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От мъдростта израстват три плода: добре да се мисли,
добре да се говори, правилно да се действа.
☙ Демокрит ❧
Достатъчно е живял този, който е доживял до мъдрост.
☙ Сенека ❧
Мъдростта – това е умение да разбереш кога трябва да спреш.
☙ Гьоте ❧
Последната степен на мъдростта е да разберем, че ни липсва...
☙ П. Буаст ❧
Ученият човек е съд, мъдрият – извор.
☙ У. Олджер ❧
Колкото по-стар ставам, толкова по-малко вярвам на
известната фраза, че мъдростта идва с годините.
☙ Х. Менкен ❧
Един мъдрец в племето е по-полезен от хиляда богаташи.
☙ Асирийска ❧
Мъдрият знае, че знае много, а на глупака му се струва, че знае
всичко.
☙ Асирийска ❧
Да се създаде светът е по-лесно, отколкото да бъде разбран.
☙ Анатол Франс ❧
Куц, който бяга по пътя, изпреварва онзи, който бяга без път.
☙ Английска ❧
Имаш ли цел, ще намериш път.
☙ Суахили ❧
Бъди прав или човек, който се изправя.
☙ Марк Аврелий ❧
Да живееш значи да правиш нещо, което да те надживее.
☙ Ф. Кино ❧
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1989-а КАТО ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 1968-а
Джовани Ариги, Имануел Уолърстейн, Теренс Хопкинс

А

Джовани Ариги – социолог и икономист (политическа икономия),
професор по социология в университета „Джон Хопкинс“ (Балтимор, САЩ). Автор е на множество
книги и монографии, сред които:
„Трансформирайки революцията:
социалните движения и световната система“ (1990), „Антисистемни движения“ (1989), „Хаос и
управление в съвременните световни системи“ (1999), „Дългият
двадесети век. Парите, властта и корените на нашето време“ (2006), „Адам Смит в Пекин:
родословия на ХХІ век“ (2007). Негови трудове са преведени на над
15 езика.

ко вярваме на съобщенията на пресата, участниците в масовите акции през 1989 г. в Източна
Европа обичали да преобръщат „89“ на „68“. На придаващите политическо значение на тази символична
игра с числата ще им се стори интересен и въпросът
за противоположните идеологически репрезентации
в двете велики години: 1968-а беше „антикапиталистическа“, докато 1989-а се оказа в същата степен „капиталистическа“. Това противопоставяне е реално и
не трябва да се игнорира. Съвсем очевиден е обаче и
фактът, че в ключовите аспекти 1968-а се изяви като
предвестник на 1989-а, която, от своя страна, стана
нейно продължение.
Ние постоянно отстоявахме разбирането, че
главната особеност на събитията от 1968 година
като „световна революция“ – революция, която в
действителност започна още в средата на 1960-те и
продължи около десет години – беше общосистемното надигане, което имаше две цели. От една страна, то беше насочено срещу доминиращите сили на
капиталистическата свят-система и се опираше на
антикапиталистическите идеологии на предишните антисистемни движения, обогатено със собствени антикапиталистически идеи. От друга страна,
differentiaspecifica на 1968 година беше, че в сравнение с предшестващите акции против системата
тя се оказа бунт против извършеното от „старите
леви“ – социалдемократите на Запада, комунистите
на Изтока, националноосвободителните движения
на Юга. Причината за бунта беше, че те всичките са
слаби, корумпирани, самонадеяни, а също така са в
сговор с господстващите класи и игнорират истински онеправданите слоеве.
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Имануел Уолърстейн – професор в Йейлския университет, доктор на науките. Бил е директор
на Центъра за изследване на икономиките, историческите системи и цивилизациите „Фернан
Бродел“, президент на Международната социологическа асоциация (1994–1998 г.). Автор е на
множество книги и монографии,
между които световно известните три тома на „Модерната световна система“, „Африка: традиция и промяна“, „Капиталистическата световна икономика“,
„Анализ на световните системи“
(с Теренс Хопкинс и др.), „Динамика
на глобалната криза“ (със Самир
Амин и др.), „Историческият капитализъм“, „След либерализма“.

Теренс Хопкинс (1928–1997) –
социолог и специалист по методология на науката, един от основоположниците на теорията на
свят-системния анализ. По-известни трудове: „Анализ на световните системи“ (с Имануел Уолърстейн), „Теоретично пространство и пространство за теория в световноисторическата
социална наука“ (с Джовани Ариги), „Дилемите на антисистемните движения“ (с Джовани Ариги
и Имануел Уолърстейн).
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Оригиналното съчетаване на тези компоненти
– въстание против доминиращите сили на капиталистическата свят-система и бунт срещу слабостта,
корупцията, сговорчивостта и самодоволството на
предишните борци с нея – варираше на различните
места, като се определяше от частни обстоятелства,
които стимулираха всяко конкретно движение. Съвкупността от такива движения направи революцията
през 1968 година. На единия край на нейния идеен
спектър се намираха движенията, които противостояха на капиталистическата свят-система в национален контекст, относително очистени от традициите
на „старите леви“. Като пример може да се посочат
активистите на движението за граждански права,
политически активните студенти и борците за мир в
Съединените американски щати. В подобни обстоятелства революционерите не изпитваха особена нужда да разчистват сметки със „старите леви“, макар че
дори тук „демократите на новия курс“ се подлагаха на
атаки. Идеологиите, разработени от „старите леви“, в
общи черти се използваха от тези движения само в
качеството на полемичен инструмент.
На другия край на спектъра се намираха движенията, за които главни антагонисти бяха именно
„старите леви“. Те породиха, от една страна, Пражката пролет, и от друга страна, китайската „културна
революция“. Всяка от тях внесе свой дял в световната
революция от 1968 година. Разбира се, тези бунтове
се възглавяваха и дори се планираха от изтъкнати
дейци на „старите леви“ – от Дубчек и от Мао Цзедун. И все пак, независимо от подобно ръководство,
те ярко изразиха типичното за „новите леви“ негодувание срещу историческите дела на „старите леви“
– на първо място срещу засилването на партийната
номенклатура.
Между тези крайности можеше да се види широко разнообразие на ситуации, в които на революционните движения им се налагаше едновременно
да противостоят и на просистемните сили, и на декларативно антисистемните сили на „старите леви“.
Показателни от тази гледна точка бяха движенията
във Франция и в Италия, където в навечерието на
студентските акции номинално радикалната опозиция в състава на „старите леви“ изглеждаше твърде
могъща. Тя не провокира и не поддържаше движебр. 11/12 – год. XI
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нията от 1968 година. Фактически предишните опозиционери се защитаваха
от нападките на „новите леви“, като ги обвиняваха в инфантилност – поне до
момента, когато набиращите сила млади движения не заставиха „старите леви“
да признаят, че присъединяването към акциите против системата ще им донесе
повече изгоди (или по-малко загуби), отколкото ако им се противодейства.
Събитията от 1968 година поставиха пред „старите леви“ не само нови предизвикателства, а и нови възможности. От една страна, благодарение на негодуванията в редиците на работническата класа и на интелигенцията излезе наяве
такъв заряд на войнственост и решителност, в съпоставка с който отбранителната поза на „старите леви“ изглеждаше като признак на глупост в най-добрия
случай или, в най-лошия, на предателство и съглашателство. На организациите
на „старите леви“ им предстоеше да намерят нови начини за взаимодействие с
възникналите антисистемни сили. При друг сценарий изтласкването им в социално-политическата периферия изглеждаше неизбежно. (Между другото някои от тези организации в крайна сметка предпочетоха именно такъв път.)
От друга страна, събитията през 1968 година предоставиха на „старите
леви“ блестяща възможност да се откажат от отбранителната си позиция в опита да спрат деградацията. Присъединявайки се към въстанието, те можеха с
един изстрел да убият отведнъж два заека. Първо, пред революционното движение те можеха да се изявят в качеството на изразители на консолидирания
интерес на всички антисистемни сили, както на старите, така и на новите. Второ, в очите на правителствата и на прочие защитници на системата те можеха
да се представят като главната, ако не единствената сила, способна да опитоми
революционните движения, да ги приведе в ред и да ги подтикне към договаряне с властта.
Във Франция, след като „старите леви“ избраха именно такъв курс, призовавайки към обща стачка, съдбата на студентското движение беше предрешена. Колосалните повишения на работната заплата и на всякакви други парични
плащания, за които се бореха и които изтъргуваха „старите леви“ на парижката улица „Гренел“, обезсилиха студентското движение и предопределиха внезапния край на Френския май. В Италия по-упоритата съпротива на част от
системните сили обуслови много по-продължителния процес на търгуване, в
чийто ход „старите леви“ с много труд се опитваха да оседлаят „тигъра“ на студентските протести, които не се поддаваха на умиротворяване или на потушаване. И все пак задоволяването на тъй наречените количествени искания постепенно укроти и неутрализира движението и в Италия – макар и в по-малка
степен и в малко по-друга модалност, отколкото във Франция.
Разбира се, задоволяването на материалните искания с посредничеството
на „старите леви“ не беше нито главният резултат на революцията, нито основната причина за нейното затихване. Много по-важна роля за това изигра институционалното реструктуриране, което съпровождаше и оформяше непосредствените отстъпки, извоювани от антисистемните сили. На десетата годишнина
на Френския май Режи Дебре писа: „През 1968 година имаше две Франции – от
едната страна – индустриалната и технологическа Франция, от другата страна
– социалната и институционална Франция. Първата се намираше в постоян-

9

ТЕОРИЯ
но движение, беше динамична и открита към външния свят: след завършване на войната индустриализацията и концентрацията на капитала вървяха по
възходяща линия. Човечеството никога не е преживявало толкова бърз растеж на производителните сили като наблюдавания в Европа след 1945 година, а
Франция никога през цялата си история не е изпитвала такова фундаментално
усъвършенстване на своята инфраструктура за толкова кратък промеждутък
от време. Втората Франция, страната на чувствата и привичките, живееше в
оня незабързан ритъм, в който узряват обичаите и ценностите. Такава разлика
между двата исторически пласта в един и същ период е доста разпространено
явление. Но в дадения случай именно поради колосалните темпове на експанзията и реорганизацията на производителните сили разривът стана особено
въпиещ и нетърпим. (...) Когато дойде време да се хармонизира първият пласт
с втория, пропастта вече беше толкова широка, че за решаването на тази задача беше необходима безпрецедентна енергия. В онова обновление на Франция,
което беше предприето от „папа“ Де Гол, се чувстваше привкус на безумие; то
предполагаше старото безпрекословно да се подчини на новото.“
С незначителни модификации бележките на Дебре, засягащи Франция, са
приложими към Западна Европа като цяло, макар и в нееднаква степен. В западноевропейски контекст корените на 1968 година лежаха в нарастващата разлика между бързо развиващия се производствен апарат и относително стабилния
институционален апарат. В съдбата на всяко отделно революционно движение
се отразяваха местните особености на този разрив. И ако такива движения постепенно затихваха, това ставаше, защото системните сили се справяха с насъщните предизвикателства и ликвидираха разрива, преобразувайки институциите, привичките и ценностите, с чиято помощ поддържаха и узаконяваха своето
господство. В Източна Европа обаче старите антисистемни сили, управляващи
социалистическия лагер, разкриха пълната си неспособност или нежелание да
реструктурират установените порядки. Вместо това те се стараеха да избягнат
императивното подчиняване на стария ред на новото устройство, прибягвайки
към репресии или ограничавайки се с чисто козметични изменения на ключовите институции. Затова там делото на 1968 година остана незавършено. А
трябваше да бъде завършено, което и стана през 1989 година.
Провъзгласявайки наличието на връзка между резултатите от 1968 година
в Източна Европа и размириците през 1989 година, изключително важно е да
не се ограничаваме само с Пражката пролет. Разбира се, тя е най-яркият (и найдраматичният) епизод на източноевропейските събития от онова време, както
Парижкият май е най-забележителният момент за западноевропейската 1968
година. Но комплексният обзор на причините и следствията на 1968-а за Западна Европа не бива да се ограничава само с Френския май, а трябва да вземе
предвид и италианския „пълзящ“ май, наречен така, защото неговата разтегната във времето траектория не приличаше на взривните безредици във Франция. По аналогичен начин причините и следствията на 1968 година за Източна
Европа можем да разберем само като излезем от рамките на Пражката пролет и
се обърнем към събитията на полската „пълзяща“ пролет.
Пражката пролет, подобно на Парижкия май, се оказа силно, но много

10

бр. 11/12 – год. XI

ТЕОРИЯ
кратко избухване, узряло благодарение главно на недоволството, надеждите и
социалното влияние на новата професионална интелигенция, която се създаде
като резултат от протичащата реорганизация на производителната сфера. Мащабите, обхватът и темповете на тази реорганизация в Западна Европа бяха
много по-значителни, най-вече защото там реформирането стана част от обединените усилия на правителствата и на деловите среди на САЩ и на европейските страни да префасонират този регион по образ и подобие на американския
капитализъм. В Източна Европа, където младите комунистически режими бяха
заети с потискането на капитализма с помощта на държавната собственост на
средствата за производство и на централизираното планиране, не стана нищо
подобно. И все пак, тъй като тези режими и заедно, и поотделно бяха въвлечени в индустриалната военна надпревара със Запада, те не можеха да избягнат
активното поощряване на реорганизацията на собствения си производствен
апарат по аналогия на извършващото се в Западна Европа.
Като централен аспект на тази реорганизация се очерта формирането на
интелектуален слой от професионални инженери, управленци и изследователи,
в една или друга степен въвлечени в производствените процеси. Едва ли ще
бъде преувеличено предположението, че в създаването на тази нова интелигенция Франция и Чехословакия изпреварваха другите държави в Западна и в
Източна Европа. За мащабите на тази трансформация свидетелства фактът, че
в навечерието на 1968 година именно френски и чехословашки интелектуалци
– конкретно Серж Мале и Андре Горц във Франция и групата на Радован Рихта
в Чехословакия – разработиха теорията, според която професионалната и интелектуалната „нова работническа класа“ постепенно ще замени традиционния
пролетариат в ролята на главна производителна сила.
В събитията от Френския май и от Пражката пролет тези слаби импулси
прераснаха в истински взрив. Зад тях стоеше въстанието на новата работническа класа – или най-малкото на някои нейни части – против институциите,
които я породиха, но след това оковаха по-нататъшното й развитие. Във Франция недоволството прие формата предимно на студентски протести, тъй като
именно университетите се оказаха социалните площадки, на които най-остро
се проявяваше задълбочаващото се противоречие между получаваните в аудиториите ценностни ориентации, квалификации, знания и новите реалности
на икономическия живот. А в Чехословакия въстанието се прояви в облика на
демократично движение; така се получи, защото тоталният контрол на комунистическата партия над производствения процес пречеше на новата интелигенция ефективно да се реализира и да получи статус, съразмерен с нейния
нараснал икономически потенциал. И в двата случая бунтът въплъти неудовлетвореността, надеждите и социалната мощ на най-интелектуалната прослойка на новата работническа класа.
Независимо от своите различни действия и двете движения не просъществуваха дълго. Паричните възнаграждения, на чиято щедрост не можеше да се
устои, както и енергичните реформаторски усилия, които радикално обновиха
образователната система и откриха дълга процедура по ликвидиране на наследството, оставено от „папа“ Де Гол, сложиха край на Френския май. Също така
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внезапно край на Пражката пролет сложи съветската военна намеса, последвана от кървави репресии, които възстановиха разклатената диктатура на комунистите. Но краят на въстанието на новата интелигенция не стана завършек
на 1968 година нито в Западна, нито в Източна Европа. На Запад и на Изток
бунтовете на горните слоеве на новата работническа класа във Франция и в Чехословакия бяха последвани от по-малко драматичните, но затова пък по-продължителни надигания на нейните нисши слоеве в Италия, Испания и Полша.
През 1968 година в Италия и в Полша протичаха същите процеси, които
породиха Френския май и Пражката пролет, но в тези страни движението побавно набираше скорост. В резултат с неголямо закъснение – през 1969 в Италия и през 1970 в Полша – възникнаха движения от нов тип, които за разлика
от предшестващите ги протести на интелектуалците се оказаха по-устойчиви и
беше много по-трудно да бъдат потушени или укротени. Макар тези движения
също да създаваха политическо пространство за възраждане на интелигенцията (във вида на студентско движение в Италия и на демократично движение в
Полша), и в двете ситуации от самото начало и до края носители на протестните настроения бяха не новите интелигенти, а полуквалифицираните слоеве на
новата работническа класа.
Полуквалифицираните слоеве бяха извикани на живот от същото преустройство на производителните сили, което породи и горния слой на професионалния и на научния персонал, описан във френските и чехословашките теории на новата работническа класа. В индустрията на масовото производство
важността на редовите специалисти постоянно нарастваше както в абсолютни
числа, така и в пропорционално отношение спрямо неквалифицираните и квалифицираните сегменти на предишните „сини якички“. Подобно на своите събратя от висшия слой на трудещите се професионалисти полуквалифицираните
слоеве също бяха носители на фундаменталното противоречие на реорганизацията на трудовия процес.
Същността на посоченото противоречие е проста. От една страна, разрасналият се слой на полуквалифицираните работници в една или друга форма се подлагаше на „свръхексплоатация“: на тях или не им доплащаха, като не
им позволяваха да поддържат всекидневното си съществуване в съответствие
с потребителските стандарти на работническата класа, или за постигането на
подобна цел изискваха от тях такива усилия, каквито е невъзможно да се поддържат през целия трудов живот. От друга страна, централното положение
на този пределно експлоатиран полуквалифициран слой производственици в
интегрирания и комплексен трудов процес им предоставяше възможност да
блокират самото производство. При това те можеха да го направят в степен,
недостижима за неквалифицираните или квалифицираните групи на работническата класа.
На ранните етапи на реорганизацията посоченото противоречие се удържаше от големите резерви от непретендиращи за някакъв статус или за високо
заплащане трудови сили (главно със селски произход), които беше лесно да се
мобилизират за попълване на растящата армия работници от средното звено.
За новото попълнение експлоатацията в масовото производство изглеждаше,
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и в много случаи действително беше, начин за икономическо и социално издигане. За едни представители на тази група получаваното възнаграждение, дори
когато оставаше ниско в сравнение с установените работнически стандарти,
беше значително по-високо от привичното за тях равнище. За други работната
заплата в завода или във фабриката беше добавка към дохода, който другите
членове на семейството получаваха от личното стопанство. А в очите на някои
конвейерната експлоатация изобщо изглеждаше като временно явление, след
което или ще израснат в социалната пирамида на селската общност, от която
са излезли и където имаха намерение да се върнат, или ще си извоюват трайни
позиции в самата производствена йерархия.
В описаните обстоятелства полуквалифицираните работници поначало
съвсем не се съпротивляваха на свръхексплоатацията. Тези рекрути-новаци с
голяма охота отиваха в производството и с това изостряха конкуренцията в
редиците на работническата класа – същата конкуренция, която правеше индустриалния труд още по-евтин. Подобно положение обаче беше само временно. Постепенно стандартите на заплащане на труда започнаха да отразяват не
толкова предишното, колкото новото положение на новопристигналите, защото работната заплата, получавана в промишлеността, се превръщаше за тях в
основен и постоянен източник за осигуряване на живота им.
Успоредно с протичането на този процес примиряването със свръхексплоатацията отстъпваше място на недоволството, обхващащо всички страни.
В държави като Франция и Германия, където полуквалифицираните слоеве се
състояха основно от крайно нееднородна имигрантска маса, беше доста лесно
да се удържат и неутрализират протестите. За постигането на тези цели се използваха етническите, националните, религиозните различия: една група имигранти противопоставяха на другите групи, а местните работници – на всички
пришълци взети заедно. Но в страните, подобни на Италия, Испания или Полша, където средното звено на индустриалните кадри се комплектуваше основно от местния и относително хомогенен селски резерв, противоречието между
извънредната степен на експлоатация и колосалната сила на тези нисши слоеве
на новата работническа класа все по-често провокираше икономически конфликти. В хода на такива конфликти под въпрос се оказваха институционалните
основи на бизнеса и на властта и ако те не бъдеха реформирани, напрежението
неотклонно нарастваше.
В Италия главен резултат от конфликта стана радикалното увеличаване на
работната заплата, което последва коренното преустройство на бизнеса. Понижи се важността на отраслите на местната икономика, осигуряващи поточно
производство на стоки, за сметка на старите и новите форми на занаятчийско
производство, както и на търговската и финансовата активност. Самото масово
производство стана още по-автоматизирано или беше изнесено зад граница.
При това италианската реорганизация се ограничи в икономическата сфера и
почти не засегна държавните институции. Междувременно в Испания следващите една след друга вълни на работническите протести решително отслабиха
режима на Франко и ускориха неговото падане. Там, обратно, на преден план се
оказа преустройството на политическите институции, извършено по-радикал-
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но от реорганизацията на бизнеса. След краткия преходен период стабилният
социалдемократически режим убедително доказа своята ефективност в решаването на индустриалния конфликт по пътя на демократизацията на политическите институции.
В Полша, както и в Чехословакия, старите антисистемни сили, които ръководеха страната, се оказаха неспособни да приемат предизвикателството, пред
което ги изправиха новите антисистемни движения. Разбира се, официалната
реакция към борбата на полските работници през 1970 и следващите години се
оказа много по-мека в сравнение с начина, по който беше посрещната Пражката пролет през 1968 година. Но даже тази гъвкавост бледнее пред гъвкавостта,
която демонстрираха системните сили в Италия и Испания, които се сблъскаха
с аналогични предизвикателства. Впрочем и този умиротворяващ курс не можа
да постави работническото и демократичното движение изцяло под контрола
на властите.
В полската ситуация нито репресиите, нито отстъпките имаха очаквания ефект. Отстъпките винаги изостават от очакванията на полуквалифицираните слоеве, а репресиите не могат да ги лишат от икономическата им мощ
за някакъв дълъг период. Тайната беше в това, че дългосрочното решение на
индустриалния конфликт изискваше или „декомпозиция“ на тази неспокойна
прослойка на участниците в масовото производство (както беше направено в
Италия), или коренно преустройство на политическите учреждения, което да
застави държавата да се отнася с по-голяма чувствителност към стремежите
и към социалния потенциал на полуквалифицираните работници (както беше
направено в Испания). Като не умееха или не желаеха да изберат нито един
от обозначените курсове, управляващите кръгове на Полша постоянно се връщаха към репресивните методи, които за кратко време решаваха проблема, но
същевременно закаляваха протестиращите за следващия етап на борбата. Постепенно нещата стигнаха дотам, че по-нататъшното сдържане на недоволството стана невъзможно: държавната власт беше предадена на „Солидарност“ и
започна 1989 година.
Полската „пълзяща“ пролет, продължила двадесет години, прехвърли мост
между 1968-а и 1989-а. Най-интересен пример от този род стана повторението, само че в много по-внушителен мащаб, на въстанието на новата интелигенция, вдигнато през 1989 година, за да завърши работата на 1968 година. Самият
Дубчек сочеше поразителното сходство между своята реформистка програма,
вдъхновила Пражката пролет през 1968 година, и предложения от Горбачов курс
за „откритост“ и „перестройка“, подготвил и дори подтикнал започналите през
1989 година безредици в Източна Европа, а след това и в самия Съветски съюз.
Но също толкова е важно и онова, по което двете години не си приличат. Разбира се, главната разлика се състоеше в това, че през 1968-а с призив към въстание
излезе една от „вътрешните провинции“ на съветската империя, докато през
1989-а този призив прозвуча направо от нейната столица. А между тези рубежи
се разпростря брежневската ера – ерата на максимална експанзия на СССР, но
същевременно и на максимална безпомощност на източноевропейските „стари
леви“, неспособни да реагират на кризата на собственото си управление.
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В епохата на Брежнев комунистическите партии, които управляваха в Източна Европа и в Съветския съюз, отчасти потиснаха, а отчасти скриха под килима на идеологическата самонадеяност противоречията, заради които социалистическият лагер пламна през 1968 година. Някогашните проблеми обаче не
изчезнаха. Обратно, преустройството на производствената сфера, което беше
в основата на посочените противоречия, се извършваше с пълен ход, тъй като
Брежнев и неговите привърженици с удвоена сила се включиха в икономическото и военното съревнование със Запада. Разминаването между интензивно
променящата се икономика и относително неизменната институционална основа в края на краищата стана нетърпимо, при това не само за поданиците на
комунистическата система, а и за най-просветените представители на нейния
управляващ елит.
През 1970-те години тайните недъзи на комунистическата система се заглушаваха от изключително дълбоката криза, в която Западът беше завлечен от
световната революция през 1968 година. Брежнев и неговото обкръжение приеха очевидната слабост на Запада като свидетелство за своята собствена сила и
не виждаха причини да сменят или да модифицират стратегията за потискане
на зараждащите се обществени сили, съсредоточавайки се върху противоборството си със Запада. Но щом западните страни преодоляха шока от 1968 година,
като обновиха своите икономически и политически структурни основи и след
1980 година преминаха в решително контранастъпление в състезанието между
двете системи, противоречията на брежневската стратегия вече не можеше да
бъдат скривани.
Пропастта, отделяща щателно ремонтираното гражданско общество от
склеротичните институции на комунизма, беше толкова голяма, че за преодоляването й, ако използваме думите на Режи Дебре, беше „необходима безпрецедентна енергия“. И както при радикалното обновление на западноевропейските институции през 1968 година „се чувстваше привкус на безумие“, през 1989
година същата тенденция напомни за себе си в институционалната промяна в
Източна Европа. Най-очевидното свидетелство за ирационализма на извършващото се стана безогледното отричане на революционерите от всички антисистемни идеологии в полза на най-лошия от системните варианти. Става дума
за монетаризма – идеологията на безжалостния „икономизъм“, избран като
единствен път към Запада.
На привържениците на промените все още им предстоеше да осъзнаят,
че този път ще ги доведе, поне мнозинството от тях, не в обетованата земя
на Северна Америка, а в суровите реалности на Южна Америка, а може би и
къде-къде по-лошо. Като критикува унищожаващо идейните основи на Френския май, Дебре отбелязва: „Най-непогрешим председателят Мао изглеждаше
на своите европейски ученици именно в оня исторически момент, когато в Западна Европа вятърът от Запада започна да надвива вятъра от Изтока. През
май 1968 година винаги предпочитаха думите пред вещите, но в крайна сметка
вещите надделяха над думите: това беше само въпрос на време.“
Не е изключено нещо подобно, mutatismutandis, да може да се каже и за
властта на Милтън Фридмън над сърцата и умовете на неговите източноев-
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ропейски и съветски ученици. Той никога не им е изглеждал по-непогрешим,
колкото в оня исторически момент, когато в Източна Европа вятърът от Юга
започна да надвива вятъра от Запада. В Източна Европа вещите също постепенно ще вземат връх над думите.
В морето от промени, трансформиращи новите революционни движения, един фактор все още демонстрира пълна стабилност – историческа,
теоретическа, стратегическа. Става дума за девалвиращото значение на националните държави, от които се състои свят-системата, в качеството им на
суверенни обособености и структуриращи центрове на историческо развитие. Много леви, както теоретици, така и организатори, споделяха дълбоко
вкорененото убеждение, че политиката на социализма трябва да се ориентира
към държавата. Реформистка или радикална, електорална или революционна, социалистическата политика е длъжна, смятаха те, да постави на челно
място постигането на „държавна власт“, явяващо се ключово условие за „построяването на социализма“ – в една страна след друга, поред. При това за
уместни се смятаха и ритуалните реверанси по адрес на „социалистическия
интернационализъм“, който някъде в края на пътя ще дойде да смени капиталистическата система на междудържавни отношения с присъщия й дух на
съперничество и хегемония.
Днес може само да се посмеем над тези лозунги, но само осмиването им
не е достатъчно, за да се отстрани анахроничното им наследство от нашето
мислене. В масивите от днешни публикации, както и преди, държавите се
разглеждат изолирано една от друга. Тенденциите на съвременното развитие
обаче все по-решително опровергават това виждане. Междудържавните връзки ограничават държавния суверенитет; автономистките, разколническите и
прочие частни интереси подкопават властта на държавите; стремежите на бизнесмените и на потребителите притискат националните закони и законодатели; а религиозните фундаменталисти изобщо се опитват да унищожат светската легитимност заедно с противоречивата й основа – гражданското общество.
Насоките, които стоят зад всичко това и отразяват дълбочинните системни
промени, се обозначиха пределно ясно. Това са два процеса с фундаментално
значение за капитализма: централизацията на капитала и социално-икономическата поляризация. Те се развиват бързо и в световен мащаб. И има всички
основания да се предполага, че следващият етап на експанзията на световната
икономика още повече ще ги интензифицира.
Именно в този контекст ние наблюдаваме постепенната деградация на отделните държави, действащи в пределите на съответните юрисдикции, от гледна точка на „управлението“ на световното икономическо развитие. При това
трябва да се помни, че исторически легитимността на съвременната държава
произтича от два източника: способността да гарантира на поданиците си поголямо преуспяване и умението да смекчава разрушителните крайности на
икономическото развитие. Докато първия от тези навици го загубиха почти
всички страни, с втория се разделиха абсолютно всички.
От друга страна, за две столетия непрекъсната борба антисистемните движения успяха достатъчно да повишат взискателността, с която днес гражданите
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се отнасят към държавата и към другите социални институции. Очакванията
на обществото, отнасящи се до демокрацията, правата на човека, равенството,
качеството на живота, станаха много високи и на държавната власт й е все потрудно да им съответства. Това е сериозно предизвикателство, с което святсистемата навлиза в новото хилядолетие.
Деградацията на държавите, действащи в пределите на съответните
юрисдикции по посока на обособеното „управляване“ на световната капиталистическа икономика, разлага държавното могъщество. „Старите леви“ – комунистическите партии, националноосвободителните движения, социалдемократическите партии, федерациите на профсъюзите – бяха не само организации
със свои лидери, кадри и членове, а и морални общности. Като се стремяха към
или участваха в упражняването на държавната власт, те се ориентираха към
сложна система на взаимоотношения на гражданите с държавата, в рамките
на която система моралната подкрепа на народа („нашата“ държава) трябваше
да прави властта „легитимна“ и „авторитетна“. По този начин и упражняването на властта, и подчиняването на властта придобиваха морална санкция. Но,
както ни учат Маркс и Дюркхайм, нито един набор от убеждения и вярвания
не може да устои само поради своята „историчност“: легитимността на държавната власт става неустойчива, ако не се подкрепя непрекъснато. На първо
място, това се осигурява с помощта на ритуалите („хляб и зрелища“), но много
по-сигурно – чрез непрекъснато и широко възхваляване на рутинните взаимоотношения на господството и подчинението като напълно съответстващи по
съдържание и по форма на основополагащите принципи и идеали на доминантната морална общност, на „националното“ цяло.
Историята обаче свидетелства, че материализацията („корупцията“) на
държавното функциониране не просто е вградена в капиталистическото развитие, тя се отличава с кумулативност и се стреми да се саморазпространява. Тази
особеност се проявява все по-отчетливо, откакто гражданите на националните
държави започнаха да се ориентират към благосъстоянието като към главна
своя цел и съизмервайки се с тази цел, се опитват да оказват влияние върху порано неподконтролните им процеси. Задълбочаващата се междудържавна интеграция на световната капиталистическа икономика (социализацията на труда в световен мащаб) по такъв начин почти повсеместно се превръща в пазарен
подход към упражняването на длъжностите, към измислянето и прилагането
на законите, както и към лицензирането на всичко поред – от разработването
на нефтените находища и изобретяването на нови оръжия до използването на
торовете или дори просията на улиците.
Вътрешното противоречие между капиталистическото развитие и равенството в разпределението неотклонно се задълбочава. При тези условия се засилват контролът върху разпределителните практики и натискът да се закрепят
утвърдените модели на управление. Реализирането на всевъзможни планове и
проекти, както и упражняването на държавната власт като цяло се деформират
в полза на едни или други „интереси“. Съответно легитимността на държавата
и нейните претенции за универсален авторитет повсеместно се размиват.
На всекидневно равнище масовите прояви на фрустрация, гняв, неуваже-
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ние и цинизъм станаха отговор на моралния упадък на националните общности като носители на нравствените ценности. Още по-съществено е, че реакцията на всичко това отдавна се проявява като преместване на търсенето на
първичната лоялност и на етическото ръководство в сферата на други морални
общности. Този процес протича по-бурно в онези случаи, когато държавата
е разцепена, а алтернативните общности са способни да осигурят защита на
личността и на собствеността. За една от разновидностите на алтернативните
морални общности може да се считат националните движения, които се борят
за създаване на нови държави; те обаче не предполагат никаква историческа алтернатива на „държавността“ като такава (като определена форма на властови
отношения) – единствената им цел е сами да създадат държава, като се отделят
от съществуващата държава.
От друга страна, движението на религиозните фундаменталисти действително предлага реална и в краткосрочна перспектива дори реалистична историческа алтернатива на „държавността“. На Запад създаването на съвременната
държава отне няколко века на религиозни войни и антимонархически революции. Днес тази държава е безусловно светска и е в противоречиви отношения с
гражданското общество, което се оказва едновременно и източник на собствения си суверенитет, и сфера на прилагане на държавната власт. От гледна точка
на религиозните фундаменталисти „светската легитимност“ е като оксиморон, а
светската държавна власт и нейният необикновен партньор – гражданското общество, не са способни да получат морално оправдание. Нещо повече, на много
хора, травмирани и унизени от днешните особености на световното развитие,
фундаменталистите предлагат здрава организация, сплотена морална общност
и програма за действия, разбираема и приложима едновременно.
В обширното пространство между националноосвободителното възпроизводство на държавността и фундаменталисткото й отрицание може да се
открият различни междинни алтернативи, които не претендират за някаква
дългосрочна перспектива, но са напълно способни да създадат самостоятелни
социални пространства както в рамките на формалната юрисдикция на държавата, така и в самите антисистемни движения. Това са зони, в които хората
се обединяват от „неформалната“ (което означава неподчинена на държавата и
нерегулирана от нея) икономика, възпроизвеждаща субстрата на моралната им
общност. Докато държавата линее, такива общности набират сила; след като им
се удаде да минат към самоосигуряване и самозащита, държавата губи последната възможност да се меси в техните дела. Те възникват, както се казва, „извън
закона“ (и следователно извън гражданското общество) и стават притегателни
центрове на всевъзможна нелегална дейност, чиято сфера за циркулация често
се разпростира в цялата страна, а понякога и зад нейните предели. Подобно на
другите тайни общности, те са много придирчиви по въпроса за членството и
са затворени за чужди лица, особено за непосветените държавни чиновници.
Но поради обстоятелството, че заемат определена територия, те се превръщат в
заместник на държавната власт, а не просто в един от източниците на нейното
разлагане. За нас, външните наблюдатели, подобни зони са известни под названия като „вътрешни градове“, „царства на наркотърговците“, „градски вертепи“
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или „владения на полевите командири“.
Упадъкът на държавите като ключови регулиращи центрове на развитието на световната икономика и като средства за нейното възпроизводство има
структурен и всеобхватен характер и не трябва да се приема като „случайно“
или „спорадично“ явление. Той пряко засяга зоните на разпространение на новите движения. Упадъкът е именно това, което е: дългосрочно отслабване на
центровете на държавната власт във взаимоотношението им с главните точки
на съсредоточаване на капитала – транснационалните корпорации, банките и
банковите консорциуми, както и международните им агенти. „Старите леви“
допускаха, че като действат самостоятелно, държавите могат да заменят святсистемния модел на капиталистическото развитие с регулирано (или стимулирано) от държавата автономно „национално развитие“. „Старите леви“ се надяваха чрез държавната власт да успеят да блокират, а след това и да преобърнат
„експанзията“ на структурното неравенство, както и неизбежната поляризация на държавите по оста „световен център–световна периферия“ и на хората
в рамките на класовата структура на страните, взети поотделно. Но тъй като
интегрираното неравенство е едновременно необходимо условие за капиталистическото натрупване и негово неотстранимо следствие, премахването на този
абсолютен и всеобщ закон се оказа много по-сложно, отколкото се предполагаше първоначално.
Диспозицията, която създава новите антисистемни движения и която се
изгражда от тях, е много по-многостранна, по-обемна, по-сложна за теоретично осмисляне и практическо използване, отколкото предишният контекст,
породил старите движения. Това е нещо, което е в постоянно развитие както
за непосредствените участници, така и за страничните наблюдатели. Разбира
се, като описваме текущия момент, ние сме принудени да опростяваме. В едната посока – комплекса от взаимоотношения на множество организационни
форми, регулиращи протичащия над държавните граници процес на капиталистическо натрупване, при което нишките, които свързват в този комплекс
бизнеса и държавната власт, напоследък стават все по-тънки. В другата посока
– потвърдената и засилена от световната революция през 1968 година глобална
мрежа, поглъщаща всички нови транснационални мрежи, които се изграждат
на базата на протестните движения. Тази мрежа пред очите ни се превръща в
открита и самоопределяща се социална структура, тъй като възловите й точки
и кръстопътища постоянно се увеличават, а връзките между тях в процеса на
използването им стават все по-здрави.
Разбира се, описаната от нас мрежа по своята природа не прилича много
на комуникационния комплекс, осигуряващ циркулацията на капитала в святсистемата. Заедно с това формалната конфигурация на оформящите се в нея
взаимовръзки съдържа определено сходство с формалната конфигурация на
социалното пространство при капитализма. Защото с почти пълното преминаване на средствата за връзка на електронна основа всяко „местно“ огнище на
движението същевременно се оказва и негов „център“, а всеки сегмент на мрежата, подобно на всички останали сегменти, добива способността без ограничение да получава и да приема информация. Всички „местни“ сегменти могат
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– и често го правят, да поддържат едновременно контакти с всички останали,
както и с „центъра“. Изобщо в инфраструктурен смисъл в система от такъв род
организационният „център“ може да се разглежда не като нещо друго, а като
primusinterpares. Днешната свят-система като цяло все повече се превръща в
поле за действия на движения, всемирни по обхват и наддържавни по структура. А националните арени за тях стават съвкупност от локални „точки“, които
и на дело вече действат в планетарен мащаб и самите активисти ги възприемат
не другояче, а в глобален разрез.
Ние наричаме 1968 година „велика репетиция“. Но, ако бъдем по-точни, тя
стана само начало на репетицията, която продължи до 1989 година. Представлението започна едва през 1990 година с кризата в Персийския залив. Репетиции – незавършени версии на действия, участниците в които като че ли до края
не са решили какво е нужно да направят, за да постигнат целите си. Те ги организират точно за да изяснят опциите и за да добият навици. В двойното отрицание, представено от 1968 година – отрицанието на съществуващата свят-система и отрицанието на антисистемните движения на „старите леви“, силите на
метежа още не бяха се разделили с всичките си илюзии. Въпреки шума, който
вдигнаха, те поначало се опитваха да настояват на две заблуждения на „старите
леви“. Едното се състоеше в триумфалното предположение, че крахът на капитализма е неизбежен (лозунгът за „книжния тигър“). Второто предполагаше, че
съществува някаква алтернативна политика, която, ако движението я приеме и
започне последователно да я провежда в живота, ще роди „революция“, а заедно с нея и пълнокръвно „национално развитие“. Именно тази двойна илюзия
подхранваше безчислените и миниатюрни маоистки групировки, разпространили се в целия свят в началото на 1970-те години. Те нито за минута не се съмняваха, че ще успеят да решат и двете задачи.
Двете десетилетия между 1968-а и 1989-а сложиха край на тези заблуждения. Последователите на Мао претърпяха крах навсякъде, включително в самия Китай. Още по-важно се оказа, че режимите на „старите леви“ също започнаха да се рушат, като отначало се провалиха политически, а след това изобщо
слязоха от сцената. Разбирането, че вариантът на „националното развитие“ е
нереализуем, беше наложено от свиването на световната икономика и от обмислените последователни маневри на транснационалните корпорации, действащи чрез МВФ, Световната банка и Голямата седморка.
Този колапс се прояви в три забележителни събития. Първото стана в самото „сърце“ на „старите леви“ – във Франция. Последният значителен „пробив“ към властта, постигнат от социалдемократическото движение на Запад,
беше победата на Френската социалистическа партия на изборите през 1981
година. Даже центристите танцуваха тогава по улиците на Париж, посрещайки
„новото общество“, което бързо-бързо ще бъде построено. Но още през 1983,
само след две години, социалистическото правителство беше принудено да
признае своето поражение пред лицето на въздържането и ограниченията на
световната икономика. Миражът на национализацията беше заменен със затягането на коланите.
В „третия свят“ 1980-те години бяха белязани с тъй наречената дългова
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криза (провокирана от манипулациите на доминиращите в свят-системата
сили). И макар страните длъжници да се съревноваваха помежду си във войнствена риторика, а населението им да роптаеше и дори да се бунтуваше, правителствата, включително най-непримиримите, бяха принудени едно след друго
да приемат програмите за финансови ограничения, разработени в МВФ.
А след това дойде крахът на тъй наречения социалистически лагер. Както
и да се интерпретират събитията, станали в Съветския съюз, Китай и Източна
Европа в края на 1980-те години, няма съмнение, че в основата им лежеше икономическият колапс. Въпреки планирането, масираната индустриализация,
социалистическия ентусиазъм и наличието на „авангардни“ партии икономическите постижения на социализма бяха оскъдни и ставаха все по-призрачни.
„Националното развитие“ в стила на ленинизма също не се получи.
Настъпилият през 1989 г. финал на репетицията от 1968 г. се оказа много
по-скромен в сравнение с началното избухване; същевременно той беше изцяло
благоприятен за световните антисистемни сили. Той излезе по-скромен, зщото
в него отсъстваше онова усещане за полет и оптимизъм, което въодушевяваше революционерите през 1968-а. През 1989-а на смяна на полета и оптимизма
дойдоха облекчението и слабата надежда. Но след съвсем кратко време даже
тази слаба надежда беше изтласкана от мрачното нетърпение, предизвикано от
повече от скромните постижения на новите режими. Благоприятните последици пък се проявиха в това, че можаха да се разколебаят последните твърдини на
„старите леви“ и по този начин те да се принудят да направят реконструкция.
Без съмнение в хода на обновлението предстоеше не само да се изсекат горите
на старите идеи, но и да се изхвърлят отломките: например глупостта, че пазарът е всемогъщ. Поне се появи възможността за това.
В известен смисъл задачите пред световното антисистемно движение между 1945 и 1989 година изглеждаха относително прости, а условията за тяхното
решаване – напълно подходящи. Свят-системата през този период функционираше под егидата на американската хегемония и Съединените щати издирваха
всякакви възможности за акумулиране на капитал в целия свят. Американската
политика беше насочена към защита на „умерената“ версия на политическото
statusquo – САЩ допускаха постепенни промени в политическата структура на
света и в отделните страни при условие, че не им се пречи да акумулират капитала. Нещо повече, те предполагаха, че внедряването на „умерени“ обновления
ще повиши политическата легитимност на свят-системата. Но всякакви опити преобразуванията да се придвижват по-бързо или по-далеч се натъкваха на
репресии. Антисистемните движения обединяваха именно онези сили, които
искаха да вървят по-бързо и да стигнат по-далече, а това редовно ги въвличаше в конфликти с правителството на САЩ и с водещите транснационални
корпорации. Двата ключови сегмента за противодействие на американската
хегемония бяха зоните, наричани „Изток“ и „Юг“. Може да се каже, че някъде
между 1945 и 1965 година главен беше Изтокът, но от 1968 година на преден
план излезе Югът.
Във всеки ъгъл на планетата антисистемните движения проповядваха един
и същ набор от ценности. Това бяха ценности, които окончателно се оформиха
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през ХІХ столетие, а водеха началото си от философията на Просвещението.
Самите движения се смятаха в един или друг смисъл за наследници на Великата френска революция. Те отстояваха прогреса и модерността. В основата им
лежеше дискурс, който частично се споделяше даже от онези, които не принадлежаха към тези движения. Различните им разклонения – на Изток, на Юг
и на Запад – бяха свързани с неразрушимите връзки на солидарността. Като се
поддържаха взаимно, те поддържаха и идеалите си.
Несъмненият колапс на левите не беше организационен проблем; от организационна гледна точка левите сили съществуват както преди. Колапсът им се
оказа преди всичко идеен. През 1989 година идейно рухнаха не само ленинизмът, а и националноосвободителните движения, социалдемокрацията и всички
останали наследници на революционния „либерализъм“ от 1789 година. Предлаганите от тях стратегии за преобразуване на света се оказаха неефективни.
Затова ключовият проблем на антисистемните движения през 1990-те години е
да се намерят принципно нови или радикално обновени идеологии, тоест стратегии, които биха могли да предложат състоятелни проекти за осъществяване
на фундаментални трансформации на обществото. Антисистемните идеологии,
които се оформиха през ХІХ век и днес изчерпаха цялата си ефективност, бяха
канали за привеждане на социално-политическото недоволство в подредени и
рационални програми за радикални преобразувания. Техните търсения включваха отричането на достоверността и полезността на три спонтанни и естествени принципа на угнетените: 1) правото на тотално революционно обособяване;
2) правото на такова възразяване на властта, което не се допуска от социалния проект; 3) правото на всеобхватно и незабавно равенство. Традиционните
антисистемни движения винаги са разглеждали издигането на такива искания
като една или друга версия на „детската болест на левичарството“, използвайки
знаменитата формулировка на Ленин. (Понякога привържениците на такива
програми изобщо биваха набеждавани, че са скрити фашисти.) Основанията, с чиято помощ „старите леви“ оспорваха подобни претенции, се състояха
в твърдението, че има и друга, законна, проверена и ефективна алтернатива.
Понякога я наричаха социалдемократическа, понякога марксистко-ленинска, а
от време на време и националноосвободителна.
Ако алтернативата се окаже нежизнеспособна, на преден план излизат
спонтанните искания. Въпросът за отношението към спонтанните искания изпъква днес като главна дилема пред антисистемните сили. За нейната острота
свидетелстват немалките трудности, с които тези сили се сблъскаха в трите политически ситуации, а тези ситуации са напълно способни да послужат като
прототипи на формите на борба през следващите трийсет години. Става дума
за иранската революция под водачеството на аятолах Хомейни, за иракското
нахлуване в Кувейт и за масовата, но несанкционирана миграция от Юга към
Севера (включително и новите потоци от бившия Изток към Запада). Във всеки
от тези три случая позициите на антисистемните сили бяха неясни и двусмислени. Ще се спрем на всеки случай малко по-подробно.
Иранската революция въплъти стратегията на тоталното революционно
обособяване. Ръководителите на революционния Иран изобщо не обръщаха
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внимание на социалните цели и ценности, считани за важни в останалия свят,
включително ценностите на самите антисистемни движения. Най-остро различията се проявиха във възгледите им за еманципацията на жените, макар и не
само там. В частност те категорично отричаха секуларизацията на държавната
власт, с която днес се съгласява даже католическата църква, изобретила концепцията за „интегризма“ специално за тази цел.
Как световните антисистемни движения реагираха на всичко това? От една
страна, обикновено те разглеждаха иранската революция като много сериозен
удар по хегемонията на САЩ. Ислямизмът на иранските молли понякога им се
струваше като съставна част на културната съпротива на „третия свят“ срещу
културния империализъм на Запада. Всичко това ги заставяше енергично да аплодират на Иран. Но те изпадаха в отчаяние, като наблюдаваха как иранското
ръководство изкоренява едно след друго местните движения с антисистемна
ориентация. Освен това огорчаваше ги и фактът, че под покривалото на тоталното обособяване на иранската революция се спотайваха опции, които изобщо
не изглеждаха егалитарни, а в нея изобщо не се наблюдаваше готовност да признае макар и каквато и да е общност с останалите антикапиталистически сили.
Какви изводи от този опит извлякоха антисистемните сили на Севера и на
Юга? Нищо определено; те си замълчаваха, макар и доста шумно. Това стана
очевидно особено при историята със Салман Рушди – световното антисистемно движение практически нямаше какво да каже. Работата се сведе до кавга
между класическите западни либерали и ислямистите, съпровождана от недоволния шепот на всички останали.
Също толкова трудна за антисистемните движения на Севера и на Юга се
оказа драмата в Персийския залив. Саддам Хюсеин не е ислямист. Партията
БААС е (и беше) вариант на класическо националноосвободително движение;
тя е светска по дух и е ориентирана към „национално развитие“. Заедно с това
иракското ръководство напълно се отказа от социалния проект, признавайки
го за нежизнеспособен. Вместо него беше избран пътят на Realpolitik в духа на
Бисмарк, насочен към дългосрочно военно провокиране на доминиращите
сили на свят-системата. Като застана на този път, Ирак организира нахлуването в Кувейт – крачка, единодушно осъдена от Съвета за сигурност (също както
и по-рано извършеното от Иран потъпкване на дипломатическия имунитет).
Но след това всичко окончателно се обърка – и не на последно място за антисистемните активисти на Севера и на Юга. От една страна, някои виждаха
в тази конфронтация още едно заслужаващо похвала предизвикателство към
доминиращите сили на свят-системата и важен елемент на мобилизационната
стратегия. Нещо повече, за много наблюдатели реакцията на САЩ изглеждаше
типичен за империализма ход, насочен към сломяване на арабската политическа воля. И все пак, от друга страна, само единици бяха готови да се съгласят с
пълното игнориране на съществуващите държавни граници и с безчинствата
на окупационните войски. Освен това твърде многочислени оставаха редиците
на онези, които се съмняваха изобщо в принадлежността на Саддам Хюсеин
към антисистемните сили. По обща сметка лъвският пай от външнополитическата помощ, която той оказваше, се падаше на Организацията за освобож-
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дение на Палестина – типично националноосвободително движение. Но даже
това не избавяше традиционните антисистемни организации от чувството за
неловкост относно иракската политика. За да се убедим в това, е достатъчно да
сравним подкрепата им за Ирак със съдействието, което през 1960-те години
получаваше Фронтът за национално освобождение на Южен Виетнам.
Накрая заслужава да се отдели внимание и на несанкционираната миграция – устойчива и постоянно разширяваща се реалност в наши дни. Десните
движения на Севера я използват в своята расистка демагогия. С какво отговарят
на това активистите на антисистемните движения? На Север техните представители са загрижени основно за противодействието срещу расизма и за изглаждането на последиците, които миграцията в развитите страни влече след себе си:
чрез предоставяне на имигрантите на граждански права, чрез допускането им
до участие в изборите и така нататък. Но практически никой не повдига въпросите за санкционирането на такава миграция и за нейните предели. Следва
ли да се ограничава този поток? И ако да, на какво основание? Нали абсолютно
свободната миграция би била форма на всеобхватно и незабавно равенство.
Паниката в редиците на антисистемните движения на Севера се допълва
с аналогичната суматоха на Юга. Ако приемането на неограничената миграция
стане напълно допустим вариант за антисистемните сили на Севера, как трябва
да се отнесат към нея единомишлениците им на Юга? Не е ли тя начин за примамване на мозъци? И като се отстоява неограничената миграция от Юга към
Севера, може ли да се допусне също толкова свободен поток в другата посока,
от Севера към Юга? Досега по тези въпроси не се водят някакви сериозни дискусии, а през ХХІ век те без съмнение ще излязат на преден план. И като отчитаме цялата тази двойственост по отношение на най-сериозните политически
проблеми на бъдещето, можем ли да говорим, че антисистемните движения
имат наистина нова стратегия за преобразуване на света? Изглежда днешните
затруднения на антисистемните движения са по-дълбоки, отколкото дилемите,
с които се сблъскват доминиращите сили на свят-системата. Във всеки случай
трябва да има ясна стратегия, защото не може да се разчита на някаква невидима ръка да гарантира трансформация в нужната посока, ако световната капиталистическа икономика внезапно се разпадне.
Превод от руски: Димитър Димитров
Публикува се по: http://magazines.russ.ru/nz/2008/4/arr2.html
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ЖИЖЕК, ИЛИ ЗА ВЪЗКРЕСЯВАНЕТО
НА ЛЕВИЯ ПРОЕКТ
Димитър Ганов

