейският съюз изпитва недостиг на 
легитимност в сравнение с всички международни организации, основани вър-
ху договори между държави. Този недостиг се обяснява с асиметрията между 
об хвата на демократичния мандат на всяка държава членка и обхвата на компе-
тенциите на организацията, изискваща съгласие от всички участващи държави11. 
Гражданите в отделните страни имат усещането, че политическата им съдба се 
определя от чуждестранни правителства, представляващи интересите на други 
нации, и все по-малко от правителство, зависещо само от собствения им демо-
кратичен вот. Този дефицит на подотчетност се подсилва още и от факта, че пре-
говорите в Европейския съвет се провеждат скрито от обществения поглед.

Общностният метод е за предпочитане не само по нормативни причини, 
а и за да се повиши ефективността. Той помага да се преодолее националният 
партикуларизъм. В Съвета, а също и в интерпарламентарните комитети, пред-
ставителите, които са задължени да отстояват национални интереси, трябва 
просто да се пазарят за компромиси при съгласуване на непримирими пози-
ции. Обратно, депутатите в Европейския парламент, които се делят на парла-
ментарни групи, се избират според партийната им принадлежност. Ето защо 
в зависимост от формирането на европейската партийна система процесът на 
вземане на политически решения в Европейския парламент може да протича на 
базата на интереси, надхвърлящи националните граници.

Има фундаментални решения, необходими за трансформиране на Валут-
ния съюз в Политически съюз, които няма да попаднат в капана на технокра-
цията. Все пак това ще изисква да се преодолее високото, почти непреодолимо 
препятствие – промяната на основния закон. Първата стъпка – свикване на 
събрание, упълномощено да ревизира договорите, трябва да направи Евро-
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пейският съвет, т.е. институцията, която е най-малко пригодена за уравнове-
сени общи решения. Това няма да е леко решение за членовете на Европейския 
съвет, които същевременно са и ръководители на национални правителства. 
От една страна, мисълта, че може да бъдат отзовани, вече ги кара да се ужасяват 
пред тази непопулярна стъпка; нещо повече, те нямат никакъв интерес да се 
обезвластяват сами. От друга страна, те няма да могат да игнорират до безкрай-
ност икономическите потребности, които рано или късно ще изискват по-ната-
тъшна интеграция или поне да се демонстрира избор между болезнени алтерна-
тиви. Сега германското правителство настоява националните администрации 
да дадат предимство на стабилизирането на бюджетите на отделните държави, 
главно за сметка на техните социалноосигурителни системи, обществени услу-
ги и колективни облаги. Заедно с шепа по-малки „страни донори“ то отхвърля 
искането на останалите членове за целенасочени инвестиционни програми и за 
форма на обща финансова отговорност, която би намалила лихвените процен-
ти на държавните ценни книжа на поразените от кризата страни.

В тази ситуация германското правителство държи в своите ръце ключа 
към съдбата на Европейския съюз. Ако сред страните членки има правителст-
во, способно да поеме инициативата за ревизия на договорите, това е именно 
германското правителство. Разбира се, другите правителства биха поискали 
помощ въз основа на солидарността само ако са готови да предприемат допъл-
нителни стъпки за трансфер на съответни суверенни права на европейско рав-
нище. В противен случай всяка помощ на базата на солидарността би била в 
противоречие с демократичния принцип, според който законодателството за 
облагане с данъци трябва да обхваща и решението как да се разположат и в чия 
полза да бъдат използвани фондовете. И така, главният въпрос е дали Германия 
е не само в позицията да поеме инициативата, а също така и дали тя би има-
ла интерес да го направи. Конкретно, аз търся специфичен германски интерес, 
надхвърлящ интересите на всички страни членки (като заинтересуваност от 
икономическите изгоди от стабилизиране на Валутния съюз или заинтересу-
ваност от запазване на европейското влияние в международния политически 
дневен ред във възникващото мултикултурно световно общество, влияние, ко-
ето във всеки случай намалява)12.

Под въздействие на шока от поражението през 1945 г. и на моралната ка-
тастрофа от Холокоста, за да възстанови разрушената от собствените ѝ действия 
международна репутация, Германската федерална република беше принудена да 
поощрява съюза с Франция и да провежда курс на обединение на Европа. Трябва 
да се добави и това, че обкръжението от европейски страни, намиращи се под хе-
гемонната протекция на Съединените щати, създаваше среда, в която за пръв път 
германското население като цяло можеше да придобие либерално съзнание. Тази 
трудна трансформация на политическия манталитет, който в старата Федерална 
република в продължение на десетилетия беше в плен на съдбовна приемственост, 
не може да се приеме за даденост. Обратът в нагласите се появи в тандем с пред-
пазливи колективни действия за придвижване на обединението на Европа. Нещо 
повече, успехът на тази политика беше важно предварително условие за решаване 
на дългосрочен исторически проблем, който ме занимава на първо място.
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След основаването на германската империя през 1871 г. Германия придоби 

фаталния „полухегемонен статут“ в Европа – по думите на Людвиг Дехиос „тя 
беше твърде слаба, за да господства на континента, но достатъчно силна, за да 
върви по собствен път“13. В интерес на Германия е да не допуска съживяване-
то на тази дилема, която беше преодоляна само благодарение на европейското 
обединение. Затова европейският въпрос, изострен от кризата, въвлича Герма-
ния и във вътрешно политическо предизвикателство. Лидерската роля, която се 
пада на Германия днес по демографски и икономически причини, води не само 
до събуждане на исторически призраци навсякъде около нас, но също и до из-
кушението да изберем едностранен национален курс или дори да изпаднем под 
властта на фантазиите за „Германска Европа“ вместо „Германия в Европа“. Ние, 
германците, трябва да извлечем поуки от катастрофите през първата половина 
на двадесетия век – в наш национален интерес е постоянно да отхвърляме ди-
лемата на полухегемонния статут, поддържането на който е трудно постижимо, 
без да се влезе в конфликти. Постижението на Хелмут Кол не се състои в обеди-
нението и възстановяването на определена национална нормалност per se, а във 
факта, че това щастливо събитие беше съпроводено с настойчиво провеждане 
на политика, която свързва здраво Германия в Европа.

Германия не само има интерес от политика на солидарност; аз мисля, че тя 
има съответно нормативно задължение. Клаус Офе се опитва да защити тази теза с 
три спорни аргумента. Досега Германия е спечелила най-много от единната валута, 
увеличавайки своя експорт. Поради този превишен експорт Германия допринася 
за влошаване на икономическите дисбаланси във Валутния съюз и в качеството си 
на една от причините за това е част от проблема. Самата Германия дори печели от 
кризата, защото повишаването на лихвените проценти на държавните ценни кни-
жа на поразените от кризата страни се съпровожда от намаляване на лихвените 
проценти за германските ценни книжа14. Дори ако приемем тези аргументи, не е 
така лесно да се обясни нормативната предпоставка, че асиметричните ефекти на 
политически нерегулираните взаимозависимости между националните икономи-
ки обхващат и задължението да се действа в солидарност.

ІІІ.

Това ме отвежда към последния, по същество философски въпрос: какво 
означава да демонстрираме солидарност и кога имаме право да се позоваваме 
на солидарността? С едно малко упражнение по концептуален анализ имам на-
мерение да реабилитирам апелите към солидарност, отхвърляйки обвинения-
та, които „реалистите“ имат навика да отправят срещу тях, че били натоварени 
с неуместни морални изисквания или само с добри намерения. Нещо повече, 
демонстрацията на солидарност е политически акт и в никакъв случай не е 
форма на морална безкористност, която погрешно се поставя в политически 
контекст. Солидарността губи фалшивата видимост като неполитическа, щом 
се научим как да различаваме задълженията да проявяваме солидарност както 
от моралните, така и от правните задължения. „Солидарност“ не е синоним на 
„справедливост“ както в моралния, така и в правния смисъл на този термин.
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Ние наричаме моралните и правните норми „справедливи“, когато те регу-
лират практики, които са от еднакъв интерес за всички засегнати. Справедливи 
са нормите, които осигуряват еднакви свободи за всички и еднакво уважение 
към всекиго. Разбира се, има също и специфични задължения. От роднини, 
съседи или колеги в определени ситуации може да се очаква по-голяма или раз-
лична по вид помощ, отколкото от непознати. Такива специални задължения 
обхващат като цяло определени социални отношения. Например родителите 
не изпълняват своя дълг, когато пренебрегват здравето на своите деца. Разбира 
се, обхватът на тези позитивни задължения често е неопределен; той варира 
в зависимост от вида, повторяемостта и важността на съответните социални 
отношения. Когато далечен роднина след десетилетия отново се свързва с из-
ненадания си братовчед и го затруднява с искане за голяма финансова помощ, 
защото е изпаднал в извънредна ситуация, той едва ли може да се позове на 
морални задължения, а в най-добрия случай би се позовал на някаква „етич-
но“ обоснована връзка със семейните отношения (по терминологията на Хегел 
– вкоренени в „Sittlichkeit“, или „етичния живот“). Принадлежността към се-
мейството в широкия смисъл на пръв поглед (prima facie) обяснява дълга да се 
помогне, но само в случаите, когато актуалните отношения пораждат очакване, 
че например помоленият за помощ братовчед може да разчита на подкрепа от 
своя роднина, ако той самият изпадне в подобна ситуация.

Следователно това е основаното на доверие Sittlichkeit в неформалните 
социални отношения, което при условие на предвидима реципрочност изис-
ква един индивид „да гарантира“ за другите. Подобни „етични“ задължения са 
заложени във връзките в съществуваща отпреди общност, типично семейни 
връзки, проявяващи три черти. Те се основават на строги или пресилени изис-
квания, които отиват отвъд моралните или правните задължения. От друга 
страна, когато се стигне до необходимата мотивация, претенциите към соли-
дарността са по-малко строги, отколкото категоричната сила на моралния дълг; 
нито пък съвпадат с принудителния характер на закона. Моралните разпореж-
дания трябва да се изпълняват поради респекта към очертаните норми сами 
по себе си, независимо от съгласието на другите лица, като се има предвид, че 
гражданското подчинение на закона е обусловено от факта, че санкциониращата 
власт на държавата осигурява общо съгласие. Накрая, етичният дълг, обратно, 
нито може да бъде наложен със сила, нито пък е безусловно задължителен. Той 
зависи от очакванията за реципрочна благосклонност – и от времевия обхват 
на доверието в тази реципрочност.

В това отношение неналоженото със сила етично поведение също се покрива 
със средно- и дългосрочния интерес на индивида. Именно в този аспект Sittlichkeit 
има нещо общо със солидарността. Солидарността обаче не може да разчита на 
предполитически общности, каквато е семейството, а само на политически асо-
циации или на споделени (общи) политически интереси. Поведение, основано на 
солидарността, предполага политически контексти на живота, контексти, които 
са юридически организирани и в този смисъл изкуствено създадени15. Това обяс-
нява защо кредитът на доверие, предполаган от солидарността, не е така силен, 
както при етичното поведение, защото този кредит не се опира на съществува-
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нето на привидно естествена общност. Липсващият елемент при солидарността е 
традицията на съществуващите отпреди етични отношения.

Второ, онова, което придава специфика на солидарността, е преди всичко 
настъпателният характер на натиска или дори борбата за оправдаване на обе-
щанието, заложено в претенциите на всеки политически порядък за легитим-
ност. Тази ориентация към бъдещето става особено ясна, когато солидарността 
е необходима в процеса на социална и икономическа модернизация, за да се 
приспособи свръхнатовареният капацитет на съществуващата политическа 
рамка, т.е. ерозиращите политически институции да се приспособят към инди-
ректната сила на всеобхватните системни, главно икономически взаимозави-
симости, усещани като ограничаване на всичко, което трябва да бъде достъпно 
за политически контрол от демократичните граждани. Тази офанзивна семан-
тична черта на солидарността, приложена към политиката, може да се разбере, 
като се премине от неисторичното обяснение към историята на това понятие.

Понятието „солидарност“ се появява най-напред в ситуация, в която ре-
волюционерите призоваваха към солидарност в смисъла на спасителна рекон-
струкция на отношенията на реципрочна подкрепа, познати, но заличени от 
надминалия ги процес на модернизация16. Докато „справедливост“ и „неспра-
ведливост“ вече бяха във фокуса на дискусията в първата образована циви-
лизация, понятието „солидарност“ е изненадващо новопоявило се. Въпреки че 
терминът може да бъде открит в римския закон за дълговете, едва след Френ-
ската революция от 1789 г. той постепенно придобива политическо значение, 
макар и първоначално във връзка с лозунга „братство“.

Бойният вик „братство“ e продукт на хуманистичната генерализация на 
специфичния начин на мислене, породен от всички основни световни рели-
гии, а именно интуицията, че нечия локална общност е част от универсалната 
общност на всички вярващи. Това е бекграундът на „братство“ като ключово 
понятие в секуларизираната религия на човечеството, което понятие беше ра-
дикализирано и обединено с понятието „солидарност“ през първата половина 
на деветнадесетия век от ранния социализъм и от католическите социални уче-
ния. Дори Хайнрих Хайне все още използваше понятията „братство“ и „соли-
дарност“ повече или по-малко като синоними17. Двете понятия се обособяват в 
хода на социалните катаклизми при настъпващия промишлен капитализъм и 
зараждащото се работническо движение. Заветът на юдео-християнската ети-
ка за братство в понятието „солидарност“ се слива с републиканизма, който 
произхожда от Рим. Ориентацията към спасение или еманципация се слива с 
търсената правна и политическа свобода18.

Към средата на ХІХ век ускорената функционална диференциация на 
обществото породи широки взаимозависимости в един все още силно патер-
налистичен и професионално стратифициран всекидневен свят. Под натиска 
на тези реципрочни функционални зависимости другите форми на социална 
интеграция се разпадат и водят до класови антагонизми, които накрая бяха ов-
ладени само в разширените форми на политическа интеграция в рамките на 
националната държава. Апелите към солидарност исторически се появяват в 
динамиката на новите класови борби. Организациите на работническото дви-
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жение с техните добре обосновани призиви към солидарност реагират в случа-
ите, пораждани от факта, че системните, главно икономически принуди изли-
зат извън рамките на старите отношения на солидарност. Очакваше се насила 
откъснатите от социалната си среда калфи, работници, наемници и надничари 
да се обединят в съюз извън системно генериращите конкуренция отношения 
на трудовия пазар. Противопоставянето между социалните класи на индустри-
алния капитализъм беше институционализирано в рамките на демократично 
конституираните национални държави.

Европейските държави придобиха днешните си форми на държави на бла-
годенствието едва след две катастрофални войни. В хода на икономическата 
глобализация те се оказаха подложени на експлозивен натиск на икономически 
взаимозависимости, пресичащи тихомълком националните граници. Систем-
ните насилия отново разрушават установените отношения на солидарност и 
ни принуждават да реконструираме оспорваните форми на политическа ин-
теграция в националната държава. Днес неконтролируеми и непредвидими 
обстоятелства в системата на капитализма, управлявана от неограничени фи-
нансови пазари, се трансформират в напрежения между страните – членки на 
Европейския валутен съюз. Ако някой желае да запази Валутния съюз, трябва 
да разбере, че при дадените структурни дисбаланси между националните ико-
номики вече не е достатъчно да се предоставят заеми на свръхзадлъжнелите 
страни, за да може всяка страна да подобри своята конкурентоспособност със 
собствени сили. Вместо това е необходима солидарност, необходимо е колек-
тивно усилие със споделена политическа перспектива да се постигне растеж и 
конкурентоспособност в еврозоната като цяло.

Такива усилия ще се изискват от Германия и от няколко други страни, кои-
то трябва да предприемат действия с краткосрочни и средносрочни негативни 
преразпределителни ефекти, които обаче съответстват на техния дългосрочен 
интерес. Това е класически пример за солидарност, поне в концептуалния ана-
лиз, който представих.
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Можем да обсъждаме както причините, които 
оправдават военна намеса в Сирия, така и са-

моличността на заинтересуваните страни и цели-
те им. Използването на химически оръжия в Дамаск 
днес изглежда вече е доказано, но кой носи отговор-
ността за това не е изяснено. Западните правителства 
обявиха, че този акт ще доведе до военна намеса от 
тяхна страна. Подобно условие може да предизвика 
само манипулации и провокации, военната история 
е богата на епизоди като този, приписването на неху-
манни действия на една от воюващите страни пома-
га да се стовари позорът върху нея и по този начин 
да се отървете от неприятностите. Без да се прове-
де щателно разследване, не могат да бъдат разсеяни 
съмненията относно самоличността на извършителя. 
В съвременния свят Съветът за сигурност на ООН е 
оправомощеният да взема решение за военна наме-
са. Тази институция не е поставена над всякакви кри-
тики: в постоянния си вид Съветът е съставен не от 
представители на всички континенти или на по-го-
лямата част от населението на света, а от победители-
те във Втората световна война. С други думи, той въ-
плъщава правото на най-силните. Сега вземането на 
решение е блокирано от ветото на двама от негови-
те постоянни членове – Русия и Китай; всички него-
ви постоянни членове са се възползвали от това пра-
во в миналото. Извън Съвета би могло проблемът да 
се консултира с Общото събрание на Организацията 
на обединените нации, чието одобрение поне ще поз-
воли да се оправдае намесата. Но гласуването за одо-
брение на военна намеса не е сигурно. Въпреки че от-
падна идеята да се иска съгласието на Г-20 – Клуба на 
двадесетте най-мощни държави в света: и там отново 

СИРИЯ: ПРИЛАГАНЕТО НА СИЛА 
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няма гарантирано мнозинство. Тогава се тръгна към решението да се действа 
от името на една „общност от доброволци“, дори и ако тя се състои от само две 
страни – САЩ и Франция.

Вярно е, че подобен избор беше приет за Косово и Ирак, но тези прецеденти 
не обосновават нищо: бламираме институциите, които сами сме създали! Меж-
дународните правила важат за всички, с изключение на постоянните членове на 
Съвета за сигурност, това е истината! Тези интервенции се основават на военните 
възможности на участващите страни. Според американския президент страна-
та му е натоварена с универсална мисия „като най-могъщата държава в света“. 
Френският президент обосновава така решението си да се намеси в Сирия: „Мал-
ко са страните, които имат капацитет за налагане на санкции с подходящи сред-
ства. Франция е една от тях.“ Излиза, че в основата на закона винаги е силата.

Преди сто години Ръдиард Киплинг, поетът на западния колониализъм, 
описва с прочувствени термини „бремето на белия човек“, което изисквало от 
него „да бди над дивите народи – наполовина дяволи, наполовина деца“, макар 
и те да не са благодарни за благините, които той им налага: в отговор той по-
лучавал „обвиненията на тези, на които [той] подобрява (живота), омразата на 
тези, над които [той] бди“. Речникът на „наказанието“, който се използва в наши 
дни, напомня за това разпределение на ролите: от една страна – непокорните 
деца, които не знаят къде са им интересите, от друга – учителите (наставници-
те), в чиито ръце са знанието и силата. За разлика от колониалната епоха някои 
непокорни деца днес искат от западните сили да дойдат и да изгонят управни-
ците им (Саддам, Кадафи, Башар ал-Асад), но да си тръгнат веднага след това. 
Бремето на демократичния човек включва ли в задължението за универсална 
намеса отговорността да се защитават други народи?

Дебатът на Запад засяга също и обхвата на интервенцията. Според амери-
канските и френските неоконсерватори трябва да се използва възможността и 
да се свали властта на място. Но никой не може да гарантира, че новите власт-
имащи ще са за предпочитане пред предишните. Конфликтът между мирни 
демонстранти, призоваващи за демократични свободи, и репресивна власт се 
превърна в сблъсъци между религиозни групи, подкрепени от теокрацията в 
региона, Саудитска Арабия, от една страна, и Иран, от друга. Веднъж започ-
нала, войната отменя първоначалните искания чрез негодувание и призив за 
отмъщение; екстремистките варианти надхвърлят умерените действия. В слу-
чай че отговорността за използването на газ бъде установена, поддържането 
на частична санкция няма да премахне злото от този регион. Но има опасения, 
че друг избор за намеса ще причини повече щети. Вместо да се помогне на една 
от воюващите страни – не би ли било по-добре да се подтикнат към преговори 
двете враждуващи страни, които се ненавиждат – „терористите“, от една стра-
на, и „тиранинът“, от друга? Много несъвършено решение и трябва да призна-
ем, че всички проблеми на света не могат да бъдат решени от него, че добрата 
воля е изправена пред трагичното измерение на историята.

Превод от френски – Виктор Коларов
Източник: „Le Monde“ (04.09.2013) 
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Когато растях в Гари, щата Индиана, почти една 
четвърт от американските работници бяха заети 

в производството. Това беше време, в което същест-
вуваше изобилие от работни места и в което запла-
тата на един работещ му позволяваше да сбъдне аме-
риканската мечта, изхранвайки четиричленното си 
семейство. С пот на челото той можеше да печели 
достатъчно, та да му осигури нормално съществува-
не и да изпрати децата си в колеж, както и да види как 
те преминават в класата на професионалистите.

Градове като Детройт и Гари процъфтяваха бла-
годарение на промишлеността не само поради бо-
гатството, което тя носеше, но и поради сплотени-
те общности, високите доходи, стабилните цени на 
активите и добрата инфраструктура. Тръгвайки от 
здравите основи на отличните обществени училища 
в Гари, които бяха повлияни от идеите на прогресив-
ния реформатор Джон Дюи, аз стигнах до колежа в 
Амхърст и оттам до Масачузетския технологически 
университет.

Днес по-малко от 8% от американските работни-
ци са заети в производството и много от градовете в 
Пояса на ръждата1 (Rust Belt) са скелети. Печалните 
факти за Детройт са се превърнали почти в клише: 
40% от уличните лампи тази пролет не светят, десет-
ки хиляди къщи са напуснати, много училища са за-
творени и населението като цяло намаля с 25% само 
за последното десетилетие. Нивото на престъпността 
през последната година е най-високото сред големите 
градове. През 1950 г., когато населението на Детройт 
беше 1 850 000 души, работните места в промишле-
ността бяха 296 000. През 2011 г., когато населението 
е малко над 700 000 души, броят на работните мес-

ПОГРЕШНИЯТ УРОК ОТ 
БАНКРУТА НА ДЕТРОЙТ

Джоузеф Стиглиц
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та в промишлеността се е свил до по-малко от 27 000. Толкова много неща са 
свързани с драматичния банкрут на Детройт, който е най-големият общински 
фалит в американската история, че си струва да направим пауза, за да поглед-
нем какво ни казва той за нашите променящи се икономика и общество и какво 
вещае за нашето бъдеще.

Провалите на националната и на местната политика са вече добре извест-
ни: недостатъчните инвестиции в инфраструктурата и в публичния сектор, 
географската изолация, която маргинализира бедните и афро-американските 
общности в Rust Belt, поколенската бедност, която унищожава равенството във 
възможностите, като привилегирова подплатените с много пари интереси на 
корпоративния и финансовия мениджмънт за сметка на работниците.

На пръв поглед човек може да пренебрегне тези факти: фирми фалират 
всеки ден и нови се раждат на тяхно място. Това е част от динамиката на капи-
тализма. И тя е валидна и за градовете. Може би Детройт и градове като него 
са разположени на погрешното място за стоките и услугите, които Америка на 
ХХI в. изисква.

Но подобна диагноза би била погрешна и е изключително важно да разбе-
рем, че крахът на Детройт не е просто неизбежен резултат на пазарната логика.

Описанието на ситуацията е непълно: най-големите проблеми на Детройт 
са в рамките на града. Навсякъде другаде по периферията му се наблюдава бур-
на икономическа активност. В предградия като Блумфийлд Хилс, Мичиган, 
средният доход на домакинство е повече от 125 000 долара. На 45 минути с кола 
от Детройт се намира Ан Арбър, в който е Мичиганският университет – едно от 
най-известните средища за наука и приложни изследвания.

Мъките на Детройт произтичат отчасти от ясно различимия аспект на 
разделение между общество и икономика в Америка. Както отбелязват социо-
лозите Шон Ф. Риърдън и Кендра Бишхоф, в страната се наблюдава все по-ши-
рока икономическа сегрегация, която може да се окаже по-опасна и гибелна от 
расовата. Детройт е пример par excellence за оттеглянето на благоденстващите 
(и преди всичко бели) елити в анклавите на предградията. За това съществува 
лесно обяснима причина: по този начин богатите са сигурни, че няма да им се 
налага да плащат каквото и да било за местните публични услуги и блага на сво-
ите по-бедни съседи и че техните деца няма да са длъжни да се смесват с децата 
на родители с по-нисък социално-икономически статус.

Тенденцията към самонарастващо неравенство е особено видима в обра-
зованието, което се превръща във все по-трудно преодолима стълба за социал-
но издигане. Училищата в бедните райони стават все по-лоши, родителите с по-
високи доходи се изнасят към по-богати райони и разделението между имащи 
и нямащи в рамките не само на това поколение, но и на следващото нараства 
все повече.

Териториалната сегрегация, очертана от линиите на икономическа актив-
ност, увеличава неравенството и за възрастните. Бедните са принудени някак си 
да се измъкват от своите райони, търсейки почасова, ниско платена и все по-
трудно намираща се работа в далечни места. Съчетайте тези огромни урбанизи-
рани територии с лошия публичен транспорт и ще получите точно описание как 
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общностите на работническата класа се превръщат в обезлюдяващи се гета.

Добавете към проблемите, които неизбежно биха се породили от така 
лошо изградени урбанизирани агломерации, факта, че метрополията на Дет-
ройт е разделена на няколко политически юрисдикции. По този начин бедните 
са не само географски изолирани, но и политически гетоизирани. Резултатът 
е по-беден вътрешен град с недостатъчни ресурси, чието положение допълни-
телно се утежнява от затворените вече индустриални зони, които някога бяха 
основата на приходоизточници.

Решението да се поиска защита от банкрут според глава 9 (от Федералния 
кодекс за банкрутите – бел. прев.) беше взето от Кевин Д. Ор. Той не беше из-
бран чрез избори, а назначен по спешност от губернатора републиканец Рик 
Снайдер за мениджър, със задачата да се погрижи за финансите на града. Ти-
тулярният кмет Дейв Бинг, демократ, беше взел решение да не се кандидатира 
за втори мандат, което не беше изненадващо, той и останалите представители 
на местната власт вече бяха „извадени от играта“, тъй като бъдещето на техния 
град – както и на натрупаните дългове – вече се разискваше в съда.

Историци като Томас Дж. Съгрю доказват, че разпадането на Детройт 
предхожда конфликтите около програмите за социално подпомагане и меж-
дурасовите отношения (включително бунтовете през 1967 г.) и стига до след-
военните десетилетия, когато са хвърлени семената на деиндустриализацията, 
на расовата дискриминация и географската изолация. Днес ние просто жънем 
това, което сме посели.