Д

Димитър Ганов – роден през
1973 г., завършил философия в
СУ „Св. Климент Охридски“, следвал режисура в НАТФИЗ „Кръстю
Сарафов“, докторант по политическа философия в Института за
философски изследвания на БАН.
Подготвя дисертационен труд
„Наративът на левия радикализъм“. Изследва и Българското възраждане. Има публикации в български и чуждестранни издания.
Превел е от старогръцки език „За
природата на човека“ – Немезий
от Емес.

нес, когато бе заявен „краят на историята“, а традиционните леви теории се оказват неефективни
в глобално-постиндустриалната ера, някак съвсем
навреме се появи словенският философ и социолог
Славой Жижек. Трудно бихме повярвали, че досега
някой си е представял как е възможно постмарксизмът да придобие такъв облик, но се оказа, че това, което в миналото и най-вече в последните години изглеждаше абсолютно немислимо и неприемливо, е не
само възможно, но и реална алтернатива за бъдещето на левите идеи.
Славой Жижек е роден на 21 март 1949 г. в Любляна. Завършва философия и социология, доктор е
по философия на университета в Любляна и по психоанализа в Парижкия университет 8 (Университета
на Винсен в Сент-Дени), редовен професор по философия и теоретична психоанализа в университета в Любляна, професор в Европейския институт за
следдипломна квалификация, гостуващ професор в
много европейски и американски университети (Колумбийския, Минеаполския, в Джорджтаун, Чикаго,
Принстън, Мичиган, в Нов институт за социални
изследвания – Ню Йорк, по-рано Парижки университет 8, и др.). За последните 20 години е участвал в
над 350 международни симпозиума по философия и
психоанализа в 20 страни. Член на Комунистическата
партия на Словения до ноември 1988 г., когато напуска в знак на протест срещу „процеса против четиримата“1, през 1990 г. кандидат-президент на страната,
издигнат от Либералдемократическата партия, а през
2003 например написа каталог на компанията за детско-юношеско облекло Abercrombie&Fitch2. Пише за
кино и е съавтор на филм. Интерпретатор на Хегел,
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Маркс, Ленин, на якобинското течение, Фройд и др. посредством свободно боравене с психоаналитичната теория на Жак Лакан, някои текстове на Ален Бадьо и… масовата култура.
През 1989 г. излиза „The Sublime Object of Ideology“ („Възвишеният обект
на идеологията“). Жижек коментира фразата на Лакан „за изобретяването на
симптома ние сме задължени на Маркс“ по следния начин: това, с което Маркс
взривява политическата икономия, е не търсенето на тайната, скрита зад стоковата форма, в която се обективира трудът, а „тайната на самата тази форма“3.
Както при Фройд след обяснението на „скрития смисъл на съня“ остава непонятна именно „работата по маскирането на това същностно съдържание чрез
превръщането му в ребус на съновидението“4, така и при опита да се обясни
стоковата форма като просто следствие от динамиката на търсенето и предлагането се подминава въпросът: защо трудът приема точно формата на стока?
Защо „скритият смисъл маскира себе си в подобна форма?“5. Жижек анализира
парадоксалните изводи на Алфред Зон-Ретел, че „анализът на стоковата форма
съдържа в себе си не само ключа към критиката на политическата икономия, но
и към историческата критика на абстрактното понятийно мислене… преди мисълта да се появи като чиста абстракция, абстракцията вече работи в социалната действителност на пазара. Стоковата размяна предполага двойна абстракция:
абстракция от изменението на характера на стоката в акта на размяна и абстракция от конкретния, емпиричен, сетивен, частен характер на стоката… стоката се
свежда до определена абстрактна същност, която – независимо от специфичната
й природа, от нейната „потребителна стойност“ – притежава „равна стойност“
с тази стока, с която се обменя“6. Идеята за чисто качествено определение е
предшествана от появата на това качество в парите, идеята за чисто абстрактно
движение в геометричното пространство, независимо от количествените параметри на движещите се обекти – от скромното емпирично явление, игнориращо
конкретно-сетивните особености на обекта на това движение: „прехвърляне на
собственост“. В крайна сметка излиза, че „трансценденталният субект“ произлиза от един „страничен, патологичен процес“; че е породен от безсъзнателното
на стоковата размяна. Парите са създадени не от емпиричен, сетивен материал,
а от „възвишена материя“, имат „неразрушимо и неизменно тяло“, което не се
разваля, затова им се и осигурява безусловна замяна при похабяване, вместо
да бъдат обезценени като всяка друга стока. Хората употребяват пари, сякаш
не знаят, че това е обикновен метал, водени от симптома „знам, че не е така, но
все пак“ – и именно това е тайната на генезиса на стоковата форма като такава,
която се оказва тайна на генезиса на абстракцията и научната мисъл изобщо.
„Социалната ефективност на размяната … е възможна само при условие, че индивидите, които участват в нея, не осъзнават собствената си логика“7 – и може
би самата идеология като такава е именно „действителността, която вече трябва
да се схваща като идеологическа… идеологическо не е „лъжливото съзнание“ на
(социалното) битие, а самото това битие – в тази степен, в която има основанието си в „лъжливото съзнание“8. И тук, подчертава Жижек, постигаме „нивото
на симптома“. Оттук тръгва фундаменталната за цялото творчество на Жижек
тема за несъзнаваното като действителна причина за историко-социалните
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трансформации, осъществими точно поради своята неосъзнатост и маскиране
на симптома като идеологизирано рационално обяснение.
„Симптомът“ на Маркс се оказва „патологичен дисбаланс“, „асиметрия“,
която разрушава собственото си универсално основание. В света на еквивалентната размяна, в който собствениците на средствата за производство продават
на пазара продукта на своя труд, изведнъж се появяват хора, които предлагат
стоката „работна сила“ – неразполагайки с продукт на своя труд, пролетариатът
предлага самия този труд: еквивалентната размяна отстъпва на принадената
стойност и експлоатацията, съответно пролетариатът, се оказва „симптомът“
на капитализма, вътрешното отрицание на универсалния принцип на еквивалентната размяна, което трябва да осъществи, но и да разруши самия капитализъм; както и свободата на работника да продава своя труд „затваря кръга“ на
буржоазните свободи“, правейки ги възможни в качеството на тяхно собствено
опровержение. Тези явления подробно са изследвани от Маркс, Енгелс, Лукач и
т.н., но гледната точка на психоанализата дава възможност социалната теория
да обясни хода на историята не просто чрез обективното развитие на производствените отношения, нито чрез обективното развитие на самия субект (идеалистическата концепция за „истинното“ класово съзнание, през призмата на
което трябва да се схване общественото развитие), а чрез реалното субективно
действие на несъзнаваното, което е направило възможни и действителни тези
отношения именно в качеството на несъзнавано.
Колкото и да е неадекватно да се обобщава теоретичното значение на
„възвишения обект на идеологията“ (и на който и да е текст на толкова неесенциалистки като стил и възгледи автор, какъвто е Жижек), можем да откроим
„постлукачианския“ и „постфранкфуртски“ анализ на „стоковия фетишизъм“
при капитализма (отношенията между хората стават отношения между предмети, като „междуличностните отношения на господство и подчинение маскират себе си… във формата на обществени отношения между вещи, между продукти на труда“9; дефинирането на „идеологическия fantazmos (ние действаме,
сякаш смятаме, че отделните стоки са различни въплъщения на някаква „абсолютна стойност“, а не следствие от търсене и предлагане, макар да знаем, че не
е така: фантазмът е илюзия не спрямо действителността, а спрямо самата илюзия – „илюзията е двойствена“, тя създава действителното (фактическо) наше
отношение към реалността); оттук идеята за перформативността на „закона“
(или „свръхаза“ – за да има действителна сила „законът“, трябва да изтласкаме
в несъзнаваното „неговата зависимост от акта на провъзгласяването му“10 чрез
идеологизирането на неговия генезис, уж законът е породен от Справедливостта и Истината, а не от случайни обстоятелства, както е според Жижек в действителност: истинската аргументация е „законът е закон“); забележителна е идеята
за „повторението в историята“ като способ за легитимиране на събитие, което
първия път се възприема като случайност, а втория (или някой от последващите) – като необходимост, като логика на историята, но се възприема така благодарение именно на ретроактивно преоценения прецедент: първоначалното
неразбиране на случилото се „задава самата възможност за последващото му
разбиране“11 – и тук Жижек прави паралел с полемиката на Роза Люксембург
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с Бернщайн: вместо да чакаме зрелостта на работническата класа, за да вземем
властта, трябва сами да постигнем тази зрелост точно като следствие от историческия опит на неуспехите, които ще подготвят бъдещия успех и ще го направят идентифицируем посредством неговите прецеденти. Или развиването на
Хегеловата концепция, че „духът е кост“12… Многобройни са вариациите на
„възвишения обект на идеологията“, но фундаментална е идеята за идеологията
като „опора на нашата „действителност“… „илюзия“, структурираща нашите
реални, обществени отношения и освен това маскираща реалната, непоносимата, неизразимата същност“13 (която по-нататък в своето творчество Жижек
ще изследва все по-дълбоко и тя ще се окаже все по-неизчерпаема)…
„For They Know Not What They Do“ („Понеже не знаят какво правят“ – единствената книга на Жижек, преведена на български през 2001 г.) развива много
идеи от „Възвишеният обект на идеологията“ и поражда много нови епистемологични пространства, тръгвайки от фундаменталната предпоставка за незнанието като извор на наслаждение, който мотивира социалното поведение и хода
на историята като цяло. Библейският цитат, послужил за заглавие, конотира
ситуацията: не им прощавай, Господи, защото „психоанализата е по-строга от
християнството: невежеството не е достатъчно основание за прошка, тъй като
носи в себе си едно скрито измерение на наслада“14. Особено парадоксално според Жижек е това, че „самото наслаждение е в най-дълбоката си същност нещо
наложено, наредено“15. Насладата тук е схваната като социално наложена реакция, следствие от репресията на обществените норми, които предзадават валидните модуси на приемане и отхвърляне. Идентификацията със значимия Друг
задвижва социалното поведение, проследено от филма на Монти Пайтън, в който учениците започват да шумят, за да се харесат на учителя, и се преструват, че
ги интересува нагледният урок за секса (разкриването на абсурдността на света
чрез преобърнатото му изобразяване е любим похват на Жижек) до „тоталитарната форма“ на властта, при която властимащите възприемат себе си като инструмент за реализация на „обективните закони на историята“ – и насладата от
идеологизираната им рефлексия се изразява в избавлението от нравствена отговорност. (Бих нарекъл това политическо самолегитимиране „съзнателен опит за
реификация*“.) Но доколко идеологизирането на насладата изобщо е възможно?
Свързвам това с интерпретациите на Жижек върху идентичността.
Идентификацията при словенския философ не просто е невъзможно действие – както при Дерида, за когото самото изказване на идентичността вече е
нещо друго спрямо нея, така че тя винаги е незавършена, неуспешна, – а самата незавършеност е целта на идентификационния акт: „условието за нейната
възможност е условие за нейната невъзможност“16. Неуспехът на идентифика* Реификация (овещняване) – термин на Маркс, обозначаващ представянето на отношенията
между хората като отношения между вещи, както и разместването на същности: човекът се
обезличава, а вещта (стоката) изземва неговите функции (персонификация). По-късно автори от франкфуртската школа (Адорно, Маркузе) и близки до тях (Лукач) развиват понятието
като фундаментално определение за състоянието на обществото при капитализма: човешкото съзнание е дотолкова манипулирано, че не му остава никаква автономност. Тук имам
предвид този смисъл – б.а.
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цията е необходимост на самото й извършване. Считам, че тезата на Жижек
придобива особено звучене в два аспекта.
Първият според мен е предпоставянето на point de capiton, „възлова точка“
– термин на Лакан, обозначаващ обекта, който играе ролята на „главно означаващо“, структуриращо реалността около себе си. Бог става point de capiton,
когато вместо да противостои на земното зло във вид на съвършенство се превръща в транссубстанциация (промяна на същността) на земните ужаси като
единствено значим Ужас, който „ретроактивно задрасква“ всички останали.
Друга версия на значимия Друг като „главно означаващо“ е фигурата на Монарха – развивайки идеите на Хегел от „Философия на правото“, Жижек нарича Краля „точката, в която културно-символичната функция непосредствено
съвпада с природната детерминираност“17 – субектът, чийто статус не може да
бъде проблематизиран. Друг пример са парите като всеобща форма на еквивалентност на стоката. Във всички тези случаи обаче „главното означаващо“
е дискурсивно-прагматично наложено с цел да прикрие факта, че всъщност
„главно означаващо“ няма, но е необходимо: така „броим нулата за единица“.
Ние живеем, „сякаш“ мислим, че законът има онтологични основания, че престъплението е „негативната партикуларност (на универсалния закон)“, „преходен момент на опосредстваната идентичност със себе си на закона“18, а всъщност легитимността на закона е само легитимността на „универсализираното
престъпление“, което от този момент полага в себе си разграничението престъпление – закон. Затова претенциите за онтологични основи на идентичността и наслаждението не издържат.
Другият аспект на несполучливата идентификация има темпорално измерение. Той засяга ретроактивното преинтерпретиране на реалността. Субектът винаги е „това, което ще е било… Онова виртуално място, на което отражението се
отразява обратно в реалността – при което например (моята представа за) моите
бъдещи действия определят това, което ще правя сега“19. Но се случва и обратното – минали действия се дефинират ретроактивно съобразно с резултата, който
са предизвикали. Жижек дава за пример Сталиновата версия, че пролетариатът
в Русия се развивал, а селячеството западало и затова болшевиките избрали работническата класа за социална база. Но тази версия е съчинена едва след дълги
години на форсирана индустриализация в СССР: в момента, когато е избирана
социалната база, никой не е знаел какво ще се случи. Не съществува позиция, от
която миналото да заговори от името на бъдещето. Или версията за капиталистическото „първоначално натрупване“, разобличено от Маркс в „Капиталът“: за
да има движение на капитала, „капиталистическо натрупване“, трябва вече да е
имало капитал: тоест предходен период на натрупване, което се представя като
„некапиталистическо“. Този капитал е бил грижовно събиран от спестовни работници, предвидливо подготвящи се да станат капиталисти, преди да са възникнали капиталистически производствени отношения (впрочем къде ли работят
тези хора, щом капитализъм още не съществува – и Маркс, и Жижек пропускат
този въпрос). За да оправдае своя генезис, дължащ се на продължително насилие,
грабежи и измама, капитализмът създава един мит, който синхронизира диахроничното; „ретроактивно организира своето минало“20. Самият разказ на оп-
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равданието обаче повтаря изминатия вече път на пренаредените предпоставки
и по този начин се саморазобличава: предпоставките вече „функционират като
вътрешни моменти в затворения кръг“21. (По-особен случай на саморазобличаване: якобинският Конвент, за да създаде народа „ex nihil“, анонсира тази задача
като делегирана му от Народа, който по този начин задължава Конвента да го
създаде!22)
Събитията се случват не защото е преследвана именно целта, която е постигната, а защото постигнатият резултат е следствие от търсене на погрешно
схващана цел; но не чрез Хегеловата „хитрост на Разума“, която движи хората
инструменти, а обратно – чрез свободната субективна дейност, която е схващала себе си като нещо друго. В такъв смисъл Жижек интерпретира дефиницията
на Хегел: „Субстанцията е субект“. „Единият момент (субектът) не е нищо друго освен неидентичността със себе си на другия момент (субстанцията)23. Намирам, че тук авторът е извървял докрай пътя на Лукач: пролетариатът в „История и класово съзнание“ става едновременно оръдие и субект на историята24,
но от гледната точка на Жижек вече би могъл да се почувства реалният вътрешен драматизъм на субекта на политическата промяна (Жижек разглежда ролята на субекта в много свои произведения). Този драматизъм не се изчерпва с
това, че с унищожаването на капитализма пролетариатът трябва да унищожи и
себе си като класа, а съдържа и несъвпадението между съзнателно преследвани
цели и реални социални събития, което донесе доста горчивини на левицата. В
крайна сметка Жижек счита, че тя трябва да пази своите травми, а не да ги изтласква в несъзнаваното: ужасът съхранява живи идентификацията с лявото и
дистанцията от настоящето, изкушаващо с ретроактивно-конформистки перспективи. Проблемът за идентификацията par excellence е левичарски, защото
самото й проблематизиране (и визията за нея като „необходим неуспех“) е ляв
акт. „Левичарят е някой, който може да каже за себе си „аз съм левичар“, т.е. да
разпознае разделението, разликата между ляво и дясно; докато привърженикът
на десницата може да бъде разпознат по това, че поставя себе си в центъра и
отрича целия екстремизъм… С други думи, разделението Ляво–Дясно се възприема като такова само от лявата перспектива.“25
Изключително революционен акт от страна на Жижек е „възкресяването“
на Ленин. След падането на комунизма все още сериозно се дискутира и цени
приносът например на Маркс в социалната теория. Но Ленин е обречен на забвение, в най-добрия случай на присмех (не само) на Запад. И изведнъж се появяват
„13 essays for Lenin“! В „Can Lenin Tell Us About Freedom Today?“ („Какво може да
ни каже Ленин за свободата днес?”). Жижек посочва като отговор на въпроса
от заглавието разграничаването между „формалната свобода“ на буржоазната демокрация и „действителната свобода“, „автентичния свободен избор, при
който не избираш между две възможности в рамките на зададените координати“
(тъжната картина на избора в „едноизмерното общество“, представена още от
Маркузе – Д. Г.), а самите координати… „Действителната свобода“ означава, че
актът на действителна промяна на дадените координати се извършва само когато
в ситуация на „принудителен избор“ човек действа така, все едно изборът не е
принудителен, и „избира невъзможното“26. Жижек визира решението за въоръ-
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жено въстание, взето с цел радикална промяна на социално-политическия ред,
която не е зададена от наличната монархо-парламентарна система, с цялата отговорност за кървавите последици, която много „радикални левичари“ отказват
да поемат. Жижек подчертава, че трябва да се „повтори“ Ленин – не антидемократичните крайности, икономическите неуспехи и откровените престъпления на
болшевизма, а „да се повтори не това, което Ленин е правил, а това, което не е
успял да направи, неговите пропуснати възможности“27.
Основна за Жижек, засегната в почти всичките му произведения, е идеята
за „Другия“, схващан от нас като собствения ни „излишък“, който ни кара да
бъдем нещо по-малко от самите себе си, да не успеем да бъдем себе си. Много
често словенският философ интерпретира в този контекст „еврейския сюжет“.
„Еврейският заговор“ е обяснението за икономическите, социалните, политическите неуспехи на Германия през и след Първата световна война, което мобилизира обществото около националсоциализма: еврейската предприемчивост,
спестовност, комбинативност и т.н. е това, което „краде собственото ни наслаждение“. Подобно, проблемите на сърбите се дължат на словенския сепаратизъм и работохолизъм, а проблемите на словенците – на сръбския шовинизъм
и мързел28. Жижек пише много за възродените след разпадането на социализма,
на СССР и на Югославия национализми в Източна Европа. Идеята за Другия е
интерпретирана по друг начин в „Welcome to the Desert of the Real (2002)“ („Добре
дошли в пустинята на Реалното“). Тук авторът развива бодрийяровския наратив
за симулативната действителност, говорейки за света – спектакъл в контекста на
взривовете на 11 септември. „Факт е, че атаките на 11 септември бяха обект на
социални фантазми много време преди да се случат в действителност… Всички
мизерстващи в света мечтаят да станат американци, но за какво мечтаят обезпечените американци, оковани от богатството си? За глобална катастрофа, която
да ги унищожи…“ Не просто „виртуализацията на нашия всекидневен живот,
впечатлението, че все повече живеем в изкуствено структурирана Вселена, предизвиква у нас непреодолима потребност да се върнем към Реалното… Именно
защото то е реално, заради неговия травматично-излишъчен характер, ние не
можем да го включим в това, което изживяваме като наша Реалност, и затова
сме принудени да го възприемаме като кошмарно видение“29. „Най-развитият
свят“ дотолкова е свикнал с усещането, че смъртта, бедността, опасността са характеристики на Третия свят, на Другия, че дори взривяването на символите
на американското могъщество и многобройните жертви не могат да го заставят да се усеща сполетян от реално нещастие: неслучайно всички репортажи
от Световния търговски център са „безкръвни“… Обезпечеността е породила
съзнанието за отсъствие на всички белези на истински живот и „Реалното, за
да може да съществува, трябва да се възприема като кошмарен иреален фантом“30 – това Жижек, перифразирайки Ролан Барт, нарича effet de l‘irreel. В тази
книга словенският социолог заема безкомпромисна позиция срещу войната в
Афганистан, а по-късно издава „Irak: The Borrowed Kettle“, 2004 („Ирак: взетият
назаем чайник“). Жижек иронизира взаимнопротиворечащите си оправдания
на американското правителство за обявяването на войната: Саддам и Ал-Кайда
са свързани; дори да не са, и двата режима са против САЩ; смяната на режима в
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Ирак ще помогне да се уреди палестинско-израелският конфликт – сравнявайки
ги с анекдота на Фройд за заетия чайник (Не съм Ви взел чайника; върнах Ви го
цял; вече беше развален, когато ми го дадохте).
Славой Жижек е много активно ангажиран с каузата за възраждане на левицата в световен мащаб днес. До голяма степен е обвързан с т.нар. радикални
демократи (Ш. Муф, Е. Лакло, К. Макклюър, Л. Марсил-Лакост, Б. Кагарлицки),
които се стремят да плурализират традиционните леви ценности и да проектират социум, изграден върху чувството на взаимна лоялност и равнопоставеност на отделните му членове, без ангажирането им с общи „субстанциални“
принципи. През октомври миналата година Жижек изнесе доклад на семинара „Marx au 21-me siècle” („Маркс през ХХІ век”), озаглавен „Etat d‘urgence et
dictature revolutionaire“ (Извънредно положение и революционна диктатура), в
който бе много конкретен по бъдещето на левицата. Според него, днес преобладават версии за това бъдеще, базирано на перспективата за вечен капитализъм
и борба за независимост в рамките на неговите правила (Третият път на социалдемокрацията); приемането на капиталистическата рамка като нещо трайно,
от обсега на което трябва да се „измъкнеш“ (retire); безнадеждността на всяка
борба в свят, в който всеобхватната Рамка „съвпада със своето противоположно“; за отлагане на борбата, оттегляне например „в сферата на университетското преподаване, където е възможно да продължиш подмолната критична
дейност“; акцентирането върху техниката и „инструменталния разум“; вярата,
че капитализмът трябва не да бъде атакуван директно, а постепенно подронван
посредством „всекидневни практики“, след което Държавата ще се саморазруши един ден; и пр.31 Ален Бадьо, изследвайки Културната революция в Китай,
обявява „невъзможността да се преследва радикална политическа активност в
рамките на Партията Държава… и извън нея“32. Бадьо предлага „soustraction“
(отклоняване, отскубване) от обсега на Държавата. Капитализмът да бъде схващан като „заден план“, на чиято повърхност се проявява „отделната ситуация“,
тъй като не може да се атакува директно неутралният заден план. Възможни са
единствено сражения „на местно равнище“. Жижек е категоричен: „отскубването“ има смисъл единствено когато разтърсва устоите на съществуващия социален ред. Нужно е да се търси не „сложността на социалното тяло“, особеностите
на (съсъществуването на) безбройните идентичности, партии, а „най-малкото
(в смисъл: най-основно) разграничение“, което поражда фундаменталния социален антагонизъм: между „включените“ в общността и „изключените“ от нея
(имигранти, жители на предградия и т.н.). Очевидно Жижек намеква, че посочените тук социални групи се очаква да играят ролята на новия „пролетариат“,
който да атакува основите на политическата система, вместо да се задоволява
да я възприема като „заден план“. Необходимо е, казва авторът, не да избираме
„между, от една страна, пазар-свобода-демокрация и, от друга, фундаментализъм–тероризъм–тоталитаризъм, „ислямофашизъм“ и др. Първата работа е да
отхвърлим, да се отскубнем от това противопоставяне, да го прозрем като изопачено противопоставяне, предназначено да заличи истинската черта на разделението“33. Далеч не за пръв път Жижек е безкомпромисен спрямо всевъзможните съвременни модификации на „икономизма“, движения за смекчаване или
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отстраняване на отделни недостатъци на капитализма, които само заздравяват
основите му, и той охотно интегрира подобни „опозиционери“ в статуквото
– ситуация, частично предсказана още от Маркузе. И не е никак случайно, че
Жижек „възражда“ Ленин, доайен на борбата с „икономизма“.
Тази година излезе „The Defense of Lost Causes“ („Защита на загубени дела” –
или „загубени каузи“), концептуален труд за съдбата на левицата. Творчеството на Жижек е обект на вдъхновени дискусии в онлайн-изданието „International
Journal of Zizek Studies“.
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Серж Алими – журналист, директор на в. „Le Monde diplomatique“.
Автор е на книгите „Големият
скок назад: как либералният ред
беше натрапен на света“ и „Новите кучета пазачи“ – преведена
и на български език.

така, значи всичко е било възможно. Масова финансова интервенция на държавата. Пренебрегване на ограниченията от европейския пакт за стабилност. Капитулация на централните банки пред
неотложната нужда от импулс за икономиката. Заклеймяване на кътчетата на данъчния рай. Всичко беше
възможно, защото трябваше да се спасяват банките.
В продължение на тридесет години и най-малката мисъл за някаква промяна в основанията на
либералния ред, например за подобряване условията на живот на по-голямата част от населението, се
сблъскваше с едни и същи отговори: всичко това е
твърде остаряло; нашият закон е глобализацията; в
касите няма пари; пазарите няма да приемат това; вие
какво, не знаете ли, че Берлинската стена вече падна? И в продължение на тридесет години „реформата“ се вършеше, само че в обратна посока: към една
консерваторска революция, която предостави на финансите все по-тлъсти и по-сочни резени от общото
благо, като приватизираните публични услуги, преобразени в машини за пари, „създаващи стойност“
за акционерите; към либерализация на търговията,
която атакува заплатите и социалната защита и принуди десетки милиони хора да затънат в дългове, за
да запазят покупателната си способност, да „инвестират“ (на борсата, в застрахователните услуги), за
да си осигурят образование; да посрещнат болести,
да подготвят пенсионирането си. Така дефлацията
на заплатите и намаляването на социалните защити
първо породиха, после утвърдиха финансовата несъразмерност; създаването на риска насърчи търсенето на гаранции срещу него. Спекулативният балон
много скоро се спусна над жилищата и ги превърна
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в инвестиции. Той постоянно бе надуван отново и отново с идеологическия хелий на пазарната мисъл. И мисловните нагласи се измениха, станаха по-индивидуалистични, по-пресметливи и по-малко солидарни. Следователно крахът от
2008 г. не е предимно технически, поправим с палиативи като „морализиране“
или край на „злоупотребите“. Повалена бе цяла една система.
Около нея вече се суетят онези, които се надяват да я привдигнат, позамажат и лъснат, за да може тя утре отново да изиграе поредния мръсен номер
на обществото. Лечителите, които престорено се възмущават от (не)постоянствата на либерализма, са същите онези, които му бяха предоставили всички
афродизиаци – бюджетни, регулаторни, данъчни, идеологични – благодарение
на които той се пресилваше, без да се жали. Те би трябвало да се смятат за дисквалифицирани. Те знаят обаче, че цяла една политическа и медийна армия ще
постоянства, за да ги оневини. Хора като Гордън Браун, бивш британски министър на финансите, чиято първа мярка бе да даде „независимост“ на Банк
ъф Ингланд, Жозе Мануел Барозу, председател на една Европейска комисия,
обсебена от „конкуренцията“, Никола Саркози, творец на „данъчния щит“, работата в неделя, приватизацията на френските пощи: и тримата май действат за
„преосноваване на капитализма“…
Тази наглост произтича от едно странно отсъствие. И наистина, къде е левицата? Официалната левица, която съпровождаше либерализма, дерегулира
финансите по време на председателството на демократа Бил Клинтън, отмени
индексирането на заплатите с Франсоа Митеран, преди да приватизира с Лионел
Жоспен и с Доминик Строс-Кан, безмилостно оряза помощите за безработни с
Герхард Шрьодер, очевидно няма друга амбиция, освен колкото се може по-скоро
да обърне страницата на една „криза“, за която също има своя дял отговорност.
Тъй да бъде, а другата левица? Може ли тя в един подобен момент да се задоволява с това да изтупва от праха най-скромните си проекти – полезни, но толкова плахи – за данъка „Тобин“, увеличаване на минималната работна заплата, „нов
Бретън Уудс“, вятърни агрегати? През кейнсианските десетилетия либералната
десница измисляше немислимото и се възползва от една голяма криза, за да го
наложи. И наистина, още от 1949 г. Фридрих Хайек, интелектуалният покровител
на движението, родило Роналд Рейгън и Маргарет Тачър, й бе обяснил: „Основната поука, която един последователен либерал трябва да си извлече от успеха
на социалистите, е, че именно тяхната смелост да бъдат утопични (…) прави
всеки ден възможно онова, което съвсем доскоро е изглеждало неосъществимо.
Е, кой тогава ще предложи да бъде оспорена самата същност на системата
– свободната търговия?* Нима това е „утопично“? Днес, щом става въпрос за
банки, всичко е възможно…
Публикува се по „Монд дипломатик“, ноември 2008 г.

* През август 1993 г. носителят на Нобелова награда за икономика, крайният либерал Гари
Бекер обяснява: Правото на труд и защитата на околната среда са станали прекомерни в повечето от развитите страни. Свободната търговия ще потисне някои от тези крайности, като
принуди всички да бъдат конкурентоспособни спрямо вноса от развиващите се страни.

36

бр. 11/12 – год. XI

ИКОНОМИКА

ПОУКИ ОТ ГЛОБАЛНАТА ФИНАНСОВО
ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА
Иван Ангелов

М

Иван Ангелов – член-кореспондент на БАН, професор, доктор
на икономическите науки. Работил е повече от 11 години в ООН.
От 1960 г. работи в Икономическия институт на БАН. Специалист по макроикономическа политика. Ръководител на научен
колектив, който 13 поредни години публикува независими анализи на текущото състояние на
икономиката, средносрочни и
дългосрочни прогнози. Има над
230 научни публикации, между
които 14 монографии.

акар и кризата да е още в разгара си, може да се
извлекат някои предварителни поуки от нея.
Тя започна през лятото на 2007 г. като ограничена, на пръв поглед ипотечна криза. Един западноевропейски министър на финансите я определи като
криза, разгоряла се предимно в инвестиционните
банки в САЩ поради редица грешки и извращения,
допуснати от техните висши ръководства, в резултат
на слаба регулация, на липса на надзор и на алчен
стремеж към бързи и високи печалби. Това напомня
великата мисъл на Карл Маркс отпреди 160 години,
че капиталът преминава и през трупове в стремежа
си към максимална печалба.
Президентът на Бразилия Лула да Силва заяви
на 8 ноември 2008 г., че причина за кризата е „догматичната сляпа вяра в саморегулиращата способност
на пазарите… Време е за пакт между правителствата
за създаване на нова финансова архитектура на света“. Министърът на финансите на Германия наскоро
изказа мнение, че „капитализмът, доведен до крайност, води до своето саморазрушение“.
Ще бъде груба грешка и самозаблуда, ако причините за кризата се сведат до грешки и дори престъпления на група алчни, самозабравили се висши ръководители на финансови институции в САЩ. Това не
са истинските причини за кризата, разтърсваща сега
целия свят, а само последствията. Дълбоките причини
се коренят в характера на системата, която допуска и
стимулира такива престъпления, почти пълно оттегляне на държавата от регулация на икономиката и от
надзор над съответните институции и толкова бързо
разпространение на заразата по света.
Икономическата теория от Карл Маркс до наши
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дни е изяснила достатъчно добре корените на цикличните кризи и затова тук
няма да се спирам по-подробно на тази тема.
Главната поука от кризата е, че не е възможно успешно социално-икономическо развитие без активно участие на държавата. Бъдещето е на регулираната пазарна икономика, а не на саморегулиращата се пазарна икономика. Такава няма никъде по света. Дори и в САЩ. Човечеството щеше да преживее сега
неописуема катастрофа и можеше да бъде върнато с десетилетия назад в своето
развитие, ако държавните институции в САЩ, в Европа и в другите развити и
развиващи се страни не бяха се намесили така решително.
Бернд Дебусман (коментатор на Ройтерс) констатира в началото на октомври 2008 г.: „Някои неща вече никога няма да бъдат същите, както преди кризата. Контролният център на финансовия пазар вече започна да се премества
от Ню Йорк към Вашингтон. „The big government“, което пазарните фундаменталисти определяха като нещо лошо, почти сигурно ще се завърне.“
Доста президенти и правителствени ръководители, участници в срещата на
Г-20 във Вашингтон на 15 ноември 2008 г., се изказаха, че „слабо регулираните
американски финансови индустрии експортираха на глобалната икономика криза, която започна от тях поради безразсъдно ипотечно кредитиране“. Бразилският президент Лула да Силва заяви, че „Световният икономически ред се разпадна
като картонена къща поради догматичната вяра за ненамеса на пазарите“.
По настояване на делегацията на ЕС в декларацията на Г-20 беше записано: „Никаква финансова институция, пазарен сегмент или юрисдикция не могат да бъдат извън подходяща и пропорционална регулация или поне надзор.“
Много от европейските делегации на срещата подчертаха: „Все по-дълбоката
финансова криза показва, че са необходими по-стриктни пазарни правила в
капитализма на свободната воля.“
Изправени пред опасността от национална катастрофа, президентът и
американският конгрес (на най-пазарната икономика в света) изоставиха
идеологическите догми на пазарния фундаментализъм и приеха единствено
възможните прагматични решения, включително национализация на финансови институции, засилена регулация, повишена прозрачност, пряка намеса на
държавата в дейността на компаниите, повишен таван на защита на банковите
депозити, определяне на максимални заплати на ръководителите на институциите, ползващи държавна подкрепа, ограничаване на „златните парашути“ за
финансовите барони и така нататък.
Светът няма да бъде същият след тази криза. Френският президент
Н. Саркози, съгласявайки се, че не бива да се отказваме от фундаментите на
капитализма, заяви: „Не можем да продължаваме по същите направления, защото ако останат същите проблеми, те ще пораждат същите катастрофи… Този
вид капитализъм е предателство спрямо капитализма, в който ние вярваме.“
В тази нова обстановка, резултат от съвпадението по време на глобалната
криза и на промяната в управлението на САЩ, стана възможно да се насрочи в
Лондон през януари 2009 г. конференция на тема „Нов свят, нов капитализъм“.
Тя ще се проведе по инициатива на френския президент Н. Саркози и на бившия премиер на Великобритания Тони Блеър. Засега се знае, че между покане-
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ните са Дж. Стиглиц и Фр. Фукуяма. Естествено не може да се очаква някаква
дълбока революционна промяна в системата на капитализма, но най-вероятно
ще бъдем свидетели на някои важни промени.
Светът наистина няма да бъде същият след тази криза. Настъпва краят
на сегашната архитектура на световната финансова система, основана на
МВФ, Световната банка и други международни финансови институции със сегашните им функции. На 15 октомври премиерът на Великобритания Гордън
Браун обяви края на тази архитектура и призова към нов Bretton Woods.
На същата дата Г. Браун и Н. Саркози декларираха, че „финансовата архитектура, създадена след Втората световна война, вече не е подходяща“. Такива
изказвания направиха и много други държавни ръководители непосредствено
преди срещата на Г-20. На 16 октомври в Брюксел Г. Браун повтори призива за
„преустройство на МВФ като крайъгълен камък на глобалната пазарна регулация“. За преразглеждане на функционирането на световната финансова система
се обяви и управляващият директор на МВФ Доминик Щраус Кхан. Той предложи да се ревизира статутът на глобалните финансови институции, създадени
след Втората световна война, защото през това столетие вече не са подходящи
да координират тясно обвързаните финансови центрове.
Предстои серия от международни срещи на политици и експерти на найвисоко равнище. Първата, обявена като среща на Г-20, се състоя. Очертава се
нова среща в Канада през април 2009 г. с участието на новия американски президент. Тепърва ще се решава съдбата на сегашните международни финансови
институции и формата на бъдещите, в които е сигурно, че една държава (САЩ)
няма да има господстваща роля, както досега. Новите институции навярно ще
се ръководят с участието на група държави с най-мощни икономики. Президентът на Бразилия Лула да Силва заяви на срещата на финансовите министри
от Г-20 в Сан Паулу в началото на ноември 2008 г., че „Г-20 трябва да поеме
функциите на Г-7 като форум за обсъждане бъдещето на световната финансова
система“. Джордж Сорос отбеляза в началото на септември 2008 г.: „Америка
досега беше лидерът, а отсега нататък ще бъде един от лидерите.“ С други думи,
ще се ограничи ролята на САЩ и ще се повиши ролята на ЕС, Китай, Япония,
Русия, Индия, Бразилия и други страни.
Мястото на САЩ в световната финансова система вече няма да е същото.
Германският министър на финансите Пеер Щайбрюк каза в началото на октомври, че „едно нещо е много вероятно… Америка ще загуби статута си на суперсила в глобалната финансова система… Тази система ще стане многополюсна“.
И по-нататък: „Америка причини кризата, заслепена от стремеж към по-високи печалби и недостатъчна пазарна регулация.“ На срещата на Г-20 индийският министъ- председател M. Синг сподели: „Страните с прохождащи пазари не
причиниха кризата, а са между най-тежко засегнатите от нея жертви.“
Желаните от световната общественост промени обаче ще бъдат много
трудно осъществими. Причините са много. Главната причина е, че и след кризата САЩ ще продължават още дълго да са най-мощната икономика в света, с
най-силен технологически и научен потенциал, с мощни финансови пазари, с
голямо влияние в световните финансови институции, с висок динамизъм на
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частния бизнес и т.н. Наблюдателката на Ройтерс Диана Рот обобщи: „Америка
едва ли ще отстъпи контрола върху своя финансов сектор…“
Глобалната финансова криза породи общо съгласие, че светът има нужда
от нова архитектура на финансовата система, но световните лидери са много
далече от постигането на съгласие каква по-конкретно трябва да бъде тя. На
срещата на Г-20, както се и очакваше, президентът Буш се стремеше промените
да бъдат козметични и да не засягат дълбоките причини за кризата. Обявените
в декларацията най-общи решения са продукт на компромис. Не можеше да се
очаква американската администрация, виновна за възникналата криза, да си
признае публично вината. Надеждата е в новата администрация на Демократическата партия и на президента Обама, които изглежда разбират по-добре
истинските причини за кризата.
Някои видни икономисти по света се замислят над съотношението между
хипертрофираното раздуване на финансовия сектор, от една страна, и далеч
по-скромното разширение на реалния сектор, от друга, а също и над огромните
различия между тях в статута и заплащането в полза на финансовия сектор.
Финансовият сектор не само обслужва относително намаляващия реален сектор, той във все по-голяма степен се самообслужва и самораздува. В този контекст ще напомня, че предназначението на финансовия сектор е да обслужва
реалния сектор, а не да бъде обслужван от него. И че реалният сектор произвежда благата, които задоволяват жизнените потребности на хората.
Светът няма да забрави, че сегашната глобална криза беше предизвикана
от група инвестиционни банки в САЩ при слаба държавна регулация и слаб
надзор над финансовите пазари, които направиха възможно безотговорното
кредитиране, покупката на огромни количества рискови книжа, играта с първични, вторични, третични и т.н. деривативи с огромна стойност.
Светът няма да забрави как кризата в една валута (щатския долар) може да
предизвика с нищо непровокирана криза във валутите на почти всички други
държави с неизброими тежки последствия за десетки трилиони долари и за милиарди хора. По съобщение на Ройтерс от 24 октомври в най-големия китайски
ежедневник (Женминжибао) е публикуван анализ, в който се казва: „Америка
ограбва огромно богатство, като се възползва от глобалната доминация на долара. Светът се нуждае от друга валута, която да замени долара.“ Коментарът
препоръчва като начало азиатските и европейските страни да се откажат от
щатския долар в преките си търговски отношения и да използват собствените
си валути – евро, британски лири, йени, рубли и юани.
На 14 ноември френският президент Н. Саркози заяви: „Американският
долар – оста на световната икономическа система от 1944 г., не трябва да притежава повече досегашната си доминация… Доларът не може повече да е единствена валута в света… Това, което беше вярно в 1945 г., не е вярно сега.“
През третото тримесечие на 2008 г. финансовата криза предизвика неочаквани сътресения на световните валутни пазари. Силно обезцененият през
последните години американски долар бързо възстанови нивото си отпреди
две години. Досега търсенето на една или друга валута се определяше от лихвените равнища в съответните страни и от дефицитите в бюджетите и валутните
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баланси, но напоследък тяхното влияние намалява и се появява друг фактор,
който определя посоката на валутните потоци.
Това, което се случва с долара, не се дължи на неговото засилване, а на
отслабването на европейските валути. Америка не е добре, но Европа е дори
по-зле. Експертите наричат потока на парично богатство от други валути към
долара “полет към качество“.
Макар че силният долар допада на американския патриотизъм и гордост,
последствията ще бъдат смесени. Износът става по-скъп, а вносът – по-евтин.
Това, на свой ред, означава по-нисък икономически растеж и загуба на работни
места в експортните отрасли. Относителното отслабване на европейските валути спрямо долара може да удари Америка повече, отколкото Европа. С намаляването на потребителските разходи растящият износ подпомага заетостта.
Япония със силната си валута е страната, която може да пострада най-много.
Светът навярно ще се погрижи повече да не зависи изцяло от една валута.
Може би ще бъде създадена някаква разчетна валутна единица за безналични
плащания, която да съчетава в себе си характеристиките на пакет от най-важните валути. Може би ще бъде създадена някаква нова валута за нуждите на
международните икономически отношения, основана на кошница от валутите
на най-големите икономики в света, и ще могат да се вземат превантивни мерки
за избягване на произволни колебания, разстройващи цялата световна икономика. Може би ще се създадат много строги международни регулации и надзор,
които да предотвратяват валутни спекулации. Китай и Русия водят преговори
за разплащания във взаимната си търговия с рубли и юани. Възможни са и други решения, които сега дори не подозираме.
Важна поука от досегашния развой на кризата и от срещата на Г-20 е, че
най-големите икономики ще продължат да се придържат към свободната търговия и не дават признаци, че могат да прибягнат до субсидиране на износа и до
протекционни мерки в търговския си стокообмен. Тя беше потвърдена както от
Г-20, така и на срещата на високо равнище на страните от Азиатско-Тихоокеанската зона за свободна търговия (APEC) в Лима, Перу, в края на ноември 2008
година. Спазването на това изискване е важно условие за предотвратяване на
много по-дълбока рецесия. Известно е, че една от причините за задълбочаването на кризата през 1929 и следващите години и за превръщането й в депресия
беше масовото прилагане на протекционни мерки.
Светът едва ли ще се примирява повече с функционирането на офшорни
зони в знайни и незнайни островни държавици, а също и със съществуващите от много десетилетия правила за банкова тайна в Швейцария, Лихтенщайн, Андора и други екзотични държавици. Защото това създава убежища
за съхраняване на престъпно придобити парични богатства и избягване на
данъчни плащания.
Много е вероятно светът да се раздели със сегашния тип гигантски инвестиционни банки и да се премине към друг тип банки, които осъществяват
едновременно инвестиционно и депозитно-кредитно банкиране, т.е. подобрен
вариант, съчетаващ най-доброто от англосаксонската и от европейската континентална система. Може да се очаква окрупняване на банките в световен мащаб
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и намаляване на техния брой. Това обаче не трябва да води до ограничаване на
конкуренцията.
Развенчава се митът за всеобщата висока рационалност на частното
предприятие. Частният сектор, като правило, е по-рационален от държавния
при нормални икономически, социални, политически, природно-климатични
и други условия и при балансирани икономики. При отклонения от нормалността, за които много често допринася самият частен сектор, той е безпомощен да възстанови равновесието. Оставен сам на себе си в кризисни ситуации,
частният сектор води до национални и дори до глобални катастрофи.
През последните 100 години няма нито един случай попаднала в криза
икономика да е излязла от нея с помощта на автоматичните пазарни механизми на „невидимата ръка“. Това е ставало винаги само след активна намеса на
държавата. Колкото по-навременни и решителни са били държавните антикризисни мерки, толкова по-бързо се е излизало от кризите и е плащана по-ниска
икономическа и социална цена.
Идеологическите догми на пазарния фундаментализъм отстъпват пред
прагматичния реализъм. В началото на септември 2008 г. министърът на финансите на САЩ Хенри Полсон и председателят на федералния резерв Бен Бернанке настояват с пакета от 700 млрд. долара да се изкупят лошите активи на
банките и така да се инжектират в тях свежи пари за съживяване на блокираното кредитиране. Някои големи банки в САЩ и Европа бяха национализирани.
За такива действия не можеше дори да се мисли в САЩ до края на август 2008
година. Финансовият министър Полсон сам признава, че той и републиканците
в Конгреса, верни на своята пазарна идеологическа индоктринация, не можели
да приемат такъв непазарен подход, но при създадените кризисни условия той
бил най-правилният. При бездействие, признава той, цялата икономика би се
сринала в пропастта.
Някои американски икономисти още тогава са препоръчвали друг подход – по-бърз, по-ефикасен и в по-голяма степен държащ сметка за интересите
на данъкоплатците: държавата да закупи с тези пари преференциални акции
(stake shares) в здравите банки. Така интересите на данъкоплатците ще бъдат
защитени, защото ще получават доходност срещу своите пари, и ще се осигурява пряк достъп и контрол на държавата върху дейността на корпорациите.
Именно присъствието на държавата в бордовете на частните банки дразнело
консервативните конгресмени републиканци и самия финансов министър.
Положителна роля за обрата изигра поведението на държавите от ЕС, особено решението на правителството на Гордън Браун да инжектира свежи пари
в британските банки чрез преференциални акции. Неговото предложение се
приема бързо в Европа и в други развити страни и за кратко време е решено
да се насочат около 550 млрд. долара за тази цел. Същото почти веднага решиха и в САЩ, като насочихат 250 млрд. долара за такива изкупувания в девет
най-големи банки. По този повод министърът на финансите Полсон заяви на
14 октомври: „Ние действаме с безпрецедентна скорост и предприемаме безпрецедентни мерки, които никога не сме смятали, че ще са необходими.“ На 15
октомври той продължи: „Правителственото участие в собствеността на банки
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беше „нежелателно“, но жизнено необходимо за предотвратяване влошаването
на кризата (…) която сега заплашва световната икономика.“ В началото на ноември правителството реши да ограничи използването на средствата за покупка на „заразени“ активи и ги пренасочи към преференциални акции в здрави
активи. Така прагматизмът победи догматизма.
Повишава се ролята на общественото мнение при вземането на особено
важни държавни решения. Планът за финансова стабилизация е внесен в Конгреса от финансовия министър Полсон от името на администрацията на президента Буш на 3 страници. Единствената му цел е била да се спасят финансовите
институции на Уол Стриит, за да се раздвижат блокираните кредитни потоци.
Населението на САЩ посрещна плана с огромно неодобрение, което се пренесе
върху членовете на Конгреса. При първото гласуване Камарата на представителите отхвърли плана на администрацията.
Позицията на демократите, изразена от председателката на Камарата на
представителите г-жа Пелоси, тогава беше: „Хората от Уол Стриит, причинили
кризата, не трябва да останат безнаказани и държавата да им помогне да излязат сухи от скандала.“ Те отхвърлят първия вариант на плана за финансова стабилизация, защото „той осигурява помощ само за институциите на Уол Стриит,
виновни за поемането на безразсъдни рискове в стремежа си към бързи и високи печалби“. Сенаторът Байден, избран на 4 ноември за вицепрезидент, тогава
заяви: „Ако искате повече доказателства за погрешността на сегашните икономически теории, за тази дерегулация и за неспособността да се види какво е
ставало, за дадената възможност на Уол Стриит да се развилнява (to run wild),
мисля, че няма по-голямо доказателство от това, което се случва сега.“
Започнаха тежки преговори, в резултат на които се повишава нивото на
защита на депозитите до 250 хил. долара, вземат се допълнителни мерки за контрол на Конгреса върху администрацията, предвижда се възможност за блокиране на програмата от Конгреса в процеса на нейното изпълнение, дават се
данъчни облекчения на хората с ниски и средни доходи (до 250 хил. дол. годишно) и се повишават данъците за богатите – с доходи над 250 хил. долара,
ограничават се „златните парашути“ за ръководителите на компании, ползвали
спасителната програма, държавата придобива право да ограничава заплатите и
премиите на висшите ръководители на такива компании и така нататък.
Едва тогава Сенатът утвърди плана, а след него същото направи и Камарата на представителите. Така се появи интересното словосъчетание за Wall Street
(символ на финансовия капитал) и на Main Street (символ на интересите на милионите трудови хора и предприемачите). След приемането на тази програма
Уол Стриит Джърнал разпространи на 31 октомври данни, от които се вижда,
че големите финансови институции, допуснали провалите и получаващи многомилиардни помощи от държавата, дължат на висшите си ръководители повече от 40 млрд. долара за пенсии, премии, плащания за минали години и други
подобни. Някои от подпомаганите сега банки дължат за пенсии на висшите си
ръководители повече, отколкото за целия останал персонал. И ако вестникът
на бизнеса се възмущава от това безобразие, можем да си представим какви са
настроенията в американското общество.
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На 15 ноември новият президент Обама подчерта: „Ако тази финансова
криза ни научи на нещо, то е, че не може да има богатеещ Wall Street, докато
Main Street страда. В тази страна ние сме били във възход или упадък като един
народ. Ето така трябва да посрещнем предизвикателствата и този път – заедно.“
Добре би било ако и българските политици разсъждаваха и действаха така! За
съжаление, те правят обратното.
Сегашната криза потвърждава, че световната финансова система е поинтегрирана, отколкото при всички предишни кризи. Този процес ще продължава и в бъдеще в рамките на глобализацията. Това ще налага все по-голяма
синхронизация на регулациите и на финансовия надзор на регионално (ЕС) и
на глобално равнище. То навярно ще изисква и институционализация на тези
наднационални регулации и надзор. В условията на нарастваща глобализация
националните регулации вече не са достатъчни.
Западни експерти, цитирани от Ройтерс на 13 октомври, смятат, че „само
с глобални действия може да се възстанови напълно доверието, необходимо за
създаване на нов международен финансов ред“. Същия ден Гордън Браун констатира: „Тази криза потвърди без съмнение, че световните капиталови пазари изискват много по-активно международно сътрудничество и надзор. Имаме нужда
от ефикасна глобална предупредителна система, която да сигнализира предварително на целия свят за задаващи се икономически и финансови рискове.“
Френският президент Н. Саркози обобщи във връзка с това, че „световната криза изисква световни решения“. Президентът на Европейската комисия
Барозу каза в Пекин на 23 октомври: „Пазарите са глобални и националният
надзор вече няма смисъл… Нашият анализ потвърждава, че независимо от финансовите измерения на кризата, в световната икономика има огромни дисбаланси, с чието решаване световните лидери трябва да се заемат.“ Забележете,
той разчита на световните лидери, а не на световните борси!
Все по-настойчиво се говори, че „ръководителите на ЕС трябва да настояват за световна конференция на високо ниво за реформиране на глобалната
финансова система и приемане на бързи решения за прозрачност, глобални
стандарти за регулация, международен надзор, система за ранно предупреждение и т.н.“. Първата крачка в тази посока направи Г-20 във Вашингтон. По този
повод президентът Саркози каза: „световната конференция ще започне основно преустройство на капитализма (refoundation of capitalism)“. На 4 ноември германският канцлер Ангела Меркел предупреди, че реформите в световната финансова система „не трябва да отнемат години. а да бъдат направени в течение
на месеци“. В резултат на този натиск Г-20 реши да определи края на март 2009
г. като срок за изпълнение на голяма част от конкретните мерки.
Силно подвеждаща роля за кризата изиграха рейтинговите агенции. Оказа
се, че те са давали високи оценки (triple AAA) за финансови институции, които
рухнаха още при първите шокове. Това означава, че не са изпълнявали задачите за които бяха създадени навремето – да информират потенциалните партньори на дадена институция или държава за нейната финансово-икономическа
надеждност. В редица случаи те са правили своите оценки съвсем формално.
Освен това са давали по-високи оценки, за да се отблагодарят на тези, които са
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им плащали добре. Така са подвеждали много други финансови институции,
които са се доверявали на рейтингите и не са правили допълнителни собствени проверки. Оказва се също, че почти всички рейтингови агенции са американски и че Европа няма такива агенции. Този дисбаланс очевидно следва да
се премахне. Трябва да се въведе и подходяща световна система за надзор над
рейтинговите агенции.
Прогнозата на Европейската комисия от 3 ноември 2008 г. показва, че найрязък е спадът на стопанската активност, най-високи са дефицитите в търговския баланс и текущата сметка в страните с валутен борд и продължително
фиксиран обменен курс: Естония, Литва, Латвия и България. България засега
прогнозира сравнително висок растеж за 2009 г., но действителният ще се окаже много по-нисък. Натрапва се още един извод: страните с валутен борд или с
продължително фиксиран обменен курс пострадаха най-силно от рецесията.
По темата за валутния борд и за продължително фиксирания обменен
курс отдавна и многократно съм изразявал отрицателното си становище. Сега
напомням за връзката между трайно фиксиран курс и дълбочина на рецесията
с надеждата, че властите и привържениците на борда ще се замислят над тази
причинно-следствена зависимост и ще си направят произтичащите изводи.
Настоящата световна криза е венецът на окончателния провал на Вашингтонския консенсус. Това е пакет от най-общи принципи за преодоляване на
финансови кризи, за стабилизация и създаване на условия за растеж. Той не
съществува като писан документ с такова заглавие, а е продукт на общо разбиране между Министерството на финансите на САЩ, МВФ, Световната банка и най-видни учени – икономисти от неокласическата либерална школа. С
този консенсус се приемаше, че при финансова стабилност (рестриктивна икономическа политика), придружена от масирана либерализация (оттегляне на
държавата от управление на икономиката) и приватизация (освобождаване
на държавата от собствеността на стопански активи), се постига автоматично
икономически растеж и просперитет.
Известно е, че неокласическата либерална икономическа доктрина доминира в света от 70-те години на миналия век и до сега. Настоящата криза произнася тежка присъда върху способността на тази теория да служи за рационално
функциониране на световната икономика. Наистина, какво още трябва да се
случи, за да се разбере негодността на тази теория и на нейното практическо
приложение! Тя е дискредитирана окончателно и безвъзвратно. Без да броим
щетите от причинените от нея предишни кризи, само през тази криза досега, по
сведение на американски автори, тя причини на човечеството икономически
вреди за около 15–20 трилиона долара, които продължават да се увеличават и
до края на кризата (края на 2009 или през 2010 г.) може да станат 10–15–20 пъти
повече. А разбитите човешки съдби на стотици милиони хора не подлежат на
стойностна оценка.
Всички действия на правителствата на развитите икономики по света през
последните месеци показват, че предстои радикално преосмисляне на теорията
и практиката на стопанско управление. В интервю в началото на октомври 2008
г. Дж. Сорос каза: „За съжаление има пазарен фундаментализъм – доминираща
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досега идеология, която твърди, че пазарите са самокоригиращи се. Това не е
вярно! Пазарите, попаднали в затруднения, биват спасявани обикновено чрез
държавни интервенции.“
Но ако неокласическата теория трябва да бъде изоставена, с какво да се
замени? Никак не е просто да се намери отговор на такъв въпрос. Очевидно новите времена в развитието на световната икономика изискват нови решения,
които да държат сметка за множество нови процеси, като ускорената глобализация; растящата социална поляризация между развитите и развиващите се
страни и вътре в тях; свързаното с това изостряне на бедността; опасно нарушеното екологично равновесие във всичките му измерения – като се почне от
световния климат до нетърпимото замърсяване в големите градове; постепенното изчерпване на класическите суровинно-енергийни ресурси; демографската криза в най-развитите страни и така нататък.
Историята ни учи, че новите решения рядко изникват на празно място.
Като правило те са синтез между известни досега и потвърдени от живота истини и съвсем нови идеи. По-лесната част на този синтез е първата му съставка.
Далеч по-трудна е втората – новите идеи и тяхното операционализиране. Част
от корените на тези нови идеи навярно ще бъдат в натрупания досега опит на
човечеството, а другата част ще бъдат новости на общочовешката мисъл в найчистия смисъл на думата. И тук относително по-лека е първата част – натрупаният досега опит. Това ще бъде нов синтез между най-доброто от досегашното
функциониране на капитализма (частично преуспял и частично провален) и
най-доброто от досегашното функциониране на социализма. Макар социализмът да е провален като практически функционираща система, има какво да се
научи и да се използва от неговите хуманни идеи.
От горното личи, че задачата пред общочовешката мисъл е невъобразимо
сложна. Нейното решаване ще изисква много време и огромен интелектуален
потенциал. Човечеството обаче трябва да намери решение, ако иска да оцелее.
С инструментите на неокласическата икономическа школа за икономическо и
социално развитие неговото оцеляване е под въпрос. Това е заплаха пред човечеството, равносилна по мащаби и потенциални опасности на нарушеното
глобално екологично равновесие.
Тук ще се спра накратко на относително най-лесната част от тази импозантна задача, пред чието решаване човечеството е изправено. Става дума за
част от наследството, което може да се използва при конструирането на новата
теория за функциониране на икономиката. Такава теоретична съставка може
да бъде кейнсианската теория и практика.
Някои политици и икономисти казват сега, че кейнсианската теория се
нуждае от „нов прочит“. Това не е точно! Този „нов прочит“ е направен отдавна
и продължава да се прави от прагматично мислещите икономисти. Така се появи на бял свят неокейнсианската теория, която продължава да се осъвременява.
Нов прочит може би трябва да направят досегашните й противници.
Кейнсианската теория на времето не само обясни защо се случи голямата
депресия, тя предложи политика, която (приложена тогава) би предотвратила депресията и (прилагана в бъдеще) може да предотвратява нови депресии.
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Казано накратко, препоръката беше – масирано прилагане на антициклична
бюджетна политика за намаляване на цикличните колебания. Ако бъдеща рецесия подскаже, че може да прерасне в депресия, „лекарството е намаление на
данъците и увеличение на правителствените разходи“.
При сегашните условия към това може да се добави: предотвратяване на
фалита на най-важните здравословно функциониращи финансови институции
чрез масирано наливане на ликвидност (която трябва да се използва за кредитиране) и защита на депозитите; намаляване на основната лихва до възможния
минимум (дори до нулата); допълнително подпомагане на банковата система с
ликвидност, ако лихвата е нула и ако кредитната система е загубила чувствителност спрямо нивото на лихвата поради обстановката на тотална несигурност.
Заслужава специално внимание препоръката на МВФ от 6 ноември 2008 г.,
че „по-строг макроикономически отговор може да ограничи пораженията“. В
публикувания на тази дата осъвременен вариант на Световния икономически
обзор с прогноза има раздел с такова заглавие. В него е записано: „Има ясна
нужда от допълнителни стимули на макроикономическата политика в сравнение с оповестеното досега за поддържане на растежа и създаване на среда за
възстановяване здравето на финансовите пазари. Да се проучат възможностите за смекчаване на паричната политика, особено сега при намаляване на инфлационните опасности и дори възникване на опасност от дефлация в някои
най-развити страни. Паричната политика, обаче може да не е достатъчна, понеже нейните облекчения могат да се окажат по-малко ефективни при трудните
финансови условия и намалената ефективност на паричните инструменти. В
някои случаи възможностите за по-нататъшни облекчения са ограничени, понеже лихвените проценти са вече близки до нулата. При тези условия широка
основа от фискални стимули вероятно е за предпочитане. Фискалните стимули
могат да са ефикасни ако са целенасочени и подкрепени от подходяща парична
политика и се прилагат в страни с фискално пространство“.
Г-20 във Вашингтон призоваха в своя заключителен документ мерките
за фискално стимулиране – намаление на данъците и/или увеличение на правителствените разходи, да се приемат бързо. Те призоваха също за по-нататъшно намаление на лихвите, независимо от взетите вече мерки в това отношение. В няколко от най-развитите страни основната лихва е сведена до
0,5–1,0 процента. В Япония тя е дори по-ниска, близка до нулата. Ако се съди
от неофициална информация за намеренията на Федералния резерв, в САЩ
скоро ще приближат нулата. Инфлацията в САЩ също пада рязко в края на
2008 г. и почват да се опасяват от дефлация. В Япония вече свикнаха с нея през
последните десетина години.
Намалението на лихвените проценти се счита за важен инструмент на стимулиращата политика в зависимост от конкретните условия на страните. На
Г-20 беше обаче подчертано, че „фискалната политика има да играе по-важна
роля“. В този смисъл е било и изказването на министър-председателя на Канада
Ст. Харпър: „Паричната политика сама няма да е достатъчна, за да се изведе
глобалната икономика от кризата. Необходими са фискални действия, трябва
да се предриемат допълнителни фискални мерки.“
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И по този въпрос позицията на индийския министър-председател е категорична: „Координирани фискални стимули в страните, които могат да го
направят, ще помогнат за смекчаване на остротата и продължителността на
рецесията. Това също ще изпрати силни сигнали до инвеститорите по света.“
Президентът на Мексико Ф. Калдерон заяви: „Решителният фискален импулс
ще бъде важен за компенсиране и смекчаване на очакваното намаление на частното общо търсене и за максимизиране на ефекта върху световния икономически растеж.“
Все в тази посока на мисли и действия информационните агенции съобщиха на 18 ноември, че правителството на Тайван е решило да даде безплатно
на всеки гражданин пазарни ваучери за покупки (shopping vouchers). Очаква се
това да увеличи потребителското търсене и да допринесе за повишение на БВП
с 0,64 процента. Финансовият министър на Сингапур заяви на 18 ноември, че
„по-високият бюджетен дефицит е подходяща фискална позиция за икономика, навлязла в забавяне на темповете“. Бившият финансов министър на САЩ
по времето на президента Клинтън проф. Л. Самърс препоръчва „2–3-годишен
фискален стимул», а друг бивш финансов министър на САЩ Р. Рубин е за „много съществен фискален пакет“.
Интересни са мислите по стимулиращите програми на проф. М. Фелдстайн от Харвард, споделени на 17 ноември: „Не ми се иска да го кажа, защото
съм човек, който не обича правителствените разходи и бюджетните дефицити,
но не виждам друга алтернатива.“
Информационните агенции, позовавайки се на добре осведомени неофициални източници, съобщиха на 17 ноември, че в преходния екип на президента Обама се обсъждат варианти на стимулационни пакети от 300–400 и дори до
600 млрд. долара, и че той е готов да подпише избрания вариант веднага след
встъпването си в длъжност. Това е продължение на варианта за стимулационен
пакет от 175 млрд. дол., който той обяви преди изборите.
Приложени към сегашните български кризисни реалности, тези препоръки означават отказ от рестриктивната бюджетна политика на последните
десетина години, предвидена и в бюджета за 2009 година. Това се постига чрез
планирания пореден бюджетен излишък от 3%, чрез допълнително ограничаване на записаните в бюджета разходи по направления и ведомства с още 7% и
минимални повишения на заплатите в номинално изражение, които дори при
очакваната умерена инфлация може да бъдат сведени до нула в реално изражение. В този си вид проектобюджетът за 2009 г. налага допълнително потискане
на вътрешното търсене (частно и държавно), което е още по-опасно на фона на
очертаващото се рязко намаление на външното търсене (износа).
Трудно е да се измисли по-“ефикасна“ политика от тази, водеща към затихване на растежа и дори към рецесия, която при неблагоприятни условия
може да прерасне в депресия. Финансовите анализатори на голямата депресия
от 1929 и следващите години обясняват нейното разгръщане с провежданата
тогава силно рестриктивна политика. Това е една от най-важните поуки от голямата депресия за съвременните политици и икономисти. Българските политици и техните либерални съветници обаче все още не са разбрали тази поука.
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В кризисна обстановка като сегашната е необходима експанзивна, а не
рестриктивна икономическа политика. При ограниченията на валутния борд,
към който българските власти продължават сляпо да се придържат, единственият инструмент за провеждане на активна политика е намаляването на бюджетната рестрикция и използването на част от валутния и фискалния резерв
за стимулиране на вътрешното търсене, главно инвестиции в инфраструктура,
здравеопазване, образование, приложна наука, екология, социални програми
за подпомагане на най-бедните. Както вече споменах по-горе, добър пример
за подражание в това отношение е вторият стимулиращ пакет на новия президент на САЩ Обама, по чието неколкократно разширение вече се работи
от преходен екип. Този пакет включва разширение и модернизация на инфраструктурата, изследвания за нови енергийни източници, данъчни облекчения
за 95% от данъкоплатците и някои повишения на данъците за най-богатите с
годишен доход над 250 хил. долара. Подобни многомилиардни пакети имат и
редица други страни.
По-нататъшно намаление на преките данъци у нас не е нужно, понеже са
между най-ниските в света и са изчерпали стимулиращите си ефекти. От теоретична гледна точка е целесъобразно намаление на ДДС от 20% на 18%, но при
сегашния морал на нашия бизнес такова намаление едва ли ще се превърне в
понижение на продажните цени. Може да се направи експеримент: да се намали
ДДС от 1 януари на 18% и в средата на 2009 г. да се направи анализ на резултатите.
Ако това е довело до пропорционално намаление на цените и поносимо понижение на бюджетните постъпления ДДС да се намали на 16% от 1 юли 2009 година.
България трябва да провежда експанзивна бюджетна политика по време на
кризата. Като се има предвид, че започна чувствителен спад в износа, в притока
на ПЧИ, в размера на външното кредитиране, в трансферите на работещите в
чужбина българи, в постъпленията от туризъм и че нараства ролята на вътрешното натрупване и вътрешното съвкупно потребление за растежа. Както вече
споменах (потвърдено в актуализираната прогноза на МВФ, а също и от ОИСР,
Евростат и други), инфлационната опасност като цяло намалява поради отслабване на външните източници на инфлация. Увеличението на вътрешното частно
потребление чрез по-високи доходи и на държавното потребление (здравеопазване, образование, наука, екология, социални програми и други) ще има по-скоро положително влияние върху растежа, отколкото проинфлационен ефект.
Критиците на кейнсианската теория и практика, позовавайки се на опита
в САЩ през 1960-те, казват, че активната бюджетна политика за стимулиране
на вътрешното търсене довела до инфлация с познатите й последствия. Те обаче пропускат факта, че една от важните причини за тази инфлация към края на
1960-те е виетнамската война и свързаните с нея огромни държавни разходи.
Във връзката между експанзивна бюджетна политика и инфлация, по
принцип има зърно истина, но, първо, силата на инфлационните импулси зависи от степента на агресивност на бюджетната политика и, второ – това не
важи за сегашната българска и световна ситуация. Главните проинфлационни
фактори през последните 20 години у нас са външните, предимно цените на
енергията, суровините, металите и други подобни. Още по-очевидно е това за
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сегашния момент, характерен с рязко падане на цените на световните пазари,
отбелязано и в прогнозата на МВФ. Според икономическия коментатор на Ройтерс Джон Кемп, 4 ноември 2008 г.: „За следващите 18 месеца стоковите пазари
ще се характеризират със слабо търсене и формиращи се излишъци.“ Както
отбелязах по-горе, също така категорична за „рязко намаление на инфлацията“
е и прогнозата на ОИСР от 13 ноември 2008 година. Това ще зависи от продължителността и дълбочината на рецесията.
Този именно период е може би най-важният и най-тежкият за нас, за да
избегнем евентуална дълбока рецесия. На това основание може да се очаква, че
експанзивната бюджетна и парична политика за стимулиране на вътрешното
търсене, като противотежест на намаляващото външно търсене, не ще има сериозни проинфлационни ефекти.
Ако трябва да се върнем към поуките от голямата депресия, следва да напомним, че най-задълбочено нейно обяснение с предлагане на инструменти за
предотвратяване на бъдещи депресии даде теорията на икономистите кейнсианци, станала известна като „Нова икономическа теория“. Философията на
този подход в икономическата теория е съчетание на активизъм и оптимизъм.
Тя е описана сполучливо в „Икономически доклад на президента“ Кенеди от
1962 година:
„Недостатъчно търсене означава безработица, свободни мощности и загубена продукция. Прекомерно търсене означава инфлация – общо увеличение
на цените и на паричните доходи, водещо до малки или никакви повишения на
производството и реалните доходи. Задачата на стабилизационната политика е
да минимизира тези отклонения, т.е. да поддържа общото търсене в съответствие с основния производствен потенциал на икономиката.
Стабилизацията не означава буквално изравняване на върховете и дъната
в производството и заетостта… Тя означава минимизиране на отклоненията от
растящ тренд, а не от неизменна средна. В растяща икономика търсенето трябва да се увеличава, за да се поддържа пълна заетост на работната сила и пълно
използване на производствените мощности при стабилни цени. Икономиката
работи задоволително само ако непрекъснато поставя нови рекорди по производство, доходи и заетост.“
Българското правителство напоследък често се хвали със своята далновидна политика на бюджетни излишъци през последните години и с натрупания по
този начин голям фискален и валутен резерв, равен на повече от 35 млрд лева.
Както е известно, във всички мои публикации през последните 7–8 години
присъства постановката „Финансовата стабилност е важна, но също толкова
важна е и социалната стабилност“. Всяко правителство трябва да поддържа и
двете, защото прекаляването в едната посока води до пренебрегване на другата.
Липсва ли относително равновесие между двете, не е възможно нито едното,
нито другото.
Необходими ли са на България сега над 35 млрд. лева резерви, т.е. 55–60% от
годишния БВП? Мисля, че не са. Българската икономика сега може да се справи с
възможни неблагоприятни последствия от кризата с два пъти по-малък резерв.
Ние нямаме нужда от много средства за рекапитализация на банки, понеже над
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85–90% от активите на действащите у нас търговски банки и други небанкови
финансови институции са чуждестранна собственост и, според твърдения на
БНБ, са в относително добро състояние. При евентулни ликвидни проблеми те
следва да бъдат спасявани от чуждестранните им собственици, а не с пари на
българските данъкоплатци. Задължение на нашата държава е само да гарантира депозитите на български физически и юридически лица в тези банки. Това
може да се направи с набраните средства във фонда за защита на депозитите и
с евентуална неголяма помощ от фискалния резерв.
При задълбочаване на кризата в реалния сектор ще са достатъчни 6–8 или
максимум 10 млрд. лева. В този случай трябва да бъдат подпомагани държавни и частни предприятия с нормални стопански резултати през последните
години, но пострадали вследствие на световната криза, представили приемливи оздравителни програми, с перспектива за подобряване на икономическите
си показатели след отшумяване на кризата. Държавна помощ не трябва да се
предоставя на предприятия с трайно лоши икономически резултати, голяма
задлъжнялост преди кризата и без перспективи за подобрение след нея. Тук
трябва да се държи сметка и за забраните за държавна помощ, налагани от Европейската комисия.
Брутният външен дълг към края на септември 2008 г. е бил 35 579 млн.
евро, или 104,6% от БВП. Дългосрочните задължения са били 62,6% от общия
дълг, а краткосрочните – 39,2%. Плащанията по обслужване на брутния външен
дълг за същия период са били 4906,5 млн. евро, или 14,4% от БВП, а за публичния дълг – 742,5 млн. евро, или 2,2% от БВП. Анализът на тези числа показва,
че няма непосредствена опасност от сериозни затруднения при обслужването
на външния дълг, а следователно и потребност от значителни плащания от резерва за тази цел.
Сега има свръхзапасяване с валутен и фискален резерв във финансово изражение, но има тежко положение на реалната икономика в материално и трудово измерение. Трупани са прекомерно големи финансови резерви за сметка
на недофинансиране на реалната икономика, на здравето, образованието и сигурността на хората. Инфраструктурата е недоразвита и е в окаяно състояние.
Структурните и технологическите характеристики на икономиката са примитивни и не могат да бъдат фактор за ускорено и ефективно развитие. Здравеопазването, образованието, науката, екологията са също в много тежко положение. Влошава се качеството на образованието и на работната сила. Хиляди хора
умират преждевременно поради некачествено здравеопазване и липса на достъп до лекарства. Икономисват се средства от противопожарни, противонаводнителни и снегопочистващи съоръжения и техника, но всяка година понасяме
големи загуби по тези причини. От години пустеят десетки милиони декари
земя. Неколкократно са намалени селскостопанските животни. Демонстрираме
завидна неспособност да усвояваме предоставяните ни от ЕС ресурси. Минимум 800 хил. пенсионери живеят в оскотяваща мизерия. Засилва се социалната
поляризация, особено в социално-етническото й измерение. Продължава демографската криза и емиграцията на висококвалифицирани, млади, предприемчиви българи. Изтича интелектуалният и генетичният фонд на България.
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Ако се направи сравнителен анализ между ползите и загубите от провежданата едностранна финансово ориентирана държавна политика, пренебрегваща материалните и човешките измерения на развитието, нетният резултат е
силно негативен. Финансовите показатели са превърнати в абсолютен приоритет, а здравето, образованието, сигурността на хората са пренебрегнати.
Изостаналостта на икономиката и на свързаните с нея други отрасли и дейности рефлектира по обратен път във валутно-финансовите баланси. България е
рекордьор в ЕС по дефицити във външнотърговския баланс (очакван около 30%
от БВП за 2008 г.) и в текущата сметка (очакван около 25–26% от БВП за 2008
г.). Това се подчертава постоянно и от външни анализатори, които характеризират нашата обстановка като предкризисна. Подобрение на тези баланси не е
възможно без структурна и технологическа модернизация на реалния сектор,
здравеопазването, образованието, науката, инфраструктурата, т.е. на онова, което е пренебрегвано през изминалите 20 години и особено през последните 10, за
да се трупат финансови резерви. Тази модернизация ще изисква много години и
огромни ресурси. Близки резултати от нея не могат да се очакват.
Крайният извод е очевиден. В резултат на политиката, абсолютизираща
финансовите пред материалните и човешките измерения на развитието, България продължава да изостава от другите страни в ЕС. Нараства в наша вреда
дистанцията между нас и бившите страни – членки на СИВ, от Централна Европа. Настоящата криза намира икономиката ни слабо подготвена да се справи
с предизвикателствата. Една икономика е подготвена да се справи с кризисна
ситуация ако има добре развита модерна инфраструктура, съвременна отраслова и технологическа структура, здрав и образован народ, висококвалифицирана работна сила, развита наука. Без наличието на такива предпоставки, дори
и с голям валутен и фискален резерв, тя не притежава достатъчен антикризисен
имунитет. Такава икономика бързо и лесно попада в криза. А веднаж попаднала – трудно излиза от нея.
* * *
Кризата, която сега разтърсва света, потвърждава правилността на концепцията за регулираната пазарна икономика и погрешността на неолибералната концепция. Но нека бъдем наясно! Казаното дотук не означава, че трябва
да се върнем към командната административна икономика отпреди 20 години.
Защото тя е по-лоша и от лошата либерална икономика.
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До г-н Сергей Станишев
Министър-председател