При липсата на една обща политическа единица съответно няма обща 
структура, която да подобри инфраструктурата и публичните услуги между 
вътрешния град и процъфтяващите предградия. Така бедните се оказват за-
творени в рамките на ресурсите, с които разполагат и които са недостатъчни. 
Автобусите неизбежно се развалят и закъсняват и така работниците са оказ-
ват „ненадеждни“. Но това, което наистина се оказва ненадеждно, е порочният 
начин, по който функционира градът. Затова не е странен фактът, че САЩ се 
превръщат в най-напреднала индустриална страна с най-малко равенство във 
възможностите.

Същите изкривени приоритети, които на местно ниво унищожават отвът-
ре Детройт, са глас в пустиня на ниво национална политика. Във всяка страна и 
във всяко общество съществуват региони и индустрии, чиято звезда изгрява, и 
други, които западат. Силиконовата долина беше за известно време изгряваща-
та звезда на САЩ, също както Средният запад сто години по-рано. Заради тех-
нологичните промени и глобализацията обаче сравнителните предимства на 
Средния запад като световен производствен център намаляха поради причини 
толкова добре известни, че няма смисъл да се посочват тук. Пазарите обаче 
често не вършат добра работа за самоподмладяване.

Вместо да се справи целенасочено с тази променена икономическа среда 
чрез насърчаване на други индустрии, правителството на САЩ пропиля десе-
тилетия, прикривайки нарастващата слабост, като позволяваше на финансовия 
сектор да се развихри и да създава „растеж“, основан на балони. Ние не просто 
позволихме на пазара да следва своя ход. Ние направихме съзнателен избор да 
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се възползваме от краткосрочни ползи и нарастваща неефикасност.
Може би структурните промени, които доведоха до това производството 

в САЩ да не заема централно място в икономиката, бяха неизбежни. Но няма 
нищо неизбежно в разрухата, болката и човешкото отчаяние в градовете, кои-
то се оказаха жертва на този процес. Съществуват политически алтернативи, 
които могат да омекотят подобни промени по начин, който съхранява богат-
ството и запазва равенството. Само на четири часа от Детройт, Питсбърг също 
се опитва да спре бягството на белите си жители от града. Но той по-бързо 
превключва икономиката си – от основана върху стоманата и въглищата върху 
ориентирана към образование, здравеопазване и правни и финасови услуги. 
Манчестър, център на британската текстилна промишленост за повече от век, 
се превърна в център на образование, култура и музика. В САЩ съществува 
програма за обновяване на градовете, но тя е насочена повече към възстановя-
ване на сгради и джентрификация2, отколкото към запазване и поддържане на 
местните общности, като средствата за последното все повече намаляват. На 
американските работници „безплатно“ беше продадена икономическа полити-
ка, основана на обещанието, че печелещите от нея ще компенсират губещите. 
Губещите все още чакат.

Разбира се, голямата рецесия и политиките, които я породиха, само вло-
шиха положението. Ипотечните банкери нахълтаха в огромни части от градо-
вете и решиха, че те са добра плячка за хищническите им и дискриминационни 
условия за получаване на заеми. Щом балонът се спука, тези градове бяха изос-
тавени от всички, освен от събирачите на дългове и съдебните изпълнители. 
Вместо да спасят нашите общности, нашите политици избраха да спасят банке-
рите и техните акционери.

Ситуацията може и да изглежда безнадеждна, но не всичко за Детройт и за 
други градове със сходни проблеми е загубено. Въпросът пред Детройт днес е 
как да се справи с банкрута.

Но и тук ние трябва да сме бдителни за въздействието от „мъдростта“ на 
богатите интереси. В последните години финансовите „магьосници“ от частни-
те банки, в чиято компетентност, предполага се, е управлението на риска, про-
дадоха на Детройт няколко финансови продукта (деривати), които само влоши-
ха и без това окаяното му финансово положение със стотици милиони долари.

При обикновен банкрут тези деривати биха имали предимство като кре-
дитор пред настоящите и излезлите вече в пенсия общински служители. За 
щастие глава 9 дава предимство на общото благо. Когато цяла община фалира, 
винаги съществува известна неяснота за нейните активи и пасиви. В задълже-
нията ѝ влиза и неписаният „обществен договор“, включващ публични услуги 
за нейните жители. Възможностите ѝ да увеличава постъпленията в общин-
ската хазна са ограничени, тъй като по-високите данъци могат да влошат ситу-
ацията и да подтикнат повече бизнеси и собственици на недвижими имоти да 
напускат града.

Банките, от своя страна, ще искат друго подреждане на кредиторите. Дър-
жейки дълг от 300 милиона долара, който е заложен на карта, те ще настояват да 
са първите в списъка, на които да се плати. Глава 9 обаче предвижда възможност-
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та банките да бъдат поставени там, където им е мястото – на края на опашката. 
И без това е достатъчно лошо, че техните непрозрачни финансови инструменти 
са били използвани, за да заблудят и измамят инвеститорите. Поставянето им 
на края на опашката би било възмездие за тяхното поведение не само да вредят, 
но и на всичкото отгоре менторски да обиждат. Приоритет при прилагането на 
процедурите по банкрута трябва да е връщането към живот на Детройт като 
град, а не просто изваждането му от опасната зона. Основният принцип на гла-
ва 11 (от Федералния кодекс за банкрутите – бел. прев.), който се отнася до кор-
порациите, цели да даде възможност за чисто начало: по този начин е жизнено 
важно запазването на работни места и на икономиката въобще. Но когато цели 
градове фалират, е дори още по-важно да се запазят общностите.

Банките и техните акционери ще настояват, че изплащането на пенсиите 
за общинските работници и служители е неоправдано бреме и трябва да бъде 
ограничено или преустановено, за да намали загубите им. Но предимството, 
което работниците и служителите обикновено имат при общински фалити, е 
напълно оправдано. В крайна сметка те изпълняват задълженията си с презумп-
цията, че трудът им ще бъде заплатен и че техните пенсии не са нищо друго ос-
вен „отложена компенсация“. Те не са ангажирани в сложния бизнес за оценка 
на риска, както са инвеститорите. И за разлика от инвеститорите те не могат да 
диверсифицират своите портфейли, за да управляват собствения си риск. Така 
че би било погрешно и несправедливо да кажем на работниците и служителите: 
„Няма да ви платим каквото ви обещахме за работата, която вече сте свърши-
ли.“ Още повече след като техните пенсии, за разлика от пенсиите на корпора-
тивните мениджъри, далеч не са щедри. Повечето от пенсионираните градски 
служители получават чекове за около 1600 долара месечно.

Това означава, че по-голямата част от задълженията по банкрута ще тряб-
ва да падне върху тези, които са отпускали заеми на Детройт, и върху тези, ко-
ито са застраховали заемодателите. Така и трябва да бъде. Те ще получат онова, 
което е резултат от собствената им преценка за риска, който са поели. Разбира 
се, те биха предпочели да получат далеч повече, без да поемат риск, но не това 
е начинът, по който функционират пазарите или поне по който би трябвало да 
функционират.

Увереността, че процедурата на банкрута тече по начин, който е добър за 
Детройт, ще изисква бдителност и е само първата стъпка към неговото въз-
становяване. В дългосрочен аспект ние трябва да променим начина, по който 
управляваме големите градски агломерации. Ние трябва да предоставяме по-
добър публичен транспорт, образователна система, която позволява да има 
минимум от равенство във възможностите, и система на градско управление, 
която работи не само за 1% от населението, нито за 20%, а за всички граждани.

На национално равнище ние се нуждаем от политики като инвестиции в 
образованието, в професионалното обучение и в инфраструктурата, които да 
направят по-гладък пътя на САЩ отвъд зависимостта от производството като 
източник на работни места. Ако не успеем, банкрутите от периода на голямата 
рецесия като тези на Джеферсън Каунти, Алабама, Валехо, Калифорния, Сент-
ръл Фолс, Роуд Айлънд и сега в Детройт ще станат твърде чести.
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Банкрутът на Детройт е напомняне колко разделено е станало нашето об-
щество и колко много трябва да бъде направено, за да се излекуват раните. То 
носи в себе си едно важно предупреждение за тези, които живеят в днешните 
процъфтяващи градове3: това може да се случи и на вас.

БЕЛЕЖКИ

1. Rust Belt, буквално Поясът на ръждата, е неофициален термин, използван за описанието 
на икономическия залез, депопулацията и упадъка на градовете в Североизточните и в 
Северните централни щати, дължащи се на свиването на някога силния им индустриален 
сектор. Терминът е създаден като противоположност на термините, с които същият регион 
е отбелязван в началото на ХХ век: Manufacturing Belt – Производственият пояс, Factory Belt 
– Фабричният пояс и Steel Belt – Стоманеният пояс. Те, от своя страна, описват разликата с 
щатите от Средния запад, наричани и до днес Corn Belt – Царевичният пояс.

2. Буквално gentrification – термин, описващ възстановяването на западнали градски райони 
чрез настаняване в тях на хора от средната класа, което води до пропъждане на жителите 
с по-ниски доходи.

3. Буквално boomtown – исторически термин, описващ внезапното и бурно развитие на да-
ден град в даден период, обикновено дължащо се на откриването на ценен ресурс или на 
географското му положение. Пример за такъв град е Сан Франциско, възникнал и развил 
се в резултат от Златната треска.
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Увод

В края на шестдесетте години на миналия век ста-
на особено модерна и привлекателна темата за 

свободното ВРЕМЕ на човека. Аргументите за нея се 
черпеха от специалното внимание на Айнщайн към 
ВРЕМЕТО, както и от убеждението на Маркс, че сво-
бодното ВРЕМЕ ще определя степента на развитие на 
обществото. Във Франция профсъюзите извоюваха 
четиридесетчасова работна седмица и започнаха се-
риозно да мислят за високоефективно бъдеще – към 
непрекъснато производство чрез смени на половин 
работна седмица. В България социолозите се заеха да 
изучават и да анализират т. нар. бюджет на ВРЕМЕТО 
(макар у нас работната седмица да бе още шестднев-
на). В света с бързи темпове се разви индустрията за 
обслужване на свободното ВРЕМЕ.

От тези години до днес настъпиха невероятни 
технологически промени и прогрес главно в сферата на 
информационните технологии и на скоростта на дви-
жение. Противно на очакванията обаче не се забелязва 
кой знае каква печалба на ВРЕМЕ на индивида.

Изчезна въобще и интересът към ресурса ВРЕМЕ. 
Днес социолозите се занимават с други, добре платени 
проучвания. Никой от съвременните политици вече 
не се сеща за този ресурс. Изключение направи проф-
съюзният лидер Константин Тренчев, който в свое ин-
тервю обяви ВРЕМЕТО за четвърта власт. Заслужава 
признание, но трябва да споделя и моите съмнeния и 
подозрения, че той, от една страна, има вълнения пре-
димно за общественото ВРЕМЕ, а, от друга, се стреми 
да уязви и отрезви други всеизвестни кандидати за 
четвъртата власт. След него друг вече бивш профсъ-

ВРЕМЕ Е
Митьо Виделов

Митьо Виделов – архитект 
градостроител. Бил е главен ар-
хитект на София и заместник-
министър на Министерството 
на регионалното развитие и 
благоустройството в две пра-
вителства. Дългогодишен пред-
седател на Висшия експертен 
съвет по териториално и се-
лищно устройство и архитек-
тура.
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юзен лидер се сети за ВРЕМЕТО, но пак за общественото.
И така, понеже днес няма интерес към бюджета на личното ВРЕМЕ на съв-

ременника, опитах се по прост и умозрителен начин да разбера колко от моето 
лично ВРЕМЕ се губи за процедурни изисквания и действия.

Оказа се, че към 2013 г. човек губи не по-малко от 23 работни дни в го-
дината за процедурни действия, които в повечето случаи са безсмислени без-
действия и за двете страни – и за гражданина, и за администратора. Като се 
знае средната продължителност на човешкия живот и на трудовата способност, 
това е ужасно и невъзвратимо ограбване на определеното ни от Бог, от съдбата 
или от генетичното наследство ВРЕМЕ за съществуване.

Ето затова предлагам размисли как да ограничим прахосването на нашето 
ВРЕМЕ. Засега ще говорим за личното ВРЕМЕ.

ВРЕМЕТО на обществото е друга тема, за която трябват повече амбиции, 
компетентност и отговорност.

1. Времето и администрацията

В последните години администрацията се компютризира и регламентира, 
но осезаемо съкращаване на ВРЕМЕТО за обслужване не е настъпило. Неот-
давна в правителството имаше един млад, дребен на ръст и амбициозен минис-
тър на администрацията, от когото очаквахме сериозна модернизация на този 
сектор. Той положи шумно огласени усилия за доставка на компютри, за пос-
тавяне на национални флагове където трябва и за отстраняване и подмяна на 
неграмотните информационни табели. За това, разбира се, заслужава одобре-
ние и похвала. Защо обаче остави неграмотния и ориенталски облик на нашата 
администрация?

В която и административна сграда у нас да попаднеш, те посрещат барие-
ри и портиери – дежурен охранител, униформен охранител, съоръжения и т.н. 
При съвременните технологии в други европейски страни такива служби и ат-
рибути са незабележими, а посрещането е съвсем друго – има приемна, в която 
сърдечно и вежливо ти обясняват къде и как ще получиш решение на проблема 
и съответната услуга. В повечето случаи не е необходимо пряко контактуване с 
други служители, приемат ти молбата и ти указват срока и начина за получава-
не на нужния административен акт или удостоверение.

У нас сроковете за услугите са определени с нормативни документи и ни-
кога не се спазват. Не говоря за масовото и непреодолимо явление „мълчалив 
отказ“, а за невъзможността да се спазват сроковете поради постоянното нараст-
ване на съгласувателните действия по издаване на документите. Нормалното е 
те да се подготвят и парафират от компетентния служител и да се подписват от 
отговорния ръководител. В последните години обаче дори обикновено писмо, 
преди да стигне за подпис от ръководителя, трябва да бъде парафирано от де-
сетки други началници – секторни, финансови, правни, деловодни, началник 
кабинет, главен секретар и така нататък.

Естествено това не може да стане за по-малко от седмица. А всъщност се 
обосновава само от амбиция за наблюдение и контрол.
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Друга лоша тенденция за изяждане на ВРЕМЕ е постоянният растеж на 

вида и обема на административните услуги.
Миналата година главният архитект на София ми се похвали, че е издал 

книжка, в която се описват всички услуги, извършвани в неговото учреждение 
– как, къде и срещу какви документи. Разгледах книжката, съдържаше описа-
ние на осемдесет и повече услуги. Рекох му – като ги съкратиш на осем, тогава 
ми се похвали! Веднага съжалих за реакцията си, защото той наистина заслужа-
ваше поощрение, но бюрокрацията го беше надвила.

Преди две години Агенцията по финансовия надзор изискваше в докумен-
тацията на фирмите да има актуално удостоверение за постоянен настоящ ад-
рес на членовете на борда на директорите, независимо от това, че те като всич-
ки български граждани имат лични карти. Оказа се, че такива удостоверения 
се издават само от Девето районно управление на МВР в четвърти микрорайон 
на жк „Люлин“ – в последния блок до Околовръстното шосе. Издаването става 
освен срещу традиционната такса и срещу изчакване на едноседмичен срок! 
Да се чуди човек, защо е нужно това ВРЕМЕ за информация, която за секунди 
може да се намери в архива данни на МВР, и за двукратно (най-малко) пътуване 
до другия край на София.

Тази година Агенцията по финансовия надзор осъществява нов оригинален 
принос към времегубенето за безсмислен документооборот. Искат ти нотариал-
но заверена молба, че си съгласен да бъдеш член на борд, подписана лично с три 
(!) подписа. Агенцията разполага ежемесечно с факти за работата на членовете 
на борда, гарантиращи тяхното съгласие и работоспособност, а с „трите подписа“ 
вероятно търси начин да предотврати или поне да попречи на наемането на ма-
лограмотни цигани за членове на бордове. Друг аргумент не мога да открия.

И така, бюрокрацията ежедневно расте и ограбва ВРЕМЕТО ни и ние тър-
пим това години наред. Едва ли някой се досеща да обърне внимание какво 
ни карат да попълваме в статистически лист, непроменен от тридесет години 
образец, на всяка рецепция в хотела. На първия ред – име, презиме и фамилия, 
на втория – дата на раждане, на третия – ЕГН и адрес. Съвременният човек се 
чуди защото в ЕГН се съдържа датата на раждане. А всички искани за вписване 
данни се съдържат в личната карта, която задължително трябва да дадеш на 
администратора.

Вярно е, че попълването на листчето отнема броени минути, но когато 
след дълго пътуване бързаш да стигнеш до стаята, редно е да се запиташ това 
съвременно обслужване ли е и така ли си посрещат гостите в европейските хо-
тели? (В американските не ти искат дори документ за самоличност.)

С тези абсурдни примери (те могат да бъдат много повече, но не бива и аз 
да губя вашето ВРЕМЕ) искам да подчертая необходимостта от целеви ради-
кални мерки за по-ефективна администрация. Досегашните структури и мерки 
(министерство, съвет за административна реформа, насоки, административни 
регистри и др.) не дадоха никакъв резултат и трябва да се сменят и да се прила-
гат независимо от съпротивата.

В САЩ и в Европа работните места на администрацията се устройват за 
всички служители с ранг до началник отдел включително в общо помещение, 
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само директорът е в самостоятелен кабинет, но със стъклени стени към общото 
помещение. Когато се наложи разширение в едно наше министерство, по прак-
тични съображения (ограничен размер на дълбочината) предложих да изпол-
зваме този опит, като се пошегувах – там да се настанят еврочиновниците, та да 
гледат останалите как се заработват по-високите заплати. Сега в това ново крило 
всеки ден се правят опити за преграждане, за изолиране в самостоятелни стаи 
– досещате се защо! Дано поредните министър и главен секретар да устоят!

2. Времето и контролът

Контролът винаги е бил особено важна част от управлението на държа-
вата и гаранция за спазване на определените норми за сигурност, безопасност 
и предотвратяване на рискове от конфликти и на всякакви неблагоприятни 
последствия. В годините на тоталитарното управление имаше дори специални 
структури с особени правомощия и страховита слава в тази сфера. В днешно 
време контролът също е важна дейност с не по-малко важни и не по-малко 
значими за обществото и за управлението задачи. При изпълнението им неми-
нуемо се стига и до значителна загуба на ВРЕМЕ за доказване на спазването на 
установените закони, правила и норми.

Затова искам да привлека вниманието ви как постепенно се трансформи-
ра начинът на упражняване на контрола. Днес вече почти всички контролни 
органи предпочитат да викат субектите за контрол при себе си, а не да правят 
проверки на обектите на място. Мисля, че се досещате защо, но резултатът ос-
вен разходваните усилия (предимно финансови) за убеждаване на контроли-
ращите е и огромна загуба на ВРЕМЕ – по няколко седмици за пожарната, за 
хигиенно-епидемиологичната инспекция, за ВиК, за електро, не дай боже и за 
паметниците на културата и така нататък.

Когато се занимавахме с проблема за архитектурната рамка на Двореца 
на културата, в архива на Столичната община попаднах на една папка с доку-
ментация за строежа на шестетажна жилищна сграда на бул. „Скобелев“ № 6 с 
книжа от 1937–1938 г. (годините на най-интензивното модерно застрояване на 
София). Документацията съдържаше чертежи в мащаб 1:100 (!), върху които с 
мастило бе написано: „АГК (Архитектурно-градоустройствена комисия) реши 
– одобрява проекта със следните корекции…“ Корекциите засягат фасадното 
оформление и са вписани в текста и нанесени върху чертежа. Следват датата 
и подписите на членовете на комисията – 7 души, от които 4 служебни лица 
(архитект, началник на кадастъра, инженер конструктор и юрист) плюс трима 
представители на браншовите организации (двама архитекти и конструктор). 
В документацията има и снопче листове с ръкописни сметки с молив за ораз-
меряване на конструкцията. Очевидно това решение е взето след кратко делово 
обсъждане на проекта (вероятно по-малко от час) и въз основа на него начал-
никът на техническата служба на другия ден издава разрешителното за строеж. 
(За ваша информация днес т. нар. експертни съвети са в състав не по-малко от 
тридесет души – почти всичките чиновници; подготовката на съвета е най-мал-
ко няколко седмици, заседанието му отнема не по-малко от цял ден дискусии, а 
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След месец – месец и половина началникът на техническата служба из-
праща техник да види на място какво става на разрешения строеж. Техникът 
докладва за установени нарушения – в парцела има стара къща, която е трябва-
ло да бъде съборена, предприемача го няма на обекта, влага се по-малко арма-
тура от определената в проекта и бетон с по-малка якост.

На другия ден началникът на техническата служба изпраща три писма (по 
предварително готов образец):

– до собственика (инвеститора), с което го уведомява за констатираните 
нарушения, предписва му да ги отстрани и да си намери нов предприемач;

– до министъра на обществените сгради, пътищата и благоустройството, с 
което го уведомява за констатираните нарушения от предприемача;

– до началника на ІV полицейски участък – червен формуляр, с който го 
уведомява за констатирани нарушения на строителния обект и го моли да по-
стави пост, който да не допуска строителни работи.

Само след една седмица всичко е в ред – старата къща е съборена, на-
мерен е нов предприемач, който контролира строителя, министърът е отнел 
правоспособността на стария предприемач за срок от две години (тъй като се 
оказало, че това му е второ нарушение) и началникът на техническата служба 
изпраща писмо (този път на бял формуляр), с което уведомява началника на 
полицейския участък, че може да вдигне поста.

В крайна сметка въпросната шестетажна сграда е построена, завършена и 
населена една година след одобряването на проекта и строителното разреше-
ние. И това благодарение на перфектната организация и на уважението към 
ВРЕМЕТО от тогавашния началник на техническата служба (сега тази длъж-
ност се нарича главен архитект на столицата) арх. Сава Бобчев. По повод стого-
дишнината на София като столица го бяхме поканили на юбилейна конферен-
ция, а той скромно възкликна: „Ама аз бях за кратко ВРЕМЕ, аз съм бил повече 
археолог, отколкото архитект.“

Описах подробно този случай, за да се замислим как екип от неколцина 
души е управлявал и контролирал отговорно и рисково строителство с прими-
тивни средства – проверка на място, моливи и мастило, пестейки ВРЕМЕТО на 
другите участници, а днес стотици чиновници с компютри и висока и специал-
на квалификация ви „контролират“ и търпеливо ви дебнат в засада на своите 
бюра. Освен това наскоро виден мастит историк обиди паметта и делото на арх. 
Сава Бобчев, като заяви: „Абе той не е археолог, а само архитект.“

Бобчев ни остави най-пълната археологическа карта след проучвания на древ-
на София и, оказа се, най-добрата организация на техническата служба на София, а 
маститият историк заедно с чудесните си телевизионни разкази за нашата история 
емоционално ни въвлича в македонските спорове и в откритията си за созопол-
ския вампир. ВРЕМЕТО ще определи истината за гроба на Левски, а другото са 
непремерени и прекалено самоуверени злоупотреби с нашето ВРЕМЕ.

С такава квалификация може да се предявят претенции и към Национал-
ния институт за паметници на културата (който напоследък си смени името 
с цел да се обновят съставът и ръководството). Колкото и да се обновяват, на 
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нас това няма да ни помогне, ако те не оценяват ВРЕМЕТО във векове, когато 
става дума за техните обекти, а в дни, когато трябва да съгласуват и контроли-
рат обект на съвременен инвеститор (особено когато тяхната консултация се 
свежда до указание да се сменят марсилските керемиди с турски).

Постоянно растяща загуба на ВРЕМЕ се наблюдава и в дейността на Ди-
рекцията за национален строителен контрол. Съгласно определението на за-
кона тя е помощен орган на министъра при осъществяване на контрола на 
строителството, което ни кара да предполагаме, че тя действа по негова за-
ръка върху най-значими и опасни строителни обекти. Напоследък обаче тя 
се задейства предимно при междусъседски и междуфирмени спорове, често 
отнасящи се до огради и дори насаждения (а това са проблеми на кмета, не на 
министъра). В крайна сметка дейността на ДНСК се заключава в констативни 
актове и наказателни постановления, в които любимият използван термин е 
„безспорно установено незаконно строителство“.

И започва нова безкрайна процедура за оспорване на безспорното и не-
законното, а всъщност най-често то се изразява в отсъствие на някой от мно-
жеството съпровождащи строителството документи или във формалното му 
несъответствие с изисквания, променили се с времето.

Не знам защо не се прави най-напред предписание, съставено въз основа 
на сигнала от местни органи, след това – проверка на място и едва тогава адми-
нистративни актове и процедури.

3. Времето и правосъдието

Безнадеждно е да се търси и да се очаква намаляване на загубите на ВРЕ-
МЕ в правосъдието, тъй като по една или друга причина то яростно защитава 
своето ВРЕМЕ, а не ВРЕМЕТО на клиентите. (Спомнете си основополагащия 
виц за професията – за спечелилия дело млад юрист, който вместо похвала 
получил укор от баща си, защото с това дело го бил издържал дълги години.) 
И понеже повечето законотворци са бивши и бъдещи дейци или клиенти на 
правосъдието, не вярвам и не очаквам някой от тях да се загрижи за личното 
ВРЕМЕ на клиентелата – това би било безспорен конфликт с техния интерес и 
с професионалните им правила.

Все пак на фона на лавинообразно растящите присъди на европейските 
съдилища и на непроменената им оценка за бавната реформа на съдебната ни 
система си позволявам да предложа следните идеи:

– подобряване на системата за известяване и призоваване в съдебния про-
цес;

– разширяване (и възстановяване) на практиката за специализирани съ-
дебни състави (имаше навремето като специализиран състав т. нар. особена 
комисия за градоустройствени и регулационни спорове, която издаваше акто-
ве с безспорен авторитет, а сега в практиката на районните съдилища по тези 
проблеми се наблюдават противоречиви решения по един и същ казус);

– подобряване на експертизата, подбора и оценката на работата на вещите 
лица;
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– прехвърляне на задълженията по европейските присъди към бюджета 

на правосъдните органи – те пак ще се плащат по същество от нашите данъци, 
но поне ще предизвикат по-голямо внимание към проблема и ускоряване на 
реформата на феодалното ни правосъдие.

4. Времето и полицията

Вече стана дума за приноса на полицейските органи в общата картина на 
загуба на ВРЕМЕ от бюрокрацията. Сега няколко думи за самата полицейска 
работа.

Преди години шефът ми тръгна радостен на обяд за среща с предишни 
колеги и приятели в близкия ресторант „Севастопол“. Върна се след скандал 
в заведението гладен, помръкнал и гневен и ми рече – внимавай, трябва да те 
познават келнерите и полицаите, иначе може и бой да ядеш някъде. Стараех се 
да спазвам заръката му и не след дълго повечето полицаи ме познаваха и ува-
жаваха.

Веднъж на паркинга пред блока ми откраднаха фара на ладата. Обадих се 
в полицията, след ВРЕМЕ ме покани познат полицай, половин ден писахме за-
едно жалби, описания, рапорти и накрая той бръкна в едно чекмедже, извади 
един фар, подаде ми го и каза – заповядайте, нали това е Вашият фар? Поглед-
нах го и викам – да, ама моят беше ляв, а този е десен. Той разочарован си го 
прибра в чекмеджето, затвори папките и се разделихме.