ОТКРИТО ПИСМО

У

важаеми г-н Министър председател,

1. През изминаващата година многократно се обръщах към Вас по повод на задаващата се икономическа криза. Публикувах поредица от статии във
в. „Пари“, в. „Дума“ и други вестници. По електронната поща неколкократно Ви
изпращах мои анализи и предложения по икономическата политика, особено
по бюджета за 2009 г. в контекста на предстоящата криза. Като съдя по резултатите, Вие не обръщате внимание на моите добронамерени препоръки.
2. В изпратените Ви мои анализи има изобилна информация за програмите на много страни за масирано подпомагане съживяването на икономиката
през кризисните 2009–2010 г. чрез експанзивна бюджетна и мека парична политика. Вие можете да се информирате за това и от други източници. Важното
е, че в цял свят се отказват от рестриктивната бюджетна политика и прибягват
към експанзивна политика, дори с цената на умерени бюджетни дефицити по
време на кризата. Навсякъде държат сметка, че именно рестриктивната политика на президента Хувър в САЩ през 1929 и следващите години превърна рецесията в голяма депресия и се стремят да не повтарят тази грешка. У нас се
прави обратното.
3. Призиви за масирано използване на бюджетната политика като антикризисен инструмент отправи неколкократно през последните месеци и
управляващият директор на МВФ г-н Доминик Страус Кхан. Преди два дни
той призова за увеличаване на държавните разходи и временно намаляване
на данъците в глобален мащаб за 120 трилиона щатски долара или 2% от световния БВП, за да се запълни поне част от пропастта между намаляващото
частно и държавно потребителско търсене и очаквания спад на БВП от намаление на износа, на преките чуждестранни инвестиции, ограниченото кредитиране и други причини. Той заяви, че „Независимо от тревожно високото
ниво на публичния дълг (което не важи за България – И. А.), по-нататъшното
му увеличение ще бъде по-малкото зло от срива на икономиката и страданията на цялото общество“. У нас се прави обратното.
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4. Поискайте от вашите сътрудници да ви информират за позициите по
тези въпроси през последните месеци на най-новия Нобелов лауреат по икономика проф. Пол Кругман от университета Принстън и добре познатия у нас
Нобелов лауреат по икономика проф. Джоузеф Стиглиц от университета Колумбия. Информацията се намира в техните интернет сайтове на съответните
университети. Те непрекъснато подчертават провала на неолибералната школа
и призовават за активна икономическа политика от неокейнсиански тип, главно
с инструментите на бюджетната и паричната политика, за ограничаване спада
на стопанската активност през кризисните години. У нас се прави обратното.
5. Поискайте вашите сътрудници да ви информират за писмата на седемте Нобелови лауреати по икономика от последните години до президента
на САЩ, публикувани в списание „News Week“ на 22 октомври 2008 година. Те
също препоръчват експанзивна бюджетна и мека парична политика за преодоляване на спада и ускоряване съживяването на стопанската активност.
Имам предвид следните Нобелови лауреати по реда на представянето им в
списанието: Paul Krugman, A. M. Spence, J. E. Stiglitz, E. C. Prescott, E. Maskin,
E. Phelps, C. W. J. Granger. У нас се прави обратното.
Аз не държа да се съобразявате непременно с моето мнение. Призовавам
Ви обаче да се съобразите с масовата световна практика в САЩ, ЕС, Япония,
Китай, Русия, Индия, Бразилия, Мексико и много, много други страни, препоръчвана от МВФ и Световната банка. Призовавам Ви също да се съобразите с
препоръките на нобелистите по икономика – тези блестящи световни учени,
в чиито съвети сега всички се вслушват. Щом толкова много държавници и
изтъкнати учени нобелисти са стигнали до убеждението, че неолибералната
школа се е провалила и че сега трябва да се разчита на експанзивна бюджетна
политика от неокейнсиански тип, навярно имат сериозни основания за това.
Едва ли всички други грешат, а ние единствени сме на прав път!
Намерете сили да се откажете от натрапената на България през последните
19 години неолиберална политика за рестриктивен бюджет и да възприемете
модерната кейнсианска теория и практика, както се прави навсякъде по света.
Не е ли обидно българското правителство да бъде последният стожер на дискредитираната неолиберална стопанска политика! И най-важното – помислете
за живота на милиони българи през 2009–2010 година. Защото техният живот
зависи от вашите решения.
София, 22 декември 2008 г.

54
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ПОЛИТИЧЕСКИ СЪБИТИЯ  47 КОНГРЕС НА БСП

ДНЕС Е И ВРЕМЕТО ДА ОБСЪДИМ
КАКВА ПАРТИЯ ИСКАМЕ ДА БЪДЕМ*
(Страници от доклада пред конгреса)
Сергей Станишев
…

К

Сергей Станишев – министърпредседател на Република България, председател на Висшия съвет на Българската социалистическа партия.

ои сме, какво искаме и как възнамеряваме да реализираме своя социалистически проект в интерес на България и хората на България. Затова смятам,
че форумът трябва да изпрати три основни послания
към гражданите, към нашите членове и симпатизанти, към нашите вътрешни и външни партньори.
Първо, че партията е единна и обединена около
една идея и една политика, която ще следва по волята на мнозинството от делегатите, че ще приглуши и
подчини всичките си дребни и лични разногласия в
името на отговорните задачи, които си поставя. На
тази цел служи инструментът, наречен Политическа
рамка за участието на БСП на изборите догодина, която трябва да разгледаме и приемем.
Второ, че партията се развива, не стои на догматични позиции, има ясна представа за това как
иска да изглежда обществото и мястото на модерната социалистическа идея в него, с какви политически средства и методи ще си служи за постигане на
своите стремежи. На тази цел служи инструментът,
наречен Нова програма на партията. Без да имам
претенции за теоретичен принос, всички получавате една моя книга, която написах в последните дни, в
която изразявам моята позиция, виждане за нашата
идея, нейното минало и бъдеще. За това какво и защо
правим.
Трето, че партията се обновява, че търси и намира нови начини да привлича хората към своята кауза,
че е дейна и боеспособна да твори и реализира поли* Заглавието е на редакцията, извлечено от текста на доклада.
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тика, че създава организация за постигане на намеренията си. БСП има бъдеще
само като демократична, отворена и динамична партия. На тази цел служи инструментът, наречен Нов устав на партията.
(…)
Ние на практика се оказахме най-динамично променящата се и най-работещата формация в годините на прехода. Изминахме дълъг и понякога мъчителен път на промени и реформи, но резултатът е налице. Защото – без никакво съмнение – днес ние сме най-голямата и най-жизнена партия в българския
политически живот. Така е, защото сме партия, която винаги е готова да търси
своето развитие, която не се затваря в устояли идеологеми или не се затваря в
себе си. Ние сме готови да приемем предизвикателствата, които нашето динамично съвремие ни предлага. Накратко казано, ние можем и затова се развиваме.
За последните три години партията ни успя да спечели много надпревари,
да разработи не една своя идея и да реализира немалко проекти. Активистите
на повечето места работеха професионално, трупаха опит, развиваха влиянието на структурите на БСП. При нас вече са и много нови млади хора. Със своя
нов професионализъм, със своите амбиции и, надявам се, със своите отговорности. Самият факт, че днес в залата 60 на сто от делегатите са за пръв път на
конгрес, говори за свежите сили и обновлението на нашата партия…
(…)
Днес е и времето отново да обсъдим каква партия искаме да бъдем.
В последните дни неколкократно се чуха принципни възражения срещу
програмната дискусия. Те се обобщават в твърдението, че „сега е време за обсъждане на конкретни управленски проблеми, а не на теоретични и отвлечени от реалния живот постановки“. Това твърдение по изкуствен и погрешен
начин раздели социалистите на „прагматици“ и „теоретици“. Разделението е
логически погрешно. Не съществува конкретно политическо или управленско
действие, което да няма своя ценностна основа. За нашата конкретна практика е много важно как разбираме света, в който живеем; как виждаме мястото
на България в този безпрецедентно взаимообвързан свят; как интерпретираме
свободата, справедливостта, солидарността и равенството. Без програмни дебати е трудно да отговорим на постоянно задавания въпрос: „Достатъчно лява
ли е политиката на БСП?“
И тук е мястото на втората тема. С тези, с които имаме различни отговори
за характера на управлението, явно имаме и различно разбиране за основните закономерности, които днес управляват света, както и за възможността в
техните рамки да се прави лява политика. В проекта за програма сме записали, че в условията на днешната глобализация държавите в някакъв смисъл се
превръщат в територии за привличане на инвестиции. Без такива инвестиции,
особено за бедна страна като България, няма ресурс за никаква лява политика. И тази реалност не е плод на желанието или нежеланието на националните
политици. Тя е плод на непозната дори в близкото ни минало мобилност на
световния капитал и на решаващото доминиране на финансовия капитал над
производствения в последните години.
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Класическите леви инструменти, които разчитат главно на притискане на
капитала в национални рамки, са до голяма степен обезсилени. Следва изводът,
че левият инструментариум трябва да бъде създаван отново. Това не са абстрактни спорове за дефиниции. Това са спорове кое политическо поведение е
адекватно днес, тук и сега – за да бъдат отстоявани левите ценности. И когато
ние спорим за правилната данъчна политика, за лявото отношение към капитала и наемния труд, ние трябва най-напред да спорим за това как е възможно да
бъдат акумулирани средства, без които каквато и да било социална политика
ще остане само на хартия.
Длъжни сме да дадем и по-ясно характеристиките на живота ни в обществото на демократичния социализъм, който социалистите очакват да отстояваме и реализираме.
Убеден съм, че без отговорната ни работа по новия устав, е невъзможен
реален път към новия ефективен начин на правене на политика от всяка структура на БСП.
За всеки активен социалист е важно да умее да усеща и да знае кои интереси засягат големите групи хора, кои проблеми са най-важни и са приоритетни
за решаване. Да умее да търси варианти на решения, да ги оценява и да носи
отговорност за позициите, които отстоява.
Имаме нужда от модерни структури – основни и общински организации,
които да имат свои позиции по проблемите на мястото или общността, в която
съществуват. Да правят предложения и да ги отстояват…
Трябва да си признаем, че, както се случва на всяка партия в управлението, в последните години на много места се загуби и тонусът на вътрешнопартийния живот. Трябва да направим всичко чрез обсъжданията и решенията на
конгреса и чрез действията ни в следващите месеци БСП като организация да
придобие добра кондиция, по-добра, отколкото е сегашната.
Обновлението на партията в никакъв случай не бива да се изчерпва с кадровото обновление. То, разбира се, е необходимо и през последните няколко
години продължава да се извършва постепенно и последователно на принципа
на приемственост и липса на антагонизъм. Но ние имаме необходимост от обновление и на публичните политики, и на начина на тяхното правене и, разбира
се, начина на тяхното комуникиране. Тук ние, социалистите, винаги сме били
не най-добрите. Отстъпваме на медийния терен и терена на комуникацията на
други политически сили, които са популистки, но много умели в своята комуникация. Без съдържание, но с форма. Трябва да се научим да правим и силни
форми, атрактивни действия, които дават възможност да се чуе съдържанието
на това, което казваме и правим.
(…)
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ече участвам в много конгреси и си мисля, че
нямам право да ви говоря така, че непременно
да ви се харесам, и че съм длъжен да кажа това, което смятам за нужно. Това е много голяма политическа отговорност и трябва да се поеме независимо
от всички политически рискове. Днес ние се нуждаем от откровен разговор – разговор за резултатите от нашето управление и за политиката за следващия мандат. Не оспорвам и не подценявам нищо
от постигнатото, което беше подробно отчетено. Но
то не казва всичко. Иначе трудно можем да обясним
как нашите успехи биват в редица случаи потискани
от многобройни несекващи скандали. Нуждаем се
от промяна, защото светът се променя, защото политиката на прехода се изчерпа. И БСП е тази партия, която трябва да го заяви. Наглед такава промяна предстои – приемат се нова програма, нов устав,
ново лого, но имаме ли най-важното – нова политика?! Опасявам се обаче вместо промяна да не се узакони подмяната:
– Подмяната на лявата с дясна политика. Който подценява тази опасност, нека да види за справка
представителните резултати от двата избора не толкова отдавна. Освен това принадлежащи към БСП
едри капиталисти открито изразяват задоволство от
водената от правителството, както те я определят,
дясна политика. Сигурно те по-добре могат да я оценят, след като се отнася до тях.
– Подменят се политическите мотиви с икономически и служебни.
– Подменя се основата на БСП с подбрани активи. Това аз го наричам капсулиране, а не консолидиране на партията.
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За мен държавата не е просто територия за инвестиции, дори в глобалния
свят. Ние трябва да създаваме условия за развитие на производителния бизнес,
но в същото време да го накараме да работи не само за своята печалба, а и за
обществото. Трябва да спре толерирането на капитала за сметка на труда, както
става досега в данъчното облагане, социалното осигуряване и в приватизацията. Така ще възстановим знака на равенство между БСП и левица. Политическият проблем на БСП не е нейната програмна недостатъчност, а отклонението
на практическата политика от програмата, откъсването на партията от нейната
социална база. Не става дума просто за лява фразеология, а за контурите на
нова лява политика. БСП е партия с богато минало, но днес разговорът е за
нейното бъдеще. Преходът не само забави развитието, но в редица отношения
върна страната назад, създаде болезнени язви. Затова, ако не предложим нова
следпреходна политика, която да ни излекува и да ни измъкне от последното
място по доходи в ЕС, ние няма да спечелим изборите. Нещо по-лошо – има
опасност да си останем партия на прехода.
Опорните стълбове на нашата политика трябва да са:
• Поддържане на висок устойчив растеж в условията на световна финансова криза. За това е необходима специална програма, която да неутрализира
икономическите и социалните последици от кризата.
• Борба с бедността и мизерията за тяхното рязко ограничаване и постепенно преодоляване.
• Тежки удари, а не имитация на атака срещу корупцията и престъпността.
• Цялостна модернизация на България – инфраструктурна, информационна, социална. Важни елементи на тази политика са:
– Приемане на национална инвестиционна програма, подкрепена с национален инвестиционен фонд, гарантиран с част от фискалния резерв. Нуждаем се от насочваща и мотивираща бизнеса политика. Държавата може да даде
пълни гаранции, но само на банките, които се ангажират в значителна степен с
кредитиране на проекти от тази програма.
– Прекратяване на достъпа на офшорни фирми до държавния бюджет, европейските фондове и приватизацията.
– Развитие на мощна държавна банка, която да оперира с част от парите
на публичния сектор. А не други хора да печелят от тях.
– Да се прекрати практиката, основана върху принципа „Приватизация
на печалбите, национализация на загубите“.
В някои от тези предложения аз виждам по-голяма близост с десния Саркози, отколкото с ръководството на лявата БСП. Ние трябва забележимо да повишим доходите с приоритет към минималните, а също доходите на преподавателите, на заетите в здравеопазването, в селското стопанство и в ключовите
сектори на администрацията. Трябва да укрепим публичния характер на здравеопазването, за да гарантираме достъпни и качествени медицински грижи.
Днес е моментът да определим целта и критерия за представянето ни на предстоящите избори. Успех е само ако бъдем първа политическа сила. Не сме
солидна партия, ако позволим да ни изпревари поредната политическа група или групировка. Може да се наложи следизборна коалиция, но въпросът
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сега е не „с кого“, а „за какво“ бихме направили коалиция, т.е. от какво няма
да отстъпим и за какво допускаме компромиси. Европейските социалисти
днес издигат лозунга „Да си върнем Европа“. Ако ние не поискаме да си върнем България, няма да сме нито решителни, нито искрени пред българските
граждани, нито достатъчно европейци. Това изисква преди всичко да спрем
опасната концентрация на икономическа, политическа и медийна власт в ръцете на ограничен кръг хора. Необходимо е също разделение на партийните постове, на партийната и административната власт. Кой, ако не ние, ще
направи политиката да не изглежда доходоносно и безотговорно занимание!
Ние можем да направим БСП различната, а това означава различаващата се
партия, която мнозинството от хората в България имат нужда да подкрепят.
Най-после трябва да намерим волята да национализираме политиката. Това е
днес основната задача на БСП – да национализира политиката, за да работи
тя в интерес на тези, които гласуват, а не на тези, които печелят от нея. Само
така ще върнем доверието към себе си!

60

бр. 11/12 – год. XI

ПОЛИТИКА
ДА ОТСТОИМ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ
ХАРАКТЕР НА БСП*
Иван Генов

Ч

Иван Генов – доктор по международно право. Има над 200 научни и политически публикации,
между които са книгите „Международното право в съвременните международни отношения“ и
„Правото и силата в международните отношения“. Бил е депутат
във Великото народно събрание и
в 36-ото, 37-ото и 38-ото НС.

етиридесет и седмият конгрес на БСП се провежда във време, когато капитализмът по света и у нас демонстрира несъстоятелност, алчност и
аморалност. Западната финансова криза и неизбежната световна икономическа рецесия доказват докъде води безконтролната и безпределната частна собственост.
Защо ли днес Маркс отново се препрочита и
извисява над Бретън-Уудската система и нейните
инструменти – МВФ и СБ? Дали бъдещето на света
принадлежи на капитализма пък дори и в най-реформирания му вид? Идеологията за господството на
свободния пазар се оспорва за пореден път. Тя е дойната крава за едрия капитал. И политиката на „отворени врати“ към него е отрицание на лява политика. Държавата била лош стопанин? Не! Без нейните
контролни, регулативни и стопански функции няма
устойчиво развитие. Необузданият либерализъм е на
подсъдимата скамейка. Каква ще е историческата му
присъда – условна или ефективна?
Посочените обстоятелства дават шанс на левите
сили в България да защитят социалистическия характер на БСП и да противопоставят на десетгодишните
експерименти за нейното либерализиране и крайно
социалдемократизиране една реална лява социална
политика. Столетницата има хоризонти като партия на демократичния социализъм, която предлага и
провежда непротиворечива политика, ориентирана
към обществени идеали, далеч надхвърлящи експлоатацията и насилието в покоите на капитализма.
* В основата на текста е подготвеното, но непроизнесено изказване на конгреса.
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През последните 19 години постоянно местожителство у нас получи примитивното и отблъскващо натрупване на капитала. Но къде и кога капитализмът, в сравнение с голямата социалистическа идея за равноправие, справедливост, солидарност, сигурност, не е в крайна сметка антинароден – кой ще ни
убеди в противното?! Затова БСП няма право да бъде знаменосец в опитите на
външни и вътрешни сили за даване на неотменимо гражданство на капитализма в България.
Самоубийство за държавата е тя да придобива криминални черти чрез:
заменки на гори, военни и общински имоти и терени; нагласени обществени
поръчки и конкурси; благодарности и ухажване на грабителите, като най-високи официални лица са на тяхната трапеза и ги допускат в управлението; отказ да се води безкомпромисна борба срещу корупцията. Антинационално е
да осветляваш българските разузнавачи и контраразузнавачи, сътрудниците
на сигурността на държавата. Делегитимно е сенчестата политика да подменя
и моделира официалната политика. Социално несправедливо и икономически неоправдано е въвеждането на плоски данъци. Последните водят до плоски
убеждения. Автентичните социалисти не са хора с плоски мозъци.
Що за външна политика е поведение, което ти създава сателитен международен образ! Това ли е незабавното изтегляне от Ирак? Ние ли сме най-големите приятели на Грузия? България ли е гарантът на интересите на Израел
в Близкия изток? Дали военните бази решават икономическото благосъстояние на страната и нейната сигурност? Външният министър ли е модераторът
на международните отношения, за да поставя той демаркационни ценностни
граници с Русия и да говори за цялостна преоценка на двустранните ни отношения? Тези въпроси се нуждаят от адекватен премиерски отговор. Толкова
ли не се вижда, че американската егоцентрична мощ минава своя апогей и
международните дела все повече ще се решават в лабиринтите на многополюсния свят! А в него сателитната дипломация е неработеща. Външната ни
политика трябва да отстоява европейски характер и да съдейства ЕС да стане
глобален играч.
Ако постигането на членство в Европейския съюз оправдаваше формирането на непопулярната тройна коалиция, реалният живот в евросемейството
поставя все повече въпроси и въпросителни пред същата тази квотна коалиция
на взаимно блокиране и на социален дефицит. Недалновидно и прибързано е
да се анонсира втори мандат в този формат. БСП следва да заяви час по-скоро
нова своя лява политика в условията на еврочленство и на все по-глобализиращ се свят. А едва след изборите, ако техните резултати позволяват, да акцентира върху една или друга коалиционната съвместимост за управление.
Във фокус на 47-ия конгрес на БСП трябва да се превърне изработването
на антикризисен план и на обоснована политика за цялостна модернизация на
страната с ясни национални приоритети и недвусмислени социални координати. В навечерието на избори доверие се печели не с нова партийна програма,
а с мобилизираща и убедителна политика за по-бързо излизане от световната
рецесия и с много повече морал в управлението и умереност към материалното
от страна на ръководните кадри.
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Партията трябва да е адекватна на дневния ред на обществото, а не обратното. Фикс идеята за прибързано приемане на нова програма на БСП (при това
очевидно несъответстваща на високите критерии за такъв тип документи) напомня за нестихващите опити на десницата да клевети Конституцията от 1991
г. и да настоява за нещо друго, което обаче не е равностойно на действащото.
Разместването на фокусите на конгреса може да доведе до двойна грешка: неубедителна политика и недоработена програма.
При всички случаи обаче е нужно с уставните промени да се даде простор на демократичното начало във вътрешнопартийния живот, на пряката демокрация, да се разделят партийните и административните длъжности, да се
препятстват свръхконцентрацията на власт, свръхделегираността, да се въведе
най-после мандатност и по-демократично разбиране за екипния принцип. Нека
е ясно – дирижирането и администрирането в партията я превръща в неефективен обществен инструмент.
47-ият конгрес на БСП ще изпълни мисията си, ако покаже солиден ресурс
за адекватна реакция на актуалните и очаквани събития, явления, процеси в
България и в света, ако осъзнае тревожното състояние на партията, ако има
сетива за нейното електорално свиване и заложи съответни правила и политики за оздравяване. Най-малка е потребността от предрешен, вече състоял се
апаратен конгрес, без значими кадрови промени.
Левицата в БСП е за консолидация и единство, но върху идейна и политическа лява идентичност, която преутвърждава социалистическата природа на
партията. БСП не следва да се превръща във „всякаква“ партия, която може да
води всякаква политика и да следва всякакви интереси. БСП не е наемен работник за провеждане на чужда, нехарактерна за нея политика. Тя не трябва да изразява интересите на едрия капитал, защото е преди всичко партия на труда, на
мнозинството, на социалистическата идея. БСП не се нуждае от политически
щрауси, а от социалистически дейци, които я правят партия на перспективата,
партия на надеждата, партия на морала и достойнството.
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ПРОМЯНАТА Е В НАС И НИЕ СМЕ В НЕЯ*
Александър Смочевски

Н

Александър Смочевски – роден
през 1988 г. Студент е по „Философия“ в СУ „Св. Кл. Охридски“. Интересите му са в областта на културологията, социалната философия и диалектическата логика.
Спечелил е първо място на XVIII
Национална олимпиада по философия – Казанлък, 2006. Активно
публикува в централния ежедневен и периодичен печат.

е считам себе си за безцветен прагматик. Поради това не знам дали моето място е тук. Но аз
съм млад човек, а от нас, младите, се очаква да говорим младежки – което не означава наивно, а поскоро честно и непринудено. Ще се опитам да говоря именно така. Защото твърде често младите хора в
българската политика, включително в БСП, се превръщат в казионни придатъци на различните ръководства. Твърде често младите изобщо не са млади.
Тъй като младостта е не само и не толкова във възрастта, колкото в идеите.
Днес повече от всякога БСП се нуждае от промяна. Но не от статистическа промяна– колко младежи сме приели за последната година, а от реална
политическа промяна – как младите хора участват
в правенето на политика. Защото, ако има някаква
гаранция, че една политика е наистина лява, това се
вижда най-ясно от подкрепата на младите хора за
нея. В това отношение в последно време не можем да
се похвалим с особени успехи.
Не може повече да подменяме партийните маси
с партийни активи и да разчитаме на реална подкрепа. Не може да продължаваме да се крием от факта,
че от избори на избори нашите избиратели се топят.
Не може да продължаваме да превръщаме очевидните загуби в незначителни победи.
Аз съм тук не заради постове и облаги – такива
хора дал Бог в нашата партия. Тук съм, защото това
са моите убеждения. Истинската промяна е в това
– да говорим повече за политиката, отколкото за себе
* В основата на текста е подготвеното, но непроизнесено изказване на конгреса.
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си. Защото в последно време правим повече скандали, отколкото политика.
Нас ни обвиняват, че сме стара партия. Вярно е, че БСП е партия с минало,
но това не означава, че тя е партия на миналото. Нека за момент излезнем от
егоцентризма, в който сме се потопили. Защото трябва най-сетне да разберем
– не сме важни ние, а тези, които са ни дали своето доверие и за които трябва да
работим – нашите избиратели, нашите членове и симпатизанти.
Сред толкова много скандали истински скандалното остана на заден план.
Ако има нещо, което не мога да простя и което допуснахме, това е онзи учуден
поглед на стареца, който е пуснал “червената” бюлетина, а като се върне вкъщи
разбира от същите тези хора, за които е гласувал, че “вече няма да строим социализъм”.
В дневния ред на конгреса са заложени два ключови въпроса: за програмата и за устава. Позицията на Лявото крило и моята лична позиция по тези
проблеми беше заявена многократно.
Програмното развитие на една партия не е едноактна пиеса, нито моноспектакъл, в който един човек играе или, както е в нашия случай – предлага, а
всички останали аплодират. Сега в дневния ред на обществото, който явно не
съвпада с дневния ред на нашия конгрес, не стои проблемът за програмната
идентификация, истинският проблем е за политиката.
По другия въпрос – за устава, искам да заявя позиция като млад човек.
Като цяло проектът е крачка напред в сравнение със стария устав, но не мога да
се съглася с постановката, че младежката организация на БСП трябва да бъде
част от партията, че всички нейни членове трябва да бъдат същевременно членове на БСП. С такава организация не можем да разчитаме на разширяване на
нашето влияние сред по-широки кръгове млади хора.
Днес децата вече са будни не пред страха от комунизма, а пред порнографския филм или дозата екстази. И старите приспивни песни вече не вършат
работа. Защото днес проблемът не е в това как да спим спокойно, а в това как да
се събудим от летаргията на примирението.
Трябва да започнем първо от себе си. Или, ако трябва да резюмирам в
едно изречение:
Промяната е в нас и ние сме в нея.
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„Нима това беше целта на новата програма и на 47-ия
конгрес?“ – пита делегат на конгреса.

КЪМ ЖИВИТЕ*
Ивелин Николов

К

Ивелин Николов – бивш заместник-председател и секретар на
ВС на БСП.