Разказах случая на най-компетентния по автомобилните въпроси колега 
арх. Агура, а той ми каза – абе будала, момчето е искало да ти помогне, защо не 
взе фара, най-лесно е да го смениш!

Наскоро пък ми откраднаха портфейла с документите. В полицията лю-
безно ме предупредиха, че молба се приема от районното по местонахождение 
на произшествието и аз си спестих доста ВРЕМЕ и пътешествия, като писах, че 
загубата съм констатирал вкъщи. След това обаче повече от две седмици нямах 
бележка и рискувах да се движа без документи.

Общото ми впечатление от посещенията в полицията е, че там работят 
добри и вежливи служители (макар в тежки битови условия), но ограничени 
от лоши разпоредби и ненужно усложнен документооборот, без уважение към 
ВРЕМЕТО и неволите на потърпевшите и невинни граждани.

5. Времето и здравеопазването

Тази тема ми е изключително болезнена, но и много важна, защото ще гово-
рим освен за ВРЕМЕ и за болки и за една високоуважавана професия. (Не мога да 
си обясня твърде големия брой лекари, които предпочитат да са в парламента без 
особен резултат за здравеопазването – може би ще е по-полезно лекарите депутати 
първо да ги командироват в Куба, за да се научат как се прави здравеопазване.)

Понеже разговорът ни е за ВРЕМЕТО, не очаквайте да искам да видя в 
нашите болници като в американските филми тичащ или поне забързан лекар, 
а само такъв, който поне да цени ВРЕМЕТО на пациента.
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Обичайната гледка в нашите лечебни заведения е пред вратата на лекар-
ския кабинет да има дълга опашка от оклюмали и чакащи за помощ хора. Те 
чакат заради някаква болка или проблем, но изглежда лекарят не само намира 
това за нормално, а го смята за оценка на интереса към себе си, демонстрира 
многобройната си клиентела. Уважаеми доктори, толкова ли е трудно да измис-
лите и приложите нов начин за прием на пациентите – без чакане, с респект към 
болката и ВРЕМЕТО им?

Друг проблем на ВРЕМЕТО и здравеопазването е бързата и качествена ди-
агностика. Преди много години в ръководството на Столичната община бяхме 
в един кабинет със зам.-кмета по здравеопазването проф. М. Попов. Един ден 
той ми разказа за необходимостта да се направи модерен диагностичен център, 
оборудван с всички най-съвременни апарати, от които бързо да се получава 
информация за състоянието на пациента и тя да се ползва от близкостоящи 
лечебни заведения. И помоли да му окажа съдействие за намиране на най-под-
ходящото място. Понеже той беше като повечето лекари страстен пушач, му 
казах, че най-доброто решение от медицинска гледна точка с двоен ефект е да 
вземем за целта сградата на цигарената фабрика на ул. „Лайош Кошут“, която е 
най-близкостояща до повечето болнични заведения. Запознахме кмета с наша-
та идея и той я прие с нужното внимание. Мина доста ВРЕМЕ и един ден обя-
виха, че правителството предоставя на общината няколко сгради за социални 
нужди, включително новата сграда на „Булгартабак“, за диагностичен център. 
Отидох при кмета и му напомних, че нашата идея е била за старата цигарена 
фабрика. Новата сграда не е подходяща за целта, понеже наоколо няма никак-
ва възможност да паркира кола с болен, а металната ѝ конструкция при всяко 
преминаване на трамвая ще се тресе и ще нарушава работата на скенерите и на 
другите фини диагностични уреди. Кметът се притесни, започна да пъшка и ми 
каза – добре де, ти какво искаш от мен? Да отида при бай Тошо и да му кажа 
– не ти ща сградата, дай ми друга! Но веднага извика своята първа заместничка 
да обсъдим какво да се прави. Тя ме изслуша и започна да се смее – ама какво 
разбира архитектът от диагностика, това не е техника, а Център, в който ще се 
събират светилата на медицината, въз основа на предварително направените 
изследвания ще обсъждат и ще поставят диагнози.

Оказа се, че аз нищо не разбирам от организация на диагностиката, че и 
зам.-кметицата не разбира нищо от тази работа (понеже диагностичен център 
по нейното разбиране така и не заработи), а днес можем да кажем, че и докто-
рите нищо не разбират от съвременна диагностика, тъй като от такъв вид цен-
тър няма. Болните хорица пъплят по някакви клинични пътеки и ВРЕМЕТО 
им изтича в търсене и чакане на техника и специалисти.

6. Времето и енергетиката

Енергетиката е много сложна проблематика, свързана е с огромни инвес-
тиции и интереси, поради което е трудно да се идентифицира връзката с персо-
налната загуба на ВРЕМЕ и затова по изключение ще говорим за обществената 
загуба на ВРЕМЕ.
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внушителни обекти на енергетиката. Като доказан строител на такива обекти, 
назначиха за министър на строежите Георги Белички със специалната задача 
– строежът на атомна електроцентрала.

Белички се справяше с всички срокове, като за целта освен че умееше да 
организира и контролира нещата, умееше и да мобилизира строителите с ко-
мандите си (често нецензурирани) и осигуряваше адекватни на стремежите 
им стимули (жилища и премии). Написал той един ден писмо до министър-
председателя, с което иска – за да осигури сроковете чрез извънредна работа 
– няколкостотин хиляди лева за стимулиране на определен брой строители на 
атомната електроцентрала. След време министър-председателят му отговаря с 
отказ, като се обосновава, че „по литературни данни“ тази работа се извършва 
от толкова строители за толкова ВРЕМЕ и за толкова пари. Белички веднага му 
пише ново писмо – към наш №, на Ваш №: „По литературни данни Дева Мария 
е забременяла от поглед, но по такива данни не ми е известно да се е строила 
атомна електроцентрала!“.

Отишъл министър-председателят и показал писмото на Тодор Живков 
– виж, рекъл, какъв хулиган си имам за министър. Засмял се бай Тошо и му 
казал – за нас най-важно е ВРЕМЕТО, прав е човекът – дай му каквото иска, с 
размяна на литературни данни няма да направим бързо електроцентралата.

Разказвам този случай, защото вече двадесет години последователно ни 
спират ядрените реактори, продадохме си термоелектроцентралите, а за новите 
ядрени мощности се развихриха люти словесни битки, та даже се стигна и до 
референдуми. В резултат дължим милиони долари, рискуваме да ни осъдят за 
нов дълг от повече от милиард, а нищо повече от един „гьол“ не е направено като 
бъдеща надежда за енергетиката. Изгубено е и продължава да се губи ВРЕМЕ за 
енергетиката.

Надеждата ми е в търсенето на нови енергийни източници – може пък ня-
кой да се сети и да възложи на нашите учени да осъществят превръщането на 
словесната енергия в електрическа. Извън моите майтапи обаче наскоро един 
наш сериозен учен (носител на европейска награда и признание) прогнозира в 
срок от десетина години успешно решаване на проблема за безкабелен пренос 
на електроенергия.

Какво чакаме тогава, нека да развиваме това производство, а не да го лик-
видираме и приватизираме.

7. Времето и екологията

Усилията и мерките за опазване на околната среда са важна обществена 
и държавна дейност в нашето агресивно съвремие и положителен е фактът, че 
вече няколко десетилетия в многобройните състави на правителството фигу-
рира и Министерство на околната среда. За съжаление обаче вместо овладява-
не на проблематиката това ведомство невероятно бързо разви бюрокрацията 
и формалните актове и изисквания, водещи до значителна загуба на ВРЕМЕ. И 
до днес не е точно определено какво са дюните и кои са им границите, но всяка 
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инвестиционна инициатива трябва да се снабди с документ за съответствие с 
изискванията за опазване на околната среда (така наречената ОВОС).

Разполагам с копие на такъв документ, който е уникален пример за безсмис-
лените и абсурдни действия на екобюрокрацията. Понеже уважавам ВРЕМЕТО 
на читателя, ще се въздържа да ви го цитирам изцяло и ще ви го опиша накратко.

Въпросният документ е озаглавен „Решение за преценяване необходимост-
та от извършване на оценка на въздействието върху околната среда“ от м. ок-
томври 2011 г. Съдържа 4 машинописни страници, на които се описват всички 
нормативни основания за изискванията, има подробно описание на имота и на 
помещенията на инвестиционното предложение, на захранването с вода, ток, 
отопление, отводняване и достъп. Констатира се, че обектът отстои на 7,6 км 
от зоната за опазване на дивите птици и не засяга зони от националната еколо-
гична мрежа. Следва подробно описание на характеристиките на предлаганото 
строителство, на дейности, технологии, обем, производителност, мащабност, 
отпадъци, дискомфорт, риск от инциденти и т.н., чувствителност на среда-
та, регенеративни способности на природните ресурси в района, наличие на 
влажни зони, способност за асимилация на екосистемата, засегнато население, 
трансгранични въздействия, същност, вероятност, продължителност, честота 
и обратимост, обществен интерес към предложението и предявени изисквания 
за спазване при изпълнението му.

Познайте за какъв инвестиционен обект става дума? Обектът е: Предло-
жение за преустройство на собствен апартамент в полудневна занималня за 
чужд език в бл. 814, вх. Г, ет 1, ап. 56 в жк „Люлин“.

Не е за вярване, нали?
Документът завършва с великодушното обяснение, че решението може да 

бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на окол-
ната среда и водите, съгласно чл. …

За искането, създаването и получаването на този уникален документ (за-
едно с приложените документи) са били необходими по моите умозрителни 
преценки най-малко 6 месеца. Горко му на инвеститора!

С не по-малко абсурдно изискване и практика на Министерството на 
околната среда и водите се сблъсках и при най-големите обекти.

През 2009 г. бе обявен международен конкурс за проект за вторичен столи-
чен център на терена на казармите на бул. „Цариградско шосе“ и се надявахме да 
осигурим участието на най-добрите в момента световноизвестни архитекти, като 
за целта установявах лични контакти и обещавах помощ. Бях засипан от въпро-
си и проблеми. Оказа се, че в документацията за конкурса е записано изискване 
участникът да представи и сключен договор за екологичен раздел за следващата 
фаза от проекта си с лицензиран от българското Министерство на околната сре-
да консултант. Представяте ли си изумлението на прочутите архитекти и моите 
обяснения за „взискателността“ на нашето Министерство и за начините с фор-
мални договори да я удовлетворим. Не мога да обясня обаче нито на великите, 
нито на не по-малко добрите български архитекти и урбанисти защо Министер-
ството не уважава тяхната компетентност и не чете подробните техни екологич-
ни проучвания, а налага лицензионни практики и изисквания.
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малко, разбрах, че всички директори на регионалните дирекции са уволнени. 
Надявам се със същата решителност да бъде реформирана и работата на това 
министерство, за да се опазва околната среда по-ефективно и без ограбване на 
ВРЕМЕТО на невинните нейни жители.

8. Времето и медиите

Днес все повече ВРЕМЕ отделяме на медиите. Затова не са излишни раз-
говорът за тях и повишената взискателност към тях. Разбира се, не става дума 
за връщане на времената на контрол и цензура. Става дума за деформациите 
като резултат от битката за пазар и от финансовата обвързаност. Една от тези 
деформации е масовото пожълтяване на медиите. Естествено е да има открове-
но жълти издания и предавания, щом за тях има читатели и зрители. Но защо 
всички тотално пожълтяха, при това без особен финансов натиск и интерес? 
Много световни издания и телевизии запазиха марката си като място и ВРЕМЕ 
за сериозните новини и анализи. А у нас всички са залети от истории и случки, 
свързани с болни, психопати, арести, престъпници, бедствия и насилие. Анали-
зите на обществените проблеми и събития се публикуват от неколцина извест-
ни автори, а журналистите вече са само новинари. Прахосаното лично ВРЕМЕ 
на читателя и зрителя може лесно да се компенсира с повече лична отговорност, 
взискателност и професионализъм от издателите.

Друга деформация при медиите (най-вече телевизионните), която ни от-
нема ВРЕМЕТО, са рекламите. Не говоря за вредното въздействие върху апе-
тита, когато точно по трапезно време те занимават със запек, косопад или ди-
ария, нито за асоциациите, които предизвикват преобладаващите реклами на 
лекарствени средства за това с колко от парите за тези лекарства плащаме тези 
реклами. Става дума за отнеманото ВРЕМЕ на и от медиите. Дори лакомникът 
Кеворкян е принуден да търпи да го прекъсват с реклами или да обяснява с не-
достиг на ВРЕМЕ (макар да не е само това) прекратяването на участието на за-
бележителните коментатори Тома Томов и Димитри Иванов в предаването му. 
Рекламите носят значителен приход в бюджета на медиите, но прекомерното 
ВРЕМЕ за тях изисква да се мисли за нови форми (без прекъсване на картина-
та и предаването) и дори за някаква регламентация на ВРЕМЕТО им. Това би 
трябвало да заинтересува Съвета за електронни медии и рошавия му експерт 
с папийонката, защото качеството на медиите не е само в баланса на политиче-
ската им употреба.

Сещам се и за друга глупава практика, която ни боде в ушите. Всеки ден 
след новините в 15 часа по „Хоризонт“ стотици хиляди по няколко минути слу-
шат последователно на български, на руски и на френски език бюлетин за ни-
вото на река Дунав.

Като студенти даже го очаквахме с нетърпение, защото след него имаше 
половин час хубава забавна музика. Когато отбелязвахме, че са пуснали готини 
западни парчета, баща му на един от колегите ни правеше забележка – не се 
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радвайте, момчета, щом има хубава музика, ще има повишение на цените (и се 
оказваше прав).

Минаха много години, проблеми с хубавата музика няма, проблемите с 
растящите цени имат други източници, но бюлетинът за нивото на река Дунав 
продължава да гърми. Навярно неговото излъчване е в изпълнение на меж-
дуправителствено споразумение (безспорно навремето полезно и необходимо). 
Няма ли обаче кой да се сети, че вече сме в друга епоха и информацията на 
Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав може да се получава на-
всякъде пряко, лично и ежеминутно, а не да отнема ВРЕМЕ на слушателите на 
Националното радио.

9. Времето и протестите

Тази година сме свидетели, участници и най-вече потърпевши от нестих-
ващи протести. В началото всички се радваха на този вид проява на съвремен-
но демократично общество. Медиите бяха във възторг от интелигентния вид 
на протестиращите. За публиката обаче поведението им се оказа не толкова ин-
телигентно. Седмици наред мнозинството граждани бяха принудени да губят 
много лично ВРЕМЕ заради блокираните транспорт, площади, улици и буле-
варди в столицата. Въпреки ежедневните напъни за нови атракции, постепенно 
интересът и симпатиите към протестите заглъхват.

Аз лично изпитвам интерес и симпатия към протестите – на младини бях 
пряк участник в студентските вълнения през 1968 г. в Париж (не съм мятал 
павета поради скромните ми физически възможности, но бях на всички съби-
тия в аулата и в обсадената Сорбона). В началото населението симпатизираше 
на протестиращите и дори от прозорците се хвърляха стари ютии и метални 
предмети върху полицаите (те обаче започнаха да реагират мигновено и из-
стрелваха гранати със сълзотворен газ във всеки отворен прозорец). По някак-
во неписано споразумение „бойните“ действия между полицията и студентите 
траеха само между 10 и 12 часа и само в района на Сорбоната. Постепенно ма-
сови и политически организации се опитаха да използват събитията и обяви-
ха подкрепа и тотални стачки (а всъщност студентите, както и на сегашните 
протести, нямаха определена платформа и ясна идея за нова организация, само 
декларираха симпатия към анархията, Троцки и Че Гевара).

Обстановката на тоталните стачки – блокиран транспорт, затворени мага-
зини, учреждения и липса на стоки от първа необходимост, доведе населението 
до огромна загуба на лично ВРЕМЕ и симпатията и подкрепата за протеста из-
стинаха. Полицията търпеливо изчака и когато протестиращите си организираха 
внушителен митинг на един стадион, тя го обгради и на изходите регистрираха 
всеки участник (предполагам, че и до ден-днешен в полицейските регистри е от-
белязан този факт за френските граждани, а чуждестранните просто бяха задъл-
жени в 5-дневен срок да напуснат страната). През лятото на бърза ръка върху 
всички павета в Латинския квартал Парижката община положи асфалт.

Така приключиха протестите, които и до днес се помнят. Интересно е да се 
отбележи, че ръководителят на тяхната организация, включително и на митинга 
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Наскоро пак в Париж бях свидетел на друг протест (мисля, че беше на учите-
лите), който вървеше доста внушително, но придружаван от пилотна полицейска 
кола, която спираше движението на десет метра пред началото, а друга на десет 
метра след края възстановяваше движението. Никой не оспори протеста и не 
обърна внимание за никаква загуба на лично ВРЕМЕ, тъй като такава нямаше.

Разказах тези впечатления с надежда да си вземат някаква поука днешните 
протестиращи (да бъдат още по-интелигентни, внимателни и по-разумни), а 
също и днешните организатори, които може и да заслужат евродепутатство, 
само че без да крадат от личното ВРЕМЕ, както и Общината – сега е време да се 
справи с паветата.

10. Времето и устойчивото развитие

Устойчивото развитие е много модерна тема и понятие, което у нас нався-
къде се употребява, без да е точно определено и доказано.

През 1992 г. в Рио де Жанейро имаше Световна конференция на ООН, 
посветена на тази тема, и бе приета резолюция, която продължава да се из-
пълнява и да се цитира. Това бе предпоследната такава световна конферен-
ция, а за последната – посветена на жилищния проблем, насрочена и прове-
дена в Истанбул през 1996 г., ми бе възложено да организирам подготовката 
на българското участие и написването на националния доклад. Това бе задача 
и отговорност на правителството, но естествено ставаше под патронажа на 
президента, поради което съгласувах действията си и, когато трябваше, тър-
сех консултация, помощ и одобрение от президентската канцелария. Поисках 
оттам документите от конференцията в Рио, за да разбера какво е това „ус-
тойчиво развитие“ – каква е точно дефиницията за него? След неколкократни 
опити се разбра, че документи от конференцията в Рио няма – вероятно свита-
та на президента поради опасение за такси за свръхбагаж се е отървала от тях 
преди летището. Не ми беше удобно да безпокоя президента за неговия личен 
архив, нямахме още активно ползване на интернет и накрая се задоволих с 
получени косвени и недотам официални обяснения на понятието „устойчиво 
развитие“. То произтича от характеристиката на ресурсите за развитие, които 
при ползването им се определят като възвратими, частично възвратими и не-
възвратими. Оттам за устойчиво се смята онова развитие, при което на след-
ващото поколение се оставят същите ресурси, които предишното е заварило, 
т.е. невъзвръщаемите не се консумират, а частично невъзвратимите се възста-
новяват. Тази дефиниция на устойчиво развитие не бе споделена от колегите 
учени, пишещи доклада, понеже всеки предпочиташе собственото разбиране 
за устойчиво развитие, (това важи и за днешните автори, за които устойчиво-
то е тяхно лично разбиране).

Позамислих се обаче за логиката на определението на „устойчиво разви-
тие“ от Рио. Нима личното ВРЕМЕ не е един безспорен и категорично невъз-
вратим ресурс? Нима мерките за неговото опазване и за предотвратяване на 
пропиляването му не трябва да са част от дейностите по устойчиво развитие?
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Засега ООН не възнамерява да продължи практиката на тези конферен-
ции, но Европейският съюз само за „личното ВРЕМЕ“ не се е сетил – да го об-
съжда, да го регламентира и да контролира злоупотребите. Та ги подсещам, ев-
родепутатите де, че след като регламентираха размера на краставиците, може 
да помислят и за регламентиране на „личното ВРЕМЕ“ и за ограничаване на 
загубата му.

11. Времето и парите

Древните мъдреци са казали: ВРЕМЕТО е пари. Всички го признаваме и 
чувстваме по джоба си, когато разхищаваме ВРЕМЕ или ни го отнемат без ло-
гично основание и необходимост.

Същевременно обаче от разказа ми става ясно, че в повечето случаи, за 
да се пести личното ВРЕМЕ или да не ни го ограбват, не са необходими пари, 
а дори се пестят. Преди всичко трябват повече интелигентност, уважение към 
съгражданина, към неговия ограничен ресурс от ВРЕМЕ, размишление и оцен-
ка на аргументите за създаване и прилагане на изисквания спрямо загубите на 
ВРЕМЕ и така нататък.

А за това пари не са необходими – трябва само лична отговорност от все-
киго като гражданин на модерно общество.

В заключение

Накрая на тези размишления ще се опитам да обобщя изводите от всяка 
тема и да предложа мерки от по-генерален характер за промяна с цел да се огра-
ничи ограбването на личното ВРЕМЕ.

Преди това искам да се извиня на всички уважавани от мен колеги с раз-
лични професии – лекари, чиновници, строители, юристи, полицаи и т.н., за 
това, че в някаква степен си позволих да дам негативни оценки и примери от 
тяхната дейност. Те в никакъв случай не бива да ги приемат лично, а само като 
покана за размисъл, за по-активно и по-ефективно участие в обсъждането и 
решаването на проблемите.

Може би съм прекалил и със спомени от миналото – трябва да уточня, че 
това не е носталгия за стари практики, а уважение и признание към тези, които 
са били по-модерни и по-интелигентни от нашите съвременници.

И така – какво предлагам за размисъл:
– На ниво гражданин и семейство – темата за личното ВРЕМЕ да намери 

място в бита и образованието. А потърпевшите от ограбеното лично ВРЕМЕ 
граждани трябва да бъдат поощрени да протестират не пред телевизорите, а 
пред виновните органи и техните ръководители. Когато протестите са кон-
кретни, може да се очаква и резултат.

– На ниво община – темата за личното ВРЕМЕ да бъде записана като обект 
на общинската дейност, съгласно закона за местното самоуправление, и да е 
подлежаща на организация, контрол и отчет.

– На ниво правителство – няма да предлагам да се възстановява Минис-
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терството на администрацията, но би могло тази тема да се възложи на вице-
премиер, който освен другите задачи да наблюдава, координира и разпорежда 
действия, обосновани от грижата за един национален ресурс. Във всяко ми-
нистерство главният секретар да бъде натоварен и с такава функция, която да е 
вписана във функционалната му характеристика и която да подлежи на плани-
ране, отчет и оценка. На Националния център за изследване на общественото 
мнение да се възложи наблюдение и оценка на бюджета на ВРЕМЕТО.

– На ниво Народно събрание – депутатите да поемат като своя основна гри-
жа опазването на личното ВРЕМЕ. Законопроектите да се съпровождат с при-
ложени справки за очаквани разходи за финансовия бюджет, както е сега, така 
и за разходите на ВРЕМЕ. Да се предложат в конституцията текстове, които да 
определят личното ВРЕМЕ за национален ресурс, а неговата защита – за нацио-
нален интерес.

– На международно ниво – да се възложи на нашите представители и депу-
тати да инициират и да съдействат в ООН и в Европейския съюз за създаване 
на документи и за организиране на събития, свързани с обсъждане и решения 
за личното ВРЕМЕ и за бюджета на ВРЕМЕТО въобще. Има логика този проб-
лем да се обсъжда и в ЮНЕСКО, доколкото е свързан и с културата, и с възпи-
танието.

* * *

Надявам се, уважаеми читателю, да не съм ощетил личното ви ВРЕМЕ и 
размишленията ми да са били забавни, макар досегашните конкретни разходи 
на личното ви ВРЕМЕ да са предизвиквали у вас ярост, клетви и безпомощност. 
Много са проблемите и с опазването на общественото ВРЕМЕ. Спомням си, че 
като избухна демокрацията, едни заявиха „ВРЕМЕТО е наше“. ВРЕМЕТО мина, 
те го пропиляха, след което се разпиляха. ВРЕМЕТО си е наше, лично невъзвра-
тимо и трябва да го пазим от ограбване.
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Кой не ги е срещал? Кой не ги е виждал – поеди-
нично или на групи, смълчани и умислени или 

шумно разговарящи, оживено жестикулиращи; по-
някога едноцветно облечени, друг път сякаш с едно-
типна униформа – с еднакви шапки и фланелки; чес-
то само с букетчета пъстри и благоуханни цветя, но 
винаги с някакви плакати и знамена? Кой не е забе-
лязвал техните погледи: веднъж – лъчезарно грейна-
ли, радостни, възторжени и ентусиазирани, друг път 
– помръкнали, унили и тъжни, трети път – изпълне-
ни с гняв, ярост, ненавист и омраза, от които окол-
ните мигом ги побиват тръпки? С други думи, очи 
и погледи, изпълнени с цялата палитра на човешки-
те чувства! Кой не е слушал техните гласове, побра-
ли всички нюанси на интонацията, всички тонове и 
полутонове на човешкия глас, който иска да привле-
че и приобщи или да отблъсне и прогони онзи, към 
когото са насочени неговите послания? Кой не се е 
впечатлявал от техните мимики и жестикулации, ко-
ито понякога изглеждат ювелирно подбрани и съв-
сем преднамерено изложени на публичен показ, за 
да печелят доверие, признание или овации в голе-
ми дози, а друг път са напълно неадекватни на раз-
воя на обстоятелствата или на човешките отношения 
в дадена ситуация? Кой не се е учудвал на възрасто-
вите разлики между тях – от някак странно забърза-
ни стари хора, вече приведени под товара на години-
те, през хора на средна възраст, в разцвета на своите 
сили и възможности, та чак до съвсем млади, жизне-
радостни, въодушевени и дори екзалтирани младежи 
и девойки, които, изненадващо поради все още крех-
кия им жизнен опит, са поели тази отговорност, този 
риск! Нима истинската вяра поставя възрастови ог-
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раничения пред своите евентуални последователи?! А може би именно в това се 
спотайва или царува нейният невероятен демократизъм и дори егалитаризъм 
– в това, че за нея всеки човек е достоен, стига най-пламенно да иска и да може 
с чест, храброст и търпение да носи кръста си, от сърце и душа да прославя на-
вред нейното символ-верую! Кой не се е питал наред ли са тези хора, за които 
сякаш няма климатични или житейски ограничения и пречки, които и в стра-
шен зной, и в адски студ са винаги на „вахта“? За които няма часове, дни, близ-
ки или далечни места, в които те да не изпълнят докрай сякаш някакъв (съдбо-
носен за тях) оброк или дълг, в които да не са там, където са нужни! Кой не ги 
е посрещал в душата си с най-различни чувства или размисли: понякога с без-
различие, друг път – с отрицателни емоции, трети път – с усмивка и с възхище-
ние? За кого става дума ли?! За тях – червените пилигрими! За поклонниците на 
Червената идея! За тези, които са посветили живота си на Великия идеал! И ко-
ито са упреквани от противниците си, че разнасят безумно и еретично учение, 
плодящо безконечно химери и илюзии, които прокламират възможността раят 
да слезе тук, на земята, сред хората! За тези, които са готови да понесат всякак-
ви хули и страдания, за да се помогне да победи Идеята! За преживелите какво 
ли не многострадални братя и сестри от Ордена на свободата, справедливост-
та, солидарността и равенството! За именните и безименните праведници на 
Левия идеал – идеала на хуманизма и прогреса! За тези, които са винаги в най-
предните редици на всяко голямо публично шествие, на всяка манифестация, 
демонстрация, протестен митинг, гражданска верига или гражданско неподчи-
нение, които неизменно са в най-трудните участъци по фронтовете на поли-
тическите полемики и сблъсъци в общественото пространство! За тези, кои-
то неведнъж са били в устата и ума на свои и на чужди, които са споменавани 
с добро или с лошо, за които винаги се е говорило с гняв, ненавист и омраза – 
или пък с радост, възхищение, възторг!

Не е ли странно да се говори/пише за подобни особени социални типажи, 
като те се уподобяват с фигури, заимствани от религиозната практика, от теоло-
гията?! И защо за тях няма изписан нито един ред в българската политология, 
която инак има самочувствието, че познава до дъно потайностите на обществе-
но-политическия живот? Тази политология, която самонадеяно и самодоволно 
се бие в гърдите и гръмогласно оповестява, че е вкарала всички възможни съ-
ществуващи или предполагаеми типажи в своите претенциозни и разнообразни 
таксономии, в своите явни или тайни типологии! Но неясно по какви причини 
и съображения тя е пропуснала колоритните типажи на партийно-политически-
те поклонници, толкова натрапчиво навиращи се в очите всеки ден. Дали тази 
липса е поради елементарно недоглеждане, или е плод на умишлена стратегия?! 
Не е ли изненадващо метафората за поклонника да се пренася в полето на поли-
тиката, а семантичният ѝ силует да оплодотворява, да дава нов живот на идеоло-
гическия дискурс?! Още повече от един заклет атеист, който държи категорич-
но принципите и границите на секуларизацията да бъдат зачитани и спазвани 
като нещо свещено за обществото ни и който не желае семантичните порядъци 
на теологията да дисциплинират светското, да се промъкват под прикритие или 
демон стративно да дефилират в публичното слово! Дали това не е някакъв не-
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приемлив, недопустим прецедент, злощастен плод на разкрепостено въображе-
ние, на освободена от задръжките си фантазия? Дали това не е перфиден начин 
да уязвим и оскверним религията, като я превърнем в инструмент за невинаги 
чистите ръце, за опасните помисли на политиката в нашия живот?

За успокоение на читателя мигом ще кажем: не, това не е непознат преце-
дент! Една прекрасна и проникновена творба на Ерих Фром вече е представила 
на публиката, а и е аргументирала по категоричен начин възможността идеоло-
гията да се оприличава на религията, а партията да се тълкува като подобна на 
църквата. Освен това и Пол Холандер е публикувал през 1981 г. една интересна 
и полезна книга – „Политическите пилигрими“, чието повествование и патос са 
доста различни от тези тук и сега. Да не прибягваме до красноречивите и раз-
нообразни примери в руската философия от края на ХІХ и началото на ХХ век, 
където алегориите и образите на иконоборците и духоносците биват прена-
сяни с неимоверно вдъхновение и усърдна прилежност от териториите на тео-
логическите в пространството на политическите и идеологическите наративи и 
дискурси, за да обслужват съвсем различни и дори противоположни цели.

Значи можем да си позволим с наслада да отпием от коктейла на метафорич-
ната употреба без каквито и да е угризения на съвестта, без съмнения в научната 
му ценност! На всичко отгоре трябва да се каже, че религията исторически си е 
присвоила, и то произволно, прекалено много неща от огромната историческа 
и културна съкровищница на човечеството и впоследствие ги е обявила за своя 
сакрална собственост или за монопол, към който други не бива да предявяват 
каквито и да е аспирации, нито да се надяват, че могат да го използват без ней-
ното великодушно съгласие и позволение. Пък и кой би се осмелил да ѝ оспорва 
нейните духовни територии и култови практики, които за разлика от светските 
– далеч по-изменчиви и по-непостоянни, лесно размиващи и нерядко напълно 
губещи първоначалните си облици – се оказват консервативни и даже странно 
„консервирани“, неподвластни на превратностите на историята, съхраняващи 
или възпроизвеждащи подобия, които се нижат по протежение на векове.

Въпреки всичко, все някога идват обществено-исторически времена, нра-
ви и обстоятелства, или както се казва – „времена на жестоки изпитания или на 
проверки“, когато подобни заблуди могат и дори трябва да бъдат най-безстраш-
но и тотално символно развенчани, даже и практически опровергани. Тогава 
пред хората започват да блестят с целия си блясък и великолепие истините, че 
въпросните неща съвсем не са достояние или вековечно притежание единст-
вено на религията, че тя доста самоволно и най-безцеремонно ги е отнела от 
други сфери на жизнения свят на хората. От тази гледна точка вече не могат 
да съществуват сериозни доводи или солидни аргументи, че подобен жест на 
употреба на нещо от арсенала на религията/църквата е ако не напълно недопус-
тим или съвсем непонятен, то поне не е много предизвикателен или прекалено 
неприличен. Какво да се прави… това е положението!

Но нека тръгнем да вървим по нашата пътечка, която ще ни помогне да раз-
крием и разберем мистериите на партийно-политическото поклонничество, в 
частност – на това, което е органично и съдбовно свързано със и посветено на 
Лявата идея и практика.
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Най-напред трябва да знаем, че партийното поклонничество не е само и 

просто един феномен или своеобразен инструмент на съвременната епоха. То 
се появява на историческия небосклон още тогава, когато изгрява Политиката, 
а тя има огромна нужда от разнородни и многолики типажи, които да реали-
зират нейните цели и планове. Възникването, утвърждаването и развитието на 
партиите на обществено-политическата сцена е благоприятна предпоставка и 
механизъм за появата и действието на видимите или незримите в тях разнород-
ни и многолики пилигримски общности. Погледнато от тази зрителна точка, 
партийно-политическото пилигримство безспорно притежава протяжна, бо-
гата и крайно противоречива биография както в цялост, така и в ракурса на 
отделни исторически епохи или пък типове общества.

Второто, което следва да знаем и да отчитаме, е, че това поклонничество 
винаги е било обект на двойствено отношение: от една страна, то обективно 
и реално е съществувало, съответно – целенасочено, инструментално е било 
експлоатирано, но, от друга страна – за него обикновено не се е намирало дос-
татъчно видно или дори никакво място в публичните политически езикови 
техники и практики, даже е било прикривано.

Подобно лицемерие обаче има своите реални причини и сериозни осно-
вания. През епохата на Модерността, когато секуларизацията набира огромна 
скорост и си резервира колосални жизнени пространства, в които да властва, 
Политиката не желае да бъде упреквана или обвинявана, че е зависима от де-
завуираната от нея Религия, че – поради имунна недостатъчност на собстве-
ните си (семантични, синонимни, метафорични и пр.) арсенали и репертоари 
– прибягва до заимстване от редица други социокултурни логики, техники и 
практики, включително и най-вече от Теологията. Още повече че по проте-
жение на векове и дори хилядолетия сянката и властта на Религията е тегнела 
над територията на Политиката, както и над случващото се в тази територия. 
Тео логията е задавала дневния ред, обясненията и интерпретациите на житие-
битието на хората. Тя е предлагала своите инструменти като наложителни и 
полезни при тълкуванието на историческите или на ежедневно-битовите и би-
тийните проблеми и дилеми. Тя е обрисувала и канонизирала или – обратното 
– стигматизирала е тукашните и „отвъдните светове“, включително и онези на 
политическото, които се отнасят до съществуващото и дължимото състояние 
или възможното и желаното изменение на човешката природа, на обществения 
свят, на историческите и всекидневните реалности и нрави на народите.

В историческите условия на Модерността Политиката се е стремила и е 
опитвала всячески да докаже, че е прекъснала предишните си „интимни връз-
ки“ и безгранични зависимости от Религията, че сега – обратно на миналото 
– тя „налага темпото“. Затова е изпитвала невероятно притеснение или неудоб-
ство тогава, когато са ѝ напомняли, че в нещо или с нещо тя отстъпва от тези си 
претенции, че се оказва отново поле, в което по особен начин продължават да 
действат призраците на Религията/Теологията.

Разбира се, този особен свян или срам, този неистов страх на Политиката 
да се види заложник на Религията, която тя е ограничила и прокудила извън 
държавността при твърдите секуларни режими, не остава като неприятен щрих 
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в портрета на политическото, който е изографисан и властва в пределите на 
Модерността. По инерция той – този свян, срам или страх – се промъква и про-
дължава да действа и в постмодерното време или битие, на което, за щастие/
жалост, вече и ние сме съвременници.

Подобно на религиозното, политическото пилигримство се нуждае от и 
разчита на хора, които напълно съзнателно, доброволно, пламенно и неотстъп-
но са поели в разума, сърцето, душата и в житейската си съдба неимоверно теж-
кия кръст, положили са прилежно „свещен обет“ да служат вярно, честно, пре-
дано, всеотдайно и търпеливо на своята „праведна вяра“. Хора, които са готови 
да преминат безброй тежки изпитания и премеждия, да отидат в съвсем непо-
знати места, да пропътуват телесно и душевно различни времена, да попаднат в, 
а и да се справят с неестествени социални обстановки, да общуват пълноценно 
с духове или с реално съществуващи фигури и знаци на времето, да прозрат в 
дълбините на историята – минала, настояща или бъдеща, за да видят там въплъ-
щенията на възлюблената си идейна вяра, нейните триумфи или поражения.

Както религиозните поклонници, които са емблема и екстремално въплъ-
щение на пълната отдаденост на религиозната вяра, така и политическите пи-
лигрими са еталон или практически ипостас на безграничната посветеност и 
всеотдайност на даден идеал. И едните, и другите са готови да поемат тежки 
друмища, за да сеят лъчите на вярата си!

И едните, и другите не може да бъдат разколебани в своето символ-ве-
рую. Нищо не е в състояние да възпре или да унищожи тяхната преданост и 
дори жертвоготовност в името и за благото на „единствената свещена вяра“, на 
която те са обрекли живота си. И едните, и другите са твърдо решени да не се 
поддават на изкушенията и съблазните на сатанинските сили, въплътени за тях 
в чуждите политически битности. Те не се плашат от публичните инквизиции и 
символните клади на своите противници, страхуват се единствено от напорите 
на угризенията или от кошмарите на своята съвест, когато тя роптае или него-
дува срещу отстъпленията и пораженията на духа и волята. За тях дългът им 
към святото дело е над всичко друго, защото то е смисъл на живота им, свет-
лина за сетивата им, мъдрост за разума и топлина за душите и сърцата им. Това 
дело изкупва всички жертви и оправдава всички несгоди и страдания по пътя 
им! То им дава неимоверни сили и мъжествена воля да преодоляват всякакви 
препятствия, да не отпадат и да не се предават пред никакви изпитания за духа 
и волята, за душата и тленното им тяло. Святостта му огрява и стопля всички 
фибри на живота им.

Истинските поклонници не парадират със своето призвание или пред-
назначение, нито се опитват да се възползват или облагодетелстват лично от 
своята нелека орисия. Те безкористно и всецяло са приели в разума, душата и 
сърцето си святото призвание да бъдат духоносци на безсмъртни идеи или на 
ценности, които вечността цени и гали. Те не афишират своята идейна „рели-
гия“, за да си осигурят кариера и фалшив престиж, нито са готови и способни 
за тридесет сребърника да изменят на и да продадат своята безценна вяра, да 
потъпчат и осквернят нейните – видими или незрими – скрижали, да изоставят 
или да забравят нейните светини; затова пътищата към техните сакрални исти-
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ни и храмове никога не са буренясали, не са пусти или потресаващо безлюдни. 
Те нямат нищо общо и с помислите или деянията на онези преструванковци, 
които се опитват най-коварно и лицемерно да заблудят околните в политиче-
ската си лоялност и набожност, в прекомерно благочестивата си идеологическа 
усърдност или прилежност и които при първия по-силен повей на обществе-
но-историческата конюнктура са готови да хукнат и да се скрият в хралупите 
на своето малодушие, на користната си изгода; и с онези лицемери, които като 
прелетни птици долитат и си правят временни гнезда в или покрай някои пар-
тийни централи, като се запролети, т.е. щом замирише на власт. Вместо като 
тях да носят демонстративно символите на вярата и да вършат публични це-
ремонии на поклонение пред тях, истинските пилигрими кътат в дълбините на 
разума, душата и сърцето си чудотворните икони на своите герои и великомъ-
ченици; там те са издигнали и поддържат съкровено и грижовно неръкотвор-
ните паметници на своите идоли; там е поместен и „вечният огън“ на тяхната 
безпределна признателност, почит и обич, незабравата за безсмъртните дела и 
подвизи, неизкоренимата памет за свещеното. Техните хоругви са разветите, 
носещи следи от победи и поражения партийни знамена, които никога не са 
били предавани позорно в чужди и вражески ръце.

Всяко духовно подвижничество има своята съкровена цел, обречена ми-
сия и фатална посока, които намират естествен – пълен или частичен – завър-
шек нерядко и в достигането и пребиваването в свято място, което сякаш е 
незрим, но и величествен олтар в храма на съответната партийно-политическа 
идея, на фаворизирания идеал. Пред този олтар се вършат тайнствата на свеще-
ните церемонии и обреди, пред него се правят и мистериите на (реалните или 
символичните) жертвоприношения за святото.

Няма поклонничество без свети места, към които пилигримите да се на-
сочват и в които да правят своите тържествени и потайни ритуали, обреди и 
церемонии. Тези места са странна обител, която дава топъл подслон на кон-
кретни размисли и чувства, на спонтанни или съзнателно, старателно подгот-
вени поведенски благодарствени жестове. Това са сакрални топоси, които често 
са места на паметта за знаменателни събития и велики фигури в историята 
на съответно – религиозно или политическо – движение. Но освен места на 
паметта, светите места са и особени центрове на социално въображение, кое-
то рисува разни пейзажи на историята, а и окрилява пътешествията на духа в 
тях. Вдъхновената четка на това въображение изписва – нескопосано или фи-
лигранно – картините на триумфите и паденията на съответната политическа 
идея или общност. То иконописва и прославя мартирологията на страдалците 
или на великомъчениците, които са били верни до сетния си дъх и са се борили 
неустрашимо за признанието и възцаряването на свещените истини в живота, 
историята, обществото.

Затова пътуването в миналото, в настоящото и в бъдното време, което 
това въображение предлага, дарява както с радост, щастие и мъдрост, така и с 
тъга, горест, печал и покруса.

Свещените места може да са разнородни, да притежават различна по ис-
торически стаж биография, да се намират в населени или в ненаселени места, 
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да са постоянно или само от време на време в полезрението на посещаващи ги 
лица и групи. В нашия случай, поради драматичната история на Лявата идея 
и обществената ѝ практика, те може да са в гъсти и непристъпни усои, къде-
то обикновено човешки крак не стъпва, а само подвигът търси своето триум-
фално и лобно място, от което да се отправи към пантеона на историческото 
безсмъртие и вечната памет. Те може да се намират по хайдушки поляни и в 
партизански биваци, спомените за които са още живи. Или да се срещат нейде 
по крайбрежни ивици, където някога – преди много време – от дълбините на 
морето са дебаркирали посланици и борци на преследвани идеи и идеали, за да 
продължат сетне борбата си в различни точки от вътрешността на отечеството 
си. Те може да трасират пътя към Голготата на една велика идея, на непомрък-
ващ идеал. Тези свещени места може да олицетворяват „разпятията“ на една 
историческа епопея, която поставя своите маркиращи и зловещи „колове“ и 
оставя свои нетленни спомени за случилото се в съответни гарнизонни стрел-
бища, където са разстреляни героите, или пред затвори, в които са изтезавани 
и обесвани последователите на опасната ерес; или там, където някога са били 
пещите, в които са изгаряни народни поети и трибуни, посветили изцяло жи-
вота и делата си на прослава и борба за една свещена кауза и идея. Те може да 
се намират там, гдето някога върколаците на един политически режим правят 
валпургиевите си нощи и ужасните си дни, като палят наред къщи и села, по-
неже са ги заподозрели като явки, яташки подслони на преследвани от властта 
„опасни елементи“. А може да се открият и там, където главорезите на този ре-
жим не се свенят да убиват дори деца, ако са деца или роднини на заподозрени 
в някакви опасни връзки с нелегалните или самите те са нелегални борци срещу 
това робство. Те може да са по планински върхове, над които е надвесен един-
ствено само сводът небесен. Те се намират и сред тучни ливади или в пребогати 
със своите урожаи низини. Те може да се намират в центъра или в покрайни-
ните на населени места, в паркове и в градинки, да представляват солидни и 
импозантни мемориали, да бъдат сред мраморни площади или да са вградени 
в най-разнообразни по размер и вид паметници, бюстове, барелефи, плочи за 
дълготрайно възпоминание и преклонение пред някогашните герои.

Ала тези сакрални топоси, тези своеобразни места на паметта не бива да 
се свързват единствено с вече отминалата история, защото по особен начин ги 
има тук и сега. Колкото и да звучи странно и невероятно, подобни свети мес-
та може да се открият сред кварталните партийни клубове, дори в кафенета и 
заведения, които са се превърнали в „света обител“ за най-страстните и после-
дователни привърженици на Идеята. В тях се „бистри политика“, там се „палят 
глави“, „развързват се езици“, обнадеждават се души. Двама лявоориентирани 
мислители – Г. Кирков-Майстора и Ив. Хаджийски – описват и анализират по 
великолепен и безсмъртен начин ролята и предназначението на махленските за-
ведения – кръчми и кафенета, като инкубатори на политически дискурси, дори 
на политически кариери; като своеобразен олтар, на който се правят символни-
те жертвоприношения на вярата и предаността към свещеното; като амвон, от 
който се разнасят политизирани благословии/анатеми за своята и за чуждата 
идентичност; като алхимична лаборатория, където се търсят/откриват „фило-
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софските камъни“ за човешкото и общественото щастие, разбира се, все според 
собствената идеология. Дори партийните централи в общините, в регионал-
ните градове и в столицата могат да се превърнат в своеобразни свети места, 
към които всекидневно да се нижат върволици от заслужили с биографията 
и делата си ветерани на пилигримското дело и млади поклонници на „святата 
вяра“, за които е чест и радост да са заедно с „майсторите“ в поклонническия за-
наят, да се учат от тях на опит и мъдрост, на тънкости и постижения. Там всеки 
божи ден може да се срещнат такива поклонници, увлечени в своите истории 
или коментари за отдавнашни, за съвсем пресни или за предстоящи събития.

Романите на времето увлекателно и поучително разказват, че блясъкът на 
светините се постига с течение на времето, че колкото по-богати и разнообраз-
ни премеждия имат в историята, толкова повече светините привличат човеш-
ките индивиди и общности.

Въпреки че предизвикателствата на времето и издевателствата на истори-
ята са оставили своите следи по тези „свети места“, те не са загубили своето 
предназначение, нито са намалили осезаемо притока на хората, които желаят 
да ги почетат. И независимо че съвременността е дамгосала тези светини – най-
малкото с вражески политически графити или пък с безразсъдни посегател ства, 
а и дори с неморални кощунства, като ги е поломила и осквернила напълно или 
частично, а и като съвсем преднамерено е попречила те да бъдат порядъчно об-
грижвани или прилично поддържани и пр. – те все още носят в себе си живот, 
дават упование или сили на онези, които идват при тях.

Към тези свети места постоянно се стичат потоци от верни адепти на даде-
на партийнополитическа кауза или организация. Те отиват (там!) с интимната 
мисъл да се срещнат с „гласовете и образите“ на паметта за историческото ми-
нало, да отпият на огромни глътки от безпримерния героизъм в живота и дела-
та на тези мъченици на вярата, които са дали най-скъпото – живота си, за да се 
прокара пъртината и да се гарантира триумфът на велики идеи, на грандиозни 
исторически сценарии в обществото. Да се черпи с пълни шепи от онези, които 
са били истински очевидци или участници в конкретни обществено-истори-
чески събития, процеси и периоди, е невероятен шанс, който дава питателна 
и дори пикантна храна на призованото, полетялото въображение. Пътуването 
във времето – назад към историческото минало, е потребно и наложително, 
понеже чрез него духът и душата, разумът и волята намират нови упования, 
сили, мощ. Защото в пейзажа и аурата на тези места има нещо необикновено, 
което зарежда с огромна енергия душите на хората, просветлява техните разсъ-
дъци, което сгрява измръзналите им сърца, вкочанени от мраза на социалното 
отчуждение и от несправедливостите. Както набожният човек отива в храма, 
за да търси помощ и утеха за своите исторически или всекидневни тегоби и 
изпитания, така и партийно-политическите свети места се превръщат в незри-
ми и ненаименувани храмове, където се търсят подкрепа и упование, надежда 
и крепка вяра, че както е било, така пак ще има праведни времена и нрави, до 
които ще се стигне вероятно по различни пътища, с други средства и по нов 
начин. Защото историята никога не се повтаря напълно, колкото и да създава 
видимост за това. За нея никога не съществува онова огромно „ако“, което влас-
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тва във въображението. Затова вярващите в целебната сила на светите места не 
ги забравят и изоставят, а когато ги навестяват, правят нужните церемонии, с 
които мощно да прославят свещеното.

Колкото по-дълъг и по-драматичен път в историческото време и в простран-
ството притежава една партийно-политическа организация, толкова по-сигурно 
е, че разполага с богат набор от светини, с много и разнородни свещени топоси, 
които да прославят идеите ѝ, да бележат криволиците на нейната еволюция, да 
жалонират нейните победи. И толкова повече тя може да се надява, че пътищата 
към нейните „храмове“ и истини няма да се забравят, да буренясат, да бъдат по-
зорно и страхливо изоставени на вразите, че колоните на нейните „богомолци“ 
и поклонници не ще оредяват и не ще изчезват. А в този ракурс БСП няма равно-
стойни конкуренти и противници в нашето отечество. Никоя друга съвременна 
политическа партия у нас няма толкова богата и разнообразна съкровищница, 
такава импозантна колекция от свещени места, каквито притежава БСП. Това 
несметно богатство е трупано и ревниво съхранявано повече от 12 десетилетия. 
То съвсем естествено дразни и дори плаши нейните идейни противници и враго-
ве, кара ги да изпитват неистова завист, разпалва злоба, гняв, отмъстителна не-
навист и безмерна омраза, полагащи своите гнусни и ужасни почерци по светите 
леви места. Въпреки мътните талази и порои на времето и историческите пре-
вратности, светите места още не са напълно изоставени, нито пък са забравени 
от огромни човешки множества. Макар много от тези сакрални топоси да не са 
в онова състояние, което е било валидно и прилично за тях във времето отпреди 
две десетилетия, те още представляват емблематични знаци в публичното про-
странство и в нашия живот. Това е явление, към което сякаш сме привикнали в 
продължение на цели две десетилетия, но то не променя различията между по-
клонническите групи в различните партии у нас. Пилигримските общности към 
всички други политически партии у нас са само временно явление – изблик по-
вече на страсти, отколкото продукт на историческа воля, която е способна да ос-
тави своя почерк върху страниците и в разказите на и за времето, и то по начин, 
който да бъде впечатляващ, запомнен по протежение на десетилетия. Те са роде-
ни повече от ламтеж за власт и облагодетелстване, а и обслужват повече демон-
стративна, публична показност на лоялност към новите силни на историческия 
ден, отколкото да са израз и въплъщение на безкористно отдаване на свещени 
идеи и идеали. Затова след известно време на разочарования или на несбъдване 
на съкровени надежди тези пилигримски групи бързо и лесно биват поразени 
от проказата на отчаянието и демобилизацията, дори от белезите на измяната, 
на предателството към свещеното, понеже от тях се нарояват прекалено много 
неофити и прозелити към по-силните и по-обещаващи изгоди политически пар-
тии. А подобен партиен туризъм няма как да не хвърля в инфлационни или в 
хиперинфлационни спирали сакралните дестинации на старите места на паметта 
и почитта, като ги подменя конюнктурно и безнравствено с новоизлюпени, рек-
ламирани от новите силни. Такива пилигримски групи често напомнят ордите, 
съпровождали или градили портрета на участниците в кръстоносните походи, 
които са искали с ярост и злост, с огън и меч да налагат на другите своята „пра-
ведна вяра“, да опожаряват и да опустошават светините на други човешки общ-
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ности, да рушат храмовете на тяхната вяра. Йерусалим е бил грабен, опожаряван 
и разрушаван не от неверници, а от „праведници“! Този манталитет и маниер не 
са се загубили нейде по друмищата на историята, а са се съхранили; очевадно се 
проявяват и в пределите на преломната ни съвременност, когато покушенията, 
гаврите над светините на другостта също не са нещо необичайно. Може да сме 
вече в компютърната ера, обаче нравите и разправите ни с чуждата идентичност 
нерядко биват сякаш изровени от времена преди много векове! Затова в „Града на 
истината“ бяха изложили на публичен показ своите лениво пльоснали се тулови-
ща бивши партийни членове, синове и дъщери на номенклатурчици от най-висок 
ранг, които бяха видели само най-доброто от партийните привилегии и статуси 
и които при настъпващите промени, уплашени да не пострадат и да загубят об-
лагите и богатствата си, се втурнаха през глава да приемат новата идеологическа 
вяра, която довчера бяха проклинали, а и публично да афишират лоялността и 
всеотдайността си към новите политически „църкви“. Много от тях са сред най-
гръмогласните и най-злостните сквернословци срещу партията, на която дължат 
всичко в своя живот, участници са във вандалския пожар, в опозоряването, раз-
грабването и опустошението на Партийния дом – този най-величествен „храм“ 
на Великата революционна идея и на социалния ѝ Идеал.

Въпреки изпитанията и премеждията светините на лявата партия устоя-
ват на превратностите на историческите събития и процеси. За разлика от тях 
светите места на другите – възкръснали или новопоявили се – политически 
партии не се оказват така устойчиви и издръжливи пред напора на предизви-
кателствата на смутното време.