огато Ангел Найденов рече, че закрива заседанието на 47-ия конгрес на БСП, една непоканена мисъл се появи ненадейно в главата ми. Появи се с
малко тъга. И вече втори ден не иска да си тръгне.
Делегатите и гостите усетиха, че в събота и неделя се случи нещо ново. Усетиха, но дали осмислиха
колко съществена промяна ни „връхлетя“ в НДК?
Завърши още един преход. Видя се окончателно
краят на най-дългата епоха от историята на партията ни – болшевишката. Близо 19 години продължи
постепенното и трудно завръщане на БСП от комунистическия към социалдемократическия клон на
социализма. От Манифеста за демократичен социализъм в началото на 1990 г. та чак до оня ден. Преход,
изпълнен с нерви и несъгласия, със спорове и конфликти, с разочарования и със съдбовни решения.
Тези 70 години са част от историята на партията ни.
Няма от какво да се срамуваме за тях, но днес живеем
в друго време и силата ни е, че отново сме актуални.
Отново виждаме в бъдещето. И търсим по-доброто,
човешкото.
А тъгата ми не е по миналото. Тя е затова, че не
всички успяха да дочакат този ден.
Иска ми се днес да кажа: Другарю Кюранов, другарю Продев… Другари – случи се. Навярно тогава,
преди 17–18 години, ние много бързахме. Не му беше
дошло времето. Но днес се случи. Нашата партия е
такава, каквато я искахме. И си я представяхме в мечтите си и в споровете по цели нощи. Нашата партия
е съвременна и силна. И харесвана от младите и ак* Препечатваме статията на главния редактор на в. „Дума“, публикувана на 25.11.2008, след завършването на конгреса.
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тивните.
БСП има програма, в която пише, че целта ни е демократичният социализъм, а пътят към него е политиката на социална демокрация. Няма я вече
онази многословна програма, която не беше нито риба, нито рак. И от която не
ставаше ясно какво искаме. Има устав, в центъра на който е правенето на всекидневна политика – полезна за хората. Има ръководство, което сътвори тези
документи и ги отстоява. Което може да прави точно такава политика. Нещо
повече – има книга на председателя, в която социализмът е обяснен точно така,
както ние си го представяхме.
Да, преди 15 години ние от Обединението за социална демокрация бяхме
малцинство и навярно искахме невъзможното. Оказа се, че е възможно и че нашите усилия не са били напразни. Искаше ми се да сме заедно и да го видите.
Иска ми се днес и да се обърна към другите. Към живите, които бяха много
нетърпеливи. Към Елена, Филип и Андрей, към Димитър, Росен и Петя, дори
към Сашо и Николай – приятели, това е нашата партия. БСП е нашата партия
– такава, каквато я мечтаехме.
Време е да се завърнете. Заедно отново ще се чувстваме по-добре. А и социалистите ще бъдем по-силни.
Някои вече се завърнаха.
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ЕВРАЗИЙСКАТА ГЕОПОЛИТИЧЕСКА ИДЕЯ
НА РУСИЯ В МИНАЛОТО И В НАСТОЯЩЕТО
Вилиян Кръстев
Исторически Русия не е Азия, но
географски не е и Европа. Тя е преходна
страна, посредница между два свята.
В. О. Ключевски

Г

Вилиян Кръстев – 29-годишен,
докторант по политическа география в СУ „Св. Климент Охридски“, специализирал е в Санктпетербургския държавен университет. Работи в областта на
геополитиката и регионалната
география на евразийския регион. Автор е на публикации в български научни списания.

еополитическите загуби на Русия от разпадането
на социалистическата система, а непосредствено
след нея и на Съветския съюз и продължилата почти половин век двуполюсна геополитическа система
предизвикват необходимост от търсене на нови ориентири в идеократичната традиция на руската държавност. Възраждането на евразийската идея от 20те години на ХХ в. е опит да се запълнят празнините
от отхвърлената комунистическа доктрина. Определяна като „идеокрацията на бъдещето“ за Русия, евразийската идея отново се появява в преломен етап
от нейното съществуване с призиви за поглед върху корените на руската геополитическа традиция. В
евразийството се търсят насоките към поетапно възвръщане на загубените руски позиции и към подновяване на първостепенната геополитическа роля на
страната в световен план.

1. Класическото евразийство
Евразийската геополитическа идея има почти
столетна история. Възникването й е повлияно от Октомврийската революция. Оформя се като цивилизационна геополитическа теория, дълбоко инспирирана от вековните традиции на руското геополитическо
съзнание, чиято ориентация клони към самостоятелност и континенталност. Евразийството логично намира упование в географското положение на Русия и
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в нейния вътрешен природен и органичен синтез. В него руското социокултурно пространство се представя в образно цивилизационно единство на самостоятелен и взаимносвързан свят със своя специфика. Свят, различена от Европа и
от Азия, в който Изтокът и Западът се преплитат в неделимо цяло, отличаващо
се с уникална цивилизация и самобитен път на развитие.
Основоположници на евразийската идея са руски белоемигранти – учени и специалисти, утвърдили се в различни области: географът Пьотър Савицки (1895–1965), филологът Николай Трубецкой (1890–1938), философите
Владимир Илин (1891–1974), Фьодор Степун (1884–1965), Пьотър Сувчински (1892–1985), историците Георгий Вернадски (1887–1973) и Лев Карсавин
(1882–1952), правистите Николай Алексеев (1879–1964) и Иван Илин (1882–
1954), богословът Георгий Флоровски (1893–1979) и др. Научноизследователската и публицистичната им дейност се разгръщат в София, Прага, Белград,
Рим, Виена, Берлин, Брюксел, Париж и дори в Харбин (Китай). Евразийството
става олицетворение, идеологическа „шапка“ на единството, свързващо историческото минало и съвременното равноправно съществуване на народите от вече създаденото съветско географско пространство: „...Национален
субстрат на държавата, наричана преди Руска империя, а сега СССР, може да
бъде само цялата съвкупност от народи, които я населяват, разглеждана като
особена многонационална нация, а като такава – притежаваща свой национализъм. Тази нация наричаме евразийска, нейната територия – Евразия, а
национализма й – евразийство“ (Трубецкой, 1927).
Влияние върху първоначалните възгледи на евразийците имат някои от
изведените постулати в славянофилството и панславизма, както и мултилинейният цивилизационен подход на Николай Данилевски (1822–1855), основан на разбирането, че прогресът е реализация на възможностите, заложени
в различни култури. Наличие на „евразийски акценти“ в руската социална
природа, вероятно повлияли на евразийците, намира руският историк Василий Ключевски (1841–1911), който отрежда важно място на азиатското влияние над Русия. Позовавайки се на културната й история, той смята, че тя е
неразривно свързана с Европа, но изучавайки географските фактори в историческото й развитие, заключава, че природата постоянно я тласка в Азия,
както въвлича и самата Азия в Русия (Ключевский, 1904). Пряко влияние
върху формирането на евразийската идея оказва творчеството на руската интелигенция (в лицето на народничеството). Философски и обществено-политически разсъждения за бъдещата роля на Русия в новите реалности има
в издадения през 1909 г. сборник „Вехи“, посветен на първите революционни
събития (1905–1907), и в „Из глубины“ през 1918 г., където се разглеждат особеностите на новата съветска власт.
Главна геополитическа цел на евразийството става стремежът пространството, чиито граници приблизително съвпадат с границите на Руската империя,
да се представи и утвърди като самостоятелен географски и духовно-културен
универсум. Своеобразен Изток–Запад, или Евразия, съчетаващ в себе си прилики както с Азия, така и с Европа, от чието взаимодействие обаче се е обособил свят със свои отличителни белези и ярка специфика. Неговото централно
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географско положение в земите на Стария свят му отрежда ролята на „срединна страна“ – своеобразен интегратор на западната и източната култура, а по
пространствените си мащаби и по географската си природа той представлява
„континент“ сам по себе си (Савицкий, 1934).
Обединяващото начало на Русия–Евразия е заложено в месторазвитието
– термин, въведен и използван от евразийците, който представя взаимовръзката на природната среда и общественото развитие като единно цяло. Мястото
символизира географската среда, а развитието – социално-историческия процес, чието съчетание е „географски индивидуум или ландшафт“ (Савицкий,
1925; Вернадский, 1927). Основа на евразийското месторазвитие е съюзът между горите и степите, които не само олицетворяват две различни природни зони,
а са и представители на два различни начина на живот – уседнал и номадски.
Техният синтез полага началото на културния, етническия и стопанския обмен
между Изтока и Запада, създавайки ново географско и геополитическо пространство – Евразия. Взаимодействието между горския и степния ландшафт започва да обуславя неговата стопанска и природноресурсна самодостатъчност,
като му придава белези на трети, „междинен“ континент.
Разбирането за Евразия като за срединен континент, различен от географското наименование на Европа и Азия, е разработено първоначално в трудовете на славянофила географ Владимир Ламански (1793–1879). Това тълкуване
придобива основополагащо значение за наименованието и смисъла на евразийската геополитическа концепция.
Русия–Евразия в евразийския светоглед е център на Стария свят, заобиколен от крайморската периферия на Европа, Предна Азия, Иран, Индустан,
Китай и Япония. Единството му във физикогеографски аспект се подчертава
от надлъжното (флагоподобното) разположение на природните зони – пустини, степи, гори и тундра, споени от хидрографската мрежа в меридионалната
посока на големите евразийски реки. Климатът на това пространство е континентален, с резки колебания и голяма температурна амплитуда, отличаваща го
както от Европа (Западна Европа), така и от Азия. Обхватът на евразийското
пространство е ясно ограничен от планинските вериги на юг и югоизток, а на
запад за граница служи отрицателната януарска изотерма – приблизително по
линията р. Неман–устието на р. Дунав. Тази линия отделя Западна от Източна
Европа, тъй като втората в климатично и ландшафтно отношение е много поблизо до Западен Сибир, т.е. тя е част от Евразия (Савицкий, 1927, 1934).
Смята се, че евразийското културно единство се обуславя от неговата география, че народите на Евразия са творци на особена култура с източно-западни елементи. Обявявайки се срещу идентифицирането на Русия със западната (романо-германската) цивилизация, оставила й множество неизличими
културни белези, евразийците започват да разчитат на родството с Изтока,
който става основен път към собственото им самопознание. Азия олицетворява образа на континент, носител на по-голям потенциал, в който са заложени етно-психологическите особености на великоруския етнос. Родствената
му връзка с Евразия надделява и заляга в основата на геополитическия курс
на евразийството.
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Евразийството полага историческата традиция обединителната роля на
Русия в културното и историческото начало на Стария свят да се възприема
за тенденция, наследена от монголите. В евразийската геополитическа интерпретация Монголската империя не се разглежда като поробител, а като пазител на Русия и православието от агресивния и войнстващ по същото време
католицизъм. В Монголската държава руската духовна традиция не само се
запазва, а и се развива поради дългото отсъствие на официална религия и
поради верската толерантност към различните изповедания (Орлова, 1998).
Монголското иго, продължило над два века, оставя Русия като „много здраво съшита православна държава, споена от вътрешна духовна дисциплина и
единство на битовото изповедничество, проявяваща експанзионистична сила
и навън“ (Трубецкой, 1925). Пряк последовател на Ордата става Московското
царство, получило в наследство опита на монголското държавно строителство и трансконтиненталните търговски пътища, свързващи Европа с Далечния
изток (Великия път на коприната) и Близкия изток (Волго-Каспийския път).
То изпълнява функциите на нова „срединна държава“, свързваща Азия с Европа, чиято „геополитическа плът е в значителна степен географската плът на
монголската държава“ (Савицкий, 1925).
През втората половина на 20-те години по-голямата част от представителите на евразийското движение, виждайки постиженията на съветската власт в
сплотяването и единството на Евразия, преминават на страната на болшевиките. Защото виждат в СССР възраждане на разпадналата се руска империя, нов
импулс в традиционната руска държавност. Образуването на Съветския съюз
се възприема в качеството му на нова индивидуализация на Евразия, нуждаеща
се от силна централизирана държавна власт, а като такава власт се очертава
съветската (Лавров, Фроянов, 1995; Алексеева и др., 2001). Комунизмът за евразийците е плод на продължителното романо-германско културно подражателство и същевременно основен механизъм за неговото преодоляване. Според
Алексеев (1931) на руска почва комунистическата идеология не се изразява с
европейски, а с евразийски черти, възприема несъществуваща на Запад форма
на управление, която създава „жизнеспособна и годна за строителство многонационална държава“. Евразиецът Никитин (1922) отбелязва, че болшевизмът има две исторически заслуги за единството на Евразия: едната е, че новата
власт е първата, която говори с азиатците като с равни, премахвайки концесиите и предоставяйки икономическа помощ на периферията; другата – че в тази
„аморфна маса“ се въвеждат организационни принципи.
Евразийското пространство ясно започва да отразява културно-етническото и историческото си многообразие в бита, икономиката и политическия
живот. Комунизмът създава обществени и творчески съчетания, обединяващи
народите и територията на Евразия. Освен общата си неприязън към западната
култура и демокрация евразийството и болшевизмът са на еднакви позиции и
по отношение на колониалната зависимост на страните от Азия и Африка (Трубецкой, 1925). Някои изследователи смятат, че не е изключено евразийците да
са виждали в съветския интернационализъм нов органичен момент в руската
история и алтернатива на своята идеология (Киреев, 2003).
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Трябва да се подчертае, че на евразийската концепция е чужд грубият географски детерминизъм, характерен за геополитическите идеи на Запад през
първата половина на ХХ в. Няма и достатъчно аргументирани обективни причини да се упреква в историческа и геополитическа непълноценност. Тази оригиналност на евразийската идея се утвърждава в хода на нейната еволюция в
променените исторически условия през 30-те години на миналия век. Солидарността на евразийството с комунизма е закономерен акт и се обяснява с навременното осъзнаване, че пагубността от разпадането на руската империя е преодоляна и империята се възражда под ново название – СССР. В практическата си
дейност съветските ръководители дават нов импулс на държавността, като се
базират на традиционализма, т.е. практикуват евразийството, макар публично
да популяризират интернационализма.

2. Неоевразийството
Неоевразийството, по историческа аналогия с класическото евразийство,
се появява в съдбоносен етап от развитието на Русия, търсейки верни геополитически ориентири в сложната ситуация, в която страната попада след разпадането на Съветския съюз. В неоевразийската идея се търси нов поглед към
корените и символиката на руската идентичност, която в геополитическите
формулировки се обвързва повече с историко-географска, отколкото с философска трактовка. Основните положения на неоевразийската идея се изясняват
и популяризират в трудовете на най-ярките й представители – Лев Гумильов,
Александър Дугин, Нурсултан Назърбаев, Ирина Орлова, Александър Панарин и други.
Появата на неоевразийството се свързва с научните изследвания на руския географ и историк Лев Гумильов (1912–1992), който в периода между 50-те
и 80-те години работи по проблемите на етническата и ландшафтната история
на Евразия. Неговите основни трудове („Этногенез и биосфера земли“, 1989;
„География этноса в исторический период“, 1990) внасят яснота по проблемите на междуетническото взаимодействие и на географската му обусловеност. В
тях се акцентира върху етноса като природно явление, като конкретен процес
на стадиално развитие в определен тип ландшафт. Изследвайки цикличността
и етапите на етногенезиса, Гумильов смята развитието на всеки етнос за приспособяване към конкретна географска среда, която влияе върху генетичното
му поведение и върху степента на неговата адаптация към нея. За разлика от
монотонния ландшафт, който стабилизира живеещите в него етноси, в пределите на Евразия, където преобладават разнородни природни формации, се стимулира процес на поява на нови етнически образувания. Затова в евразийското
пространство, в основата на което е синтезът между горските и степните ландшафти, в резултат на сложно етническо и културно преплитане се формира суперетнос със същото наименование (Гумилëв, 1989, 1990).
В теорията на Гумильов процесите в самия етнос, както и междуетническите контакти, са белязани от пасионарни импулси (от лат. pаssiо – страст),
определящи общата активност на етническата система. Руският учен обяснява
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този феномен с кръговрата на енергията в живото вещество на биосферата, открит първоначално от гениалния руски учен Владимир Вернадски (1863–1945).
„Пасионарността е генетична мутация в способността на приспособяване и
промяна на стереотипите на поведение на етносите“ (Гумилëв, 1989).
Евразийският суперетнос се възприема като географско явление, маркиращо етническото преплитане и културната приемственост на русите със
степните народи от Изтока. Особен момент в теорията на пасионарността е
обяснението за избирателното усещане на етносите в контактните им взаимодействия с други етноси. Това е т.нар. комплиментарност – положителна или
отрицателна, която представлява дълбоко психологическо усещане за взаимна симпатия или антипатия на два етнически колектива. Конкретизиращите
я аргументи могат да бъдат културната приемственост или междуетническите
бракове, които са в основата на деленето на народите на свои и чужди. Но
всъщност комплиментарност може да съществува и между отдалечени един
от друг народи. Тогава тя е следствие от конкретни, наслоили се в съзнанието
на отделен етнос геокултурни образи за други етноси. Например етническа
комплиментарност с положителен знак съществува от векове насам между
русите и угрофинските и тюркските народи, докато с европейците, според Гумильов, тя е силно затруднена. Това е причината Русия да се възприема като
Евразия – пространство, носител на уникални (евро-азиатски) етно-културни черти (Гумилëв, 1989).
Гумильов, като подлага на ревизия „монголското иго“ в руската история,
твърди, че с привличането на много монголи християни, които емигрират в
руските земи и постъпват на служба в руските княжества, особено след като
ислямът става официална религия в Ордата, наследството на Чингиз хан попада именно в Русия. Основен довод за това твърдение е ландшафтното обединение на степите и горите в рамките на териториална система, даваща началото
на интензивно етническо смесване в Евразия. „Природното единство впоследствие благоприятства и икономгеографското, установявайки единна стопанска система, която в крайна сметка се обезпечава и от политическо единство“
(Гумилëв, 1993).
Според някои геополитици (Нартов, 2003) в подобна теза се цели геополитическото обосноваване на вид руски контрол над земите, населени с тюркски
етноси. В този аспект научните доказателства в географските и историческите
изследвания на Гумильов се интерпретират от неоевразийците като основни
аргументи и дори като теоретична база в геополитическите анализи. Съществено е да се отбележи, че в трудовете на Гумильов не са формулирани геополитически възгледи, но те оказват огромно влияние върху съвременните последователи на евразийската идея.
В геополитически ракурс неоевразийството, подобно на класическото евразийство, се придържа към собствен път на руското развитие, но с идейни
постулати, отчитащи съвременните геополитически реалности. Основните исторически положения, като полиетничността и наследството на Чингиз хан, са
идейно обвързани със събирането на постсъветското пространство около Русия и с „особената“ й геополитическа роля в света. За главен идеолог, определящ
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себе си като основоположник и теоретик на неоевразийството, се приема А. Г.
Дугин, чиято творческа дейност е в основата на неговата концептуализация.
Неоевразийството акцентира върху няколко ключови положения с принципно значение за геополитическата роля на Русия в света. В основата си то
се разбира като алтернатива на съвременния атлантизъм и глобализъм на Запада (най-вече на САЩ), на процесите на универсализиране и позападняване. Неоевразийството се обявява в защита на традиционализма, отхвърляйки
либералния западен модел, насочен към укрепване лидерската роля на САЩ в
света. Смята се, че Русия, като страна ядро на уникална цивилизация и подчинена на глобално геополитическо съзнание, трябва да се придържа към своята
самобитност в развитието си, а не към подражателно на Запада поведение (Дугин, 1997; Орлова, 1998).
Изучаването на взаимодействието и взаимовлиянието на културите от
Евразия в исторически аспект се свързва с налагане на общоевразийска идентичност, представляваща „научен патриотизъм“ (Дугин, 2002). С тази форма на
общонационално съзнание неоевразийството цели общоетническо сплотяване
около културния елемент като предпоставка за решаване на междунационалните конфликти в ОНД. Прокарването на подобна идентичност се подкрепя дори
от Т. Таджудин, върховен мюфтия на мюсюлманите от Русия и европейските
страни от ОНД, който, оценявайки ролята на руския етнос за обединяването на
Евразия, заявява, че „русите не се придвижват на изток като узурпатори, а като
носители на държавностроителен импулс“ (Таджуддин, 2002).
В икономически аспект неоевразийската идеология апелира към „третия
път“ в социално-икономическото развитие, изразяващ се с умерени социалистически елементи в държавното управление. Чрез него се търси подчиняване
на пазарните механизми на интересите на националната икономика, където се
цели реализация на принципа общественото над частното. При това положение
развитието на либерално-пазарния модел се разглежда основно на ниво малък
и среден бизнес, а на големи стратегически нива водещо значение имат държавното планиране и държавният контрол (Дугин, 2004). Всъщност декларирането
на подобни икономически приоритети се доближава до трудово-психологическата етика (колективизъм, съборност) на народите от евразийското пространство. Подчертава се, че стопанската сфера е също производна на историческите
и културните особености в геополитически план и че подобна форма на национално стопанство е насочена срещу западния икономически монополизъм и
същевременно е по-справедлива.
Неоевразийството се опира и на фундаментални постановки на класическата геополитика, които са вкоренени в неговата същност и не подлежат
на преодоляване. Развивайки се в пълна противоположност на американската
геополитика и геостратегия, то си служи с реториката на геополитическия дуализъм (разглежда света като арена на сблъсък между евразийци и атлантисти). Например Дугин (1997), апелирайки към културно-етническата рамка на
руския национализъм, изтъква „необходимостта на русите да се внуши идеята,
че те, първо, са православни, второ, руси, а трето – хора“. Недотам прикритите
моменти на детерминизъм и радикализъм в неоевразийската идея са провоки-
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рани, от една страна, от силната атлантистка линия на САЩ, от влиянието и
глобалния им статут на единствена суперсила. От друга страна обаче подобни
твърди призиви, даващи отчетливи граници на неоевразийството, са адресирани на първо място към руския етнос, от който зависи осъществяването на тази
идея. Стремежът е да се акцентира върху значимостта и природата на русите
– като народ неподвластен на подчинение. В тази насока полският географ Пьотър Еберхарт свързва появата на неоевразийството с „лекуване на разболялата
се великоруска амбиция“, което повишава гражданската отговорност на населението за съдбата на държавата (Eberhardt, 2005).
Главен геополитически приоритет на неоевразийството е реинтеграцията
на бившите съветски републики в ОНД под попечителството на Русия. Поради
тази причина в концептуалните му рамки лежи хипотетичен проект за създаване на евразийски съюз от държави. В по-разширен вариант в границите на евразийското пространство се предполага включването на Монголия, България и
Сърбия – страни, където руското геополитическо влияние (на основата на географски, културни и исторически фактори) е традиционно силно, а съзнанието
на народите е етнически комплиментарно към Русия (Дугин, 2004).
Мащабите на евразийския проект, маркиращи пределите на особена,
„руска“ геополитическа зона, са инспирирани от потребностите и значението
на страната в света. В случая, ако Русия се сдобие или, по-точно казано, си
върне част от надмощието, ще е в състояние да възвърне и предишния си статут на глобална сила. Обнадеждаващи индикатори за реализацията на този
проект са създаденият държавен съюз между Русия и Беларус, както и забелязващите се импулси на постсъветска реинтеграция в Евразийската икономическа общност (ЕврАзЭС).
В неоевразийската идея се развива специфичен модел на многополюсна
геополитическа структура на света, представена от няколко Големи пространства. В този модел на евразийското пространство се отрежда централна
роля в уравновесяването на американския мондиализъм. В планетарен план
за реализацията на неоевразийския проект се предвижда създаване на стратегически съюзи с центровете на Големите пространства от Европа и Азия.
Неоевразийството апелира към създаване на геостратегически съюзи с утвърдените регионални геополитически центрове – Китай, Иран и Индия, които
се придържат към позициите за многополюсен свят. В перспектива към тях се
предполага присъединяване на икономическите гиганти Германия и Япония,
които в резултат на продължителното американско влияние остават лишени
от самостоятелна геополитическа роля в света (Дугин, 2004). Тяхната слабост
се смята за резултат от „атлантистката окупация“, която не е свойствена за
геополитическата им същност, тя традиционно е обвързана в континентална геополитическа посока. Неоевразийството чертае континентален блок по
оста Берлин–Москва–Техеран–Пекин–Делхи–Токио, способен да изтласка
атлантизма и да наложи модела на Pаx Еurаsiаtiсa, в отговор на мондиалисткия Pаx Americanа. Противопоставяйки се на еднополюсния геополитически
модел, стимулиран от процесите на глобализацията, неоевразийството се солидаризира с дейността на антиглобалистките организации, като ги определя
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за потенциално евразийски. В този аспект идеологията се представя като съвременен вариант на консервативна революция, отворена към всички, които
отхвърлят озападнения, оглавяван от САЩ, глобален модел на развитие. В
стремежите си за геополитическо възраждане на Русия неоевразийската идея
се обвързва с антиамерикански призиви на глобално равнище, чиято основна
функция е да възпрепятства американското геополитическо влияние в перспектива.
През последното десетилетие неоевразийството успешно излиза от теоретичните рамки на своите постройки, намирайки все по-широка подкрепа в
управленския елит на Русия. През 2000 г. геополитическа реалност става създаването на Евразийската икономическа общност (Евразийское Экономическое
Содружество – ЕврАзЭС) от пет страни членки (Русия, Казахстан, Беларус,
Киргизия и Таджикистан), наследила структурите на възникналия през 1995
г. Митнически съюз в ОНД. Организацията се утвърждава с перспективна в
политико-икономическо отношение структура, способна да замени аморфната
ОНД. Показателен факт за нейната тежест е възстановяването на част от стопанските връзки от съветския период със забележим икономически подем на
страните членки. Успехите в реинтеграционния диалог се превръщат в предпоставка за включване през 2005 г. в ЕврАзЭС и на Узбекистан– страна, която
излиза от организацията ГУАМ с антируски характер.
В ЕврАзЭС особено впечатление с дейното си участие прави Казахстан,
чийто президент Н. Назърбаев обявява неоевразийството за национална идеология. Според него „руската култура, като един от мощните източници, подхранващи световната култура, принадлежи не само на славянските, но и на
всички други народи от Казахстан“ (Назърбаев, 1997). Преименуването на
националния казахстански университет в Астана на Евразийски университет
„Гумильов“ е убедителен индикатор за влиянието и развитието на неоевразийството в най-голямата средноазиатска република.
Знаково събитие, поставящо неоевразийството в реалната политика, е учредяването през 2002 г. в Русия на партия „Евразия“. Дугин (2004) обявява, че
тя е с центристки характер и се солидаризира с „евразийския“ курс на руската политика, започнал да се откроява още с дейността на премиера Е. Примаков (създаване на антиглобалистка коалиция през 1999 г. между Русия, Китай
и Индия във връзка с американската интервенция в Югославия). Продължава
впоследствие с курса на президента В. Путин (създаване на ЕврАзЭС, укрепване на отношенията с Германия, Китай, Индия, Иран). Мястото и функциите
на партия „Евразия“ имат по-скоро символичен за руската партийно-политическа структура характер, чието влияние се изразява в стимулиране на конкретни геополитически и геостратегически приоритети сред водещите партии
на страната. Дугин (2002) отбелязва, че неоевразийската идея дава отпечатък
върху политическите организации, върху инструментите на руската политика
и изобщо върху съвременната геополитическа и политологична мисъл в Русия.
Прокарването на „евразийска“ линия в реалната руска политика се подпомага
и от факта, че той заема пост на съветник по геополитическите въпроси на говорителя на руския парламент.
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Сходни с неоевразийството са например идеите на лидера на Комунистическата партия на Руската федерация (КПРФ) Г. Зюганов (1997), чиито изведени геополитически приоритети за руската външна политика удивително се
покриват с постулатите на неоевразийската идеология. Обоснованите от него
геополитически насоки за развитие на Русия са проект за бъдещото й глобално
утвърждаване, сходен с принципите на неоевразийството.

3. Неоевразийството в западната геополитическа мисъл
В Европа още от 60-те години на миналия век се развиват теоретични
постановки, обвързващи съвременната западна геополитическа мисъл с неоевразийството. Те са провокирани от отслабената роля на водещите европейски
държави, превърнали се в част от американската зона на влияние, вследствие
на което се появява маргинализацията на европейското Голямо пространство
в световен мащаб. Тези идеи се развиват в хода на Студената война и имат
традиционалистки спрямо атлантизма оттенък и пространствена парадигма,
насочена към сътрудничество със СССР срещу американската хегемония.
Представителите на тази определяна за консервативна политическа линия на
европейската интелигенция са познати в геополитиката под наименованието
„нови десни“ (Тихонравов, 2007; www.arctogaia.ru). В теоретичните им разработки тенденцията към европейско обединение се преплита с геостратегическо сътрудничество със СССР като продължение на континенталната му
цялост.
Геополитиката на новите десни се заражда във Франция, но постепенно
намира привърженици и в други страни на Западна Европа (Белгия, Австрия,
Италия). Тя има ясно изразен континентален характер, като запазва връзката
си с предвоенната геополитика. В идеите на нейните последователи се лансира
принципът за общото минало на европейските народи, предвиждащ създаване
на „европейска континентална империя“, в чиято основа трябва да стои преди всичко френско-германският континентален съюз. Процесът на континентално обединяване се свързва с премахването на американското доминиране в
следвоенна Европа. Подобна цел би следвало да се осъществи с обхващане на
Източна Европа и Съветския съюз като продължение на Голямото европейско
пространство (Benoist, 1979).
Красноречив пример за отстояване на подобна геополитическа позиция
е поведението на Франция срещу САЩ през втората половина на 60-те години. Промените във френската геостратегия при генерал Де Гол (1890–1969) са
свързани с излизането на страната от военните структури на НАТО, с провъзгласяването на идеята за обединена Европа – от Атлантика до Урал. В политикогеографски план, следвайки границите на СССР, това хипотетично обединение стига до Тихия океан, онагледявайки конфигурация на Голямо евразийско
пространство.
Антиамериканизмът и антимондиализмът в тази обществена формация,
опозиционна на съществуващия геополитически курс на Западна Европа, намира конкретно пространствено превъплъщение в работите на белгиеца Жан
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Тириар (1922–1992). Той развива идеята за общоконтинентална инициатива,
гарантираща създаване на европейски военни сили и способност за противопоставяне на „империалистическата узурпация“ на САЩ. Според него, за да
промени съдбата си, намиращата се под атлантистка зависимост Западна Европа „трябва да се ориентира към геополитически съюз със СССР, осъзнавайки
Бисмарковата аксиома за липсата на врагове на изток“. Като обявява американската геополитика за „империалистическа“, Тириар призовава към избор в
полза на съветския социализъм, тъй като „самата идея за обединена Европа е
родена с помощта на съветската армия“. На тази основа той разработва теоретичен проект за континентална евро-съветска империя (от Дъблин до Владивосток), която да се превърне в гарант за свободата и целите на европейските
народи (Thiriart, 1967; 1988).
Геополитическият модел за евро-съветска империя, макар да не намира
превъплъщение в реалната геополитика по време на Студената война, не е плод
на пространствена фантастика, а линия за отстояване на алтернативна геополитика. Самият Thiriart (1988) подчертава, че подобно континентално обединение
е възможно само когато СССР започне да губи от глобалната си сила. Анализирайки съветската тенденция към изолационизъм, той предсказва държавното
му разпадане, с което ще се стигне до качествено нов етап на геополитическо
взаимодействие между Русия и Европа. Последователите на хипотетичния европейско-руски континентален съюз формират цяло направление в западната
геополитика, развиващо се в сътрудничество с неоевразийството.
Идеята за евразийско Голямо пространство в постбиполярния свят намира основополагащо значение в творчеството на един от най-известните западноевропейски геополитици – Карло Терачиано (1940–2005). Според него
континенталното геополитическо единство на народите от Евразия маркира
мащабите на индоевропейските миграции, очертаващи нейната „хомогенна
реалност“ (историческа и географска). Към континенталната традиция на
народите от Атлантика до Пасифика той включва Исландия и Гренландия,
смятайки ги за предни постове срещу англо-американската таласокрация.
Терачиано заклеймява като пагубна за бъдещето на Евразия военната намеса на САЩ в Афганистан, Ирак, Грузия и Средна Азия. С притискането на
Хартланда, заявява италианският геополитик, атлантистката мощ се пренасочва срещу Русия и Китай, „т.е. срещу нашата стратегическа територия на
европейците“. В опитите да противопостави традиционалистката култура на
Евразия (към която принадлежи и културата на Западна Европа) на модерния свят на САЩ Терачиано пропагандира по-скорошно осъзнаване на европейската геополитическа съдба: „Днешна нова Европа не е нищо друго освен
малко монашество, ако се лиши от сибирската си геополитическа проекция
– жизненото пространство на нейната сила. Или ще постъпим последователно, или ще бъдем обречени да се превърнем в прашец от импотентни държавици, поставени в зависимост от единствения общ знаменател – the аmerican
way of life“ (Terracciano, 2004).
В същия континенталистки дух определя бъдещето на Обединена Европа
Фр. Боко (Boсo – www.italiasociale.org). Той отправя и открити призиви за пре-
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откриване и актуализиране идеите на Тириар. Според него „американският модел, пренесен на европейския континент след 1945 г., работи срещу неговите
интереси, като обслужва основно тези на САЩ“.
Западноевропейската геополитика, насочена към евро-азиатско сътрудничество, набира сила особено след военните интервенции на САЩ в Югославия,
Афганистан и Ирак, очертаващи подчинената геополитическа роля на ЕС. В
тази насока френският геополитик Дьо Госувр пропагандира окончателно разделяне с американското геостратегическо партньорство и преориентиране на
европейската геополитика по оста Париж–Берлин–Москва (създаване на съюз
между Обединена Европа и Русия). За целта той призовава Русия да стане асоцииран член в областта на сигурността и външната политика на ЕС, което да
задълбочи бъдещите руско-европейски интереси в Азия. Само по този начин
„Европа най-сетне ще може да използва и двата си бели дроба – западноевропейския и руския, за да диша свободно“ (Госувр, 2004).
Наред с присъствието на евразийски мотиви в западната геополитика
нараства влиянието и на самото неоевразийство, особено след учредяването
на Международното евразийско движение от Дугин през 2003 г. Негови представителства има в почти всички страни на Европа и ОНД и те осъществяват
тясна връзка помежду си. Във Франция привържениците на неоевразийските
идеи са обединени около кръга „Вулуар“. В Италия от няколко години се издава
списание „Евразия“ (www.eurasia-rivista.org), популяризиращо неоевразийството и отчитащо геополитическата динамика в света през призмата на концептуалните му рамки.
Известен със своите неоевразийски възгледи е един от редакторите на
„Евразия“ Д. Скалеа. Споделяйки идеите на Дугин, той определя неоевразийството за „идеологията на новия век, способна да стане алтернатива на различен свят, възпиращ американските стремежи към глобално господство“. Смята
глобализацията – откъм икономическата й страна, за засилваща опасността
от социална аморалност и деградация на ценностната система на населението като следствие от прекомерната комерсиализация. Противопоставяйки й се
с консервативни средства, способни да ограничат нейните мащаби и сила на
разпространение, неоевразийството се свежда до борба на Евразия срещу олигархията на световния капитал. В тази насока реализацията на континентално
обединение по оста Париж–Берлин–Москва се смята за напълно възможна, а
главната му задача е „освобождаване на континента от чуждото присъствие на
САЩ и Великобритания“ (Scalea, 2004).
Може да се констатира, че неоевразийството не само не е чужда концепция за западната геополитическа мисъл, а и отговаря на нейните съвременни
потребности в стремежите на носителите й да повишат статута и мястото на
Европа в света. Идеята за континентално единство, обусловено от геополитическата взаимозависимост на Европа и Русия, превъзмогва предразсъдъците
от времето на идеологическото разделение, създавайки среда за многоаспектно
взаимодействие. Съществува вероятност мондиалисткият модел да се смята за
все по-неприемлив за ЕС, представляващ икономически колос, но не и самостоятелен център на силата. Хипотетичните тенденции в ориентацията му към
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задълбочено взаимодействие с евразийското Голямо пространство ще се обясняват с търсенето на политическа опора, чрез която да се излезе от американската сянка, от ролята на органичен атлантистки придатък.
* * *
Евразийството в геополитическата му трактовка се подлага на ожесточена критика още в своя класически вариант заради призивите за солидарност
с болшевизма. Обвиненията засягат главно политизирането на евразийската
идея, откъсването й от духовно-православните й позиции, непрестанната борба с европеизма и прекалената й идеологическа абсолютизация и сакрализация, превръщащи я в утопия (Кизеветтер, 1925; Бердяев, 1925; Бицилли, 1927;
Флоровский, 1928). Откритите нападки срещу евразийството продължават в
научните и обществените среди днес, свързвайки идеята с въображаемо митологично творчество, с геополитическа линия, базирана на географския детерминизъм и недотам добре обяснения пространствен обективизъм. От гледна
точка на геополитиката евразийската концепция е критикувана, че не оперира
с емпириката, а апелира към нея с помощта на образни или ментални карти. В
тази насока руският географ Владимир Кагански декларира, че структурното
единство и географската приемственост на Монголската и Руската империя се
базират на някои периферии, а не на центровете (ядрата) в противоположните
краища на Евразия. От друга страна обаче се отбелязва, че концепцията има
немалко достойнства, чиято основна част не може да бъде нито доказана, нито
опровергана (Каганский, 2004).
Евразийството, като идеология за самопознаването и обединяването на
народите от Евразия, се основава на центро-периферния подход при определянето на своите геополитически възгледи. Посредством него централното
географско положение на евразийския свят се възприема за изходна даденост,
определяща неговата самоорганизация, самодостатъчност и геополитическо
поведение. Евразийската концепция е геоцивилизационна теория, стремяща се
да докаже единството на евразийското пространство чрез природната и обществената взаимозависимост, имайки предвид, че главните системообразуващи
връзки, определящи културната идентичност, са връзките с пространството
(особеностите на географската среда). Доказването на геополитическата цялост
на огромно пространство като евразийското е, разбира се, много трудна задача,
за която не са достатъчни само географски аргументи. Поради тази причина
концепцията попада в периметъра на изследване на почти всички обществени
науки и „развивайки се на границата между философстването и политиката,
винаги си остава уязвима за критиката“ (Хачатурян, 2004).
В съвременната теория на западната геополитика (най-вече американската) възраждането на подобна концепция се отъждествява с пробуждане на имперски мотиви в постсъветска Русия, които „е необходимо да бъдат пресечени“
(Бжежински, 1997). Руските действия с разностранен характер по отношение на
новите независими републики често се обвързват с неоевразийството и се тълкуват с проявата на „неоимпериализъм“. Вероятно глобалната геополитическа
линия на неоевразийството е един от факторите, които стимулират американ-
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ската геополитическа мисъл впоследствие, в лицето на Збигнев Бжежински, да
очертава геостратегията на САЩ върху външните проблеми, застрашаващи
глобалното американско лидерство (Бжежински, 2004). Неоевразийската концепция се критикува и от представители на руската геополитика (Колосов и
Мироненко, 2002; Гаджиев, 2003; Гладкий, 2006) – главно заради съдържащите
се в нея елементи на географски детерминизъм и произтичащото от него, неподлежащо на преодоляване чувство на антиамериканизъм. Геополитици като
Сирота (2006) виждат в концепцията прекалено недооценяване на икономическия фактор в съвременното геополитическо противоборство, а изведените
геополитически ориентири в нея по-скоро като засилващи конфликтността в
евразийското пространство. Други геополитически анализатори (Арин, 2006),
базиращи своите анализи и оценки за развитието на Русия главно на икономическия и политическия прагматизъм, обявяват понятието „Евразия“ за „несъстоятелно“, а неоевразийството – за „геополитически капан“. Но и в подобни
случаи целта е не толкова опровергаване на неоевразийската концепция, колкото пренасочване акцента на руската геополитика към реализиране на преки
икономически интереси.
С поглед върху евразийството от патриотична загриженост за съдбата на
Русия бившият президент на Руското географско дружество Сергей Лавров
(1928-2000) декларира, че „това е руската геополитическа концепция, съхраняваща огромно геополитическо значение и способност да послужи за решаване
на съвременните проблеми на Русия и ОНД“ (Лавров, 1998). Отбелязвайки, че
още в класическия си вариант (акцентиращ главно върху идеите на Савицки)
евразийството е насочено към перспективна стратегия на страната за преодоляване на последиците от Гражданската война и разрухата, той смята, че съвременната му поява е в състояние да поеме ролята на общонационална идея.
В изследвания, посветени на руската геополитика, българският географ Марин
Русев представя евразийската геополитическа същност като постоянно съпътстваща руската държавност. Според него в Русия в качеството й на ядро на
едно от Големите пространства на планетата с уникално географско положение
е вероятно да се зароди алтернатива на еднополюсния геополитически модел
(Русев, 2002, 2005).
Неоевразийството, като своеобразен продукт на постсъветската геополитическа действителност, може да се определи като концепция, изградена върху изходните дадености на Русия. Тя отразява географската и историческата й
специфика, очертавайки нагледно схемата и насоките в перспективите на геополитическото й развитие. С излизане от кабинетните си постройки неоевразийството се оказва значим фактор на реалната руска политика (външна и вътрешна) и мащабна геостратегия. Реализацията й зависи от това до каква степен
Русия ще съумее да се наложи с алтернативно на мондиализма геополитическо
поведение, балансиращо атлантистката линия и същевременно демонстриращо нейната геополитическа индивидуалност.
В прогнозите за геополитическото развитие на Русия вероятността за поддържане на неоевразийската линия е напълно реална. В стремежа си да ограничава глобалното влияние на САЩ Русия провежда геополитика за тясно взаим-
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но привличане с центровете на Големите пространства, неприемащи формулата
на мондиализма. Това допринася геополитически играчи като Китай, Иран и
Индия да бъдат геополитически комплиментарни с Русия. Ако се прибави и
засилването на стремежите на ЕС и Япония към геополитическа самостоятелност, руската геополитика ще се предопределя все повече от неоевразийството.
Тези обстоятелства, допълнени и от природноресурсния и териториалния потенциал, съчетан с централното й географско положение на евразийския материк, показват, че Русия действително има възможността да се утвърди като
„страна център“ по установяване на многополюсен свят. Огромната територия
и конфигурацията на страната между Европа и Азия позволяват в перспектива
тя да се наложи като сигурен и надежден партньор на Обединена Европа, АТР и
като близък съюзник на мюсюлманските страни. Казано накратко, изглежда от
неоевразийството в най-голяма степен зависи дали Русия ще съхрани статута
си на глобална държава, или ще продължи да изпълнява по-скоро функции на
регионален геополитически лидер.
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онякога малки събития могат да предвещаят
големи промени. Грузинското фиаско може
да бъде едно такова събитие“ – писа Кишор Махнубани, бивш посланик на Сингапур в ООН, в лондонския „Файненшъл таймс“. Според него това събитие
е възвестило края на ерата след Студената война, но
съвсем не е отбелязало връщане към каквато и да е
нова студена война. „В Грузия Русия заяви високо,
че тя повече няма да капитулира пред Запада.“ А във
връзка с твърденията на западни политици, че Русия
е изолирана от международната общност, отбелязва,
че останалата част на света (без Америка и Европа)
е възприела ставащото в Кавказ в съвършено друга
светлина. „Нито Индия, нито Китай са изразили протест срещу Русия… Това показва колко изолирано е
западното гледище, че светът би трябвало да поддържа слабия (Грузия) в схватката с Русия. В действителност мнозинството поддържа Русия в нейното противостоене със заяждащия се Запад.“1
За големи промени от малкото събитие говорят
и видни политици. Външният министър на Русия
Сергей Лавров: „Кавказката криза, разбира се, не направи мигновено света полицентричен. Обаче беше
показано пределно убедително, че еднополюсен свят
не съществува.“2 Френският министър на външните
работи Бернар Кушнер по повод писмото на Европейския съюз до новия обитател на Белия дом: „Времената се промениха. Мисля, че вече ще бъде много
трудно да се вземат едностранни решения за намиране на изход от проблемите в света.“ И припомня, че
бързото развитие на глобализацията, съчетано с финансовата криза, е показало, че една държава не може
повече сама да налага волята си на целия свят: „САЩ
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ще си останат много важна страна. Не казвам доминираща страна, но голяма
сила.“3 Руският президент Д. Медведев: „Локалната авантюра на тбилиския режим предизвика нарастване на напрежението далеч зад пределите на региона,
в цяла Европа, в целия свят. Постави под съмнение ефективността на международни институции за осигуряване на безопасността. Фактически дестабилизира основите на глобалния ред.“4 Леон Арон, директор на програмите за Русия
в Американския предприемачески институт за политически изследвания: „Във
Вашингтон смятат, че Саакашвили направи безумна грешка, и мисля, че това
му е казано достатъчно откровено, макар и зад кулисите. Но от станалото може
да се извлече следният урок: Русия сега събира това, което беше пропиляно по
време на разрушаването на Съветския съюз… Русия се опитва да възстанови
определени геостратегически ресурси и активи. И сред тези активи е правото
на вето по външноикономическата и особено по външнополитическата ориентация на постсъветските държави.“ Според него след конфликта отношението
на Запада към Русия се е влошило и поради недостатъчното доверие капиталите бягат от Русия, страхувайки се от непредсказуеми рискове5.
Естествено в нашия разномислещ свят има и други, противоположни настроения и оценки, включително и в самата Русия, относно големите промени
от малкото събитие. Някои от тях вещаят катастрофални последици – започва
подготовка за трета световна война, възражда се нова студена война, нова надпревара във въоръжаването, следваща жертва на руската агресия ще е Украйна,
Русия остава за дълго в пълна международна изолация и др. Оказа се, че няма
нищо по-далеч от истината от тези прогнози. Те бяха опровергани от събитията
през последните месеци, по-точно след президентските избори в САЩ. Тогава
много от същите западни периодични издания и електронни медии, доказали,
че „могат да кажат всичко и след това да го опровергаят с дръзка самоувереност“ („Монд дипломатик“, С., ноември 2008), поднесоха на публиката противоположни данни и оценки. Но за това по-нататък.

Кой и защо започна войната?
Този въпрос е важно да се изясни по две причини. Първата, защото войната в Осетия постави абсолютен рекорд по количеството лъжи, които я съпровождаха. Навремето Чърчил беше казал: „Истината е толкова скъпоценна,
че трябва да я съпровожда ескорт от лъжи.“6 Втората, защото е важно да се
установи кой е агресорът. Той трябва не само да се посочи, той трябва да бъде
разобличен пред световната общественост и наказан.
Глобалната информационна система положи завидни усилия да представи
Русия като агресор, а Грузия като жертва. И успя да завоалира грузинската агресия, да прехвърли отговорността за разпалването на войната върху Москва,
да замъгли факта за масовото изтребване на осетинци. Русия спечели войната
на бойното поле, но загуби битката в ефира. Пред участниците в срещата на
Международния дискусионен клуб „Валдай“7 Вл. Путин каза: „Аз ви поздравявам! Поздравявам тези, които се занимаваха с това! Това е забележителна работа! Но резултатът е лош. И той винаги ще бъде такъв, защото тази работа е
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нечестна и аморална.“8 А ето и признанието на външния министър С. Лавров:
„Ние сме деца, що се отнася до използването на медиите, просто деца. Стараем
се да се учим от по-големите си приятели, които от десетилетия трупат подобен
опит – за използване на четвъртата власт.“9 С основание обаче кореспондентът
на РИА „Новости“ в Италия Сергей Старцев коментира: „Ние не само сме деца
– ние още от съветски времена не умеем да водим информационни войни и
всъщност никога не сме ги печелили.“10
Политици и дипломати бяха наясно още от първия ден на войната, че агресорът е Грузия, но в официалните си изявления го премълчаваха. Официалната
позиция на Европейския съюз и на отделните страни членки бе: реакцията на Русия е непропорционална, неадекватна. Това определение съдържа имплицитно
признанието, че военният конфликт е започнат от Грузия, но вината се стоварва
върху Русия, защото отговорила „непропорционално“. Още едно доказателство,
че Господ е дал езика на дипломатите, за да прикриват мислите си. И все пак европейците направиха едно усилие за установяване на агресора. На заседанието си
в гр. Авиньон на 6 септември външните министри на 27-те решиха да се проведе
разследване кой е виновен за началото на военните действия в Южна Осетия. Вашингтон не бе очарован от това решение, но Европейският съюз все пак натовари г-жа Хайди Талиавини, швейцарски дипломат и дългогодишен представител
на ООН в Грузия, с ръководството на мисията „за установяване на истината“ за
войната в Южна Осетия.

Защо грузинците предприеха тази авантюра?
Абхазия и Южна Осетия бяха в границите на Грузинската ССР до 1992 г. и
се ползваха с автономия. След избирането на Звияд Гамсахурдия за президент
(1991 г.) той декларира: „Сега е необходимо преди всичко да се депортират осетинците в Русия, да се съкрати територията, на която живеят абхазците, да се
ликвидира автономията на Аджария. Цялата територия принадлежи на титулната нация, тя трябва да живее на своята изконна земя, на която няма място за
автономия на други народи.“11 И пристъпи към изпълнение на своята декларация. Отмени автономията на Южна Осетия, а когато осетинците въстанаха,
обсади Цхинвали посред зима, предизвика много жертви и потоци от бежанци.
След прекратяването на огъня, през юни 1992 г. със съдействието на Русия бе
подписано споразумение според което Южна Осетия остава извън контрола на
Тбилиси, а на територията се настаняват миротворчески сили – руски, грузински и северноосетински.
Саакашвили се оказа достоен приемник и продължител на политиката на
Гамсахурдия. Още с идването си на власт през 2004 г. той изрази волята си да
наложи пълен контрол над двете сепаратистки области. Това бе и негово предизборно обещание. Той наруши постигнатите договорености и разпали нови
войни. През 2004 г. нападна Цхинвали. Операцията завърши с неуспех, но той
започна веднага подготовка за агресията през август 2008 г. Пристъпи към създаване на модерна армия, на която разчиташе да върне със сила отцепилите се
области. Грузия купуваше легално и нелегално бойна техника както от съвет-
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ски образец (от Украйна и от страните от Източна Европа, включително и от
България), така и съвременна западна и израелска. За пет години (2003–2008)
военните разходи на страната се увеличиха 33 пъти, достигайки до 1 млрд. долара. Армията се формираше по западен модел под ръководството на американски и израелски инструктори. Немалка част от нея (около 2000 души) беше
изпратена в Ирак с неприкритата цел да се отработи взаимодействие с войските
на САЩ с оглед на бъдещи съвместни операции на грузинска територия, както
и за да се задължат по този начин САЩ и в крайна сметка НАТО да подкрепят
териториалните претенции на Грузия. Коментатори разказваха за „най-добрата
армия“, създадена в постсъветското пространство от Михаил Саакашвили.
Саакашвили залагаше обаче най-вече на намесата на САЩ и НАТО. Грузинците са били насърчавани да вярват, че САЩ биха подкрепили опит за връщане със сила най-напред на Южна Осетия, а след това и на Абхазия – това е
посочено в редица публикации, включително и от американски източници
И САЩ, и НАТО, и самите грузинци разчитаха на светкавична война с
победа. И бяха изненадани от отпора на Русия. Не очакваха, че руските войски
ще могат да се придвижат бързо в планинския терен. Войната се разви действително като светкавична и завърши с победа, но… за Русия.
Западни политици и коментатори заявяват, че Русия е имала пълно право
да удари само в пределите на административните граници на Южна Осетия и
не по-нататък, във вътрешността на грузинската територия.Отговорът на Вл.
Путин е категоричен: „Ако има пунктове на управление на военната операция
зад територията, зад зоната на конфликта, значи ударите трябва да бъдат нанесени там. А как иначе? Това го изисква военната наука. Да си спомним Втората световна война. Нападнаха Съветския съюз, а ние трябваше да стигнем до
границата и да спрем ли? Между прочем в Берлин влязоха не само съветски
войски – там имаше американци, французи и англичани. Те защо отидоха там?
Да бяха постреляли по границата и да се спрат. Но не спряха. Агресорът трябва да бъде наказан.“ А по отношение на обвиненията, че Русия отговаряла с
неадекватно прилагане на сила, казва: „Какво е в дадения случай „адекватно
прилагане на сила“? Когато против нас използват танкове, системи за залпов
огън, тежка артилерия, ние с прашки ли трябва да стреляме? Разбира се, този,
който е започнал тази провокация, следва да очаква да получи по мордата както
се полага.“12

За мисията на Саркози
На 12 август в 12,46 ч президентът Д. Медведев съобщи, че е взел решение за завършване на операцията по принуждаване към мир („понуждение к
миру“). С това приключи петдневната война. Скоро след това започна срещата
с френския президент Никола Саркози, на която бе постигната договореност от
6 точки за прекратяване на огъня.
Защо европейците се заемат с тази мисия? Защото американците със своята политика на конфронтация с Русия, с отричането на нейните интереси
дори спрямо съседните й страни са неудобен партньор за подобна мисия. Те
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са ангажирана страна в конфликта. Москва има силни подозрения и за подбудителство. Европа зае повече или по-малко позиция на страничен наблюдател.
Нейните интереси в енергетиката и сигурността й диктуваха по-предпазлива и
далновидна политика. Франция, Германия и Италия още през април 2008 г. се
обявиха против предложението на САЩ за приемане на Грузия в НАТО и го
блокираха на срещата на най-високо равнище на НАТО.
Защо Саркози? В момента е ротационен председател на Евросъюза, президент е на Франция, която няма непосредствени интереси в Грузия, а отношенията й с Русия имат и исторически корени, и значителен бизнес компонент.
Заедно с това не могат да се изключат и лични мотиви – Саркози иска да покаже, че е ефективен в критични ситуации, бори се за престиж, за печелене на политически дивиденти за вътрешна и за международна употреба. Мисията му бе
трудна и сложна. Тя не срещна пълна подкрепа в Евросъюза. Някои от новите
страни членки (Полша, прибалтийските държави, Швеция и Великобритания)
остро критикуваха руската военна намеса, други (Италия, Германия), критикувайки Русия, заемаха по-умерена позиция. За тези трудности Саркози разказва
откровено на пресконференцията в Ница след завършването на срещата на високо равнище Русия–Европейски съюз: „Конфликтите в Кавказ не може да се
разрешават със сила, те трябва да се решават по пътя на диалога и с помощта на
дипломацията… Когато се сблъскваме с проблеми, трябва да се разговаря. Когато хора казват, че тези, които водят диалог, страдат от слабост, аз съм съвършено несъгласен с тях. Обратно, трябва да се говори, трябва да се размишлява,
нужно е да се обсъжда… Без това ние се оказваме в задънена улица.“13
Със съдействието на Д. Медведев Саркози преодоля препятствията и замина за Тбилиси с изработения съвместно проект за споразумение от 6 точки. Там срещна възражения, особено по т. 6, формулирана първоначално като
„провеждане на международни преговори по статута на Абхазия и Южна Осетия“. Текстът на тази точка бе преформулиран по желание на Саакашвили в
„провеждане на международни преговори по сигурността и стабилността на
Абхазия и Южна Осетия“. Медведев прие тази формулировка. От своя страна
той покани в Москва президентите на Абхазия и Южна Осетия, за да подпишат
и те споразумението. Под натиска на пристигналата в Тбилиси Кондолиса Райс
и след като получи „разясненията“ на Саркози по тълкуването на някои точки
от споразумението, Саакашвили го подписа, но го тълкува като споразумение
между Русия и Грузия, игнорирайки по този начин подписите на Абхазия и
Южна Осетия.
Наричаният доскоро „оръдие на САЩ“ Саркози помогна на Русия в един
важен момент. Руската страна оцени мисията като „конструктивна“. В своето
изказване на Конференцията по световната политика в гр. Евиан Медведев
каза: „И още веднъж бих искал да подчертая конструктивната роля на Евросъюза в намирането на мирен вариант за преодоляване на кризата в Кавказ.
Когато другите сили не поискаха или не можаха да направят това, именно в
Европейския съюз получихме инициативен, отговорен и най-важното прагматичен партньор. Считам, че това е доказателство за зрелостта на отношенията
между Русия и Евросъюза.“14
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Нов поглед върху събитията
От началото на октомври и през ноември в масираната антируска кампания започна да се прокрадва тенденцията към по-балансиран поглед върху събитията. Отново двамата ветерани на американската дипломация Хенри
Кисинджър и Джордж Шулц, воини от Студената война, в една ярка своя статия в „Интернешънъл хералд трибюн“ от 1 октомври отбелязаха, че въпреки
събитията в Грузия на дрейфа към конфронтация с Русия трябва да се сложи
край. Изолацията на Русия според тях нито е възможна, нито е желателна. „Ние
вярваме, заявяват те, че фундаменталните интереси на САЩ, Европа и Русия
съвпадат повече, даже и след грузинската криза – или може да се направи да
бъде така, – отколкото когато и да било в близката история. Ние не трябва да
пропускаме тази възможност.“15 „Напълно съм съгласен, такава възможност
не бива да се пропуска“ – пише във връзка с това руският външен министър С.
Лавров в цитираната по-горе статия.
Западни и особено американски и британски средства за масово осведомяване побързаха да ревизират свои информации и позиции по време на войната и непосредствено след края й. „През месеците от началото на конфликта
– пише Джейсън Буш в статията си „Отново за руско-грузинската война от мястото на събитията“ в „Бизнес уик“ – „международни наблюдатели, журналисти
и активисти за правата на човека тихичко сглобяват парченцата от пъзела за
това какво действително се случи през миналия август. И сега техните заключения предлагат тълкуване коренно различно от онова, което беше разпространено сред повечето западни коментатори тогава.“ Статията изобилства от
сведения в потвърждение на тази констатация. Би Би Си изпраща журналист
в Южна Осетия, за да открие какво действително се е случило там по време
на войната, и на основата на свидетелствата на очевидци прави силно въздействащ телевизионен документален филм. Саакашвили отхвърля твърденията
във филма, Би Би Си обаче подчертава, че ако те са верни, „такива действия
представляват военни престъпления и нарушение на Женевската конвенция“.
Сведенията на Би Би Си се потвърждават от други независими анализатори,
включително от „Human rights Watc“, „Institute for War and Peace Reporting“ и „The
Financial Times“. А в. „The New York Times“ публикува обширен репортаж и цитира независими наблюдатели, включително и от ОССЕ, които също оспорват
официалната грузинска версия за събитията. (Репортажът е поместен изцяло
във в. „Русия днес“, 21–27 ноември, със заглавие „Грузинската версия за войната е поставена под съмнение“ и подзаглавие „Заради наблюдателите от ОССЕ
САЩ изпаднаха в потенциално трудно положение“.) Към днешна дата, отбелязва по-нататък Джейсън Буш, няма независим източник, който да потвърждава
думите на президента Саакашвили, че Грузия е преминала в офанзива едва след
като руските войски пресекли границата със сила.
Интерес представляват изводите на автора: „Докато истинските факти
бавно си пробиват път, те повдигат много въпроси не само относно действията на Грузия, но и относно западната политика по отношение на региона и
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представянето на конфликта пред западната общественост.“ И още един извод:
много от чуждите инвеститори в Русия се обявяват лично против антируската
предубеденост на западните политици и западните медии: „Те със сигурност ще
приветстват тенденцията към по-обективно отразяване и анализ на събитията.“ И заключението: „Надеждата е, че новоизбраният президент на САЩ Барак
Обама също ще подходи внимателно към истинските факти и ще си извади
необходимите поуки за бъдещето на отношенията на САЩ както с Русия, така
и с Грузия.“16
Тази надежда е обяснението за обрата в поведението на някои западни
информационни медии. Това още по-недвусмислено е казано в редакционната
статия „Безразсъдната Грузия“ на в. „Бостън глоуб“ от 11 ноември 2008 г.: „Важно е да се знае коя страна започна войната през м. август между Русия и Грузия.
Ако главното обвинение пада върху Русия, както твърди президентът на Грузия Саакашвили, новата администрация на Обама ще има ограничена сфера на
действие за възстановяване на отношенията с Русия. Ако се окаже, че вината
е най-вече на Грузия, новият президент Обама ще трябва да даде на Саакашвили да разбере, че един надежден съюзник не проявява незачитане на волята
на Вашингтон и не намесва безразсъдно Америка в ненужна конфронтация с
Русия.
Ето затова Обама трябва да си вземе бележка от сега появяващите се сведения за началото на войната от опитни наблюдатели, спонсорирани от ОССЕ…
Няма никаква причина да се съмняваме в компетентността или честността на
наблюдателите на ОССЕ. Неизбежният извод е, че Саакашвили е започнал войната и е излъгал за това.“17
Заслужаваща внимание подробност. На пресконференцията на Саркози,
Барозу и Медведев в Ница на 14 ноември по резултатите от завършилата 22-ра
среща на върха Русия–Европейски съюз един от журналистите, обръщайки се
към президентите на Франция и на Русия, съобщава: „Колкото повече се отдалечаваме от събитията (в Кавказ), възникват важни подробности… Възникнаха откровения на наблюдатели на ОССЕ, прозвучали в последната седмица,
които утвърждават, че те са предупреждавали за готвещата се грузинска агресия, но в ОССЕ не са се вслушали в тях. А сега (обръщам на това внимание) не
руската, а американската и британската преса намериха малки подробности,
свързани с това, че на закрити брифинги на ОССЕ западни дипломати говорят
като за факт, че Грузия първа е нанесла удар.“18

Срещата на върха Русия–Европейски съюз.
Начало на преговорите
Успешната мисия на Саркози по намиране на разумен политически изход
от кавказката криза разчисти пътя за тази среща. За да се разбере това, трябва
да се върнем малко назад.
През юни т.г. в Ханти-Мансийск (Сибир, в сърцето на руската нефтодобивна промишленост) се състоя среща на върха Русия–Европейски съюз. По
оценка на участниците – много конструктивна и плодотворна. Конкретният
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резултат – подписана декларация за започване на преговори за ново базово
споразумение за сътрудничество между Русия и Евросъюза. Първи рунд – 4
септември, Брюксел.
След войната на Грузия с Русия Евросъюзът прие решение на 1 септември да се прекратят разговорите с Русия с аргумента: „докато войските не се
изтеглят на позициите преди 7 август, срещите за преговори по споразумение
за партньорство ще бъдат отложени“. На такава позиция застанаха Швеция,
Полша, трите прибалтийски републики и за известно време Великобритания и
Чехия. Германия, Франция, Италия, Испания и Финландия бяха за подновяване на преговорите в най-скоро време.
И след като на 9 октомври се получи съобщение, че руските войски са се
изтеглили съгласно споразумението Медведев–Саркози, Полша и Прибалтика
продължиха да настояват за по-нататъшно отлагане: преди да се нормализират отношенията, Русия трябвало да изтегли най-малко част от войските си от
Абхазия и Южна Осетия. Френско-германският натиск обаче, както свидетелстват официални лица от Източна Европа в Брюксел, е бил „огромен“. Аргументите в полза на възобновяването на преговорите са изложени в доклада на
Европейската комисия от 5 ноември, в който се казва, че Съюзът има нужда от
подкрепата на Русия по всички външнополитически проблеми, включително
Иран, Близкия изток, замразените конфликти в Европа, тероризма и разпространението на химически и ядрени оръжия: „В тези области нищо не може да се
реши без – а още по-малко срещу – Русия.“ От друга страна, невъзобновяването
на преговорите може да се превърне в сериозен икономически проблем. Друг
мотив – „значителна част“ от валутния резерв на Русия в размер на 450 млрд. е
в евро, което прави страната един от най-големите държатели на доминирани
от еврото активи в света19.
Полша и прибалтийските държави разбраха, че ако продължават да настояват за отлагане, ще изпаднат в изолация. Великобритания и Швеция оттеглиха
подкрепата, която им оказваха дотогава. От друга страна, те се опасяваха, че
ако блокират действията на Евросъюза, някои страни членки, жизнено заинтересувани от съживяване на контактите с Москва, ще тръгнат на двустранни
преговори. А двустранните контакти не подлежат на вето от други страни и
по такъв начин ще останат извън техния контрол. От трета страна, Полша и
прибалтийците остават все по-изолирани в Източна Европа. Унгария, Словакия и България са традиционно по-сговорчиви към Москва. А Чехия, която
поема председателството на Евросъюза след Франция от 1 януари 2009 година,
използва това обстоятелство, за да откаже подкрепа. При тия условия Полша и
прибалтийските републики счетоха, че най-доброто, което могат да постигнат,
е да отложат подновяването на преговорите не повече от месец. Така се стигна до решението преговорите по базовото споразумение между Европейския
съюз и Русия да започнат на 2 декември 2008 г. Против се обяви само Литва.
Поведението на Полша и Литва в случая се определя от стремежа им да уреждат
сметките си с Русия, като използват Европейския съюз.
В коментарите на световните СМИ преобладават следните констатации
и оценки: възобновяването на преговорите е добър показател за европейско-
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то единство; значителна крачка напред към нормализиране на отношенията с
Москва; победа на прагматизма, на взаимната заинтересуваност на двете страни; икономическите връзки, особено в енергетиката, не позволяват на европейците да бъдат принципни – ту с осъждане, ту с житейска мъдрост; очевидно
финансовата криза е по-важна и за Русия, и за Евросъюза, отколкото кризата
в Грузия; алтернатива на диалога с Москва не съществува; твърдите искания
да се възстанови териториалната цялост на Грузия може да останат само благи
намерения и т.н. Френският „Фигаро“ счита, че решението на страните – членки на Съюза, е повлияно от заявеното желание на Барак Обама при първа възможност да се срещне с Д. Медведев и да скъса с антируските настроения на
администрацията на Буш. „Европейците не искат да седнат в този влак последни“– заключава вестникът20.
На срещата в Ница са обсъдени: въпросът за Грузия, проблеми на сигурността (за Договора за общоевропейска сигурност и за разполагането на руските
ракети в района на Калининград), финансовата криза (за срещата на 20-те във Вашингтон), енергийното досие и др. На пресконференцията след приключването
на срещата Саркози не скри, че разногласията по Грузия – за териториалната цялост, за независимостта на Южна Осетия и Абхазия, за недопускане на наблюдатели на ОССЕ в Южна Осетия – остават и Европейският съюз ще продължава
да търси мирно решение. Но в същото време изтъкна: „Възниква такъв въпрос:
иска ли Европейският съюз да играе някаква важна роля, или не иска? Ако искаме да играем важна роля, значи трябва да действаме и да влизаме в диалог…
Европа трябва да съществува, реално да съществува на политическата сцена и
затова е необходимо да поема рискове. Тъкмо това и направихме ние с г-н Барозу.
Аз съвършено не съжалявам за това, че проведохме този самит, и за това, че проведохме дискусия… Аз съвършено не съжалявам за това, даже като виждам, че
предстои още немалко работа, работа, която още не е започнала. Нямам никакво
усещане, че губя своя територия или губя свои интереси. Мисля, че г-н Медведев
е съгласен с мен.“21
Руският президент използва пресконференцията, за да потвърди още веднъж руската позиция. На журналистически въпрос „Признава ли Русия териториалната цялост на Грузия?“ той отговори с известна доза сарказъм: „Русия
напълно признава териториалната цялост на Грузия, като се вземе под внимание състоялото се по-рано признаване на независимостта на Южна Осетия и
Абхазия… Това признание е окончателно и безвъзвратно… Считам, че планът
Медведев–Саркози е изцяло изпълнен. Ние сме готови и по-нататък в абсолютно конструктивен дух да обсъждаме всички въпроси относно урегулирането
на Кавказ.“22
В календара на предстоящите срещи и преговори е набелязано като възможно: в средата на 2009 г. да се проведе среща на върха в рамките на ОССЕ,
за да се положат основите на сигурността на европейския континент. На тази
среща би било възможно да се обсъдят и въпроси за неразполагане на ПВО,
докато не се договорят условията и не се подпише договор за паневропейска сигурност. Европейската комисия е посрещнала благоприятно предложението на
руския премиер Вл. Путин да се възобновят контактите между изпълнителните
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власти на двете страни – между Комисията и правителството на Руската федерация, и е изразила готовност в началото на следващата година нейни представители да посетят Москва. Предвижда се също на 2 декември т.г. да се подновят
преговорите за ново споразумение Европейски съюз–Русия. Споразумението
създава система, според която Европейският съюз и Русия ще имат два пъти
годишно срещи на върха и ще поддържат постоянен Съвет за сътрудничество
на равнище министри.
Преговорите ще бъдат трудни и продължителни. Допълнителни трудности ще създават паралелните преговори между Грузия и Русия в Женева по решаване на практически въпроси след войната.

Други последици от войната
В статията „Две нови международни огнища на напрежение“ в тазгодишния бр. 9/10 на сп. „Понеделник“ беше направен изводът, че след войната
в постсъветското пространство се наблюдава стремеж към ограничаване на
фрагментацията. Този стремеж се появи в известна степен и като следствие от
признаването на независимостта на Абхазия и Южна Осетия от Русия. Вероятно по-нататъшното раздробяване на постсъветското пространство не е в интерес на Москва и Русия е готова да съдейства активно за мирното решаване на
останалите конфликти в пространството на ОНД: на основата на международното право, на постигнатите по-рано договорености, в търсенията на съгласие
между въвлечените в конфликт страни.
И първият резултат е налице: неотдавна президентите на Азербайджан и
на Армения подписаха декларация за бъдещето на Нагорни Карабах. Договориха се да регулират конфликта с политически средства на основата на международното право. Преговорният процес между двете страни ще протича във
взаимодействие със съпредседателите на Минската група (Русия, САЩ, Франция).
Деблокирането на Нагорно-Карабахския конфликт ще открие за Армения пътя за връзки с външния свят през турска територия и ще нормализира
отношенията с Турция. Това ще намали стратегическото значение на Грузия в
региона. През територията на Грузия минава единствената жп линия, по която
се доставят жизнено необходими за арменския народ стоки. Тази зависимост
ще отпадне след отварянето на Армения към Турция и оттам към света. Друга
важна стратегическа последица е успокояването на региона. „Турците – казва С.
Лавров – много своевременно разбраха уникалността на момента. Уникалност,
която им позволи да обозначат своето присъствие в този регион. Те са непосредствени съседи на Кавказ и едновременно страна, която има добри отношения практически с всички страни от Кавказкия регион. Турската идея именно
страните от региона да помислят заедно за някаква платформа за стабилност и
сътрудничество в Кавказ отразява опитността на турската дипломация.“23
Преговорният процес за решаване на конфликта в Приднестровието също
е значително напреднал.
На срещата на лидерите на Организацията Договор за колективна

93

МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА
сигурност24 на 5 септември в Москва, посветена на въпроса за Южна Осетия и
Абхазия, е дадена еднозначна оценка на агресията на Грузия в Южна Осетия и е
подкрепена ролята на Русия по време на тези събития.
На срещата на Шанхайската организация за сътрудничество в Душанбе
(Таджикистан) на 28 август25 държавните глави не са изразили в общата дискусия позицията си по признаването на Южна Осетия и Абхазия. В приетата
декларация проблемът е намерил отражение в принципна форма – решението
на конфликта трябва да се търси по мирен път и съгласно споразумението Медведев–Саркози. Всяка страна решава сама каква позиция да заеме. Руската делегация в началото не е била уверена, че ще се стигне до обща декларация даже
и с такава принципна постановка. Отразявайки срещата, „Файненшъл таймс“
изтъква, че Медведев не е могъл да разчита на повече, защото четирите бивши
съветски републики наистина не са приятели на президента на Грузия и на демократичната „революция на розите“, но се страхуват от прецедента, създаден
от руското нахлуване. Във всяка от тези държави има етнически малцинства –
в Казахстан например живеят 4,5 млн. етнически руснаци, което представлява
повече от една трета от населението. А по адрес на Китай вестникът отбелязва:
„Пекин не е заинтересуван да се присъедини към западния хор на неодобрения.
Но той не ще направи нищо, което би могло да тласне към действие неговите
собствени малцинства, като тибетците и мюсюлманите-уйгури в провинцията
Синцзян.“26
Това е една от основните причини да няма „вълна от признания“ на независимостта на Абхазия и Южна Осетия. Но има и най-малко още две причини:
много страни се страхуват от негативно отношение на САЩ към тях, а за разлика от САЩ и от Европейския съюз Русия не желае да използва силов натиск
върху други страни.
* * *
Искам да завърша с мисълта, с която започнах. Грузинското фиаско не
предизвика, а възвести големи промени. То осветли като светкавица отдавна
назрели проблеми и трайни тенденции в системата на международните отношения и тласна силите, които трябва да ги решават, към действие.
По-прозорливите видяха по-рано, че еднополюсният модел не работи, но
днес и негови адепти признават, че е изчерпан и няма бъдеще. Тенденцията към
многополярност бавно си пробива път, непризната и нежелана, като доведено
дете, но вече все по-властно се утвърждава като значим фактор в международните отношения. Глобализацията задълбочава тенденцията към взаимозависимост между държавите и налага партньорство, а не конфронтация. В миналото
големите икономически и финансови сътресения водеха към агресивна политика, към войни. Сега ръководителите на 20 държави се събраха, за да търсят
заедно изход от международната финансова и икономическа криза. И стигнаха
до разбирателство! Европейският съюз, при всички разногласия между членовете си, пристъпи след Кавказкия конфликт към преговори с Русия – убедително доказателство, че държавите са взаимнозависими и са обречени на взаимодействие за решаване на жизнено важни свои общи проблеми. „Европейският
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съюз е най-близкият съсед и партньор на Русия както в политиката, така и в
икономиката“ – казва С. Лавров. Сега тези отношения, продължава министърът, „преминават от количество към качество и днес вече можем да ги наречем
стратегическо партньорство. (…) Доволни сме от днешното им състояние.“27
Диалогът – това изпитано средство за уреждане на междудържавни спорове, в последните години беше отново изместен от политиката на сила, от решаването на споровете по военен път. Прави чест на френския президент прозрението, че конфликтите в Кавказ не може да се решават със сила, а по пътя на
диалога и с помощта на дипломацията. Нещо повече, този диалог, подчертава
С. Лавров, „насочи Русия и Евросъюза към прагматично сътрудничество. И то
се превръща в стабилизиращ фактор в евро-атлантическото пространство“28.
В международноправното пространство основни принципи и норми отдавна се пренебрегват. Налага се правото на имперската сила. А някога беше казано великолепно: нека да загине Рим, но да тържествува законът. В условията
на сегашната нестабилност в света грузинската криза допринесе да се проясни
слабостта на съществуващата архитектура на сигурността и да се направи актуално предложението за нов Договор за европейска сигурност.
В Америка се задават промени. Какви – никой не знае. Но надеждите за
нещо по-добро са големи. Защото от това ще зависят в немалка степен промените в света.
Изводът? Признаците за промяна на международната система са толкова
важни и така очевидни, че се осъзнават и признават от все повече отговорни
политици. Те говорят за тях като за нещо естествено, предприемат и действия
за утвърждаването им. Началото е обнадеждаващо, но пътят е дълъг и сложен.
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На 12 октомври се състоя Петият младежки социален форум – Варна 2008, организиран от Федерацията на младите социалисти и Центъра за стратегически изследвания. Беше обсъдена
темата „Съвременни измерения на социалната справедливост. Перспективи пред лявата политика“. Сп. „Понеделник“ представя със съкращения анализи на участници във форума.

СОЦИАЛНАТА ПРОГРАМА НА
ВАРНЕНСКАТА ОБЩИНА
Борислав Гуцанов

В

Борислав Гуцанов – председател на Общинския съвет – Варна,
и председател на ГС на БСП – Варна. Работи в областта на икономиката и морския бизнес. Има
публикации по проблемите на
морското стопанство.

Албена приключи петата годишна среща на общините. Варна беше давана за пример в две направления: диалог между двата стълба на местната
власт – администрация и общински съвет, председател и кмет, и амбициозна социална програма.
В програмата са включени социални услуги за:
деца и семейства в риск, деца и възрастни с увреждания, социално слаби, самотни възрастни хора, от ромското малцинство, жени и деца – жертви на домашно
насилие и трафик на хора, лица със зависимост от
психоактивни вещества или преминали лечение на
зависимост. Общо 104 дейности и услуги тематично
са ориентирани в осем направления. Всичко това се
прави в партньорство с гражданските и неправителствените организации, което показва, че моделът на
местно самоуправление в общината работи така, както в европейските институции.
Само през тази година в плановете бяха включени доста нови социални услуги. Ще припомня, че
в началото на годината по предложение на групата
съветници от БСП общинският съвет намали възрастта за безплатно пътуване на пенсионери от 70 на
67 години. Като добра ще спомена и програмата „ин
витро“ – общинският съвет задели 250 хиляди лева
за помощ на хората, които искат да имат дете. Варна
отново се оказа пилотен град, след нас и държавата
реши да включи „ин витро“ помощта в програмите
си. Съжалявам, че изпълнението на програмата доста
се забави. Сигналите и неудовлетворението от този
факт стигат до мен ежедневно. Надявам се съвсем
скоро тази програма да започне наистина да работи.
Какво ни предстои оттук нататък в областта на
социалното подпомагане? Разбира се, да продължим
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да работим и да заделяме необходимите средства за действащите вече социални
услуги и да добавяме нови към списъка. Планирахме и обсъдихме:
– Да бъде открит още един дом за възрастни хора – в момента имаме само
дом „Гергана“, което не е достатъчно.
– Обсъждаме плановете за хоспис за социално слаби хора.
– Вече работим по програма за ново общинско жилищно строителство с
цел да помагаме на варненци, които наистина имат нужда от дом, а не могат да
си го позволят.
– Преди дни обсъждахме и въпроса с детската кухня – при мен беше шефът на ресорната общинска фирма. Планираме да открием нови разливъчни
пунктове, тъй като сега съществуващите са крайно недостатъчни, а в някои райони ги няма. Освен това ще търсим начин да бъдат осигурени средства за ремонт на използваните помещения, в момента те са крайно неудобни за майките,
които чакат на открито с децата си.
– И още една добра практика във Варна, който, пак може да се каже, е водещ град в това направление – приемните семейства. На 30 и на 31 октомври ще
бъдем домакини на националната среща на приемните семейства. Във Варна ще
дойдат представители от цялата страна. На срещата ще се обсъдят проблемите
на тези хора, ще се очертаят параметрите на необходимата им помощ, с което
ще обогатим плановете си как да им съдействаме.
– Предстои съвсем скоро списъкът със социалните услуги да нарасне с
още една – ще бъде открит дневен център за помощ на социално слаби, прекарали инсулти и инфаркти.
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СОЦИАЛНАТА РОЛЯ НА
ДЪРЖАВАТА В ОБРАЗОВАНИЕТО
Красимира Ковачева

В

Красимира Ковачева – 32-годишна. Регионален представител
„Маркетинг и Реклама“. Член на
Федерацията на младите социалисти – Варна.