След краткотрайна еуфория и временен успех спомените за тези партии се 
размиват с течение на времето и дори изчезват от историческата памет на съ-
временниците. Заедно с това от „музейните колекции и съкровищници“ на ма-
совата психика и на общественото съзнание естествено и неизбежно се загубват 
образите и разказите за техните поклоннически общности и практики, за „геро-
измите“, които са правили по свое време. На хоризонта на времето вече почти се 
изличават силуетите дори на онези грандиозни политически формации, които 
някога – в зората на прехода и в апогея на тяхната сила – гръмогласно извес-
тяваха (с маниера на безпогрешни пророци!), че времето е тяхно, че историята 
им е дала жизнено пространство и че им е поверила изцяло и навеки властта. 
Повечето членове на бившата синя коалиция са отдавна смъртници, които са се 
преселили в историческото небитие, без да оставят кой знае какви внушителни 
и добри спомени за своите деяния и постижения. Други пък са пътници към 
отвъдното в историята, но не в това отвъдно, което е свързано с вечността, а в 
онова, в което царства забравата. Те така и не можаха да оставят на българско-
то гражданско общество като дълготрайни спомени и сакрални топоси някои 
места, които поредните вълни на партийните им елити ревниво да пазят и ста-
рателно да поддържат, за да привличат към тях прозелити и неофити. Разнобо-
ите, крамолите, свадите или братоубийствените конфликти между някогашни-
те политически съюзници доведоха до пълна забрава и до символна загуба на 
техните „свети места“: към тях сега прииждат само призрачни малцинства, но 
по-скоро тях вече ги няма. От паметта на днешното общество е изличена голяма 
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част от някогашната могъща „синя топография“ на сакрални топоси, на символ-
ни места за паметта на „синята идея“. А мощните и застрашителни някога сини 
агитки, щурмовите отряди на сините пилигрими са само блед спомен, за който 
твърде рядко се говори в обществото. Много от техните членове дезертираха 
(напълно отчаяни) и потърсиха подслон и уют – чрез поредни прекачвания – в 
политическите композиции на други нови партии и така нататък.

„Жълтите“ политически пилигрими на НДСВ също не оставиха свои „све-
ти места“, ако не броим „свещеноизгодните“ от печалбарска гледна точка обекти, 
които Симеон Сакскобургготски си върна по доста спорен и обиден за нашия 
народ начин. Към подобна фрапираща липса на знакови, емблематични и свети 
места върви и ГЕРБ, с изключение на възлюблените от премиера магистрални 
участъци и някои спортни обекти. Това не се случва с БСП. Най-малкото защото 
всяка година по едно и също време десетки хиляди нейни членове, съмишлени-
ци и симпатизанти бодро и възторжено се отправят към свещения Йерусалим на 
левия идеал – връх Бузлуджа, за да честват първоначалата и първоапостолите на 
Лявата идея и практика в нашата родина, да си спомнят примерите и поуките за 
извървения исторически път, но и да се заредят с нови политически и социал-
ни енергии, които да претворят в нови ангажименти и дела. Както истинският 
Йерусалим е изпитал нееднократно върху себе си злобата, ненавистта, гнева, 
омразата, яростта, жестокостта, безсърдечието на редица кръстоносни походи, 
така и символичният Йерусалим на българското ляво е бил нееднократно – в 
близкото минало и днес, подлаган на всевъзможни поругателства, кощунства и 
осквернявания на неговите светини. Сега те са разбити, потрошени, ограбени, 
озлочестени от безумието и варварството на идейните врагове, от безсилието 
на онези, които не могат да си осигурят резервирано място в пантеона на исто-
рическото безсмъртие и вечната слава. Защото само безумни и безплодни съз-
нания, пусти и мъртви души са способни да вдигнат ръка срещу исторически и 
културни светини, срещу светлата памет за дела и хора.

Този неприятен пейзаж обаче не пречи, а дори импулсира още повече вер-
ните привърженици на идеята. Нали и народната памет дълбоко пази в недрата 
си спомени за обичаи, свързани с места, които вече не са това, което някога са 
били, но тяхната символна сила и власт витае в душите на хората, кара ги отново 
и отново да се завръщат и да празнуват в тези сакрални топоси. Това са особени 
светилища на човешкия дух, оброчища на връзките между времената и поколе-
нията, в които пламъкът на дълга никога няма да стихне и да угасне. Аурата на 
тези места в определени – знакови или паметни – дни е и много специфична.

Ала свещеният връх не е единствен за Лявата идея и партия, в календара 
и в топографията на Лявото има твърде много и различни събития и фигури, 
които заслужават да бъдат помнени и чествани, на които са отредени свещени 
топоси. Впрочем само най-великите религиозни и политически вери разпола-
гат с пребогати календари, които повеляват да се честват свещени традиции и 
знакови дни за техните последователи и привърженици. Другите религиозни и 
политически секти се опитват – но винаги за известно време и безуспешно, да 
прокарат и да наложат свои календари на обществото, при това задължително 
осквернявайки чуждите.
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Тъй като БСП има пребогата историческа биография, тя притежава изу-

мително пъстър календар, който нейните членове, съмишленици и симпати-
занти стриктно спазват. Затова светите места на тази партия се превръщат и в 
сцени на календарни чествания.

Към тях се стичат много хора, когато там се провеждат партийни меропри-
ятия и тържества, посветени на определени поводи от историята и от настоя-
щето. Сред най-първите, най-личните и най-ревностните почитатели и посети-
тели на тези места са партийните пилигрими. Те са много по-различни от онези 
традиционно „вечно присъстващи“ на церемонии в тези свети места личности 
или групи, които идват за забавление или повлечени от други – невинаги от-
крито и честно признавани – подбуди и мотиви. Червените пилигрими са во-
дени от непоклатим дълг, от огромната си обич и от бремето на историческата 
памет, която хранят за някои събития и фигури.

Затова ще срещнем тези партийни поклонници винаги, когато тяхната 
Партия организира и провежда свое мероприятие – поклонение, тържество, 
протестна манифестация. Нищо не може да ги спре не само да отидат там, но, 
което е по-важно – най-активно да участват в събитието. Те са най-гласовити-
те, най-ярките, по техния емоционален тонус може понякога и донякъде да се 
определи с немалка достоверност каква е ситуационната кондиция на тяхната 
партия, какви са нейните проблеми, колко сериозни са предизвикателствата и 
изпитанията, с които тя непременно трябва да се справи.

Както поклонниците на християнството ревностно спазват своите десет 
божи заповеди, така и левите партийни пилигрими имат и старателно утвър-
ждават свой специфичен катехизис и свои сакрални „десет божи заповеди“1, 
които изразяват най-пълно смисъла и предназначението на тяхното идейно-
духовно подвижничество. В случая с лявата идея, партия и практика те пове-
ляват следното: вярвай безпределно и всеотдайно в свещената Идея; опознай и 
обикни дестинациите на светите места на своята партия; помни първоначалата 
и никога не забравяй първоапостолите на святата вяра; утвърждавай винаги и 
навсякъде лявата „праведна религия“; ползвай светите места и церемониите в 
тях, за да се пречистиш душевно и просветлиш духовно; обосновавай и оправ-
давай вярата въпреки неудобствата и опасностите в конкретната ситуация или 
изобщо; прославяй своите герои и великомъченици и развенчавай противни-
ковите, защото са измислени, фалшиви, инструментално и принудително на-
ложени; вярвай във възможния и прекрасен отвъден свят на други – истински 
демократични и хуманни – обществени реалности или човешки нрави и, най-
сетне, вярвай в истинските чудеса, защото само историята и нейните истински 
герои ги превръщат от митове в реалности!

Заради непреклонната, могъщата и светлата вяра в своите идеи/идеали ле-
вите партийни пилигрими често биват неоснователно оприличавани на идейни 

1  За естеството, характера, спецификата и предназначението на всяка от „десетте божи запо-
веди“ на всяко, вкл. и на лявото, партийнополитическо поклонничество виж подр. първа 
глава на монографията ми: Мизов, М. Потайностите на партийнополитическото поклонни-
чество. С., 2012.
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фанатици, бетонирани съзнания, циментирани мозъци, мухлясали глави и по-
литически екстремисти от страна на техните идейно-политически опоненти или 
конкуренти. За подобни преценки понякога съществуват и известни „облекчава-
щи“ обстоятелства: тогава, когато се вижда, че дори останал сам сред вражеско 
обкръжение, такъв пилигрим не се снишава, а – обратно – не се страхува да опо-
вести достойно и гордо идейно-политическата си принадлежност/привързаност, 
нито да огласи своето верую. Подобен тип (храбри и предизвикателни) партий-
ни пилигрими не се ръководят от благоразумните съвети на „здравия житейски 
разсъдък“, които повеляват да не се създават излишни напрежения и опасности, 
а човек да се адаптира, конформистки да се вписва в съответната обществена 
– нормална или екстремална – ситуация, без да бие на очи. Защото за подобен 
партиен поклонник важи златното правило, че и сам воинът е воин! Той живее с 
дълбоката увереност, че е призван и призован да бъде достоен член на „гвардей-
ския корпус“ на любимата партия, че трябва да се държи подобаващо независимо 
от благоприятното или злощастното стечение на обстоятелствата в случая. Ни-
кой от неговите „сродни души и събратя по участ“, най-малкото той самият, няма 
да оправдае моментното малодушие, дори обзелия го (поради силата на врага) 
страх, при което да измени на свещения дълг, да позволи светините му да бъ-
дат кощунствено поругани. Ето защо за истинския партиен поклонник е въпрос 
на чест и доблест, на дълг и мисия да застане в най-предните редици, да отиде 
в най-тежките участъци на схватките с политическите опоненти и противници, 
безстрашно да атакува „бункерите“ на чуждостта. Това понякога превръща тези 
пилигрими в най-напористите доброволци да участват в опасни разузнавателни 
акции и операции, да проникнат в лагерите на противниците, да минират словес-
но техните кохорти и да предизвикат паника и хаос сред техните редици.

Понякога може да се срещнем лице в лице с такива – идеологически раз-
ноцветни по принадлежността си, т.е. десни, центристи и леви – партийни пи-
лигрими, които (по указания или по собствена воля!) отиват с мисията да станат 
провокатори на чужди партийни мероприятия, за да ерозират или символно да 
позорят вражеските идеи, като разколебават онези от привържениците на про-
тивниците, които не са достатъчно сигурни и твърди в идейно-политическата 
си идентичност, и като дори се опитват да си премерят силите с най-изявените 
и подготвени представители на вражеската партия или на нейните „елитни час-
ти“, т.е. на поклонническата ѝ общност в подобна ситуация. Те искрено и дъл-
боко вярват, че да удариш езичника в неговото сърце, да проникнеш в неговите 
храмове и катедрали, да извисиш своя над неговия глас и да прославиш своята 
(наместо чуждата) вяра е израз и въплъщение на истински и докрай осъществе-
ния дълг. Те знаят, че както истината се ражда в спора, така и техните свещени 
истини трябва да победят единствено и само в сражение с вражеските полуис-
тини или идейни лъжи, че в такива словесни пререкания и полемични баталии 
могат да се обкичат с лавровите венци на славата на безстрашни защитници за 
святата вяра и борци за най-великите идеи.

За да имат куража и доблестта да влязат с гордо вдигнато чело и с открита 
гръд в битки с идейните си противници, дори когато силите са неравни, партий-
ните пилигрими трябва преди това да са преминали много дълги подготовки и 
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изнурително тежки учения, където да придобият и да усъвършенстват своите 
бойни похвати, тактики и стратегии, където да укрепне вярата и волята им, че 
са способни на по-големи дела на политическата и публичната арена. Който не 
е преминал тази сурова школа на живота и на улицата, не е способен на поли-
тически предизвикателства и провокации срещу враговете!

Няма и грам съмнение, че огромната популярност и почит към някои пар-
тийни пилигрими се дължат на тяхната богата на премеждия политическа и 
човешка биография. Тези хора са видели и препатили твърде много по своя жи-
тейски път. Те познават като пръстите на ръката си историята и потайностите 
на доста обществени събития, за които в днешно време се носят и господстват 
съвсем различни, дори изопачени версии. Те знаят какъв всъщност е бил ис-
тинският ритъм и график на историческите събития, а не този, който по-къс-
но по определени причини и съображения е останал като официално признат 
и легитимиран по страниците на историческите книги или в учебниците. Те 
познават лично много и конкретни истински участници в дадени политически 
събития, а не тези, които впоследствие са били описани като главни действа-
щи лица в тях. Те знаят и кой каква роля и цена е имал във водовъртежите на 
тези смутни и бурни събития, а не ролята и стойността, които по-късно са им 
били приписвани или отнемани. Те са били съратници и другари на хората, ко-
ито са останали в паметта на идейната общност или на обществото като герои, 
като мъченици или жертви на безпощадната борба. Те активно са участвали 
в градежа и утвърждаването на колосални обществени промени и преобразу-
вания, били са пионери на редица политически и социални инициативи. Днес 
някои могат да се присмиват и цинично да изопачават истината за бригадир-
ското движение, но немалко от старите пилигрими са били непосредствени 
участници в него, поради което знаят същината, мащабите на своя младежки 
ентусиазъм в онова време. Затова никой не може да ги разубеди за огромния 
смисъл, неизплатимата цена и жертвите, в името на народа. Целият им живот 
е бил органично и неразривно сплетен с историята и святото дело на тяхната 
партия, без която той би бил пуст, празен, безсмислен и ненужен за тях самите. 
Биографично свързани с партийните идеи и дела, посветени до последната си 
фибра на велик идеал, такива личности няма как лесно и бързо да изменят, да 
продадат вярата си. За тях тя е всичко. Без нея те са нищо. И затова ще крачат 
до сетен дъх по нейния друм. Някои от тях дори посрещат смъртта си в такива 
свети места, на партийни мероприятия, когато, фатално обзети от спомени и 
чувства, сърцата им не издържат. Затова младите партийни поклонници или 
просто членове, съмишленици и симпатизанти често търсят среща, искат да се 
докоснат, да отпият от еликсира на мъдростта им, на невероятния им – изпъс-
трен с необикновени премеждия – житейски опит. Да чуеш от такива „антики“ 
истинската, а не писаната, история си е направо божи дар!

Ала да се отиде на свято място и да се присъства на провеждана в него 
церемония не е достатъчно. За да „погълне с пълни гърди“ особения полити-
чески аромат, специфичната обществена атмосфера и заредения с напрежение 
духовен климат на такива партийни мероприятия или събития, на човек му е 
потребно да усети нещо друго, нещо извънредно, което не среща постоянно в 
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прозаичното си сиво ежедневие. Това друго е оживеният и по-точно одухотво-
реният пейзаж, както и витаещата в него особена аура, която обгръща, при-
мамва сетивата с изкушенията си. Пейзажът става оживен единствено когато е 
населен от човешки същества и от техните страсти. И когато е осветен от пле-
ядите на мисли – пътеводни звезди, сочещи правилния азимут на човешките 
търсения и надежди, на социалните ориентации и практики, които раждат ис-
тински и хуманни човешки връзки и отношения, а и нормални социални нра-
ви. Само човешкият размисъл и истински човешкото преживяване, търсещи и 
откриващи истинските проявления на хуманността в различните измерения на 
историческото време, са способни да провидят в пейзажа и климата, в релефа и 
социалната атмосфера нещо повече, нещо символично или метафорично, което 
сякаш добавя „принадена стойност“ към естествените природни красоти или 
към творенията на човешкия ум и на човешката ръка, облагородили, оживили 
и одухотворили дадено свято място.

Естествено присъствието, но най-вече активността на хората, които се на-
мират в святото място и участват в провеждащото се в него партийно събитие, 
могат/трябва да предизвикат социално-моралния ефект, политико-психологи-
ческото въздействие на това събитие върху душевността както на тези, които 
са го уважили с присъствието или участието си, така и на онези, които после ще 
бъдат информирани за особеностите на проведеното партийно мероприятие. 
И тук не става дума само за това малко или много хора са почели с присъствие-
то, участието си конкретния сакрален топос, церемонията, която се разиграва в 
него. За святото място, за паметния ден количеството невинаги е най-важното 
нещо, понеже всъщност качеството на хората, които ги тачат, прави светостта. 
Защото и пазарът е оживен, и той е преизпълнен с всякакви хора, пренаситен е 
с всевъзможни звуци, с неспирна глъч и аморфна човешка гмеж, но съвсем не е 
одухотворен. Той не може да бъде свещен, въпреки че непрестанно е обсаждан 
от свои „поклонници“! Нито пък страстите, които подбужда и насърчава, са 
свети и велики! Нищо че днес сладкогласни идеолози ни убеждават във всемо-
гъщата святост на пазара! Нищо че екстравагантни неолиберални теоретици 
вече сравняват всепронизващото и всевластното господство на свободния па-
зар с властта, която принадлежи само на Бога! Нищо че заради разгула на паза-
ра отделни политики са склонни, готови и способни да осквернят днес дори и 
най-богатите на биография, мъдрост или поуки сакрални топоси.

Одухотвореността се свързва интуитивно с хармония, а не с какофония. 
Затова далеч по-важни са духовно-душевната нагласа, емоционалният патос, 
интимната и съкровената обвързаност с „духовете“ на онова, което в този миг 
се чества. Само да присъстват хора на дадено мероприятие – като ням миманс, 
пасивен декор, безчувствена или безразлична публика, която мудно или прека-
лено капризно отговаря на апелите и очакванията на организаторите – е всъщ-
ност твърде неприятно. Това подсказва, че подготовката и организацията не са 
били на необходимото равнище, че не са намерени най-верните привържени-
ци, нито истинската публика, която се трогва и възторгва, споделя и адекватно 
реагира от все сърце и душа. Чудната природа и изкусно направените съоръ-
жения на светите места не стигат. Понякога прелестни природни пейзажи с 
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изоставени и опустошени свещени топоси духовно и душевно ни впечатляват, 
но ни става тягостно и тъжно, като ги гледаме, понеже усещаме какви траге-
дии са станали с някога всесилната святост. Особено когато наблюдаваме как 
някои дошли да присъстват на партийното мероприятие не се интересуват от 
фабулата на случващото се, а са някъде другаде, заети са с други мисли или 
даже оживено разговарят помежду си на съвсем различни теми. Ето защо све-
тите места, загадъчната им аура трябва да притежават свои скрити козове. За 
да въздействат на психиката и съзнанието на пришълеца в тях, те трябва да съ-
блазнят сетивата му, да „проговорят“ задушевно и трогателно, да му разкажат 
изумителни и мъдри истории, да му обрисуват (безкрайно живо, интригуващо) 
светли образи и поучителни сюжети, да му предложат духовна среда или ат-
мосфера, които да подбуждат към дълбок и емоционално обагрен размисъл по 
темата, която е център на внимание.

За да се случи всичко това, е потребно нещо много съществено. И то е Сло-
вото! Както в религиозния храм церемонията е нищо без извисилия се над смъл-
чаното човешко множество, над мирянското паство величествен глас на свеще-
нослужителите, така и в символния храм на святото място по време на честване 
на знаменателно събитие е съдбовно нужен ясен, проникновен, мобилизиращ 
и ентусиазиращ глас. Само Гласът е този, който рисува прекрасни или ужасни 
картини, който зове духа и повежда душата на слушателя по непредвидими или 
по съкровено желани пътеки. Само с помощта на инструментализираното и 
шлифованото до ювелирен блясък Слово може да се превземе интимността на 
човека, да се покорят съкровените кътчета на неговата душа. Слово, което казва 
свещени истини или непомръкващи, вечни правди за смисления човешки жи-
вот и за онова хуманно състояние на обществото, което неистово се бленува. 
Само такава Реч е способна мощно да опише и разтълкува голата истина за съ-
ществуващите реалности и нрави и да отвлече вниманието и интереса на слуша-
теля от скверното му житие-битие към призрачните и ведри „отвъдни светове“ 
на желаното или дължимото (исторически променено) общество.

Единствено такава политическа реч е способна да разрови съкровищни-
ците на историческата, на общностната и на персоналната Памет, както и да 
възпламени за своеобразни щурмове или полети социалното Въображение на 
събралото се множество. Само такава пламенна и мъдра реч може да увлече и 
да удовлетвори човешките духовни и душевни апетити относно възможните 
пътешествия в различни измерения на историческото – минало, настоящо или 
бъдно – време. Само такова смислово пребогато и мъдро, но същевременно 
емоционално украсено във феериите и посланията си политическо слово е спо-
собно да заинтригува, да затрогне хората, които са дошли от любопитство или 
с конкретни претенции и очаквания към организаторите и към провеждащото 
се на святото място партийно мероприятие.

Лесно можем да се досетим, че най-внимателните слушатели и тълкувате-
ли на ораторите на такива мероприятия са партийните пилигрими. Те са чува-
ли всякакви трибуни и лидери, способни са да правят мигновени сравнения за 
вербалния, оттам за интелектуалния и за морално-политическия капацитет на 
онези, които от трибуната отправят словата си към публиката. Те са обръгнали на 
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всякакви словесни шедьоври и фалшификати, поради което различават с микро-
скопична точност нюансите в казаното, иносказанията, също както и причините 
или условностите, съобразно които ораторите премълчават едни, но акцентират 
на други неща в своите речи. Това не означава, че понякога някои от партийните 
пилигрими чуват само това, което се говори, а не онова, което те искат да чуят 
или което очакват да им бъде (директно или опосредствано) казано.

Знайно е от незапомнени исторически времена, че поклонническото под-
вижничество винаги се е опитвало да събира милостиня за святата си вяра и 
църква. Най-скъпоценната милостиня са давали онези, които истински и дъл-
боко са вярвали в свещените истини и знамения. За пилигримите милостиня, 
която е подаяние, лицемерен жест или користолюбив акт, изобщо не носи нито 
святост, нито полза за вярата. В този смисъл истинска милостиня е единстве-
но тази, която е дадена съзнателно и безкористно, от все сърце и душа, с ясния 
разум, че не е данайски дар, а само едно жертвоприношение, което прославя 
и увековечава вярата; което помага за разпространението и властта в живота 
на свещените истини и на великите идеи, дори когато те са забранени или пре-
следвани от властта в конкретна епоха, държава или общество. Затова не бива 
да се учудваме, че винаги щом партията има нужда, пилигримите ѝ са готови 
на мига да ѝ се притекат на помощ и в подкрепа, да отделят много от малкото, с 
което разполагат, за да го дадат в името на свещената идея, за благото на своята 
вяра. Те прекалено добре знаят от собствен житейски и изстрадан исторически 
опит проникновеността на старата народна мъдрост: капка по капка – вир, лев-
че по левче – язовир. Често те са инициаторите за събиране на парични и други 
средства, за да се подпомогне партийната кауза. За тях подобни инициативи и 
мероприятия не са някакво одиозно принуждение на членския състав, жест на 
лицемерна и фалшива филантропия или на банална и отблъскваща моралния 
човек просия на определени партийни функционери, които след това може и 
безотговорно да похабят или да разпилеят събраните средства. Има ли някаква 
акция за събиране на финансови помощи по конкретен повод, включително и 
за благоустрояване, реконструкция и реставрация на разрушени от враговете 
и от времето свети места за любимата партия, пилигримите винаги са начело 
на онези, които най-първом и най-щедро според възможностите си подпомагат 
инициативата, които активно и непрестанно вървят сред своя народ, за да на-
бират волни пожертвувания.

Дори само тези щрихи от портрета на червените пилигрими са достатъч-
ни, за да им обърнем необходимото внимание, за да почетем тяхната невероят-
на роля и огромен принос в практическото осъществяване на свещените леви 
идеи, проекти и идеали. Без тях Партията не би била това, което е, което може 
или трябва да бъде – както в нашето задъхано и буреносно настояще, така и в 
едно близко или по-далечно бъдеще. Затова им дължим искрена благодарност, 
признателност и дълбок поклон – от сърце!
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80 ГОДИНИ ОТ 
ЛАЙПЦИГСКИЯ ПРОЦЕС
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…
Аз признавам, че говоря с рязък и суров език. Моята борба и моят живот 

също бяха резки и сурови. Но моят език е език откровен и искрен. Аз съм свик-
нал да наричам нещата със собствените им имена. Аз не съм адвокат, който по 
задължение защитава тук своя клиент.

Аз защитавам себе си като обвиняем комунист.
Аз защитавам своята собствена комунистическа, революционна чест.
Аз защитавам своите идеи, своите комунистически убеждения.
Аз защитавам смисъла и съдържанието на моя живот.
Ето защо всяко произнесено от мене пред съда изречение е, така да се 

каже, кръв от моята кръв и плът от моята плът. Всяка дума е израз на моето 
най-дълбоко възмущение против несправедливото обвинение, против факта, 
че такова антикомунистическо престъпление се приписва на комунисти.

…
Печатът не само ме хулеше по всякакъв начин – това ми беше безразлично, 

– но във връзка с мене наричаха и моя български народ „див“ и „варварски“; 
наричаха ме „тъмен балкански субект“, „див българин“, и аз не мога да отмина 
това с мълчание.

Вярно е, че българският фашизъм е див и варварски. Но българските ра-
ботници и селяни, българската народна интелигенция съвсем не са диваци и 
варвари. Равнището на материалната култура на Балканите безусловно не е така 
високо, както в другите европейски страни, но духовно и политически нашите 
народни маси не стоят на по-ниско равнище, отколкото масите в другите евро-
пейски страни. Нашата политическа борба, нашите политически стремежи в 
нашата страна не стоят по-ниско, отколкото в другите страни. Народ, който 500 
години живя под чуждо иго, без да изгуби своя език и националност, нашата 
работническа класа и селяните, които се бореха и се борят против българския 
фашизъм и за комунизма – такъв народ не е див и варварски. Диваци и варвари 
в България са само фашистите. Но аз ви питам, господин председателю, в коя 
страна фашистите не са варвари и диваци?

…

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РЕЧ ПРЕД ИМПЕРСКИЯ СЪД, 
16 ДЕКЕМВРИ 1933 г. (извадки*)

Георги Димитров

*  Димитров, Георги. Избрани произведения. Т. 4. С., Партиздат, 1972. С. 150–151, 152–154, 180.
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Много преди времето, когато германският император Карл V казвал, че 

на немски той говори само с конете си, а германските дворяни и образовани 
хора пишели само на латински и се срамували от немския език, във „варварска“ 
България апостолите Кирил и Методий бяха създали и разпространили древ-
нобългарската писменост.

Българският народ с всички сили и извънредно упорито се е борил против 
чуждестранното иго. Ето защо аз протестирам против нападките срещу бъл-
гарския народ. Аз нямам причина да се срамувам, че съм българин, и аз се гор-
дея, че съм син на българската работническа класа.

…
…ще си позволя да цитирам едно стихотворение, но от най-великия гер-

мански поет Гьоте:

Навреме готви своя ум.
На блюдата на везните на великото щастие
рядко е даван покой:
ти си длъжен или да се възвисяваш,
или да слизаш надолу.
Властвувай или се покорявай,
с тържеството или с мъката се запознай,
издигай се като тежък чук –
или стой като наковалня!

Да, който не иска да бъде наковалня, той трябва да бъде чук!
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АЛБЕРТ АЙНЩАЙН, АРТУРО ТОСКАНИНИ, ЛАЙЛКЕН БИЧЕР СТОУН, 
ЕМИЛ ЛЕНГЕЛ и други 250 видни американски личности

„Димитров е пламъкът, който продължава да гори вече десет години.“

ЛИЛИАН ХЕЛМАН, ДЖОРДЖ КАУФМАН, АРТУРО ТОСКАНИНИ и 
още над сто най-видни американски интелектуалци

„Неговият велик глас освети нацисткия мрак. Един човек, стоящ като не-
поколебима скала пред съда на крадци, не се изплаши и не трепна. Той говореше 
за опасността, която заплашва достойнството и справедливостта на чове-
ка… Гласът му прозвуча като камбана, която бе чута навсякъде: „Вие, нацис-
тите, стоите пред съда на целия свят, вие стоите пред съда на човечеството 
и сте длъжни да отговаряте за вашите престъпления.“

МИХАИЛ ШОЛОХОВ
„Както всички съветски хора и аз дълбоко скърбя за преждевременната 

смърт на великия син на България и човечеството, на скъпия другар Георги Ди-
митров.“

МАКСИМ ГОРКИ
„Нямате нужда от комплименти, но трябва да Ви кажа, че Вашето държа-

не беше блестящо. Никога не е имало такъв процес. Там Вие всъщност бяхте съ-
дия… Не може да се сравнява с процеса против… (неразчетено име – бел. съст.) 
или Кьолнския процес против Маркс. Тук имаше нещо особено…“

ПАЛМИРО ТОЛИАТИ
„Неговият живот – това е непрекъсната борба от начало до край. За него 

трябва да разкажем на поколенията, които сега навлизат в живота и в класо-
вата борба, за да се поучат и почерпят вдъхновение. (…)

Познаваше Гьоте и Данте така, както Карл Маркс, Хайне и Волтер – как-
то Ленин. С тези великани живееше неговият дух и ние, неговите съратници и 
приятели, не се учудвахме, когато виждахме на неговата маса в дните на най-
напрегнати разисквания заедно с текста на някаква политическа резолюция 
том от Ариосто или последния роман, излязъл в Париж.“

„Неговият пример се причислява към примерите на най-великите герои и 

СВЕТЪТ ЗА ГЕОРГИ ДИМИТРОВ



119

ИСТОРИЯ
мъченици в историята и даже превъзхожда много от тях, защото неговият ге-
роизъм не е само смелост, физическа и морална сила. Неговият пример се състои 
преди всичко в разума, във внимателната оценка на обстоятелствата, при ко-
ито се води борбата, и в заключението, че в този случай по-силен е не наглият 
обвинител, а обвиненият, човекът, окован във вериги, когото заплашва смърт.“

МОРИС ТОРЕЗ
„Запазил съм завинаги в душата си този образ, който излъчваше сила и 

спокойствие. Той говореше бавно, спокойно и за преводача не беше никак трудно 
да превежда речта му, която бе образец на яснота и простота.“

АНДРЕ МАЛРО
„На Димитров с възхищение  – за неговото държание и неговия характер!“

Маршал ВАСИЛИЙ ЧУЙКОВ
„Такива хора не се срещат често в историята и те оставят след себе си 

такъв пример, такъв революционен огън и ентусиазъм, че много, много поколе-
ния трябва да се учат от тях как да се служи на народа…“ 

ДОЛОРЕС ИБАРУРИ
„Името на Георги Димитров остана в летописите на демократическото 

и комунистическото движение, обградено с ореола на недостижимо величие. С 
него започна един нов етап от борбата против империалистическата реакция 
и нейната най-варварска проява – фашизма. Той остава завинаги жив и истин-
ски пример и урок в борбата на народите за свобода.“

ЛУИДЖИ ЛОНГО
„Той беше светлият пример на антифашистки борец, едновременно твърд 

и смел в борбата, непоколебимо верен на своите идеали.“

СЕРГЕЙ ВАВИЛОВ
„Името на другаря Димитров е записано със златни букви в историята на 

революционната борба за освобождението на Европа.“

АНРИ БАРБЮС,  АНДРЕ БЕРТОН,  ЖАН РИШАР-БЛОК, 
ВИКТОР МАРГЕРИ, РОМЕН РОЛАН и др.

„Георги Димитров, Танев и Попов, дейци на българското работническо дви-
жение, привърженици на масовото действие на трудещите се, имат впрочем 
минало, което опровергава каквото и да било обвинение за индивидуалнотеро-
ристически действия. Подписаните издигат енергично глас против отврати-
телното обвинение, отправено против тези трима мъже, и искат тяхното 
освобождение.“

ЮЛИУС ФУЧИК
„И целият свят се преклони пред неговата победа.“
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БЕРТОЛД БРЕХТ
  „Този глас беше чут във всички страни
  на Европа,
  които през границите слушат, потънали в мрак;
  този глас беше чут и от всички ограбвани и пребивани,
  ала непреклонни борци в Германия.
  Ти скъпернически използваш, другарю Димитров,
  всяка минута, която ти е дадена,
  в малкото пространство, което все още е отворено –
  за всички нас я използваш!“

ПОЛ ЕЛЮАР
„Димитров бе една трайна светкавица в непрекъснатото движение на чо-

вешката светлина. На мимолетната власт на чудовищата той хвърли като 
зов за борба думите на Христо Ботев, поет борец и като него светъл национа-
лен герой: „Няма власт над оная глава, която е готова да се отдели от плещите 
си в името на свободата и за благото на цялото човечество.“ 

ВИЛХЕЛМ ПИК
„Георги Димитров стана истински народен трибун. Безграничното дове-

рие и голямата обич на трудещите се маси към него нарастваха все повече. 
Така живее Георги Димитров и в съзнанието на прогресивната част от герман-
ския народ, с която той е неразривно свързан.”

ЙОСИФ СТАЛИН
„Георги Димитров стана знаменосец на борбата срещу фашизма и импе-

риалистическата война. Неговото героично държане в съда и гневните думи, 
които той хвърляше в лицето на фашистите, разобличавайки тяхната гнус-
на провокация във връзка с подпалването на райхстага, свалиха маската от 
лицето на фашистките провокатори и вдигнаха на борба срещу фашизма нови 
милиони трудещи се от целия свят.“

 
ГЕОРГИ ГЕОРГИУ ДЕЖ

„Борческият живот на Георги Димитров в непрестанна служба на прогре-
са, мира и социализма ще бъде винаги ярък пример за трудещите се от Румън-
ската народна република.“

БОЛЕСЛАВ БЕЙРУТ
„Героическата борба на великия революционер през време на Лайпцигския 

процес, неговите огромни заслуги за защита на свободата и независимостта 
на народите и за създаване лагера на мира и прогреса в света ще останат зави-
наги запечатани в нашето съзнание.“
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ДЖУЛИО ЧЕРЕТИ (АЛАР)

„Един човек, един борец и едно голямо име като неговото, което ще остане 
завинаги записано в златната книга на пролетарските борби и на всички чест-
ни хора в света.“

РЕЖЬО САНТО
„Георги Димитров принадлежеше към онези, които и в годините на култа 

към личността се държаха както подобава на комунисти.“

РОБИН ПЕЙДЖ АРНОТ
„Беше удоволствие човек да наблюдава силата и простотата на мислов-

ната му дейност; владеенето на теорията и способността да я прилага във 
всеки отделен случай; солидния и здрав разум, който предпазваше него и всички, 
които работеха с него, от доктринерски начин на мислене…“

БЕНОА ФРАШОН
„… не беше само един велик комунист-ръководител. Онова, което ми ха-

ресваше у него, бе, че той си оставаше дълбоко човечен.“

РОМЕН РОЛАН
„Ние апелираме не само към потресеното обществено мнение във всички 

страни, към милионите хора, които следят с тревога този трагичен процес, 
този грандиозен двубой на четирма хора, лишени от защитници, избрани от 
тях, против всички сили на държавата, тази епопея, в която героичната фи-
гура на Димитров с неговата душевна възвишеност и енергия ще изпъква в бъ-
деще с огромна сила, каквото и да стане.“

 
ИЗАБЕЛ БРАУН

„Никога преди и след това един политически процес не е привличал така 
вниманието на целия свят. В „Таймс“ се появи прекрасна статия за Димитров, 
възхваляваща неговите способности и героизъм пред съда.

Това беше наистина един герой!“

ЖАН ЕФЕЛ
„Аз лично, а и всички французи се възхищавахме от героичното поведение, 

от куража на Г. Димитров.“

ЛИЛИ КАЙТ
„Той беше добър, колкото може да бъде добър само великият човек.“

ЯКОБ РОЗНЕР
„Георги Димитров принадлежеше към ония наистина велики духове на ре-

волюционното работническо движение, които с всичките си дела служат на 
великата цел, чиито думи и дела образуват едно органическо цяло.“
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Аз съм роден в Плевен на 5 юни 1941 година. И 
двамата ми родители – Коста Златарев и Мара Ден-
чева – са видни дейци на комунистическата партия 
в града. И двамата загиват в антифашистката 
съпротива. След гибелта на майка грижата за мене 
поема нейната сестра – леля Цвета, в семейството 
си, докато през 1946 г., по идея на плевенски дейци от 
ЦК на БКП, съм осиновен от Георги Димитров и съ-
пругата му Роза.

* * *

Съдбата ми отреди да расна и да бъда възпита-
ван в семейството на Георги и Роза Димитрови 

почти от самото начало на моя съзнателен живот. Те 
са единствените родители, за чиято обич и за чиито 
грижи имам спомен.

След осиновяването попаднах в съвсем нова 
среда. Но неусетно се почувствах като у дома. Бър-
зото свикване с тази промяна си обяснявам не само с 
грижите и с обичта, която не можех да не усещам. Го-
лямо значение за това имаше ведрата атмосфера – не 
би било пресилено да се каже хармония – на отно-
шенията в семейството. Основата ѝ бяха взаимната 
обич и привързаност, които свързваха Димитров и 
Роза Юлиевна – неговата вярна приятелка и спътни-
ца през последните десетилетия на живота му.

Ще запомня изключителния ред и уют, които 
царяха в нашия дом. За това, разбира се, се гриже-
ше немалобройна група мъже и жени, на които беше 
възложено да освободят Димитров от житейски не-
удобства и грижи. Но главната заслуга за това спо-
койствие и уют беше на Роза Юлиевна, с нейните не-
сравними таланти на домакиня и съпруга.

БАЩАТА, КОГОТО ПОМНЯ
Бойко Димитров

Бойко Димитров – завършил 
е Института за международни 
отношения в Москва. Бил е ста-
жант-аташе в представител-
ството на България към ООН в 
Ню Йорк; съветник в Комисията 
за икономическо и научно-техни-
ческо сътрудничество при Мини-
стерския съвет (1966–1969); на-
учен сътрудник в Института за 
външна политика „Иван Башев“ и 
главен редактор на сп. „Междуна-
родни отношения“ (1969–1974); 
зам. завеждащ отдел „Външна 
политика и международни връз-
ки“ на ЦК на БКП (1974–78 и 1982–
89), посланик в Куба (1978–1982); 
министър на външните работи 
(1989–1990); депутат във Вели-
кото народно събрание (1990–
1991).
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Според възможностите си тя се стремеше да отговори и на очакванията 

за общественополезни дела, обичайни за съпругата на политик и държавник. 
Тя дейно участваше в женското движение, в изграждането на детски ясли и до-
мове, в движението за българо-съветска дружба, бе избрана за съветник в Со-
фийската община. Но висше призвание и предназначение в живота за нея бе да 
обкръжи съпруга си с грижи и внимание. Нейната любов и привързаност към 
Димитров бяха всеотдайни. И здравето, и духът ѝ бяха съсипани от неговата 
смърт. Тя не можа да се оправи от този удар, да осмисли живота си без него. 
Болестите я сполитаха една след друга и тя почина през 1958 г. сравнително 
млада – на 62 години.

Когато си мисля за онези години, учудвам се колко много време Димитров 
отделяше за мене. Въпреки че здравето му бе подкопано, въпреки че по „комин-
терновски“ обичай отдаваше на работата по 10, 12 и повече часа на ден, аз не 
можех да се оплача от липса на бащински грижи. Почти винаги той намираше 
възможност да ми отдели внимание – например да ме учи на шах, да разпитва 
за моите игри или ученически занимания, да отговаря на моите въпроси. Часо-
вете, които прекарваше в семейството и от които отделяше за мен, обикновено 
се падаха на трапезите (като правило той се хранеше вкъщи) и на разходките, 
при които аз бях негов обичаен придружител.

При една от тези разходки се натъкнахме на змия1, пресичаща пътя ни. 
Като ни усети, тя вдигна глава и изсъска срещу нас. С няколко удара на бастуна 
Димитров я умъртви. Изненада ме гневната му реакция: като много хора и той 
изпитваше отвращение от влечугите.

Случвало се е по време на разходките да палим огън от разпилени по зе-
мята пръчки и клонки и, застанал до мене, Димитров с видимо удоволствие се 
взираше в неповторимата игра на пламъчетата.

След преместването във „Врана“ поради лекарско предписание Димитров 
трябваше да прекарва все по-голяма част от работния си ден у дома. През този 
период аз често го посещавах, особено когато беше в летния кабинет на партера 
на старото крило. С часове наблюдавах как работи – с угаснала лула в лявата 
ръка, с много дебел, добре подострен червен, син или черен молив в дясната, 
как чете, подчертава, пише със своя енергичен почерк.

Когато идваха външни хора, трябваше да напускам кабинета, но когато 
беше сам, не само не възразяваше срещу присъствието ми, а изпитваше удовол-
ствие от него. Оставяше ме да седя на една ниска масичка срещу неговото бюро, 
да рисувам, да разглеждам книжки, списания или да се занимавам с нещо друго. 
Отвреме-навреме той прекъсваше работа за няколко минути отмора. През тези 
почивки измисляше някакво интересно занимание. Особено голямо удоволст-
вие ми доставяше паленето на огън в големите кабинетни пепелници, за ужас 
на момчетата от охраната. Не щеш ли, веднъж подпалихме кошчето за боклук 
и охраната трябваше да се намеси, за да изгаси пожара. След тази случка бяхме 
принудени да изоставим това не толкова невинно забавление.

При посещенията в кабинета най-силно впечатление ми правеха купища-
та вестници, списания и книги. Два пъти през живота си Димитров е събирал 
внушителни по размерите си лични библиотеки – първата, когато е живял на 
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„Опълченска“, втората – през време на емиграцията си в Съветския съюз. Доб-
ре ми е позната втората библиотека, с част от която ми се случи да си служа като 
ученик и студент. Тогава можах по достойнство да оценя някои неща.

Първо – нейното богатство. Не съм специалист, но съм сигурен, че в нея 
имаше няколко хиляди заглавия2.

Второ – подборът на книгите. В библиотеката можеше да се намерят прак-
тически всички важни заглавия на политическата литература от първата поло-
вина на ХХ век, и то не само на руски, но и на основните западни езици. Също-
то до голяма степен се отнася и за литературата по философия, политикономия 
и други обществени дисциплини. (Този факт надали би следвало да изненадва, 
като си припомним любознанието и енциклопедичните интереси и познания 
на Димитров, убедително демонстрирани на Лайпцигския процес.) Освен това 
бяха широко представени справочници, наръчници и други заглавия из област-
та на природните и техническите науки. В нея имаше и най-пълният, какъвто 
не съм срещал в друга лична библиотека, подбор на художествена литература 
– както руска и съветска белетристика, така и европейска и световна класика, 
в превод, а нерядко на езици на оригиналите, например съчинения на Гьоте и 
Хайне на немски, на Байрон на английски, на Мопасан на френски.

Третият характерен момент са белезите, които беше оставила върху мно-
гобройни книги сериозната, на моменти безпощадна работа на Димитров – с 
дебело подчертаване на редовете, които бяха спрели вниманието му, с харак-
терните едри знаци и лаконични забележки върху полетата.

В неговото отношение към мене, изобщо към децата – а и не само към 
тях – нямаше снизходителност. Впечатляващото достолепие и достойнство на 
външността и обноските му хармонично се съчетаваха с непосредственост и 
достъпност. С всеки събеседник той се държеше като с равен, умееше да намери 
тон, език и подход, които предразполагат, да общува и с големи, и с малки, без 
да предизвиква притеснение или страх.

По години Димитров можеше да ми бъде дядо. Но аз го възприемах, и съм 
го запомнил именно в образа на баща, наистина по-възрастен баща, но в ни-
какъв случай не и грохнал старец. Така съм го възприемал и такъв ще остане 
неговият образ в паметта ми.

* * *
В началото на 1990-те години пак трябваше да се върна към темата за Ди-

митров, защото обстоятелствата ми наложиха да се заема с издаването на него-
вия дневник3.

Редовните записки, които той беше оставил, не са просто регистър или 
коментар на свършеното, видяното, чутото и прочетеното или на събитията от 
деня. Те са нещо несравнимо по-интимно: своеобразен доверителен разговор 
със самия себе си, в който се споделят и най-съкровени мисли и чувства, радо-
сти и болки, съмнения и тревоги. Споделят се с искреност и правдивост, които 
често пъти като изповед са нелицеприятни за самия автор. С две думи, отнася 
се за документ, написан за лична утеха и предназначен за лична употреба, в 
никакъв случай не за чужди очи.
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И въпреки всичко публикацията на дневника, при това с мое участие, ста-

на факт. Ето какви бяха причините и обстоятелствата, довели до този обрат.
Че Димитров е водил дневници, които се пазят в най-строга тайна в Цен-

тралния архив на БКП, узнах още през 1976 година. Естествено ми се искаше 
да ги прочета. Но ми беше унизително да прося позволение за нещо, което ми 
принадлежи по правото на син и наследник. Възможният евентуален отказ би 
ме унизил двойно.

Промените след 10 ноември 1989 г. вдигнаха и това табу. Достъпът до днев-
ника за историци и други професионално заинтересувани лица бе облекчен. По 
това време обаче аз до такава степен бях погълнат от служебни и обществени 
дела – първо в Министерството на външните работи, после във Великото на-
родно събрание, че не се възползвах от тази либерализация, а и не съм си давал 
сметка колко бързо и драстично се развива ситуацията. Затова доста силно ме 
изненада писмото, с което в началото на 1991 г. от издателска къща „Христо 
Ботев“ официално ме уведомяваха, че заедно с Института по социална история 
(бившия Институт за история на БКП) и с ЦПА (Централния партиен архив) 
подготвят за издаване дневника на Димитров и ме канят да сключа договор 
като носител на авторски права.

За първи път получавах възможност (но трябваше и да поема отговорност-
та) да се произнеса за съдбата на дневника. Най-напред внимателно от кора до 
кора изчетох тетрадките, в които той беше водил записки. Еднозначно стигнах 
до извода, с който започвам тези редове: записките са правени за лична употре-
ба и не са предназначени за обнародване.

За да споделя, проверя и по възможност прокарам това си убеждение, пре-
дизвиках обсъждане на въпросите, възникващи около публикацията, първо в 
експертен кръг от изявени историци – познавачи на делото и живота на Димит-
ров, а после в Председателството на Висшия съвет на БСП. Очерта се следната 
картина. Решението за обнародване на дневника е било взето през 1990 г. от на-
рочна Комисия по публикуване на документи на партията към Висшия партиен 
съвет по предложение, внесено съвместно от Института по история на БКП 
и от ЦПА. Мотивирано е било с необходимостта от нов, обективен и безпри-
страстен прочит на миналото, прочит, свободен от апология, митологизиране 
и премълчаване на неудобни факти.

Поначало споделям посочените мотиви и не можех да не ги приема. Заедно 
с това изтъкнах колко неподходящ бе тогава моментът за подобна публикация 
и настоях да се изчакат по-добри, по-нормални времена. Едва ли е нужно да се 
аргументирам, че при нажежените до краен предел политически страсти у нас 
през 1990 и 1991 г. вместо да бъде извор на историческо познание и поуки изда-
нието неминуемо щеше да се ползва като източник на компромати.

В този ѝ аспект моята позиция бе посрещната с разбиране. Но по същин-
ския проблем – дали изобщо и особено как да се издава дневникът, в пълен или 
в съкратен вид – различията се запазваха. Аз вече бях склонил да продължи за-
почналата подготовка за печат, но все още настоявах от изданието да отпаднат 
интимните моменти за бита, семейството, здравословното състояние и други 
подробности от лично естество. Практически единодушно всички историци 
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бяха категорични за обнародване на пълния текст с аргумента, че всяко, дори 
и най-дребно съкращение би хвърлило съмнение върху научната добросъвест-
ност и документалната стойност на публикацията.

Междувременно настъпиха събития, които поставиха в нова светлина ди-
лемата, пред която бях изправен. През октомври 1991 г. СДС спечели изборите 
за Народно събрание. Между първите актове на новоизбрания парламент бе за-
конът за изземване имуществото на БКП. По силата на този закон партийните 
архиви, включително централният, където се съхранява дневникът на Димит-
ров, преминаха във владение и разпореждане на държавата – сиреч на новия 
кабинет. Декомунизационните му напъни и закани бяха в разгара си. От друга 
страна, поради празнините в законовата уредба у нас за архивите и за автор-
ското право (да не говорим за покварата в политическите и издателските нра-
ви) нямаше гаранция срещу произволното, недобросъвестно и тенденциозно 
обнародване на документа или на части от него. Опасенията ми от мародерски 
посегателства – било то по политически или по чисто комерсиални, било по 
криворазбрани „научни“ подбуди, се подсилваха освен от всичко друго и от 
сведенията, че след либерализирането на достъпа до дневника някои от пол-
звалите го за изследователски цели лица са си извадили (съвършено незакон-
но) копия от него.

Тези ми опасения не закъсняха да се потвърдят. През 1992 г., освен някол-
ко кратки откъса, излезли във вестници, едно месечно списание отпечата об-
ширни извадки от записките за целия период на Втората световна война.

Поради така сложилите се обстоятелства и посоката, в която се развиваха, 
трябваше да избирам между алтернативи, нито една от които не бих предпо-
чел, ако можех свободно да постъпя според волята си. Или трябваше да вдигна 
ръце (всъщност – да си измия ръцете) и да оставя дневника на произвола на 
съдбата, защото не разполагах с необходимите средства, сили или власт, за да 
се противопоставя поне с минимални шансове за успех срещу интелектуалното 
мародерство. Или трябваше самият аз да поема отговорност за подготовката 
на изданието за печат, като се погрижа това да бъде сторено с достойнството 
и уважението, каквито подобават на този исторически документ и на неговия 
автор, с две думи – да бъде направено от почтени хора и доказани професио-
налисти, способни да посрещнат най-строгите изисквания за научна обектив-
ност, добросъвестност и компетентност4. Друг, по-добър или по-лесен избор 
просто не съществуваше. И аз взех своето решение. Резултатът е налице: през 
пролетта на 1997 г. българското издание стана факт. И публикацията, и моята 
съпричастност към нея, да не говорим за съдържанието на книгата, предизви-
каха доста противоречиви реакции и трактовки.

Не ме е грижа толкова за читателя, който би прелистил страниците ѝ с без-
различие, предубеждение или неприязън към автора и към каузата на неговия 
живот. Все пак припомням древната мъдрост: когато от позиции на днешна 
конюнктура с лека ръка се осъжда и отрича миналото, нараства рискът да се 
стъпи накриво на пътя към бъдещето.

На хората, които като мене са възпитани и израсли с чувство на почит към 
Димитров, дължа съчувствие за болката от разочарованието от лелеяния идеа-
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лизиран образ, която може би ще им причинят някои от страниците в дневни-
ка. Но добавям: истината, само истината, независимо в чия моментна полза или 
вреда работи тя, дава верния ориентир към по-добро бъдеще.

В живота и делата на великите, също като в битието на обикновените хора, 
има грешки и грехове. То и по слънцето, всеки знае, има черни петна. А голе-
мината на тези петна е също тъй невъобразима, както са непостижими за зем-
ните ни представи гигантските размери на самото светило. Но това не пречи 
на слънцето да бъде източникът на светлина и топлина, на развитие и живот в 
кътчето от Вселената, което обитаваме.

Победите и постиженията на големите, на истинските протагонисти на ис-
торията, наравно с техните прегрешения и провали, са съразмерни на ролята 
им в историческия процес. Лично за мене Георги Димитров остава българският 
политик и държавник с най-дълбока диря в историята на България (а и не само 
в нейната история) през XX век. И аз се гордея, че съдбата ми е отредила да 
нося неговата фамилия.

Нима има друг български политик или държавник, който на висок глас, 
така, че да го чуе цял свят, толкова ярко да е защитил своята родина и своя на-
род, както го стори Георги Димитров пред Имперския съд в Лайпциг:

„Печатът не само ме хулеше по всякакъв начин – това ми беше безразлич-
но, – но във връзка с мене наричаха и моя български народ „див“ и „варварски“; 
наричаха ме „тъмен балкански субект“, „див българин“, и аз не мога да отмина 
това с мълчание.

Вярно е, че българският фашизъм е див и варварски. (…) Народ, който 500 
години живя под чуждо иго, без да изгуби своя език и националност, нашата 
работническа класа и селяните, които се бореха и се борят против българския 
фашизъм и за комунизма – такъв народ не е див и варварски. (…)

Много преди времето, когато германският император Карл V казвал, че 
на немски той говори само с конете си, а германските дворяни и образовани 
хора пишели само на латински и се срамували от немския език, във „варварска“ 
България апостолите Кирил и Методий бяха създали и разпространили древ-
нобългарската писменост.

Българският народ с всички сили и извънредно упорство се е борил против 
чуждестранното иго. Ето защо аз протестирам против нападките срещу бъл-
гарския народ. Аз нямам причина да се срамувам, че съм българин, и аз се гордея, 
че съм син на българската работническа класа.“

* * *
В началото на 1949 г. здравословното състояние на Димитров рязко се вло-

ши. На 7 март той замина, придружен от семейството, на лечение в санатори-
ума „Барвиха“ край Москва. Ето как в съчиненийце, което съставих тогава с 
помощта на моята учителка Йорданка Петрова, съм описал случката, на която 
станах свидетел там през късната пролет:

„Неочакван гост
Вчера си учих уроците. Изведнъж забелязах раздвижване из парка. Разбрах, 

че някой е дошъл.
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Кой ли е?
Облякох се и излязох на коридора. Казаха ми, че другарят Сталин е дошъл 

да посети татко. Обхвана ме силно вълнение.
Да отида ли при него?! – помислих, но не се реших. Не знаех как ще се при-

ближа до тоя велик човек. Докато мислих какво да предприема, той излезе. Ви-
дях го като мина по коридора.

Никога няма да забравя тази среща.“
Раздвижването, което ми направи впечатление, бе пристигането на ками-

он, от който наскачаха дузина униформени въоръжени с автомати и наобико-
лиха крилото на санаториума, където бяхме настанени. Поначало външна ох-
рана изобщо нямаше, а българските и съветските офицери, прикрепени към 
Димитров, ходеха цивилни, въоръжени само с пистолети. Заинтригуван, поне-
чих да изляза, за да разбера какво става, но часовият с автомат, застанал отвън 
до входната врата, ме пропъди.

Изтичах в стаята на нашата охрана. Там ми обясниха, че на посещение е 
дошъл Сталин. Обхванат от възбуда, останах при тях, докато гостът слезе от 
горния етаж, където бе настанен Димитров, и подмина вратата на дежурната 
стая. Оттам почти насила ме изтикаха в коридора.