образованието е нужна нова система, която да
синтезира най-доброто от българските традиции и от образователните системи на развитите страни, приспособено към нашите реалности. България
няма бъдеще като народ и държава без модерна образователна система.
Екип от ФМС разработи и предложи политика
за професионално ориентиране на образованието,
изразяваща се в сътрудничество между училищата
и работодателите, за да могат децата по-лесно да се
насочат към най-подходящото за тях висше образование.
Представянето на различни професии на съвсем
ранен етап пред учениците ще им помогне в перспектива. Българското образование трябва да култивира
творчески, а не запаметяващи способности. Мозъците на учениците и студентите трябва да бъдат мислещи машини, а не складове за факти, дати и числа. Да
се формира мотивация за непрекъснато учене през
целия живот и за самоусъвършенстване.
Училището трябва да се превърне в част от поширока система за обучение, наречена „пожизнено
обучение на всички“. То вече не е начало и край на
обучението, а само важно звено от общата система на
пожизненото обучение. Това е заложено и в образователните стратегии в глобален машаб.
Основна задача е да се осигури достъп на всички български деца и младежи до качествено образование. Да се обхванат децата на националните малцинства. Да не се ликвидират поголовно училищата в
периферните райони. Да се запази безплатното обучение до завършване на средно образование, като се
определи степента на задължително образование.
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Преобладаващата част от висшето образование да бъде безплатно наред с платено обучение в частните вузове. Да се пристъпи към уедряване на вузовете и
намаляване на техния брой.
Ролята на държавата в образованието е от фундаментално значение. Частният капитал също може да е полезен, но държавата трябва да доминира. Много от мерките в областта на образованието не целят финансови резултати, но
са от жизненоважно значение за обществото и държавата. Тоталната приватизация на образованието и науката е сигурно средство за тяхното задушаване с
тежки последствия за България.
Преобладаващата част от разходите за образование в България се осигурява от държавата. Така е и в страните от ЕС. Това трябва да продължи под
различни форми. Най-масово да бъде финансирането на държавни училища на
конкурентна основа, обвързано с качеството на обучението.
Финансови ресурси да се предоставят и на отделни лица (семейства) – кредити, стипендии, общежития, столове, ваучери, с които притежателите да избират училище. Могат да се прилагат схеми за спестовни депозити за бъдещо
обучение, чиято лихва не се облага с данък.
Необходима е система, която стимулира работника и работодателя за постоянно обновяване на квалификацията на персонала. Тя може да включва: държавно съдействие; държавно гарантирана диплома за квалификация; система
от отчисления за обучение в лична сметка на работника; спестовни влогове за
бъдещо обучение; приспадане на разходите за образование и квалификация от
облагаемата база.
В Министерството на образованието и науката се обсъжда схема, според
която компаниите ще подписват договор с университетите и ще си поръчват
конкретно обучение на кадри, за което ще заплащат те, а министерството ще
изпълнява ролята на гарант (наблюдател) срещу корупционни схеми.
Идеята за такива съвместни действия между бизнеса и университетите е
много добра. Уменията на завършилите висше образование често не отговарят
на нуждите на работодателите. Ако работодателят не може да намери подходящ служител, той взема човек, когото трябва да обучава. Няколко месеца той
инвестира в новия служител повече, отколкото получава от него. Стимулите за
работодателя ще бъдат по-големи, ако може предварително да плати за обучението и да получи подготвен човек.
По тази схема инвестициите на бизнеса ще подпомагат образователната
система финансово, в замяна работодателите ще печелят време. А времето е
пари!
Разходите за обучението биха могли да се оптимизират, ако участват повече
образователни институции на конкурентен принцип. Инициаторите на поръчката ще са реално работещи компании, чиято цел е да увеличават печалбата си,
и ще имат стимули да получат най-високото качество срещу определените пари
или да определят за усвояване стандарт от знания и умения, който да им струва възможно най-малко. Това от своя страна ще засили конкуренцията между
университетите, тъй като те ще имат възможност да реализират приходи извън
държавната субсидия и да докажат, че са по-добри от съперниците си.
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Класациите за качеството на отделните университети до момента не дават добра представа за действителното състояние на висшето ни образование.
Стартирането на подобни програми ще покаже какви са изискванията на пазара и кои университети са способни да ги удовлетворят. Ще бъдат предпочетени
само тези институции, които предложат изгодни условия на фирмите и качествено образование, а това ще бъде реална оценка за тях.
Участието на държавата в тези програми е гаранция и контрол срещу корупционни схеми. Има се предвид невъзможността да се издават дипломи, срещу които не стои реално обучение. Плащането за диплома без стойност би било
напразен разход и вероятно никоя фирма не би го позволила.
Образователната институция от своя страна трябва да осигури действително покритие на дипломите си със съдържание. Ролята на държавата тук е
да даде формално разрешение за сътрудничество и след това да бъде гарант, че
всяка страна ще изпълни своите задължения по договора.
Полза от подобни програми ще имат и хората, на които предстои да започнат работа или които имат желание да се преквалифицират. С участието си в
профилирано обучение те ще получават информация какво се търси на пазара
на труда и какви знания са им необходими.
Важно е да бъдат подготвени образовани граждани и добри специалисти и
не по-малко важно е те да работят за страната ни.
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ДОПУСТИМАТА ЦЕНА НА
СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ
Димитър Стоянов
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Димитър Стоянов – зам.-председател на ФМС – Варна. Студент трети курс във Варненския
свободен университет „Черноризец Храбър“, специалност „Право“.
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оциалният живот е невъзможен за човека без
лична свобода и социална справедливост. Личната свобода е неотменимо условие за всякакво човешко постижение, добро или зло, а социалната
справедливост е основно правило в човешките взаимоотношения. Необузданата лична свобода докарва
най-слабите до стената. Социалната справедливост
не може да бъде наложена докрай, без да потисне свободата, без която пък човешката природа не може да
бъде творческа. Всички известни социални устройства са установени някъде между тези две теоретични крайности.
Kолебливото равновесие между личната свобода и социалната справедливост се нарушава от технологията, когато се поставя на страната на социалната
справедливост срещу свободата.
Да допуснем, че изумителните подобрения в
материалните условия на живота се извършват със
скорост, на която културните промени не могат да
удържат. Какво се случва с връзката между модернизацията и социалната справедливост? Става ли
социалната справедливост жертва на модернизацията, или се формира нова връзка между тях? Ако
досега социалната справедливост се свързваше главно с процеса на разпределение, т.е. с доходите, сега
тя се разглежда значително по-широко. Социалната
справедливост започва да се разбира не като просто
равенство, а комплексно, като пълна интеграция на
индивида в общността за разлика от неговата декласация и изключеност от нея. По думите на британския
социолог Антъни Гидънс „новата политика определя
равенството като включеност, а неравенството като
изключеност“. Социалната справедливост се възприбр. 11/12 – год. XI
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ема като равенство на шансовете, което по правило води до неравенство на
резултатите. С искането за социална справедливост най-силно се свързва социалдемокрацията, за която тя никога не е било нещо абстрактно. Бъдещето ще
покаже доколко новата интерпретация на равенството и социалната справедливост ще стане действително основа за новата легитимност на съвременната
левица.
Социалната справедливост остава основна социалдемократическа задача.
Но проблемите, които трябва да бъдат решавани, се променят. По-рано социалната справедливост се дефинираше предимно по отношение на притежаващите
собственост и на лишените от собственост класи. Днес въпросът се поставя
и предвид разпределението на тежестите между поколенията, съотношението
между работещи и безработни, между имащи собственост и получаващи помощи, между семейства без деца и семейства с деца, да не споменаваме дълбоката
пропаст между развития и Третия свят. За тези нови и различни измерения
трябва да намерим адекватни и работещи решения. Най-вече на въпроса кой
може и трябва да плаща това.
Големият не само методологически, а и практически проблем при избора на политика идва от важността на отношението икономическа ефективност
– социална справедливост. Ако се тръгне към отнемане под формата на данъци
на голяма част от придобитото при индивидуалната стопанска дейност и към
неговото преразпределяне чрез социални фондове, това няма ли да демотивира
субектите да полагат допълнителни усилия и няма ли да доведе до икономически застой? А ако се избере обратната политика и се ограничи преразпределението, няма ли да се задълбочи още повече пропастта между бедни и богати,
което пък ще доведе до неприемливо покачване на градуса на социалното напрежение? През последните няколко години процесът на разширяване на пропастта между бедните и богатите като че ли получи нов тласък, и то не само
на междудържавно равнище, а и вътре в най-развитите индустриални страни.
Това самò по себе си може да доведе до много сериозни последици, защото прекаленото социално разслоение е рисков фактор, който води до нестабилност и
социално напрежение.
Любопитно е, че още Платон говори за това. Според него, когато доходите
на богатите надминат над четири пъти доходите на бедните, държавата е заплашена от смут и безредици. Затова една от главните грижи на правителствата в
епохата на силните национални държави е да провеждат и да поддържат пакет
от социални мерки, които да не допускат опасно разслоение. Но в глобалното
икономическо пространство досегашните изпитани методи за регулиране на
обществените структури не могат да се приложат успешно, защото разликите в ефективността, доходите, манталитета, културата, традициите, навиците
варират в изключително широк обхват. Няма съмнение, че по времето на социализма в България политическият елит е сред богатите хора, но разликата
между заплащането на труда на обикновения работник и на висшите, в случая
политически, функционери не е толкова голяма, колкото например в големите
транснационални компании. През 1988 г. средната работна заплата е 252 лв., а
основната заплата на генералния секретар на ЦК на БКП е 2000 лв., т.е. 8 пъти
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по-висока. Средното възнаграждение за висшия управленски елит е около 1000
лв., което е 4 пъти повече от средната месечна заплата в страната. За сравнение:
през 1976 г. възнаграждението на ръководствата на американските корпорации
е надвишавало 35 пъти средната заплата на работниците, а две десетилетия покъсно – през 1996 г., разликата е скочила над фантастичните 180 пъти. Разликата между управленския слой при социализма и големите капиталисти от Запад
е много голяма.
Вече не е достатъчно отвреме навреме да правим поправки в познатата ни
система на държавата. На изпитание са поставени обвързването на права и задължения, на ефективност и възнаграждение, на възможност за финансиране
и структури на системата. Става дума за основополагащи решения и за определяне на път. Изправени сме пред предизвикателството да определим кое е
задължение на държавата, кое на обществото и кое на гражданина. Става дума
за точната мярка на собствената отговорност, на подкрепата и солидарността,
за премерена и ориентирана във времето социална справедливост.
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СОЦИАЛНАТА ДЪРЖАВА И
ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ
Ева Христова
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Ева Христова – специалист „Обща медицина”, магистър по хомеопатична терапия, студент в
магистърска програма „Публична администрация“, специалност
„Управление на европейски публични проекти” във ВСУ „Черноризец Храбър”.

България със Закона за здравното осигуряване от 1998 г. е въведена система за задължително
здравно осигуряване, изградена като държавен монопол. Държавата има изключителното право да определя задължителни здравни осигуровки и да гарантира спазването на осигурителните права на всички
граждани. Системата има социални цели и е един от
поясите за социална здравна защита на населението.
Ако пазарът се диференцира на задължителни здравни осигуровки между повече участници, сумата от
разходите за издръжка на всички обособени фондове би била по-висока от издръжката на националната система. Чрез монопола става възможно да се натрупва общ фонд за целите на социалното здравно
осигуряване, от който могат да се отделят средства
за развитие и за кредитиране и на други иновационни дейности, а при недостиг на средства могат да се
получават субсидии от държавата. Изборът на един
фонд за социално здравно осигуряване уравновесява взаимоотношенията с изпълнителите на здравни
услуги, които също са обединени и са представени от
съсловните организации на лекарите и стоматолозите. В закона не е предвиден преразпределителен механизъм за изравняване на рисковете, който би бил
нужен при функциониране на повече независими
фондове.
Изводът, който се налага, е, че социалната държава осигурява гарантиран минимум на медицинско
обслужване, достъпен за всички граждани независимо от социалното им положение. Очевидно е, че събираният чрез задължителните здравни вноски ресурс
е недостатъчен, за да осигури достъп до най-високите нива на медицинско обслужване. За момента част
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от недостига се финансира с доплащания, които са както регламентирани, така
и нерегламентирани. Поради тези, а и поради много други проблеми, от системата на здравно осигуряване има много недоволни и тя е сред злободневните
теми на деня.
Като се анализират съвременните практики за финансиране на здравеопазването в чужбина, може да се намерят посоките, в които да се развива то у
нас:
1. Усъвършенстване на системата на задължителното здравното осигуряване. Това включва и постепенно увеличаване на здравноосигурителните вноски на гражданите, но то не бива да е изпреварващо по отношение на общото
увеличаване на благосъстоянието.
2. Развитие на механизмите на споделеното финансово участие на пациентите в опазването и възстановяването на тяхното здраве. Трябва да се използват и двата известни механизма. Преди всичко това е механизмът на допълнителното здравно застраховане и осигуряване.
3. Развитие на бюджетно финансиране. Бюджетното финансиране може
да бъде определено като необходим и единствен буфер, който не позволява сътресенията в здравното осигуряване да се развиват като криза. Практиката на
доболничното здравеопазване показва, че то не работи там, където няма финансова изгода – в труднодостъпните и бедни райони на страната; липсата на
механизми за бюджетно финансиране на доболничната помощ в тези райони
ограничава достъпа на хората до медицинска помощ.
4. Развитие на механизмите за заплащане на медицински услуги. Въвеждането на пазарни механизми за заплащане на медицински услуги в системата
на доболничната помощ може да се смята за утвърден, но не безконфликтен модел. Не е решен най-важният въпрос на доболничната помощ – безпроблемен
достъп до медицинска помощ за всички граждани на страната.
5. Защита на правата на пациентите. Държавата би трябвало максимално
да стимулира участието на пациентски организации както при вземането на
общи решения за системата, така и при защитата на индивидуалните права на
пациента.
Данните от проучването на обществените нагласи сочат, че „скъпото
здравно лечение и обслужване“, наравно с корупцията и лошото държавно управление, е сред най-тревожните и неотложни за решаване проблеми. Отчитайки твърде конкуриращите се данни за и против частното здравеопазване,
аз вярвам, че освен готовите и работещи западни модели е задължително да
се държи сметка за конкретните български стереотипи на поведение, за демографските, здравните, имуществените и други особености на населението ни.
Никой не може да отрече, че има сериозни проблеми в системата на здравеопазването и те не търпят отлагане. Въведеният през 1999 г. социален модел
на здравно осигуряване при фондово финансиране днес се нуждае от развитие. Това показват слабостите и проблемите, които се отчитат днес. Вече има
предложение на пазара да се появят алтернативни на НЗОК играчи. В повечето
страни от ЕС това е факт, но далеч не са решени всички проблеми.
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ромените в света изправят българската левица пред редица нови предизвикателства, преди всичко необходимостта да запази своята идентичност и верността към принципите си и същевременно
да бъде адекватна на новото време. След приемането
на БСП в ПЕС и приемането на България за пълноправен член на ЕС пред българската левица се очертаха нови хоризонти, ново поле на изява, нови задачи. Главното е тя да върне доверието на българските
граждани към себе си и да покаже, че може да решава
реалните проблеми на хората.
Един специфичен аспект от предизвикателствата пред левицата е младежкият. Младежта се нуждае
от специално внимание, от разработване и осъществяване на национална младежка политика. Младото
поколение трябва да бъде подготвено да отговори
на новите европейски критерии и да даде решаващ
принос за пълноценното членство на България в
ЕС. С възможностите на поколението, което днес е
в средните училища и университетите, утре ще се
измерва конкурентоспособността. Разработването
на национална младежка политика е шанс за българската левица да се превърне в основен двигател
на интегрирането на младежта в обществено-икономическия и политическия живот. В последните години БСП с помощта на своите младежки организации претърпя сериозно развитие в осъзнаването на
важността на младежката политика за развитието на
страната, както и за участието на младите хора във
вземането и реализирането на решения, особено на
засягащите самите тях. Младото поколение няма да
бъде спечелено с помощта на носталгия. За да се води
диалог с младите хора, трябва да се види ясно мла-

107

ПОКОЛЕНИЕ  XXI
дежката перспектива. Затова е необходима адекватна образователна политика,
която трябва да предоставя равни възможности за обучение, квалификация и
преквалификация на всички граждани. Един от основните приоритети на европейската политика е именно такъв и намира реализация чрез програмата „Учение през целия живот“. Реформите в тази сфера трябва да превърнат образованието и квалификацията в постоянна част от живота на човека.
В последно време гражданският сектор придобива все по-голямо значение във функционирането на страната. Въвежда се нов баланс в политическото
пространство със сериозно участие на граждански елементи в него. Гражданският сектор навлиза в политическото пространство поради кризата на легитимност на партиите и липсата на доверие към тях. От съществено значение
за левицата е да съумява да си сътрудничи, а не да се конфронтира с гражданския сектор. Такъв курс на сближаване и партниране с гражданското общество
е поет. Не бива да забравяме неговата роля при усвояването на средствата от
еврофондовете. От неговото активно участие до голяма степен зависи как България ще усвои тези средства.
Следващият проблем, който стои пред левицата, е проблемът с корупцията. Може ли левицата да стане инициатор, водач на едно ново, нетрадиционно
антикорупционно действие?
В България има организирана корупция, създадена и действаща по всички
етажи на властта. Има кланове, има клики, има „приятелски кръгове“, „обръчи
от фирми“, които спонсорират политическите партии. Отчитайки застрашителните размери на корупцията и влиянието й върху националната сигурност
на страната, БСП предприе енергични действия по създаването на ДАНС. И
резултатите не закъсняха. През последните два месеца бяха хванати в крачка
заместник-председателят на ДАМС, председателката на Варненския окръжен
съд, заместник областният управител на София област. Тук идва обаче и другата опасност пред левицата. Отговаряйки на очакванията на широката публика,
тя може лесно да стане плячка на страстите и емоциите на множеството, включително да стане подвластна на масовите предразсъдъци.
Основна цел на левицата трябва да бъде борбата с бедността, намаляването на безработицата и подобряването на качеството на живот. Може по различен начин да се оцени колко хора живеят в бедност, но важно е също колко
от тях се чувстват бедни. Хората се нуждаят от задоволяваща ги реалност, а
не от абстрактни обещания. Затова усилията и вниманието на съвременните
леви социалистически партии са насочени към разумен тактически план: бързо
и ефикасно решаване на най-острите въпроси на деня – безработицата, бедността, духовната ограниченост, липсата на ефикасна система за медицинско
обслужване и образование. Този план е израз на борбата за демократично и
социално справедливо общество, което е решаваща крачка към социалистическата перспектива.
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ългарската икономика е податлива към световната криза. На първо място сме в Европа по растеж
на частните кредити и то на фона на бързо повишаващи се лихвени проценти и растеж на инфлацията, какъвто не сме имали от 10 години насам. Външнотърговският дефицит на страната ни вече е близо
25% от БВП. Това е един от най-големите проблеми и
най-голямата опасност за икономиката.
Българската икономика е под атаката на вътрешен и външен ценови шок. Вътрешен, заради закъснелите структурни реформи в редица сектори на
стопанството ни (и главно в енергетиката и другите
инфраструктурни отрасли), и външен, идващ от близо 40-процентното покачване на цените на петрола
от началото на кризата, като пикът беше през юли
със 100% увеличение, съчетано с взрива на цените на
суровините и хранителните продукти. И така, в България разходите за храна средно на домакинство надхвърлят 37,6% от общите му разходи (при максимум
8,5–9,1% в развитите икономики и 6% в САЩ) и едно
ново покачване на цените на хранителните продукти
с 10% силно ще затрудни бюджета на много семейства, претоварен и с цените на водата, на тока, на парното, на горивата и т.н. При растеж на инфлацията от
минимум 15–20% за тази година и при досегашния
темп на растеж на БВП доходите евентуално биха се
възстановили от такъв шок след не по-малко от две
до три години.
Международни организации ясно заявиха, че в
България рискът от банкова криза е голям. У нас пазарният дял на банките, чужда собственост, е повече от 82 процента. Всяка загуба на международните
регионални банки, представени у нас, като Raiffeisen,
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OTP, Pireus, EFG, UniCredit, KBC и др. – поради тяхната огромна експозираност
на кредитните пазари в Централна и Източна Европа, ще повлияе и вече влияе
върху затягането на тяхната ликвидност от страна на централите им. Именно
тук е най-голяма опасността за проникване на кризата и за прякото й въздействие в България.
В разгара на глобална финансова криза, когато всички усилия трябва да
са насочени към създаване на благоприятна бизнес среда и към търсене на решения за помагане на бизнеса, трябва да се мисли как да се омекоти ефектът от
повишената цена на енергийните ресурси на входа на икономиката, който води
до огромни разходи на бизнеса и влошаване на бизнес климата. Още повече че
анализите показват влизане на Европа в рецесия, откъдето се очаква понижение на цената на енергийните суровини поради понижаване на икономическата
активност.
Друга причина за инфлацията е рязкото поскъпване и на земеделската
продукция, оттам и на хранителните стоки. С около 40% се увеличиха цените
на зърното, на техническите култури, на плодовете и зеленчуците. Цените нарастват и в световен мащаб, но в България това е драстично. От друга страна,
производителите на земеделска продукция едва свързват двата края, при това
получават субсидии от държавата. Следователно има проблем, където правителството трябва да се намеси. Политиката трябва да е насочена към окрупняване на земеделската земя и санкции към тези, които не я обработват, към
създаване на свободна конкуренция в този сектор и анализ защо цената, на която изкупвачите купуват земеделска продукция, е изключително ниска, а в търговската мрежа цените са много високи. Този проблем е изключително важен,
тъй като пряко влияе върху бюджета на хората и върху инфлацията. Липсата на
конкуренция в този сектор и липсата на воля за борба срещу сивата икономика
тук правят отрасъла неефективен.
Политиката за бюджетен излишък в момента е правилна, тъй като не трябва да се допуска двоен дефицит – и по бюджета, и по текущата сметка на платежния баланс. Когато има дефицит по текущата сметка, и то рекорден като нашия,
теорията препоръчва в държавния бюджет да се поддържа излишък и по-голямата част от тези пари да се замразяват във фискалния резерв. Необходимо
е да се поддържа определено ниво на фискален резерв, което да е гаранция, че
страната няма да фалира. В период на глобална финансова криза тя трябва да
разполага с по-голям фискален резерв и да бъде готова да посрещне евентуални сътресения в икономиката. Предложението голяма част от излишъка да не
се инвестира, а да се разходва за социални помощи, надбавки и чрез не съвсем
обосновани разходи от различните министерства означава да се изземат огромни средства от бизнеса и работещите хора, които са гръбнакът на икономиката.
Част от парите трябва да се върнат на данъкоплатците и бизнеса чрез намаляване на данъчно-осигурителното бреме например. Друга част от бюджетния
излишък трябва да се инвестира в инфраструктурата и образованието.
Има няколко реформи, за които е крайно време да стартират. Пенсионната
реформа, тъй като нито пенсионерите, нито работещите са доволни от сегашната система – работещите да плащат високи осигуровки, а пенсионерите да
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получават ниски пенсии, здравната реформа също става от ден на ден все понеобходима. Тези две големи и тежки реформи могат да се осъществяват много
по-лесно при наличие на буфер като сегашния бюджетен излишък.
Други мерки са намаляване на бюджетните разходи и субсидиране на държавни предприятия; пренасочване на част от ресурсите в осъществяване на
ключови реформи, които да спомогнат за привличане на инвестиции в производството на продукти с по-голяма добавена стойност; стимулиране на домакинствата и предприятията да инвестират в енергийната ефективност; изграждане на индустриални зони в градовете с цел насърчаване на инвестициите.
Контролът върху държавното управление и прозрачността трябва да бъдат засилени, за да се възвърне потребителското доверие. Правителството трябва да изпрати ясни сигнали, че корупцията, злоупотребите, неефективността и
покровителството няма да бъдат толерирани. Нужни са реални действия в тази
посока.
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Стефан Ангелов
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ато малка отворена икономика с валутен борд,
България е уязвима от външни шокове, т.е. реалистично е да се очаква известно пренасяне на негативни ефекти от глобалната финансова криза, още
повече че в момента тя се разпространява във всички отрасли на световните икономики. Кризата се почувства най-осезаемо в търговията с финансови инструменти на фондовата борса първоначално заради
изтеглянето на чуждестранни портфейлни инвестиции. Фондовият пазар у нас е млад, високоволативен
поради ниската ликвидност и в съчетание със спекулативната насоченост на по-голямата част от участниците се получи понижение на краткия хоризонт на
инвеститорите, като се създаде лавинообразен ефект
вследствие постоянното теглене на средства от взаимните фондове.
Все по-голямото разрастване на финансовата
криза доведе до изключително ниски ценови равнища на търгуваните финансови инструменти.
До момента най-старият борсов индекс у нас
SOFIX се понижава със 70% за 11 месеца (от 1943
пункта до 590 пункта), а BG40 със 75 процента.
Следователно не може да се твърди, че България
е изолиран остров, след като има срив на цял сектор
– фондовия ни пазар, вследствие на което цените на
публичните компании се понижиха за една година от
3 до 4 пъти.
Повишените стойности на суровините и найвече на петрола, който достигна рекордните нива от
148 $ за барел на 11.VІІ.2008 г., или 100% повишение
за 1 година, доведоха до значителни трудности в икономиката ни и вследствие пренасянето на повишените разходи в стойността на крайните продукти се
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повиши инфлацията в страната.
След средата на юли цената на черното злато започна драстично да спада
и към момента се търгува на нива 85 $ за барел. Ефектът от това понижение не
се усети от нашата икономика, тъй като повишаването на долара компенсира
част от него.
Непряко финансовата криза даде отражение в банковата ни система.
Благодарение на класическия тип банкиране, което прилагат банките в
България, и липсата на преки инвестиции в рисковите инструменти, издадени
върху ипотечни облигации в САЩ, банките ни останаха сухи, без да реализират
преки загуби. От друга страна, понижената ликвидност на банките зад океана
доведе до повишение на цената на банковия ресурс, тъй като се повиши рисковата премия по кредитите. Мениджмънтът на банките пренесе оскъпяването
на ресурса към крайните потребители, т.е към клиентите си, чрез увеличаване
на лихвения процент по кредитите.
Повишението на лихвените проценти не може да продължава дълго. Въпросът е – докога хората, купили жилища с кредит, ще могат да издържат все
по-високите вноски по тях. От друга страна, вече е налице и забавяне на икономиката на Европейския съюз, а някои икономики (например френската) изпаднаха в рецесия. Неминуемо това ще доведе до намаляване на икономическия
растеж в България и намаляване на преките чуждестранни инвестиции. Това
се потвърждава и от последните данни на БНБ, като очакванията са за по-голямо намаляване на чуждите инвестиции на пазара на недвижимите имоти в
сравнение с останалите сектори на икономиката. Следователно един от секторите, който може би ще бъде засегнат пряко, е пазарът на недвижими имоти.
Повишаването на риска в този сектор накара банките да увеличават лихвите по
ипотечните кредити, а потребителските остават на текущи нива.
Към края на юли 2008 г. брутният външен дълг на България е 32,67 млрд.
евро. А от 9 август 2007 г. до 26 септември 2008 г. лихвите по шестмесечния
Euribor в евро са се увеличили с 0,813 процентни пункта до 5,29%. Шестмесечният Euribor в евро е най-често използваният базов компонент при определяне
размера на плаващите лихви по кредити в България. Именно увеличението от
0,813 п.п. на този лихвен показател води до 265,6 млн. евро, или 519 млн. лв.,
увеличение на годишните разходи по кредити. При 5,29% годишна лихва общата сума за плащане на лихви по външния ни дълг може да достига 1,73 млрд.
евро годишно, или 3,38 млрд. лева.
Глобалната финансова криза се отразява пряко върху реалния доход на
домакинствата, те са под удара на постоянно увеличаващите се вноски по кредитите и на високите цени на продуктите вследствие на високата инфлация.
Все по-трудното изплащане на вноските по ипотечните кредити води до
увеличаване на дела на лошите кредити в България.
Тревожно за България е затихването на темповете на икономиката в страните, където е насочен нашият износ. Ако производството в тези страни спадне
значително през 2008 г., нашият износ към тях ще намалее. Особено като имаме
предвид, че в неговата структура доминират суровините, материалите и други
междинни продукти. При равни други условия колкото по-голям е спадът в
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тяхното производство, толкова повече ще пострада нашият износ. А намаляването на износа ни означава увеличение на отрицателното салдо в търговската и
в текущата сметка и намаление на произведения у нас БВП.
Разпространяването на кризата в почти всички икономики води до понижение на перспективите за развитие на компаниите. От друга страна, поради
намалените финансови резултати и по-скъпите кредити те ще бъдат принудени
да намалят инвестициите си, което пък ще се отрази върху растежа на икономиката ни.
Липсата на ликвидност в световен мащаб води до намаляване и на преките
чуждестранни инвестиции, които до момента попълваха дупката в търговския
баланс. Счита се, че един от най-сериозните проблеми за икономиката ни е големият и увеличаващ се дефицит в търговския баланс.
Финансовата криза се отразява негативно във всички сектори на икономиката ни и върху реалните доходи на населението, но най-засегнати може би
ще бъдат финансовият сектор, строителството, цените на недвижимите имоти
и тежката промишленост.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДОСТЪП
ДО КИНОТО И ТЕАТЪРА
Светлана Такева

О

Светлана Такева – на 27 години.
Висше образование „Хореографска режисура”, три магистратури
„Хореографска режисура”, „Артмениджмънт”, „ПР и журналистика”, първа година учи специалност
„Право”. Председател на младежка ОПО „Арт” към район „Приморски”. Отношението й към културата и изкуството се базира на
дългогодишния сценичен опит като танцьор и водещ. Осемгодишен стаж като репортер в телевизия MSAT.

бикновено оправданието, че не се интересуваме от културния афиш на града си, е, че нямаме
време или че в него няма нищо интересно. Каква обаче е истината? Имат ли необходимост младите хора
от култура? Какво разбират те под тази толкова благозвучна дума?
Понятието култура трудно се поддава на определение. През 1952 Алфред Крьобер и Клайд Клъкхохн съставят списък с над 200 различни нейни дефиниции. Думата култура в много страни е свързана
с общественото разслоение. Тя често се използва по
отношение на предмети и дейности, предназначени
за елитарна употреба, например изискана кухня, модернистично изкуство. Понякога това се нарича висока култура за разлика от масовата култура.
Ако приемем, че култура означава и обществено разслоение, в България определено не страдаме от
липсата й. А думата култура има предимно елитарна
употреба. Но кой всъщност е елитът в нашата страна
и от чий интерес или пък от липсата му зависи дали
има, или няма култура в България? По-културни
ли са хората от елита и с какво биха се определили
така – с по-големи финансови възможности или с
родословното си дърво? И ако от елита не посещават
кино, театър, изложба и не четат книги, това означава ли, че хората извън тази прослойка също нямат
необходимост от култура? Напротив, но сякаш все
по-малко осъзнаваме нуждата от културни събития.
Особено ние, младите, активни и динамично развиващи се хора. За жалост дори по-възрастните, дарени
с млад дух, днес рядко се обръщат към културата, а тя
може да е опора, сила…
Къде търсят днес културни извори младите
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хора? В интернет, на телевизионния екран, в печатните издания… В интернет
наистина има немалко произведения на изкуството, но младите хора рядко ги
търсят целенасочено. Те използват компютрите или за да комуникират с приятели, или да открият нещо, което им е необходимо в учението или в работата.
Ако културата не потърси младите хора, те няма да намерят време за нея. А малките, все още ненаучените да търсят източниците сами, се нуждаят от помощ
и от провокация. Актьорите, танцьорите, творците могат да излязат от залите,
да влязат в пряк контакт с децата и подрастващите в учебните заведения, да ги
запознаят със същността на работата си, да ги заинтересуват. Организираните масови посещения на кино и театър според мен не са отживелица. От 100
човека публика, които са заведени на представление, поне 80% ще отидат пак.
Но важни са качеството на предлаганите продукти, адекватността им с днешните времена. Оправданието с липса на средства не интересува младите хора.
След като са гледали концерти на световноизвестни личности по телевизията,
те имат претенции и към родното творчество. Освен това те са израсли във времена, в които луксът е навсякъде – и в заведения, и в обществени сгради. Студ,
неудобство, дискомфорт – това е бич за днешната публика, която категорично
отказва да се подлага на изтезания.
Ще представя своите изводи от проучване, което проведох сред учениците
от ХІ и ХІІ клас на училището с най-много възпитаници (СОУ „Св. Климент
Охридски“ – 1446 души) във Варна. Анкетата обхвана 300 деца на възраст от 16
до 18 години. На въпроса „Колко често сте посещавали театрална постановка?“
– 120 от тях отговориха „Никога“. Да си спомним, че предходните поколения
масово посещаваха тетралните зали – „под строй“, но присъстваха, и на голяма
част от тях им харесваше и идваха отново. Около 70 деца отговориха, че са били
на театър през последната година поне 2 пъти, а отговорът на всички останали
е, че са били на театрална постановка един път в живота си, заведени от родителите си или от по-големи от тях приятели. Постановките, които са гледали, са
били с известни български актьори, познати от телевизионния екран и основно
от рекламите. Голяма част от децата споделиха, че са били на поне един от спектаклите на Нешка Робева или на шоуто „Комиците“ и отново биха ги посетили. Коледният детски спектакъл е разочаровал подрастващите с неадекватна за
времето мултимедия и „съшити с бели конци“ костюми.
Ситуацията с посещението на кината във Варна от млади хора е идентична.
Малцина са отново тези, които в последната година са гледали филм в кинозала. Причината обаче е различна и основно финансова. Цената на един билет за
кино е три пъти по-висока от цената, на която можете да се сдобиете с най-новия продукт на световната киноиндустрия на диск. Освен това тинейджърите
се снабдяват дори с филми, които още не са излезли на големия екран. Носталгията на възрастните по времената, в които са държали любимия човек за ръка
в кинозалата, не е присъща за младите, които предпочитат с компания да гледат филми на компютъра вкъщи. Всичко това не предполага по-добро бъдеще
на театралните и кинозалите в града. Подрастващите са малка част от младите
хора във Варна. За жалост обаче варненците в активна възраст (между 18 и 38
години) не проявяват много по-голям интерес към афиша на театъра. Извест-
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ните имена от малкия екран са единствената причина, която може да предизвика посещението им. Но все пак доста често гастролиращите представления
продават билетите си месец по-рано и залите са претъпкани. В заключение – не
можем да отречем усилията, които полагат българските творци. Ако се включат
и родните бизнесмени и корпорации, изкуството и културата ще бъдат на необходимото ниво и ще привличат все повече млади хора. А те трябва само да бъдат заинтересувани, за да поискат да посетят театралните зали и кинозалите.
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ДИСКУСИЯ
ЦИВИЛИЗАЦИОННИТЕ И
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИТЕ КРЪСТОПЪТИЩА НА
СЛАВЯНСКИЯ СВЯТ
Валентин Михайлов

Цивилизационна идентичност и
геополитически интереси

С

Валентин Михайлов – редовен докторант в катедра „Социално-икономическа география“ на СУ „Св. Климент Охридски“. Предстои утвърждаване от
ВАК на състоялата се през ноември 2008 г. защита на дисертационния му труд. Научните му
интереси са в областта на социалната география, регионалната политика, теорията и методологията на социално-икономическата география, на политическата география на страните
от Централна и Източна Европа. Автор е на над 10 научни статии и доклади, на десетки научно-популярни публикации и на
книгата „География на населението и селищата/кратък терминологичен речник“ (2006).
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ъставящите славянската етно-лингвистична общност народи са разделени по исторически, религиозен, социално-икономически и геополитически
признак. Отчуждаването на славяните едни от други според стари и нови различия и противоречиви
интереси е особено актуално след края на Студената
война, когато пространството на Източна Европа, заселено предимно от славянски народи, е подложено
на политико-географска, социално-икономическа и
културно-цивилизационна фрагментация. В периода на разпад на социалистическата система и край на
съветско-руската доминация на географската карта,
във външнополитическата реторика на славянските
страни и в националната памет на техните народи се
наблюдават динамични и значими за интердисциплинарни научни изследвания промени. Някои от тях
са предизвикани от стари национални вражди, замразени през почти цялата втора половина на ХХ в.,
когато славянските народи са поставени в униформата на социалистическия интернационализъм, а социално-класовият въпрос е извеждан на преден план,
пред етно-националния. Териториите на славянските страни се прорязват от психологическата бариера
между Западна и Източна Европа, от границите между Европа и Азия, между католицизма, православието и исляма, между латиницата и кирилицата, между
архитектурни и градоустройствени стилове, естетически вкусове и традиции и модели на човешко поведение, от стари и незараснали етнически конфликти
и териториални спорове.
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ДИСКУСИЯ
Създаването на многонационални славянски държави през XX в. или реализирането на романтични идеи за славянско единение от XIX в. приключват
с преждевременни и драматични раздели между вчерашните „братя“. Десетилетното съжителство не успява да създаде югославски, чехословашки или съветски народ1. В етническата лаборатория на Югославия не само че не се заличават многовековните религиозни, културни, политически, икономически и
психологически характеристики на населяващите я народи, но дори се раждат
няколко нови нации – босненските мюсюлмани, черногорците, македонците.
В сръбската научна литература могат да се срещнат публикации и за „шопска“,
„торлашка“ и други най-различни „нации“. В същия исторически момент, когато Западът се обединява и оставя в архива старите междунационални вражди,
в предимно славянския Изток на Европа протичат различни процеси. Нарасналото национално самосъзнание и национализмът след 1989 г. тласкат редица славянски народи към търсене на самостоятелен държавно-политически
живот. Онези от тях, които през социализма имаха свои национални държави
– България и Полша, бързо се измъкват от обятията на великия руски брат и
намират опора в евро-атлантическия свят и в негови основни структури като
ЕС и НАТО.
В новия геополитически и геоикономически ред славянските страни са изправени пред дилемата от какво да станат част – от евро-атлантическия Запад
или от руската Евразия. Опитите на остатъчна Югославия да защитава своите интереси и да води самостоятелна политика дават печални резултати. Вариант за някакъв по-различен път, например обединение на славяните в единен геополитически блок от държави или някаква нова форма на панславизма,
формиран въз основа на езиковата и етническата близост, към сегашния етап
изглежда немислим. Защо? Първо, през последните 20 години в страните от
Централна и Източна Европа е наложена интелектуална мода, която поставя
редица изкуствени прегради и предразсъдъци пред съвременното изучаване
на славянския свят. Тази мода в науката, публицистиката, политиката, че дори
и сред отделни представители на литературата и изкуството, натрапва тезата,
че славянски свят не съществува. Второ, в геполитически план той се свързва
с панславизма от средата на ХIХ в. – понятие, което се асоциира предимно с
експанзионистичните намерения на Русия. Срещат се и абсурдни становища,
които го отъждествяват с рухналия в Източна Европа комунизъм. В подобни
схеми славянството се вписва само като отживяло времето си, архаично и до
известна степен дискредитирано понятие. Категориите „славяни“, „славянски
свят“, „славянска взаимност“ и др. не се използват в международната политика,
нито пък са базов приоритет при самоидентификацията на отделните славянски народи с някаква наднационална общност. Нещо повече, днес славянството
не е фактор в международните отношения. Процесите на интеграция в ЕС и в
НАТО или реализирането на вековната мечта на славянските и източноевропейските народи да бъдат като Запада и да изменят своя цивилизационен код
са съпроводени с масова експлоатация на културно-историческия фактор за
политически и икономически цели. Измислят се всевъзможни, предимно псевдонаучни аргументи в подкрепа на предложението по-голямата част от принад-
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лежащите към славянството народи да бъдат поставени в рамките на европейска, либералнодемократична, централноевропейска, западна, евро-атлантическа
или някаква подобна идентичност. При разглеждането на наднационалната
специфика на славянските народи от Балканския полуостров (Югоизточна Европа) те се експонират преди всичко като балканци (между които безспорно
има множество общи културни черти), т.е. като съставящи най-близка общност с гърците, румънците и албанците, че дори и с турците.
Обяснението на посочените тенденции не може да бъде пълно, ако се игнорира спецификата на научния, политическия и интелектуалния контекст, в
който се развиват съвременните славянски страни. В нашата епоха е налице
небивал интерес към геополитическата проблематика, която преживява ренесанс, и към цивилизационните теории, които са една от централните теми в
обществените науки. Именно при техния контакт възниква сложният въпрос
за съотношението между проникващите една в друга категории на културноцивилизационна идентичност, геополитическа ориентация, геополитически и
геоикономически интереси. Много често първата служи за употреба (или злоупотреба) при обосновката на конюнктурни военноотбранителни, политически
и икономически аспирации на отделните славянски страни. Но границата между променящите се геополитически интереси на държавите и на техните съюзи
и по-устойчивите във времето цивилизационни характеристики на народите
е много трудна, почти невъзможна за дефиниране. Тези въпроси, вълнуващи
десетки учени, имат особена сила сред славянските народи – част от тях никога преди разпада на социалистическата система не са имали свои национални
държави, които трябва да избират и да обосновават свой външнополитически
курс и да формулират дългосрочни геополитически приоритети. А тук неизбежно се намесват и въпроси за историческото минало и народните традиции,
за културно-цивилизационната идентичност и така нататък.
Идеите на С. Хънтингтън2 за сходство между геополитическите блокове
от държави и големите световни цивилизации стимулират научните умове в
търсенето на нов интердисциплинарен синтез, в който се раждат идеите за цивилизационната геополитика. През 2004 г. украинският философ Вл. Дергачов
издава обемиста монография под същото наименование и дефинира цивилизационната геополитика като „геополитика, която преодолява традиционната
ограниченост на географския и икономическия детерминизъм за сметка на
разширяването на набора от базисни фактори, определящи поведението на
държавите на международната арена. За разлика от формационния подход тя
се опира на устойчивостта на културно-историческите кодове и архетипове“3.
За тенденциите на „завръщане на културата в геополитическия дискурс“ след
края на идеологическото противостоене и на двуполюсния свят писа и покойният български географ проф. Марин Бъчваров4.