Видях Сталин в гръб да върви по коридора, облечен в светлосивата си уни-
форма на генералисимус, само на двадесетина крачки пред мене. Бях поразен 
от ниския му ръст и от силуета, почти квадратен – нищо общо с високия и 
строен образ на вожда от снимките, портретите и игралните филми, които бях 
виждал. Когато се показах на коридора, един от телохранителите му пошушна 
нещо – сигурно, че синът на Димитров се е показал, за да го види. Сталин спря 
и се обърна. Уплашен и смутен от неговия поглед, моментално офейках.

Споменът ми за тази случка сигурно не би заслужавал внимание, ако не 
беше моментът на посещението – време на засилен натиск от Москва за бър-
зи и строги мерки във вече подетата в България по внушение и под надзора 
на „съветници“ от КГБ кампания срещу „врага с партиен билет“, сиреч Трайчо 
Костов и „неговата група“. А няколко седмици по-късно дойде кончината на 
Димитров, която и до днес дава повод за версии, че той бил отровен по заповед 
на Сталин.

Известно е, че Георги Димитров дълго се е противопоставял на съветския 
натиск, защото високо е ценял Трайчо Костов като другар и съратник. Някои 
български историци във връзка с това поставяха под съмнение авторството 
на писмото на Димитров до ЦК на БКП с дата 10 май 1949 г., в което Костов се 
заклеймява като „змия, която партията е държала в пазвата си“. Съвременни-
кът и пряк участник в събитията – сестрата на Димитров Елена – категорично 
е отхвърляла пред мене версията за фалшификат. В качеството си на сътрудник 
на ЦК на БКП тя лично е разчела текста, закодиран със специалния шифър на 
Димитров, и бе абсолютно убедена в неговата автентичност. Описаното посе-
щение на Сталин в „Барвиха“, струва ми се, дава основание да се предположи, 
че Димитров е бил принуден да отстъпи и под натиска на „неочаквания гост“ 
е изпратил злополучното писмо, след което следват заклеймяването на Трайчо 
Костов на пленума на ЦК, състоял се на 11-12 юни, неговият арест, скалъпеният 
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съдебен процес и разстрелът.

Що се отнася до версията за отравяне на Димитров, не мога да я приема 
за достоверна. Здравето на Димитров е било силно разклатено още от изпи-
танието на Лайпцигския процес. Следваха петнадесетина години напрегната 
работа начело на Коминтерна (през апогея на Сталиновите „чистки“ и Втората 
световна война), а след завръщането в България – начело на БКП и на прави-
телството в онези бурни години. Много тежък удар на здравето и духа му е 
нанесла непрежалимата лична загуба: през пролетта на 1943 г., в навечерието 
на седмия си рожден ден, от дифтерит умира единственото му рождено дете 
Димитър (Митя). А пък 1948 г. е белязана с болезнени сблъсъци със Сталин: 
през януари – по повод на лансираната от Димитров идея за Балканска конфе-
дерация, а през декември – заради разбирането му за народната демокрация, 
развито на V конгрес на БКП5. Към началото на 1949 г. физическите сили на 
Димитров са изчерпани до краен предел, волята за живот сломена.

Сталин не може да не е бил осведомен за критичното състояние на бол-
ния, знаел е, че му остават броени седмици живот, смъртта на Димитров е била 
предизвестена – без да е имало нужда от отрова…

В малките часове през нощта на 2 юли ме събудиха. Заедно с Роза Юлиев-
на и Фаня бяхме заведени за последно сбогом. Димитров беше в безсъзнание. 
Запомнил съм неговото тежко и неравномерно дишане. Съвсем скоро след това 
той издъхна…

БЕЛЕЖКИ

1  Змиите, включително отровните, спадаха към екзотичните животински видове, които Фер-
динанд беше аклиматизирал в парка „Врана“.

2  Съставеният през 1970-те години каталог на личните библиотеки на Димитров съдържа 
над десет хиляди заглавия.

3  Редовете, които следват, възпроизвеждат с малки редакционни изменения моето обръще-
ние „Към читателя“, поместено в българското издание на Дневника.

4  И най-изисканите думи на благодарност не биха стигнали, за да изразя моята огромна 
признателност за работата, извършена от екипа редактори съставители, на които поверих 
подготовката на дневника за печат: Димитър Сирков, Петко Боев, Никола Аврейски и Ека-
терина Кабакчиева, както и на покойния акад. Илчо Димитров – автора на встъпителната 
статия към книгата и човека, на чиято инициатива и настоятелност се дължи съгласието на 
Университетското издателство „Св. Климент Охридски“ да издаде дневника.

5  Тежки разговори се водят по този въпрос по време на конгреса с идеолога на Кремъл Ми-
хаил Суслов, изпратен като делегат на ВКП(б) в ролята на цензор срещу „еретичните“ за-
бежки на Димитров. 
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СВЕТЛИН РУСЕВ Години80

Светлин Русев 
АВТОПОРТРЕТ, 1988 г.
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Честит празник,
Маестро!

Ние, твоите приятели и
почитатели, ти желаем здраве,

творческо вдъхновение
и още много прекрасни картини!

                                      Списание „Понеделник“
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Светлин Русев
ВАНГА
2000 г.
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Като изкуствовед съм изкушен да започна с ана-
лизи на идеите и стила на един толкова цялостен 

художник като Светлин Русев. Спомням си, навреме-
то, когато писах една обзорна статия за „априлската 
живопис“, открих, че няма тематична или стило-
ва област, в която може да се мине без неговото име. 
Запитах се защо? И може би отговорът не е само в 
несъмнения талант на художника. Отговорът е в дъл-
бочината на неговия идеен свят, в искрената му вяра, 
че изкуството е длъжно да живее чрез големи идеи, 
в убедеността, че дистанцията между личното и об-
щочовешкото е в самия него, в последователността 
на търсенията, в единството между гражданска по-
зиция и изкуство, които го изграждат като цялостна 
личност. Ето защо Светлин създаде не собствен ма-
ниер, а истински личен стил. Всеки ще познае негова 
картина. Може би това е най-голямото признание.

Поколенските проблеми в българското изкус-
тво все още не са достатъчно изследвани. Има едно 
поколение обаче, за което мненията на критиците се 
разделиха след победата на „нежната революция“ – 
генерацията, известна като шестдесетниците. Това са 
творци, които в началото на 60-те години на вече ми-
налия век направиха първите смели опити да изведат 
изкуството от догматиката на предишното десетиле-
тие. Те са толкова различни, че сега не е за вярване, че 
са могли да се обединят от обща кауза. На пръв по-
глед какво общо между Светлин Русев, Иван Вукади-
нов, Димитър Киров, Георги Божилов, Йоан Левиев, 
Георги Баев? Но тези „противоположни“ живописци 
я усетиха, изживяха, изстрадаха – каузата на право-
то на „личен стил“. Под това понятие се скриваше 
свободата на твореца да се зарови в своя субективен 

ТОСТ ЗА МАЕСТРОТО
Иван Маразов

Иван Маразов – доктор на из-
куствознанието, професор по ис-
тория на тракийската култура. 
Автор е на многобройни изслед-
вания в тази област, както и на 
редица студии върху съвременно-
то българско изкуство. Публикува 
в чужди специализирани издания и 
чете лекции в европейски, амери-
кански и японски музеи и универ-
ситети. Ръководител е на Депар-
тамента по история на култу-
рата в Новия български универ-
ситет.
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свят, за да го излее върху платното или извае в бронза. Днес, когато празнуваме 
80 години на Светлин, трябва да признаем, че той защитаваше тази не толкова 
приемлива за управляващите позиция не само с творчеството си, а и с упорита 
работа като ръководител на художествения живот у нас.

По-младите колеги днес не знаят колко трудно и дори опасно за кариера-
та беше тогава да се отстоява „модерното“ в изкуството. Защото диалогът на 
творците беше не само с официалните представители, а и с обикновените хора. 
Тогава хората ходеха на обсъжданията на изложби, както сега ходят на кон-
церти или на мач. Залите бяха пълни, всеки изказваше мнението си, което най-
често отричаше търсенията на младите, и то с доста агресивни и експресивни 
термини. Но самите творци, подкрепени от по-младата критика, се изправяха 
срещу този натиск и защитаваха своите идеи. Да, бурен и неспокоен беше в 
началото на 60-те животът на шестдесетниците. Един французин би го нарекъл 
„епичен“.

Всъщност, този живот стана особено активен именно по времето, когато 
Светлин водеше СБХ – след 1971 г. Имаше по десетина Общи изложби годиш-
но, всяка окръжна група организираше изложби, десетки художници предста-
вяха индивидуални експозиции… Това беше реална децентрализация. Имаше 
и откупки – до 70% от изложените творби! Имаше контрактации за създаване 
на творби върху дадена тема. Доста от художниците живееха само от изкуство-
то си. Публикуваха се монографии, имаше списание на СБХ, после и бюлетин, 
каталози… Дори и критиците получаваха хляб от тази богата трапеза, поради 
което (сега вече ясно си давам сметка) имаше и критика, и то доста прозорлива. 
Всичко това се дължеше на особеното влияние на Светлин върху политичес-
ките фактори от онова време и главно на близостта му до Л. Живкова. В дру-
га сфера – на тракологията, подобна фигура беше неговият връстник Ал. Фол. 
Двамата имаха нещо общо – невероятен организационен талант, неизчерпаема 
енергия и дълбоко усещане за отговорност пред колегията, епохата, професио-
налния дълг. И двамата се грижеха не толкова за собственото си благополучие, 
колкото за създаването на творческа среда, която да роди нови идеи и да открие 
нови насоки. И успяваха. Забележително е, че през епохата „Светлин“ напълно 
забравихме понятието „социалистически реализъм“, че свободно започнахме 
да дискутираме проблемите на безбрежността и разноликостта на реализма, 
на националния стил, монументализма, метафоричността, равноправието на 
жанровете и така нататък.

Естествено е, че следващите поколения творци влизаха в изкуството при 
нови условия, в нова среда – много по-толерантна към своеобразието на та-
ланта, готова за подкрепа, а не за разтерзаване. Тук не става дума само за 
неговите непосредствени ученици – повечето от които са вече професори и 
големи имена. А и за други много важни фигури в нашето изкуство, които 
бързо намериха своя път, защото бяха поощрявани от новия климат в бъл-
гарския художествен живот.

Насочен към нови хоризонти пред българското изкуство, Светлин Русев 
се опираше на много добро познаване на историята на изкуството и в част-
ност – на българската художествена традиция. Именно той „върна“ на публи-
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ката позабравените художници от тридесетте години чрез серия изложби. Но 
„възкресяването“ на имена като Ст. Сотиров, Б. Иванов, Н. Хаджимладенов, 
К. Петров, И. Ненов и т.н. имаше и друг ефект – то възпитаваше в уважение 
към „Учителите“, към онези, които са били преди нас, но са били незаслужено 
изоставени по пътя.

Трудно ми е да си представя, че нещо друго би увлякло Маестрото повече 
от изкуството (жените не влизат в сметката). Той живее с него и чрез него, от-
дава му цялата си страст, ум, сърце, живот. Но той и живее сред него. Светлин 
Русев е сред най-изявените колекционери в нашата страна. Неговото бивше 
ателие на „Врабча“ се превърна в публична галерия, една от големите забележи-
телности на София. Той дари огромна сбирка на Плевен, десетина произведе-
ния на западни майстори и своя картина на току-що открития Учебен музей на 
Новия български университет… Вероятно тази готовност за споделяне идва от 
убеждението му, че една колекция няма смисъл, ако хората са лишени от дос-
тъп до нея. Воден от желанието музеите и в България да притежават образци на 
чуждо изкуство, той активно участва в създаването на сбирката на Галерията за 
чуждестранно изкуство. Това беше последователен акт, стъпка по пътя на от-
варянето на нашата страна към световното изкуство, политика, която Светлин 
Русев неотстъпно следваше и в личното си творчество, и в ръководството на 
художествения живот у нас.

Разбира се, картини на Маестрото има в много частни, държавни и об-
щински сбирки у нас, но също толкова и в чужбина. И тъй като е конвертируем 
художник, той е много често копиран от търсачи на лесни печалби. Може би 
маниерът може да бъде наподобен, но не и стилът. Защото „стилът – това е 
човекът“.

А този човек е вече толкова зрял и мъдър, че може откровено да заяви като 
Хокусаи на същата възраст: „започвам да усещам изкуството“.

Вярно, Маестро, времето на живота лети бързо, но изкуството е вечно.
Бъди жив и здрав.
Ние, които не сме въздържатели, не можем да се въздържим да не вдигнем 

чаша за теб.
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На Димитър Генчев

С един скок от тротоара се намерих на средата на 
уличката. Задържах се на крака, въпреки че беше 

хлъзгаво от подранилия ледец по локвичките на из-
ровения асфалт. Толкова пъргаво отскочих, че ако 
отнякъде ме бяха зърнали приятели, щяха да изпи-
тат неудобство, дето ме одумват, че съм станал тро-
мав и непохватен и че едва ли биха ме включили от-
ново в третия последен състав на волейболния отбор 
на Института. Това – когато се учех за висше и с мо-
ите плонжове на пантера стигнах апогея на спортна-
та си всеотдайност. Щото моите хора не си познават 
човека на какво е способен, когато му се вдигне кръв-
ното от нещо грозно и възмутително. Такова мнение 
за мен щеше да си състави и господинчото на трото-
ара, издокарал се в син анцуг с бели лампази по бед-
рата, обут в контешки жълти маратонки и размахващ 
дебела пръчка, подобна на копраля. В полет буквално 
го грабнах както орел някое разсеяно пиле, настаних 
го зад закъсалата товарна платформа върху четири 
автомобилни гуми и му изкрещях: „Давай, натискай с 
все сила, бутай! Давай, не се жали, гаден сопаджийо! 
Бутай, че ще ти се стъжни, че си се родил!“.

Въпросната платформа беше закъсала в края на 
стръмнина буквално на разкрач от равното. В нея 
беше впрегнато малко конче още в ненавършена кон-
ска детска възраст. То беше паднало върху коленете 
си, дращеше с копитца по замръзналия асфалт и се 
напъваше да задържи платформата и да я изтегли на 
равното. Товарът не искаше да се предаде, дърпаше 
обратно. От напъните шията на кончето сякаш се 
разтягаше и удължаваше. Отстрани на човек можеше 

МАЛКОТО КОНЧЕ НА 
СТРЪМНАТА УЛИЦА

Кольо Георгиев
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да му се стори, че при още един напън тялото на животинчето ще започне да се 
изхлузва от кожата си, както става при змиите.

Кончето с грамаден червен пискюл на челото и пиринчено звънче на шията 
сякаш беше взето и пренесено направо от пасторален пейзаж. Само че в пейзаж 
такова конче е за да умилява очите и сърцето с невинността и красотата на при-
родните неща; там кончето припка до хълбока на майка си, запрегната в каруца, 
или препуска отстрани, надбягвайки се със себе си в трепкащата лятна мараня. 
И толкова възторжено бяга, че настига ятата птици под облаците. А тук на ули-
цата под хрускащия поглед на заледените локви и плитчини то е забило колене 
в асфалта и дращи с неподкованите си още копитца, за да удържи дърпащата се 
платформа. А по кожата на гърба и хълбоците му лазят гърчове като червеи и 
парят въглени от ударите на тоягата. Тя е достатъчно дълга, за да не става нужда 
мъжът с маратонките да слиза от тротоара и да ги цапа с уличната мръсотия.

С наша помощ платформата мръдна напред, кончето се изправи на крака. 
На равното тя се закотви, а кончето почти изчезна в облак от пара, която лъхаше 
от устата и изпотеното му тяло. Седнахме отмалели на бордюра на картонени 
подложки, които мъжът отпра от кашон. Седнахме, завъртяхме едновременно 
глави, изгледахме се за първи път, запознахме се с погледи. Какво впечатление 
съм му направил изобщо не ме интересуваше. Той с маломерното си дебело-
кожо чело и сплъстеното черно руно, озаптено с домашна подстрижка да не 
затреви лицето му, направо ме отблъсна. Нямам навик да премълчавам истини, 
но не желая да го описвам. За такъв тип бих добавил само това, че предпочитам 
да бъда умъртвен, отколкото да остана насаме с него повече от половин минута. 
И половин е много. С тая негова дебела, влажна и увиснала долна джука.

Седях, мълчах и размишлявах какво ли наказание бих му присъдил и дали 
можех да го изпълня аз. Сепнах се: моето аз не бих могъл да го изпълня.

Мъжът реши, че щом мълча, етикецията го задължава да каже нещо той.
– Без теб бях за мустака. Евалла! Мани, мани, жив да ме оплачеш. И с туй 

кекаво конче. Там на петдесет метра в едно капанче са снабдени с голям хит за 
пиене. Жива бира! Както ни загряха лагерите… Черпя те един хит!

– Виж какво искам да те информирам – отвърнах, без да го удостоя с поглед. 
– Ако не дай боже се случи втори път да те видя някъде с твоята катафалка и да 
биеш кончето, не ти гарантирам, че ще останеш жив. Ще ми бъдеш първият, ко-
гото ще убия, без нещо да ми трепне. Кекаво конче! Разбра ли какво ти казвам?

Той не ми отговори, но мисля, че разбра. И навярно прецени, че не съм от 
тия, които непременно изчакват последния момент за изпълнението на закана-
та си. Ако е тъй, значи добре се е ориентирал с кого си има работа.

– Как там при вас, дето живеете – продължих със строг глас, – как казвате 
на човек, че е долен скапаняк?

Маратонкаджията извади кутия марлборо и ми я подаде, за да ми се под-
маже и да замаскира, че не му е ясно какво значат думите и тонът ми и дали не 
крият някаква заплаха.

– Как при вас – повторих – наричате жестокия и безсърдечен тип в човеш-
ки образ, дето навсякъде по света му викат изрод и тъй нататък?

– Пак тъй му викаме и ние – смънка той. – Също и лайнар му викаме.



139

КУЛТУРА
– С каква дума наричате някого – повиших аз тон, – който е за трепане, 

защото е много лош и вреден и не заслужава да е жив и да замърсява земята?
– Е, някои му казват мунджук. Мунджук е по нашенски. Ама той те убива 

на момента, ако му го кажеш в сурата. Кажи му идиот, не ти обръща внимание. 
Но мунджук! Леле, леле, мале! Що питаш?

– Защото това малко, крехко, мило животинче, дето си го запрегнал, ако 
владееше езика на махалата ти, знаеш ли какво щеше да ти каже?

– Кажи, кажи. Кончето ли ще ми каже?
– Ей, ти! Изчакай ме да заякна и да ми се втвърдят копитата и ти обещавам 

да ти друсна такъв ритник, че цял живот да не можеш да седнеш на задните си 
части.

Поех си дъх не за да му изкрещя, а да задържа гнева си.
– Ти бе, мунджук такъв – изсъсках, – как си позволяваш да биеш и изте-

заваш това красиво и невинно създание? Започват да пъшкат и стенат всички 
красиви и нежни твари по цялата земя, всички непораснали и беззащитни съ-
щества и деца; те чакат закрила, а не тояги. Ти деца нямаш ли?

– Ама те малките дребосъци, каквито и да са – окуражи се маратонкаджи-
ята, – искат да са им пълни тумбачетата. Те реват, като ги оставиш гладни. Как 
ще се уреди въпросът?

– Като налагаш с тоягата малкото конче, урежда ли се въпросът?
– Е, да зарежа ли возилото насред улицата? Браво бе! Да се пречка на хора 

и транспорт. А какво ще кажат по въпроса полицаи и инспектори?
– И удряй с тоягата падналото животинче.
Маратонкаджията прецени, че като ми се противопоставя, не печели, и 

смени сурдинката.
– Малко е бе, човек. Не е навършило три. Още не са му ковани петалата. 

Как да стане? Меки са копитата му, не държат пирон. Станало впрегатно, но не 
му достигат силици. А е много мераклия да работи. Сърди се, като не му даваш. 
Дай му работа и ще те обича много. Но няма силица!

– И като млатиш с тоягата, прибавя ли му се силица?
– Ама аз кончето не го бия – оправда се той. – Аз му помагам да си изпълни 

мерака. Малко, слабичко, но като го подканиш де със сопата, де с друго, влива 
му се сила. И е доволно, че си му помогнал. Ти викаш, че го бия.

Доста години съм се въртял в театралния бранш и разбирам някои тън-
кости на театралния конфликт и на конфликта в реалния живот на човеците. 
На сцената и победителят, и победеният в сблъсъка след представлението се 
прибират в гримьорната си, събличат театралните дрехи, свалят грима и мази-
лата по лицето си, дълго се мият и пръхтят в шепите си с вода, накрая се опъват 
на канапето и с огромна наслада запалват цигара. Всеки е доволен, удовлетво-
рен и щастлив, че навреме се е включил в епизода, не е забравил и пропуснал 
реплика, че целувката с противния партньор се е получила по-достоверна от 
други пъти, че началството не е напуснало залата по време на монолога, който 
толкова рядко му се получава… И тъй нататък, и тъй нататък. И отново на 
следващото представление. Но моята сцена не беше в театъра, а на тротоара 
– до товарната платформа и каталясалото конче. Почувствах, че колкото и да 
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се наддумвам, колкото и да съм сигурен, че в спора победителят ще съм аз, 
няма да изпитам радост, удовлетворение и щастие, защото малкото конче ще 
остава все така впрегнато, все така в облака от пара, издишвана след умората, а 
пискюлът на челото и звънчето на шията му ще се забелязват, когато загромоли 
тежката товарна платформа.

Станах и отидох да помоля кончето да ми прости, че не е по силата ми да 
променя съдбата му. Посегнах да го помилвам, но то ме изгледа враждебно и 
рязко изви глава настрани. Не позволи да го докосна и при следващите ми опи-
ти. Продължи да отклонява главата си настрани и нагоре.

– Идвам да те убивам – извиках на маратонкаджията. – Чети си молитвата!
Впрегатните животни при зажегляне в хомота често дърпат глава настра-

ни и нагоре. Рефлекс, придобит от удари по главата на още несвикналите доби-
чета да пъхат доброволно шиите си в хомота при запрягане. С удари по главата 
малкото конче също е приучавано и принуждавано да вдява шията си в обръча 
на хамута, както се нарича конският хомот, наподобяващ клуп на бесилка. И 
докато е живо, кончето ще отказва да го милва човешка ръка.

Издърпах тоягата от ръката на маратонкаджията, строших я в коляното си 
и с по-дългото парче се изправих пред него. Той се приготви да хленчи.

– Е, и какво искаш ти от мен? Значи да милвам коня, а да бия децата. Това 
ли искаш да правя?

Не бях се върнал да споря. С парчето от тоягата яко го опалих по задника. 
Той приклекна, сгърби се и се смали. Направи се много удобен за съжаляване.

– Какво те докачих бе? Що ме биеш?
– Аз не те бия – измърморих гузно. – Помагам ти по-скоро от мунджук да 

се превърнеш в човек.
Кончето беше извърнало глава настрани и не видя сцената.
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Баща ми беше силен, много силен –
най-силният човек на този свят!
Бе изкован от мускули и жили,
бе хубав, жизнерадостен и млад.

Запомних как ореше в равнината,
как хвърляше в браздите семена,
как по коситба носеше косата
като дъга на свойте рамена.

Баща ми

И кажеше ли „дий“ на двата вола,
небето се пропукваше от звън…
А днес седи под сухата топола,
седи, потънал в дълъг полусън.

След яростната битка с чернозема
прилича той на уморен жетвар.
Но аз, синът, не мога да приема,
не мога да повярвам, че е стар.

Баща ми!… Не, не са го пощадили
годините – животът е назад.
Но пак за мен е силен, много силен –
най-силният човек на този свят!

Ще продължа
през мрак и лъчезария
да търся към поезията брод,
но само с тебе, обич към България,
но само с тебе, жажда за живот!

И въпреки
прокоби на прокобници
и черен вой на черни ветрове,
ще слушам как пробудените гробници
ехтят от баладични гласове.

Обет пред себе си

Ще гледам как
далечни разстояния
разкриват чудеса пред моя ден.
И през погроми, болки и страдания
ще бъда вдъхновен и извисен.

Ще стана син
на двете полушария,
ще славя всеки цвят и всеки плод,
но само с тебе, обич към България,
но само с тебе, жажда за живот!

Аз израснах в ония полета,
дето синята Янтра шуми,
дето вечер тополите светят
като бели огромни ками;

Кратка песен за мен

дето нощем луната се вози
на каруца от златни звезди,
дето сутрин блестят коловози
и чернеят безкрайни бразди;

дето в погледи, в думи и длани
има слънце, простор, красота,
дето няма високи балкани,
но се раждат високи жита!
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Над Царевец пожарища догарят.
И там, над бездните на Търновград,
препуска Калоян! Препуска царят ‒
обречен, отмъстителен и млад.

Косите му ‒ по-весели от цвете,
очите му – по-гневни от стрела.
А Янтра с грохот блъска бреговете
и слуша плач от Лобната скала.

Калоян

Безмилостна е царската присъда,
бучи в реката страшен водовърт.
Препуска Калоян – жесток и мъдър –
и с меч раздава слава или смърт.

Не знаят рицарите тази мяра.
И там, през оня кървав ураган,
препуска Калоян, препуска царят
на яростна и зла, и свята бран.

Тръбачи на България, тръбете!
Погледайте – от първия си час
препуска Калоян през вековете
и търси свои внуци между нас.

1
И в тази нощ като в балада лунна,
запалила огнища от звезди,
пред мен величествен бушува Дунав
с карминени от блясъка води.

Тополите, загърнати в шинели,
мълчат под пламналите висоти.
Скалите са като ковчези бели,
а сенките – забрадки на жени.

Край мен събуден вятър преминава
и в пълната със звуци тишина
долита споменът, че в нощ такава
е паднал дядо през една война.

Къде е гробът му? Дали по тези
безмълвни и загадъчни скали?
Скалите са скали – не са ковчези!
Отдавна тука не кръжат орли.

Отдавна злият вихър е отминал.
Едва ли е запомнил този свят
нощта, в която дядо е загинал,
за да остане на портрета млад.

2
Далечен дядо, как ли би се радвал,
свалил калпака с лъвче и перо,
да вдигнеш бъклица на мойта сватба,
да викнеш – Дайте Дунавско хоро!

И неговият пъстър, весел пръстен
пред новата ни къща да блести.
Да бъдеш горд, че аз Матей съм кръстен.
Нали Матей се казваше и ти?

Забравен дядо, аз не съм забравил,
че ти си бил добър и смел човек.
Затуй ли свойте кости си оставил
в окопите на този страшен век?

Затуй ли после татко ми е скитал
по дунавския бял и черен бряг?
През сълзи той за твоя гроб е питал,
за твоя гроб през сълзи питам пак.

Но в тази нощ, като в балада лунна,
не ме изгаря жаждата за мъст.
Аз в тази нощ жадувам да целуна
една свещена шепа родна пръст.

Нощ край Дунав
В памет на дядо Матей, загинал през 1916 г.
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ВОДИ МЕ, ВРЕМЕ

Окапаха звездите. Застудя
и моят ден вратите си залости.
Днес само спомените са ми гости.
От нищо друго – никаква следа!

Но как се случи? Кой от мен отне
утехата от срещи пожелани?
Аз още виждам слънчеви поляни
със гривите на младите коне.

Аз още чувам шепот на води
и глас на птици някъде далече.
Дали са само в мен – не зная вече.
Но всичко е различно от преди.

Годините, годините… И в тях
какво спасение ще ме повика?
Какво съм аз? – Не съм ли просто никой,
или съм друг, а не какъвто бях.

Така! Оттук нататък – все така.
Не вярвам повторение да има.
Окапаха звездите. Дълга зима.
Подай ми, време, своята ръка.

* * *

На кръпки сняг. Отвесна нива.
Прозрачен въздух, смесен с боров хлад.
Тук от очите ми се скрива
чернилката на днешния ни свят.

Така е чисто! Конче бяло
с копитца кърти мъката у мен.
И сякаш почва отначало
живота ми. От този първи ден…

НЯКОГА

1.
Богатство мое, самота,
зелено стръкче в глухото небе,
ръце, които няма
да търсят в моето чело
пътеката неизвървяна на обичта
и верността.
Богатство мое, самота.
Тъй анемична роза в ревера на деня,
почти изсъхнала от дъх.

2.
От нищото разтваря се денят.
Черупката му
във краката ми скрипти
и с птичи гласове проскърцват
утринни врати.
Не може нищо този миг да замени.
Вървя по струята вода. Миячи,
насочете върху мене тази струя.
Аз искам снощните си мисли
да измия. Косата ми
от мокрота да свети
и отразена в хладните павета
да пада сянката на вятъра
върху прозрачната ми риза.
И нека видя своите приятели сега,
когато знам,
че още има смисъл
и гилотината на мрака е далече,
а аз съм целият във разстояния
и във посоки. Пълен с гласове…
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НЕЩО

Чух една песен – не помня кога.
Есен ли беше, или лято?
Какво имаше в нея –
радост, тъга?
Все едно. Имаше нещо
като полъх от жеравно ято.
Нещо като погледа
на една тинтява.
Нещо като шепота
на твоите ръце…
Нещо отминало, свършено,
но което остава
в беззащитното ми сърце…

ПЕСЕН

Свобода, свобода – като цвете на връх,
като тежки камбани от вятър люляни,
като житното зрънце в човешките длани,
като глътка вода и спасителен дъх…

Ти извираш край мен, ти си просто във мен.
Аз не мога без теб, цяла вечност те нося,
без да питам дори откъде си, какво си
в тоя яростен свят, все на две разделен.

В мълчалив диалог, без фанфарни слова
ти говориш със мен. Нищо друго не търся.
Искам само по теб да сравнявам гласа си
и до края ще знам, че ми стига това.

За да пазя от гланц и ръжда
свойта мисъл за теб, Свобода!

ТРЕВОЖЕН ВЪПРОС

Душата ми – черупка потрошена
от лоши думи и от зли очи –
едва ли някога ще се съвземе.
И в нея сигурно ще си личи,

че бе създадена за друго време,
каквото беше някога. Кога?
Дали щом към отвъдното поеме
с товара си от болка и тъга,

дали ще спомни в тишината синя,
във бъдещите дни и векове –
дали ще спомни своята родина?
Дали ще иска да я назове?



147

КУЛТУРА

Николай Петев беше весел и жизне-
радостен човек. Смел и активен. Войник. 
Офицер като Йордан Йовков, Емилиян 
Ста нев и Ефрем Каранфилов, като Хемин-
гуей и Константин Симонов. Николай Пе-
тев търсеше изпитанията в живота. 
Едвам дишаше, но ходеше на заседанията 
на парламента, защото трябвало да има 
кворум. Като го попитали защо ти е да 
ставаш депутат от гражданската кво-
та на Коалицията на БСП, отговорил: 
„Имам две задачи – да се приеме закон за 
българския език, защото запазването 
му е въпрос на националната сигурност; 
трябва и закон, който да определи 50% 
от репертоара на държавните театри 
да е български, както и музиката по дър-
жавните радио и телевизия да е 50% бъл-
гарска, а и филмите по телевизията също 
така да са наполовина български.“ Така 
било във Франция, Германия и Гърция.

Николай Петев беше романтик. Той 
беше решителен човек и социалист – член 
на Лявото крило в БСП. Той имà куража 
да се обяви против целия свят, написа 
книга със 17 есета, за да обясни защо е 
против, защото не му харесвал светът 

такъв, какъвто е. Имало дълбоко разделение на бедни и богати, на сити и гладни, много 
безработни. Не му харесвал хайдушкият капитализъм. Да променим – това беше не-
говата мечта.

Той беше пазач на фара, от който се виждаше надалеко, чак до Русия, до отсрещ-
ния бряг на морето. „Защо трябва да се крием, че обичаме Русия?“ – питаше открито 
Николай Петев, който беше заместник-председател на Международното дружество 
на писателските съюзи, пост, за който го посочи самият Сергей Михалков. Той имаше 
много приятели писатели в Русия, беше учил в град Лвов, всичките му книги издадо-
ха на руски, украински и белоруски. Излезе тези дни и един том събрани съчинения на 
Николай Петев на руски език. Издаваха го в Рим, в Париж, в Атина, Скопие и Белград. 
Гостува на американските писатели. Преди да почине, Николай Петев  – председате-
лят на СБП, откри Десетата международна писателска среща в София, а предния ден 
прочете словото си на тържественото събрание по случай стогодишнината на Съюза 
на българските писатели.

Николай Петев остави скъпо наследство – талантливо творчество и плодо-
творна обществена дейност. И огромна празнота, която трудно ще бъде запълнена.

Сбогом, приятелю!
Списание „Понеделник“

НИКОЛАЙ ПЕТЕВ

In memoriam

(1951–2013)
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Защото този свят не ми харесва. Не е претенциозно. Не е нахално. 
Естествено е.

Този свят не ми харесва:
– защото не обича човека;
– защото българинът е унизен;
– защото не раждаме деца;
– защото подменя духовни ценности с материални;
– защото иска всичко да продадем;
– защото трябва да обичаме Русия нелегално;
– защото изстудява топлината в човешките отношения;
– защото брои само богатите за хора, а бедните – за население;
– защото иска да ни откаже да търсим и намираме справедливостта;
– защото подменя приятелства с предателства. Мислиш, че говориш с 

Христос, а той бил Юда;
– защото мачка мечтите;
– защото изтрива свети неща;
– защото хвърля огромни пари за опростачване на изкуството, само и само 

да направи хората по-елементарни и по-лесно манипулируеми;
– защото се опитва да вкара в душите ни цинични лозунги;
– защото сблъсква религиите, вместо да направи Млечния път икона на 

цялото човечество;
– защото ни завива с нищета;
– защото се опитва да зачеркне паметта;
– защото иска да ни убие надеждата.
Този свят трябва да се промени.

ВСТЪПИТЕЛНИ ДУМИ ИЛИ 
ЗАЩО – „ПРОТИВ“?

Николай Петев

Из „17 есета против този свят“ *

* Петев, Н. 17 есета против този свят. С., Български писател, 2012.
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Вече не знам сън ли бе, или отвесът на делника се бе забил в черепа ми? Като 
че ли тогава ги видях – пред изхода на събуждането, през процепа на онази 

трезвост, когато макар за малко спираме да мислим върху себе си.
Бяха много. Хиляди. В бяло и в шарено. На огромна зелена поляна. Със 

сигурност знам, че не съм бил бог, но ги виждах отгоре, а те протягаха ръце и 
погледи. Искаха да ги взема, да ги отведа някъде. Може би в живия живот. Виж-
дах море и угар – това бяха очите им. Почти докоснах ръчичките им – разпилян, 
топъл пух.

Те искаха да живеят.
Те можеха да бъдат бъдещите лекари на България, бъдещите ѝ сеячи, оне-

зи, които полагат най-високите покриви. Те можеха с малките си длани да бутат 
Земята да се върти по-бързо. Те можеха да направят България по-светла, по-
нова и по-вечна. Те можеха по-талантливо да я строят.

Кой им отне това призвание?
Те можеха да обгръщат майките си, да се катерят по раменете на бащите 

си, да се смеят с най-чистия смях на човешкия живот, да се радват и радват. Те 
можеха за първи път да обичат и за първи път да целунат. Те можеха просто да 
живеят.

Кой им отне това право?
Те можеха да ни гледат подозрително и недоверчиво. Да допуснем, че биха 

могли и да се гордеят с нас, колкото и да ни се струва невероятно. Те можеха да 
измислят нещо по-умно от нашите умнотии. Те можеха да мълчат и да се коле-
баят, да грешат или да откриват.

Кой им отне тази амбиция?
Те можеха и да защитават България. Сигурен съм, че по-добре от нас. 

Може би щяха да имат само една клетва и да я изпълнят?
Кой им отне този дълг?
Неродените българчета бяха наистина там – на онази зелена трева. В бяло 

и шарено. И отсъстваха оркестри, и нямаше игри. Доколкото си спомням – ни-
какъв звук нямаше. Безмълвие.

Кой им отне гласа?
За разлика от нас, те нямаше да бъдат гневни. Те нямаше да знаят за горни-

те въпроси и нямаше да носят яростта на отговорите, които ние знаем и всеки 
ден изстрадваме.

РЕКВИЕМ ЗА НЕРОДЕНИТЕ
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„Този пък се загрижил за неродените. Ние с живите не можем да се опра-
вим“ – ще каже някой, на когото не искам да отговарям. Но не е ли той същият 
онзи идиот, който за първи път е изрекъл престъплението „След нас – потоп!“.

И проклинам добротата, и мразя търпеливите, и презирам утешителите. 
Защото прочетох по устните на децата въпросите: „Ще ни вземете ли в живота? 
Какво е обич? Какво е вина? Какво е победа? Как ще си спасите душите?“.

Като че ли са ни заразени истините.
Ние им отнемаме живота. И затова ще умираме лесно, защото лесно не ги 

раждаме. Да, ние.

Коминът на старата прадядова къща дими. Извисява някакви нови, бели, като 
че ли непознати послания към звездите. Поне неразбираеми от мен. Кой ли 

ги изпраща? Кой ли ги разбира? В едно съм сигурен – старата къща нови думи ни 
казва. Това е така, може би, защото в нея живее моята малка едногодишна дъще-
ря. Явно тя ги изпраща. Какво ли казва на тъмното небе и на мразовитите треп-
кащи звезди? Какво ли е по-различно от моето детско послание, от това на баща 
ми, от това на дядо ми Никола? И защо толкова ме интересува?

Когато искаш да разбереш някого, то е защото го обичаш. (Бащите много 
се разтапят по дъщерите си. И обратното. Науката е дала своето обяснение.) Аз 
толкова я обичам, че искам да и` споделя всичко, което знам, да и` говоря, дори 
когато съм излетял през някоя сутрин заедно с лястовиците на юг към звезди-
те. Те вечно са изпращали и посрещали човека. Хладни и топли, изгряващи и 
залязващи, вечни. Когато аз няма да мога да и` говоря, те ще продължат да и` 
изпращат сигнали. Вдигай глава и ги слушай, дъще. Човек, който не гледа небе-
то, е свит, може би – потаен и прикрит човек.

Мило мое момиче,
Твой ще бъде новият свят. И аз едва ли ще мога да го предугадая, да го 

предположа, за да те запазя и съхраня в шепа, в гнездо, под покрив, завивка и 
с душа. Ти ще четеш това писмо вече когато си голяма, когато ще знаеш много 
повече за света, пък и за себе си. Дали няма да ти се стори претенциозно? По-
вярвай, не искам да е така. Просто искам да ти помогна, за да бъде животът ти 
пълен, дълбок, сътворителен, умен и красив. Моят бе такъв. И ти ще имаш деца, 
и ти им напиши писмо. Длъжни сме.

Мое малко момиче,
Имам само един-единствен съвет – запази прадядовата си къща. Не я про-

давай – поне заради това, че тук майка ти те учи на стихотворението „Аз съм 
българче“… Дядо ми тук се е върнал от война. Жив. Представяш ли си каква 

НЕ ПРОДАВАЙ, ДЪЩЕ
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радост е било? Срещнала го е любимата и му е родила двама сина. Тази къща е 
видяла много скръб и радост. Тя има чардак за поглед, огнище за топлина, цветя 
за закичване, чемшир за гробища и елха за Коледа. Тя е толкова българска – с 
чучура, с кладенеца и с масата под сайванта – за раздумка и за ум. Това е Оте-
чеството ти. Знам, че светът ще става все по-малък, но тази твоя Родина ще бъде 
голяма, ако я чувстваш с цялата си българска емоция, ако разбираш с целия си 
ум неповторимостта ѝ. Разбираш ме, нали? Ще ти предлагат много пари – но ти 
не продавай! Аз живея във време, когато големите пари побеждават големите 
идеи, но вярвам – друг вятър ще задуха в човешкото небе. Ще направя в заника 
на дните си и невъзможното (вярвам, че хората ще са по-мъдри), но ти няма да 
свеждаш очи. Ще гледаш времето в очите. Някой ще ти каже, че парите са веч-
ни като звездите – зачеркни този човек. Вярвай на онзи човек, който бърза да 
прави Добро, на онзи, който Променя. Той е Търсачът и Тръбачът. С него бъди, 
като него прави. И няма нищо страшно, че бързо ще гориш. На всекиго вярвай, 
не вярвай, че има лъжци. Честността ще спаси света. Манипулацията само ще 
го нарани, но временно… Една бяла съседка ще те научи да месиш хляб. Дори 
да останат трохи от приятелствата ти, ти в живота ги пази.

А сега, дъще моя,
Пиши послания на звездите от комина на нашата стара прадядова къща 

– каква хубава професия за едногодишни!

МЕМОАР

Ние бяхме седмина. И бяхме силни и красиви, може би защото бяхме млади. 
Казаха ни: „Ето я височината. Гола е. Страшна е. Трябва да я вземете.“
И тръгнахме… Странно…, не ни определиха командир. А тя бе пуста, с из-

русена трева. Застрашителна, защото се вбиваше в небето. Височините винаги 
са неизвестни.

Първите метри на открито бяха в тишина. Само вятърът свистеше отгоре 
надолу и единствено стъпките ни с охлузванията си нарушаваха покоя на пред-
чувствията.

Затрещяха отгоре. Първи падна този отляво на мен. Право в челото бе уда-
рен. Кръвта напълни сините му очи.

Заровихме глави в земята. Захапахме я. Трева и пръст. Нямаха вкус.
Не бяхме страхливи. Изправихме се. Срути се вторият, защото беше ста-

нал пръв. Очите му ме заклеваха.
Нагоре! Нагоре!
Тогава изведнъж загърмяха и отдолу.
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Нашите раниха третия. Очите му ме питаха: „Защо?“. Болките му бяха ужа-
сяващи. Светът е пълен с ранени. Не искам да умирам по този начин. След мал-
ко притихна.

Тогава четвъртият ми подаде ниско по тревата слушалката на радиостан-
цията. Долу не я бяха изключили. Говореха за нас: „Тези не ни трябват. Отпиши 
ги. Има ги в списъка на загиналите.“

И четвъртият тръгна надясно. Искаше да ги надхитри. Но се свлече. Не 
видях очите му. Далече беше, но беше искрен.

Изведнъж петият се проточи с вдигнати, предадени ръце. И пак избухна 
тишина. Само че… Само докато стигне догоре. Изстрел. И ни го търкулнаха 
обратно. Не му видях очите. Май нямаше.

Погледнах към синята вис. Никакъв бог не се виждаше. Бяхме останали 
само двама. Единствено на себе си можехме да разчитаме. И когато очите ни се 
срещнаха, усетих огромна могъща сила – от мъст и от вяра. За четиримата вече 
отлетели, за младостта, която няма да се повтори, за това, че някой друг решава 
какъв ще бъде единственият наш живот. Устните ни набъбваха от ярост. Порас-
нахме. И поехме нагоре като великани. Стреляхме неистово.

И стигнах.
Да, на височината… А там – нямаше никой… Обърнах се за шестия. Бе 

проснат само на няколко метра. Очите му гледаха побеждаващо, но хладно…
Тези от върха просто бяха избягали.
А онези отдолу също мълчаха…
Погледнах пак към шестия. В зениците му май имаше още нещо…
Да, да… Само да си почина малко… (Тогава се пишат мемоари.)
Да, да, бъдете сигурни, момчета, непременно ще сляза долу.



153

TABLE OF CONTENTS

(„MONDAY“ – A JOURNAL FOR THEORY, POLITICS AND CULTURE)

APHORISMS 6

Alexander Lilov and the Development of the Left Ideas 
– a meeting-discussion, 21st of October, 2013, 

7th Hall on National Palace of the Culture

Alexander Lilov 8
Yanaki Stoilov 10

Vassil Prodanov 15
Krassimir Premyanov 20

Georgi Pirinski 21
Iskra Baeva 23

Mihail Mirchev 26
Sergey Stanishev 28
Georgi Bozhinov 33

Pavel Pissarev 34
Valeri Zhablianov 36

Nikolay Malinov 37
Mincho Minchev 39

Magdalena Dikova 43
Ivan Angelov 44

Stefan Stoilov 47
Ivan Genov 48

Alexander Simov 49
Evgeniy Kandilarov 50

Maria Machkova 53
Dimiter Genchev 54

THEORY 

Michael Schuman Marx’s Revenge 
(How Class Struggle Is Shaping the World) 58

INTERNATIONAL POLICY 

Jürgen Habermas Democracy, Solidarity and the European Crisis 63



154

TABLE OF CONTENTS

бр. 9/10 – год. XVI

Tzvetan Todorov Syria: The Power Is Not International Law 75

Joseph Stiglitz The Wrong Lesson From Detroit’s Bankruptcy 77

SOCIETY 

Mityo Videlov It’s Time 83

Maxim Mizov The Red Pilgrims 98

HYSTORY 

Eighty Years Of Leipzig Trial

Georgi Dimitrov Closing speech to the Imperial Court, 
December 16th, 1933 (excerpts) 116

The World about Georgi Dimitrov 118

Boyko Dimitrov The Father I Remember 122

CULTURE 

Svetlin Roussev at 80 130
Ivan Marazov A Toast to Maestro 133

Kolyo Georgiev The Little Horse up the Steep Street 137

Matey Shopkin at 75 141
Matey Shopkin Poems 142

Dragomir Shopov at 75 144
Dragomir Shopov Poems 145

In memoriam
Nikolay Petev 147

Nikolay Petev From „17 essays against this world“ 148



155

SOMMAIRE

(„LE LUNDI“ – MAGAZINE DE THÉORIE, DE POLITIQUE ET DE CULTURE)

APHORISMES 6

« Alexandar Lilov et l’évolution des idées gauches durant le XXIe siècle » 
– rencontre-débat, 21 octobre 2013, 

salle 7 – Palais national de la Culture (NDK)

Alexandar Lilov 8
Yanaki Stoïlov 10

Vassil Prodanov 15
Krassimir Premianov 20

Gueorgui Pirinski 21
Iskra Baeva 23

MikhaÏl Mirtchev 26
Sergueï Stanichev 28
Gueorgui Bojinov 33

Pavel Pissarev 34
Valery Jablianov 36
Nikolay Malinov 37

Mintcho Mintchev 39
Magdalena Dikova 43

Ivan Anguelov 44
Stefan Stoïlov 47

Ivan Guenov 48
Alexandar Simov 49

Evguenii Kandilarov 50
Maria Matchkova 53

Dimitar Guentchev 54

THÉORIE 

Michael Schuman La vengeance de Karl Marx 
(Ou comment la lutte des classes 
forme le monde) 58

POLITIQUE INTERNATIONALE 

Jurgen Habermas Démocratie, solidarité et crise européenne 63



156

SOMMAIRE

бр. 9/10 – год. XVI

Tsvetan Todorov La Syrie: l’emploi de force 
ne relève pas du droit international 75

Joseph Stiglitz La leçon erronée de la banqueroute de Détroi 77

SOCIÉTÉ 

Miteu Videlov Il est temps 83

Maxime Mizov Les pèlerins rouges 98

HISTOIRE 

Quatre-vingt ans du procès de Leipzig

Gueorgui Dimitrov Plaidoyer de clôture devant le Tribunal impé-
rial le 16 décembre 1933 (extraits) 116

Le monde pour Gueorgui Dimitrov 118

Boïko Dimitrov Le père dont je me souviens 122

CULTURE 

Le 80e anniversaire de Svetlin Roussev 130
Ivan Marazov Toast en l’honneur du Maestro 133

Kolieu Gueorguiev Le petit cheval de la rue abrupte 137

Le 75e anniversaire de Mateï Chopkin 141
Mateï Chopkin Poésie 142

Le 75e anniversaire de Dragomir Chopov 144
Dragomir Chopov Poésie 145

In memoriam
Nikolay Petev 147

Nikolay Petev  « 17 essais contre ce monde ». Extraits 148



157

INHALT

(„MONTAG“ – ZEITSCHRIFT FÜR THEORIE, POLITIK UND KULTUR)

APHORISMEN 6

Alexander Lilov und die Entwicklung der linken Ideen im XXI. Jahrhundert 
Diskussionstreffen – 21 Oktober, 2013, Nationaler Kulturpalast

Alexander Lilov 8
Janaki Stoilov 10

Wassil Prodanov 15
Krassimir Premjanov 20

Georgi Pirinski 21
Iskra Baewa 23

Mihail Mirtschev 26
Sergei Stanischev 28

Georgi Boshinov 33
Pawel Pissarev 34

Waleri Shabljanov 36
Nikolaj Malinov 37

Mintscho Mintschev 39
Magdalena Dikowa 43

Iwan Angelov 44
Stefan Stoilov 47

Iwan Genov 48
Alexander Simov 49

Evgenij Kandilarov 50
Maria Matschkowa 53
Dimiter Gentschev 54

THEORIE 

Michael Schuman Die Rache von Karl Marx 
(Oder wie der Klassenkampf die Welt formiert) 58

INTERNATIONALE POLITIK 

Jürgen Habermas Demokratie, Solidarität 
und die europäische Krise 63



158

INHALT

бр. 9/10 – год. XVI

Zwetan Todorov Syrien: Die Kraftanwendung ist kein 
Völkerrecht 75

Joseph Stiglitz Die Fehllehre aus dem Detroits Bankrott 77

GESELLSCHAFT 

Mitjo Widelov Es ist an der Zeit 83

Maxim Misov Die roten Pilger 98

GESCHICHTE 

Achtzig Jahre seit dem Leipziger Prozess

Georgi Dimitrov Schlussrede vor dem Reichsgericht 
am 16. Dezember 1933 (Auszüge) 116

Die Welt für Georgi Dimitrov 118

Bojko Dimitrov Den Vater, den ich in Erinnerung bewahre 122

КULTUR 

Swetlin Russev – 80 Jahre alt 130
Iwan Marasov Trinkspruch auf den MEISTER 133

Koljo Georgiev Das kleine Pferd auf dem steilen Weg 137

Matej Schopkin 75 Jahre alt 141
Matej Schopkin Gedichte 142

Dragomir Schopov 144
Dragomir Schopov Gedichte 145

In memoriam
Nikolaj Petev 147

Nikolaj Petev Aus „17 Essays gegen diese Welt” 148



159

СОДЕРЖАНИЕ

(„ПОНЕДЕЛЬНИК“ – ЖУРНАЛ ТЕОРИИ, ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЬІ)

АФОРИЗМЫ 6

„Александр Лилов и развитие левых идей ХХІ век“ – встреча-дискуссия, 
21 октября 2013, зал 7 – НДК

Александр Лилов 8
Янаки Стоилов 10

Васил Проданов 15
Красимир Премянов 20

Георги Пирински 21
Искра Баева 23

Михаил Мирчев 26
Сергей Станишев 28

Георги Божинов 33
Павел Писарев 34

Валери Жаблянов 36
Николай Малинов 37

Минчо Минчев 39
Магдалена Дикова 43

Иван Ангелов 44
Стефан Стоилов 47

Иван Генов 48
Александр Симов 49

Евгений Кандиларов 50
Мария Мачкова 53

Димитр Генчев 54

ТЕОРИЯ 

Майкл Шуман Месть Карла Маркса 
(Или как классовая борьба формирует мир) 58

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА 

Юрген Хабермас Демократия, солидарность и 
европейский кризис 63



160

СОДЕРЖАНИЕ

бр. 9/10 – год. XVI

Цветан Тодоров Сирия: применение силы не является 
международным правом 75

Джозеф Стиглиц Ошибочный урок банкротства Детройта 77

ОБЩЕСТВО 

Митьо Виделов Уже пора 83

Максим Мизов Красные пилигримы 98

ИСТОРИЯ 

Прошло восемьдесят лет с Лейпцигского процесса

Георгий Димитров Заключительная речь в Имперском суде, 
16 декабря 1933 г.(отрывки) 116

Мир о Георгие Димитрове 118

Бойко Димитров Отца, которого я помню 122

КУЛЬТУРА 

Светлину Русеву 80 лет 130
Иван Маразов Тост в честь Маестро 133

Кольо Георгиев Конек на крутой дороге 137

Матею Шопкину 75 лет 141
Матей Шопкин Стихотворения 142

Драгомиру Шопову 75 лет 144
Драгомир Шопов Стихотворения 145

In memoriam
Николай Петев 147

Николай Петев Из „17 эссе против этого мира“ 148



„АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ И РАЗВИТИЕТО НА ЛЕВИТЕ ИДЕИ НА ХХІ ВЕК“ 
среща-дискусия, 21 октомври 2013, зала 7 – НДК

Проф. Александър Лилов , доц. Янаки Стоилов, проф. Васил Проданов, 
Красимир Премянов, Георги Пирински, проф. Искра Баева, 

проф. Михаил Мирчев, д-р Сергей Станишев, доц. Георги Божинов, 
доц. Павел Писарев, д-р Валери Жаблянов, Николай Малинов, 

проф. Минчо Минчев, доц. Магдалена Дикова, проф. Иван Ангелов, 
проф. Стефан Стоилов, д-р Иван Генов, Александър Симов, д-р Евгений 

Кандиларов, проф. Мария Мачкова, доц. Димитър Генчев
* * *

Проф. Джоузеф Стиглиц Погрешният урок от банкрута на 
Детройт

Проф. Юрген Хабермас Демокрация, солидарност и 
европейската криза

Майкъл Шуман Отмъщението на Карл Маркс (Или 
как класовата борба формира света)

Проф. Иван Маразов Тост за Маестрото
Кольо Георгиев Малкото конче на стръмната улица
Цветан Тодоров Сирия: прилагането на сила не е 

международно право
Арх. Митьо Виделов Време е
Доц. Максим Мизов Червените пилигрими

ОСЕМДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ ЛАЙПЦИГСКИЯ ПРОЦЕС

Георги Димитров Заключителна реч пред Имперския 
съд, 16 декември 1933 г. (извадки)

Бойко Димитров Бащата, когото помня
Акад. Светлин Русев Репродукции

Матей Шопкин Стихотворения
Драгомир Шопов Стихотворения

Николай Петев Из „17 есета против този свят”