Белезите на славянската близост
Съществуа ли славянски свят и на кои елементи се крепи близостта на славянските народи – на расов, на етно-лингвистичен, на културно-психологичес-
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ки, на геополитически, на исторически? Къде освен в езика може да намерим
убедителни доказателства за тяхното единство – в геополитически концепции
от отминали епохи, на съвременната политическа карта на Европа, в непопулярни днес убеждения на славянски учени и интелектуалци, в националната
памет на славянските народи?
Най-важният елемент, обединяващ всички славяни – езикът, е най-монолитният и най-трудно поддаващ се на исторически промени, за разлика от
конюнктурната военноотбранителна и политическа ориентация на държавите. Етно-лингвистичната близост на славяните е факт, който не може да бъде
оспорен и победен с аргументите на политическата пропаганда, на временните отбранителни или търговски интереси. Както обаче показва историческата
практика, без обединение на идейно-политическо равнище славянската общност днес е обречена да остане непостижима. Единственият период в историята, когато славянските страни и народи попадат в един военноотбранителен,
политически и социално-икономически блок, е втората половина на XX в. След
залеза на неославизма в началото на века славянската идея е възродена по времето на Втората световна война, когато редица славянски народи са подложени
на политика на физическо изтребление от германския нацизъм. През декември
1946 г. в Белград е проведен славянски конгрес. Създадени са Общославянски
комитет и национални комитети в отделните славянски страни, но тяхната дейност скоро е преустановена. И. Баева посочва, че след разрива в отношенията
между Тито и Сталин „розовият период на славянското единство продължава
твърде кратко – до средата на 1948 г., когато е извършено първото разделение в
новия политически съюз“5. Освен това да не забравяме, че единството на славянския свят след Втората световна война не е постигнато изцяло вследствие
на езиковата и етническата близост или поради чувствата за братска славянска
взаимност, а чрез идеологията на социалистическия интернационализъм, който далеч няма за непосредствена цел обединението на славянските народи. В
самата Европа зоната на съветско влияние обхваща страните, разположени на
победоносния път на Червената армия към Берлин, част от които не са славянски.
Общославянското съзнание и сходните черти в поведението на славянските народи по традиция се свързват с колективизма, с преобладаването на
духовното над материалното, на емоционалното над рационалното, с липсата
на агресивност, с миролюбивостта и любовта към музиката, веселието и празненствата. „Общославянският характер“ винаги е представян като антипод на
характера на народите, преди всичко германските, от Централна и Западна Европа. Говори се също така за цивилизационна и икономическа изостаналост,
за липса на точност и педантизъм, за неорганизираност, наивност, комплекс за
малоценност спрямо германските и романските народи, за вечен стремеж към
догонване, към копиране на икономически, политически, организационно-управленски, архитектурни и други модели, създадени от народите на Западна
Европа. М. Бакунин например твърди, че немците имат в своята кръв, в своите
инстинкти склонност към държавен ред и дисциплина, докато славяните живеят и действат под влиянието на други качества6. Непреодоляното чувство за
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икономическо и културно изоставане и извечната амбиция за догонване на Запада са силно вкоренени в идеите на западничеството – едно от направленията
в руската обществена мисъл от 40-те–60-те години на ХIХ в., антипод на славянофилството. Западът се възприема като образец за цялото човечество, докато
за основна особеност на Русия се смята нейната изостаналост, която трябва
да бъде преодолявана чрез ревностно усвояване на постиженията на Запада в
науката, техниката, правото, управлението, икономиката.
Според Е. Александров „Битието на славяните на рубежа на конфликтни
геополитически пространства (меридиана Балтика–Черно море) обуславя възникването на своеобразна буферно-адаптивна и едновременно с това апостолска психика. Честите завоевания, анексии, поробвания, въпреки саможертвената съпротива, са за славяните привична историческа обстановка.“7 Взирайки
се в огледалото на националната идентичност и на собствената историческа
съдба, всички славяни откриват в отражението си по нещо „специфично“, „своеобразно“, „уникално“, „неповторимо“. Например представата за „уникалното“
и „неповторимото“ географско положение на собствения народ и страна, които са „мост между Изтока и Запада“ и затова на плещите им тегне уникална
историческа и цивилизационна мисия. Тази визия за кръстопътното географско положение и за неговата роля в специфичната съдба на народа присъства в
учебниците по география на всички славянски страни – от Полша до България,
от Словения до Русия. За общославянска категория, която не знае нито териториални, нито времеви граници, се приема и страданието (Н. Н. Клочко). „В
различни периоди на историята епитетите „скърбяща“, „плачеща“, „многострадална“ са приложими към всяка страна от Славия.“8
Славянските страни и народи днес притъпяват и не експонират славянските си корени, а с ентусиазъм копират от културата, политическата организация и икономическите модели на Запада. Младите хора от славянските страни
общуват помежду си предимно на английски език. В духа на епохата повечето
славянски народи – словенците, хърватите, поляците, чехите, българите и др.,
търсят своето наднационално самоопределение преди всичко като европейци.
Най-тиражираните учени и интелектуалци развиват тези за „завръщането в
Европа“ или „там, където винаги сме били“, което в прав текст означава в света
на западноевропейските народи. Но за разлика от словенците, чехите, лужичаните, хърватите, до голяма степен поляците и словаците, българите например никога не са били част от Запада на Европа и от специфичната цивилизация на романските и германските народи. Но докато поляците, които са си
извоювали образ на един от най-привързаните към традициите на западното
християнство европейски народи, се опитват да обосноват, че цивилизационно
са по-близки до доминираната от германците Централна Европа, самите германци едва ли някога са изпитвали съмнение, че цивилизационно поляците са
много по-близки до Русия, отколкото до тях. Чешкият писател М. Кундера не
скрива разочарованието си, че в Париж го смятат за чужд: „През 60-те години
напуснах моята страна и отидох във Франция, където удивено открих, че съм
„източноевропейски изгнаник“. За французите моята страна беше част от Европейския ориент.“9 В книгата си „Изобретяването на Източна Европа. Карта-
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та на цивилизацията в съзнанието на Просвещението“ американският историк
Лари Улф дава стотици примери как по времето на европейското Просвещение
английски, френски, немски и други западноевропейски дипломати и пътешественици възприемат Източна Европа като чужда, нецивилизована, варварска
територия10. Под прицела на тяхното критично перо често попадат и гордите
католически славяни от Централна Европа, които иначе твърдят, че „поне от
1000 години сме част от западноевропейската цивилизация“.
Клочко публикува оригинално изследване на етноцентричните митологеми в съвременното колективно съзнание на славянските народи. Според него
етноцентричните (етнонационалистическите) версии на славянската история,
идеите за мегаломания са заразителни за много славянски държави. Докато
съвременният политически и културен климат в Европа приглушава национализма, обобщената славянска Megale idea, актуализирана в колективното съзнание, е проявление на болестта на славянския дух, самоповторение на тясната
национална гордост. „Културната мегаломания на славянските народи корелира с всеславянския културно-просветителски месианизъм. Например идеята
на Ян Колар за славяните като избран народ, призван да обнови европейската
цивилизация.“ Клочко дава примери за национална мегаломания на славяните
с концепции от типа „Москва–Трети Рим“, „Велика Сърбия“ или митологемата на „Великото начертание“ на Илия Гарашанин, „България на три морета“,
етноцентричните версии за спасението на Европа от татаро-монголското и от
турското иго. Към този списък можем да добавим и полската идея за „Полша
от море до море“. В подобен дух са още митът за превъзходството на полското шляхтическо просвещение над руското, амбициозните идеи за културното
превъзходство на чехите над словаците и противостоящият им позитивен автостереотип за честта от откриването на света на славянската идея, споровете за
културното и политическото старшинство между хървати и сърби.
Но докато самите славяни често търсят и вадят на показ аргументи за това
какво ги разединява и защо не трябва да се говори за славянска близост, в западните страни на славяните се гледа като на единна, специфична регионална
етно-лингвистична общност. Например в университетите на Великобритания,
САЩ, Япония и други страни са разпространени т.нар. Slavic Studies, в които се
изучават не само езиците, а и историята, литературата, материалната и духовната култура, политическата организация, религиозните традиции и други характеристики на славянските народи.

Антагонизмите на славянството
Историята на отношенията между славянските страни и народи далеч не
е само поредица от идеи за обединение, били те под името панславизъм, австрославизъм, неославизъм или югославизъм, и от съвместни борби против татаро-монголски, турски или германски завоеватели. Само в летописа на отминалия XX в. са запечатани десетки ужасяващи и позорни страници, белязани
с омраза, насилие, разчистване на сметки между отделните славянски народи.
Те са характерни за българи и сърби, руснаци и поляци, поляци и украинци, за
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хърватските усташи и сръбските четници, които се преследват едни други дори
в емиграция в Съединените щати, Латинска Америка и Австралия. По време на
полско-съветската война от 1920 г. загиват 231 987 души от съветска страна и
между 100 и 200 хил. от полска, а при навлизането на Червената армия в Източна Полша през 1939 г. са пленени около 240 хил. полски военнослужещи11. Друг
трагичен пример е клането на 40 хил. цивилни поляци от военни формирования на украинските националисти през 1943 г. в областите Волиния и Галиция.
Също по време на Втората световна война в окупираните от немците славянски територии действат съставените от славяни СС дивизии „Галичина“, „Беларусь“, „Роланд“, „Варяг“ и др. В марионетната Независима хърватска държава
усташите създават мрежата от концентрационни лагери „Ясеновац“ на р. Сава.
С най-свирепи способи са ликвидирани десетки хиляди сърби, роми, евреи,
хърватски комунисти, но преди всичко православни сърби. Хиляди страници
са изписани и за Катинската трагедия от началния етап на Втората световна
война, за смазването на Пражката пролет през 1968 г. от войските на Варшавския договор. Освен сухите статистически данни за взаимните етнически чистки между сърби, хървати и босненски мюсюлмани от 90-те години на миналия
век все още могат да се видят и незаличените следи от жестоките братоубийствени сблъсъци във Вуковар и Сараево, в Горажде и Мостар и в десетки други
градове и селища на бивша Югославия.
Клочко с право отбелязва: „В началото на третото хилядолетие линиите
на основните политически и културни антагонизми в Европа се разполагат основно на картата на Славия, като се демонстрира нездравината на митологемите за славянско единство.“12 Основните различия между славянските народи,
формирани през вековете по линията католицизъм–православие, латиница–
кирилица, Изток–Запад, Европа–Евразия, са обект на многобройни анализи и
интерпретации. В концепцията за сблъсък на цивилизациите на С. Хънтингтън славянството е пресечено от границата на две цивилизации (западнохристиянската и православната) и следователно то не формира собствена цивилизация. Ако трябва обаче да определим мястото на Босна и Херцеговина, чието
население е славянско, но поделено по конфесионален признак между босненските мюсюлмани, православните сърби и хърватите католици, ще изпитаме
неимоверни усилия да поставим еднозначно тази страна в един от цивилизационните кръгове на Хънтингтън.
Когато става дума за славяни и славянско взаимодействие, най-често не
се вземат предвид всички народи, говорещи на славянски езици. В Русия например понятия като „славянски свят“, „славянско единство“, „братя славяни“
се употребяват най-вече за русите, украинците и беларусите и евентуално за
православните славяни от Балканите – българи, сърби, македонци. Това отграничаване по религиозен признак е един от вредните комплекси в народопсихологията на православните славяни. Той гласи, че истинската славянска религия
е православието, а славянските народи, приели католицизма и оказали се под
влиянието на романо-германския свят, „в значителна степен са изгубили от
славянската си същност“, както можем да прочетем в разработките на някои
съвременни автори. Сред тях е влиятелният геополитик-евразиец Ал. Дугин
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(2001)13. Той е на мнение, че интегрираните в католическата сфера славяни съхраняват специфичните черти на славянските народи – езика, особената съзерцателно-интуитивна психология, емоционалността, страстността и т.н., но се
изразяват съвършено различно, възпроизвеждайки общи за европейците културни форми. Като се опира на тези свои разсъждения, той обособява славяните в две големи групи – европейски (католически) и евразийски (православни),
поделени от историята в два цивилизационни ареала, за които е характерна
различна степен на съхранение на славянската идентичност. Въпросната тема
интерпретират и други автори от православнославянските страни. Например
С. Хотунцев припомня думите на В. Н. Леонтиев, че „чехите са немци, преведени на славянски език“. Този руски историк дори нарича „квази“ или „псевдославяни“ чехите, лужичаните и словенците, тоест народите, които населяват
земи, принадлежащи към „цитаделата на германството“ Централна Европа. Хотунцев заклеймява с етикета „параславяни“ поляците, словаците, кашубите и
хърватите, които също са привързани повече към неславянска Европа и са част
от „санитарния кордон“ на „келто-романо-германската цивилизация“14.
Подобни мнения за славянството се основават на тенденциозен православо-центризъм. Няма обаче единно мнение по въпроса какво точно е общославянска идентичност и не бива да се приписва с лека ръка на част от славянските народи нейната „загуба“. Психологията на католическите славяни също не
е пощадена от подобни комплекси, подхранвани от негативния образ, с който
традиционно се възприемат православните народи, най-вече руснаците. За тях
славяните, приели гръцкото православие и намиращи се на контакта на Европа с Азия, били пък поазиатчени и изгубили част от европейската същност на
славянството. Ако използваме схемата на Ал. Дугин, към тях следва да бъдат
отнесени източните и повечето от южните славяни, изповядващи източното
православие и попадали в миналото под политическата власт и културното
влияние на татаро-монголите и турците. През XIX в. полският етнограф Францишек Хенри Духински развива теза, според която руснаците не са славяни,
а наследници на монголите. Александер Качоровски припомня на читателите
на „Нова Източна Европа“, приложение на католическия „Tygodnik Powszechny“,
как „популярният предразсъдък гласи, че руснаците са отделна раса, единствено външно напомняща европейците, но имаща повече общо с азиатците“15.
Влиятелният чешки писател и интелектуалец Милан Кундера, увличайки се в
своята антисъветска и антируска неприязън, отрича съществуването на славянско единство, очевидно пренебрегвайки историческите факти, според които
родоначалници на всеславянските идеи и на панславизма са именно неговите
сънародници, чешки мислители от началото и средата на XIX в. „Макар да има
лингвистично единство между славянските народи, няма славянска култура,
няма славянски свят… културата на чехите, както и на поляците, словаците,
хърватите или словенците (и, разбира се, унгарците, които въобще не са славяни) е изцяло западна: готика, Ренесанс, барок, близък контакт с германския
свят, борба на католицизма срещу Реформацията. Никога нищо общо с Русия,
която е далечен и друг свят. Само поляците са живели в пряко взаимоотношение с Русия – взаимоотношение на смъртна борба“, пише М. Кундера16. Но в
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едно от последните си произведения дори и той достига до заключението, че
днес Централна Европа представлява само едно неуспяло копие на Запада17.

Славянските страни в новата политическа
география на Европа
Териториите в централните, източните и югоизточните части на Европа,
заселени от славяни, са относително хомогенно, макар и на места прекъсващо
се географско пространство. Южнославянските народи и страни нямат пряк
контакт със западните и южните славяни от Австрия, Унгария и Румъния, чиито народи принадлежат към други езикови клонове. Съвременният териториален обхват на ареала, заселен от славянските народи, е формиран главно в резултат на промените в политическите граници и на миграциите на население в
крайната фаза и непосредствено след края на Втората световна война. Вдъхновените от вековния Drang nach Osten нацистки водачи не успяват да разширят
„жизненото пространство“ на германския народ. Ефектът е обратен. Само за
месеци през 1944 и 1945 г. западната граница на разпространение на славяните
се измества с няколкостотин километра в западно направление. Дегерманизирани са огромни части от днешна Западна Полша и от Чехословакия. Такава е
съдбата и на векове доминираната от германците Източна Прусия, поделена и
заселена от руснаци (които заемат нейните северни части – днешна Калининградска област) и поляци (заселили южните й части).
В най-новия етап на своята история славянските страни и народи навлизат
в началото на 90-те години на ХХ в. През този период геополитическата, геоикономическата и геокултурната фрагментация на пространствата, населявани в
преобладаващата си част от славяни, се определя от няколко фундаментални
предпоставки с общоевропeйски и глобален характер: разпадането на социалистическата система и на СССР, отслабването на влиянието на Русия–Евразия
в европейските дела, разширяването на ЕС и НАТО в източна посока, глобализацията на икономиката и засилването на взаимозависимостта между отделните национални държави. Изброените процеси разширяват влиянието на Запада
в славянските страни и налагат неговите политически, икономически, финансови, законодателни модели, масова култура, потребителска психология. Реалното въвличане, или нека бъде – доброволното и осъзнато присъединяване, на
страните на западните и на повечето от южните славяни към най-мощните и
влиятелни организации, творения на либералнодемократичния Запад – НАТО
и ЕС, протича паралелно с насаждане на антируски и антиславянски настроения сред тези народи. Според преобладаващите оценки на геополитическите
експерти днес Чехия и Полша, Словения и Хърватия, България и Македония
изпълняват функцията на „санитарен кордон“, подчинен на Запада, или буферна зона между геополитическите пространства на Запада и Русия–Евразия.
Един от най-значимите резултати от геополитическо естество, причинен
от краха на социалистическата система, е прекрояването на политико-географската карта на бившия социалистически блок в Източна Европа. То обаче не
е еднократен и безполезен акт, а драматичен процес, продължил с обявената
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от Косово независимост (на 17.ІІ.2008 г.). С отделянето на Черна гора от Сърбия през май 2006 г. броят на славянските държави (с преобладаващ славянски
етно-лингвистичен елемент в структурата на населението) се покачва на 13.
Да припомним, че съвсем до неотдавна – в края на Студената война, броят на
страните, в които титулна позиция заема славянски народ, е едва пет – СССР,
Полша, Чехословакия, България и Югославия.
Според най-разпространените днес концепции славянските страни принадлежат към три макрорегиона – Централна, Югоизточна (Балкански регион)
и Източна Европа, като в геополитически план първите два са привлечени в
орбитата на атлантическите страни. Тези макрорегиони, обявени за „културноисторически“ и служещи на мнозина интелектуалци и учени от славянските
страни да търсят корените на идентичността на своя народ, възникват върху
отломките на монолитния до 1989 г. източноевропейски социалистически блок.
Милан Кундера, а редом с него и Вацлав Хавел, Адам Михник, Чеслав Милош,
Дьорд Конрад и други интелектуалци от Чехия, Полша и Унгария се сочат като
възродители на идеята за специфичния културно-исторически регион Централна Европа, който бил обезличен по времето на социализма, но той не е чисто
славянски. Тази Централна Европа по история, религия и дух е по-близка на
Запада, отколкото на православния и доминиран от Русия Изток.
През XIX в. потисканите в чужди и враждебни на тях империи славянски
народи виждат спасителната формула за своето бъдеще в съюз и под покровителството на Русия – единствената тогава независима славянска държава. В
края на ХХ в. историята се разпорежда по начин, съвършено различен от епохата, когато панславизмът и романтичните идеи за обща славянска идентичност са широко разпространени сред повечето славянски народи. Влизащите в
състава на Югославия и Чехословакия славяни се стремят към обособяване в
собствени национални държави и към интегриране в демократичния западен
свят, доскорошен идеологически враг. Това означава и стремеж за скъсване на
геополитическата зависимост от Москва, от която един по един се отдръпват
почти всички приятели и съюзници. В края на ХХ в., изпадайки в дълбока политическа, икономическа и морална криза, руското общество не е в състояние
да се изправи на крака и да предложи на славянските и източноевропейските
народи по-привлекателен и по-конкурентен проект от евро-атлантическия.
Мултинационалните държави на славяните се разпадат по различни механизми, различни са и последствията от това върху съвременните политически
отношения и културни връзки между вчерашните „братя“. В началото на XXI в.
единственият държавно-политически съюз между славянски народи е съюзната държава Русия–Беларус. Аспирации за присъединяване към нея проявяваше
остатъчна Югославия в лицето на Сърбия и Черна гора (както и Приднестровието след референдума през 2006 г.), при това на най-високо държавно ниво.
Но днес тази идея от времето на противопоставянето с НАТО и Запада през
1999 г. изглежда безвъзвратно отминал миг. Освен това сред сръбските граждани преобладават проевропейските настроения и желанието за присъединяване
към ЕС, въпреки че Русия е основният застъпник на сръбската кауза в международния диалог за регулиране на конфликтите в бивша Югославия, в частност
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за решаване на Косовския въпрос. Неправославните словенци и хървати, босненските мюсюлмани и косовските албанци намират опора на своите стремежи
за независимост в лицето на неславянския Запад и на някои ислямски страни,
докато Русия се нагърбва с покровителство на сръбските интереси.
Версайска Югославия е в значителна степен продукт на атлантизма, създадена е с подкрепата и в съответствие с тогавашния баланс на европейските сили
и с интересите на Франция, Великобритания и САЩ. До началото на Втората
световна война страната не поддържа дори търговски връзки със СССР. Седемдесет години след създаването й, по ирония на историята, разпадането на втора
(социалистическа) Югославия се стимулира и подстрекава също от силите на
атлантизма, към които вече е присъединена и Германия. Хърватският народ,
излъчил видни дейци на югославизма, жадува за независимост от „доминираната от сърбите федерация“ и за окончателно скъсване с „великосръбския хегемонизъм и шовинизъм“.
Жестоката гражданска война от 90-те години, причинила 200 хил. жертви,
за десетилетия, а може би и завинаги замразява романтичните идеи за „братство“ и „единство“ между южнославянските народи. Антисръбските настроения са фундаментална характеристика на хърватския национализъм и днес
омразата към всичко сръбско в тази красива адриатическа страна трудно би
могла да бъде описана. Хърватите всячески се стремят да изтъкват своята централноевропейска идентичност, близостта си с унгарци, австрийци и словенци
и да спазват цивилизационна дистанция спрямо всичко югославско, сръбско,
балканско. В Хърватия се провежда активна политика за „чистота“ и „хърватизация“ на езика, наричан до неотдавна хърватско-сръбски (от хърватите) и
сърбохърватски (от сърбите). В страната се организират конкурси за „най-хубава нова хърватска дума“. Според лингвисти процесът на навлизане на нови
думи и на граматически промени в хърватския език е толкова интензивен, че с
всяко ново поколение представителите на сръбския и на хърватския народ ще
изпитват все по-големи затруднения при общуване.
В геополитиката на Източна и Югоизточна Европа през 90-те години на
XX в. Сърбия се утвърждава като втори най-близък съюзник на Русия след
Беларус. Външнополитическата и външноикономическата изолация и протегнатата от Белград ръка са от своя страна исторически шанс за Кремъл да възстанови част от изгубеното си влияние на Балканите. Сръбските национални
интереси (по време на юговойните, на Косовската криза от 1999 г., на проблема
с признаването на независимостта на държавата Косово) в международен план
са защитавани предимно от Русия и затова сред значителна част от сръбския
политически елит преобладават проруски външнополитически симпатии.
Но между тези настроения на елита и интересите и надеждите на гражданите има чувствителни разминавания. Всеки, който познава по-задълбочено
и по-непосредствено народопсихологията на сръбския народ, е имал възможността да се убеди, че истински пламенните русофили сред сърбите са сравнително малко. Освен това русофилството (било то в духовен или в геополитически смисъл) е с далеч по-скромни традиции и с по-ограничен обществен
потенциал, отколкото, например, в България18. Това не убягва и на Г. Игич в

128

бр. 11/12 – год. XI

ДИСКУСИЯ
неговия сравнителен анализ на геополитическите позиции на българите и
сърбите19. Според историка И. Вукчевич „в Сърбия никога не е съществувала
голяма заинтересованост за панславизма, въпреки че сърбите са хранели приятелски чувства към славянските народи, но те не са виждали разрешаването
на своя национален въпрос изцяло в рамките на това движение“20. „Въпреки
че съществува системен опит сърбите да бъдат представени като руски агенти
в Европа, не съществува никаква документация за това, дори и най-големите
неприятели на Русия са виждали сърбите като независима сила в Европа.“
Сред сръбските граждани категорично доминират проевропейски очаквания и желание за присъединяване към ЕС. Сърбите мечтаят за мирен живот, за
свободно пътуване в европейските страни и за жизнения стандарт, който имаха преди 20 години. Повечето наблюдатели са категорични, че през 90-те години всичко това се изплъзва поради вярата в умиращата югославска идея. Това
е капанът, историческата заблуда, в който недалновидно попадат държавното
ръководство и по-голямата част от сръбския народ. Трудно е да си представим
как точно би изглеждала страната днес, ако в началото на прехода бе обявила
независимост, бе приела свои национални символи, бе формирала своя войска
и държавни структури и бе предприела курс за равноправно сътрудничество с
бившите югорепублики вместо да мечтае и да се бори за „братството“ и „единството“ на бившата федерация (често пъти не с най-добрите средства и като се
крият тяснонационалистически цели под подобни лозунги).
По-трудно предвидима е ситуацията в Украйна – втората по площ и по
брой население след Русия, но и с едно от най-ниските равнища на жизнен
стандарт сред славянските страни. В нея както проруското, така и антируското
се проявяват в далеч по-остри форми, отколкото в Сърбия. Значителният дял
на руснаците и на рускоезичните украинци, съседното географско положение,
тясната историческа обвързаност, енергийната и икономическата зависимост
от Москва са фактори, които натежават в полза на славяно-руската ориентация.
Силни са позициите и на демократична и проевропейска, или „оранжева“, Украйна, която тегли страната на Запад и към членство в НАТО. Но тези аспирации не са свързани с отричане от славянската и православната идентичност на
страната и с претопяването й в някаква „европейска“ цивилизация с ценности,
създадени и утвърдени сред народите на романо-германска Европа. Св. Денисенко твърди, че „извън всякакво съмнение славянската идея е продуктивна за
украинската държава и общество“, макар засега Украйна да остава в числото на
„неопределилите се по отношение на свой интеграционен вектор“. Независимо
от европейския избор на държавното ръководство значителна част от гражданите все още не са готови за присъединяване към Европа, причината за което е
очевидна: западният вектор стереотипно се разглежда сред част от населението като алтернатива на сътрудничеството с Русия и като възможна причина за
влошаване на отношенията с нея21.
Най-интензивните процеси на интеграция в неатлантическа Европа (в
геополитическия смисъл на понятието) се осъществяват между две сродни
славянски страни – Русия и Беларус. Тя протича в икономиката, отбраната и
сигурността, в социалната политика, науката, културата, образованието, външ-
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ната политика. Държавният секретар на обединението Павел Бородин твърди:
„Равнището на интеграция между Русия и Беларус е много високо, ние реално решаваме такива задачи, които по същество и по съдържание са уникални за постсъветското пространство.“22 Бородин привежда факти за високото
равнище на интеграция в икономическата и отбранителната сфера. Например
топливно-енергийният комплекс е интегриран 95%, машиностроенето – 85%,
селското стопанство – 65%, строителството – 80 процента. Двете страни имат
обща държавна граница, войска, орган, който координира обща външна политика. Наред с това функционира и обща система за противовъздушна отбрана.

Изводи и обобщения
Тази публикация има концептуален характер и не претендира за изчерпателно разглеждане на предлаганата проблематика, която е една гигантска и
сложна мозайка от противоречия. Но системният поглед към съвременната
геополитическа еволюция на страните, към някои традиционни и съвременни
оценки и самооценки за културно-цивилизационната специфика на славянските народи ни позволява да направим няколко важни обобщения.
– В началото на третото хилядолетие повечето страни на западните и на
южните славяни са интегрирани в политическите, военните, икономическите,
финансовите структури на евро-атлантическия свят. Въпреки срива на икономическите, политическите и културните връзки между Русия и останалите
славянски страни след разпада на социалистическата система, протича процес
на постепенна нормализация на прагматични основи, с изчистване на идеологическите предразсъдъци, макар че все още тези отношения са силно опетнени
от непримирими взаимни исторически претенции.
– При съвременното изучаване на славянските народи, на политическото,
икономическото и културното им развитие продължава безплодната традиция
да се използват предимно субективни подходи. Те се прилагат както от онези,
които защитават и възхваляват „славянското единство“, така и от славянофобите и яростните противници на идеите за близост (били те политически или
културно-исторически) между славяните.
– Все още не е конструирана версия на славянството, която да синтезира в
хармонична и непротиворечива сплав всички ценности на славяните, формирани в романо-католическа или източноправославна цивилизационна среда.
През 90-те години на XX в. най-широко разпространение по отношение на цивилизационната принадлежност на славянските народи (извън бившия СССР
и донякъде – сред украинците) получават концепции и представи за неделимостта им от Европа и от „европейските ценности“, колкото мъглява и неясно
формулирана да остава тази модна категория.
– Днес идеята от XIX в., изповядвана от Н. Данилевски и от други мислители, за всеславянски съюз остава умозрителна и утопична, както всъщност
мнозина са гледали на нея и тогава. Подобни идеи са изключително непопулярни сред интелектуалните елити на славянските народи, ако изключим Русия,
Беларус и отчасти Сърбия и Украйна.
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– Независимо от ограниченото си разпространение славянската идея съществува и се трансформира съобразно със специфичните политически, икономически и културни условия в Европа и в света в края на XX – началото
на XXI в. Сега единствен пример за държавно-политическо и икономическо
обединение на славянски страни е съюзът между Русия и Беларус. Укрепването
и развитието му в бъдеще не е изключено да доведе след себе си интегриране
и на третата източнославянска страна – Украйна, но това зависи от трайното
й самоопределение и ориентация – към ЕС и НАТО или към Евразия. Везните
на развитието на руско-беларуския съюз е по-вероятно да се наклонят в източна евразийска посока, където се осъществяват динамични интеграционни
процеси, отколкото към славяните на запад и югозапад, за момента привлечени
в евро-атлантическите геополитически структури.
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Калина Тасева
ИЛИНДЕН – МЪЖЕТЕ
Маслени бои, платно, 140/120 см, 1978
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КУЛТУРА
ВРЪЩАНЕ КЪМ „ИСТИНИ С ТРАЙНО И
НЕПРЕХОДНО ЗНАЧЕНИЕ“
Слово при откриване на изложбата на
Калина Тасева – 28 октомври 2008 г.
Светлин Русев

П

Светлин Русев – академик, професор в Художествената академия. От 1973 до 1985 г. е председател на Съюза на българските художници. През 1985–1988 г.
е директор на Националната художествена галерия. Член е на
Есенния салон в Париж и на салона Ника-Кей в Токио. Член на Академията за изкуство в Русия. Картините му са в музеи и частни
колекции по света. Самият той
е колекционер на картини и е дарил голяма сбирка на родния си
град Плевен.
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риятели, колеги и почитатели на Калина Тасева,

Не знам Калина колко изложби е откривала, но,
по силата на някакъв взаимен абонамент, мисля, че
повечето, да не кажа всичките, не минаха без мое
участие. Не знам дали поради обстоятелствата, дългогодишната ни взаимна работа в някогашния Съюз
на художниците, приятелски или чисто творчески
пристрастия, но и с тази нейна най-сериозна изложба не се разминахме. Разбира се, пристрастията не са
най-добрият критерий, но когато зад тях стои художник като Калина Тасева – могат само да ни разкрият
съществени страни, неуловими за хладния наблюдател. Извън творческата страна има и една друга – определено лична, през която не мога да не погледна на
изкуството й. Във време, в което за определен период
се поставиха на изпитания приятелските, моралните
и чисто човешки качества, когато повечето от мъжете
(с две-три изключения) казаха Да, а знаеха, че истината е Не – Калина Тасева и Бистра Прахова показаха, че достойнството не е чуждо на художника. В личен план за мен това беше вяра изобщо в човека, но в
чисто творчески план, мисля, че това дефицитно понятие, достойнството, се оказа качествена особеност
и на изкуството на Калина. Едно изкуство, достойно
като гражданска позиция, достойно като човешко
вълнение и не по-малко – достойно като творческа
убеденост в трайните пластически стойности.
Все по-малко са художниците, за които можем
да кажем, че имат свой Път, свързан с вътрешния
живот и качествата на личността. Повечето отдавна живеят в представите ни като част от историята
бр. 11/12 – год. XI
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Калина Тасева

на съвременната ни пластическа култура. Малцината, които не само останаха
между нас, но продължават съзидателната си творческа дейност, надживели
превратностите на времето, е все по-трудно да ги включим в конюнктурния
хаос на съвременната арт действителност. Всяка тяхна поява в определен смисъл е знакова за духовния смисъл на поведението на художника.
В една проява, колкото ретроспективна, толкова и съвременна, Калина
Тасева ни връща към истини с трайно и непреходно значение. Истини, които,
преди да бъдат картина, са вълнения, родени от една драматична национална
съдба. Нещо сюблимно и патетично има в тази баладична живопис от странни
мъже герои и жени, пробудени от разсъмването на свободата, в тези романтични пейзажи, с тежки като нощта облаци и черни кипариси, които разговарят със Създателя, в тези портрети – напрегнати и експресивни, родени някъде
между историята, илюзиите и суровата делничност... Едно изкуство, ритуално тържествено, вътрешно напрегнато и тревожно, живее в света на някакво
странно равновесие между реалното и иреалното, между статиката и динамиката, между възрожденското начало и духа на съвременната експресия – изкуство на потиснати страсти и овладени пристрастия, на много човешка мъка и
сурова надежда. Към подобно изкуство всеки може да има своите изисквания,
да го приеме или отхвърли, но не може да мине безразличен покрай него. А във
време на бездуховност и компютризирана човешка чувствителност – това не
е малко! Докосната е най-важната струна на човешката взаимност – нейната
духовност!
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Калина Тасева
МАКЕДОНСКИ ПЕЙЗАЖ С КИПАРИСИ
Маслени бои, платно, 89/116 см, 2002
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Калина Тасева
ИЛИНДЕН – ЖЕНИТЕ
Маслени бои, платно, 160/230 см, 1978
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КУЛТУРА
НА ПÒВРАТКИ
КЪМ ВАПЦАРОВ В 2008 ГОДИНА
На проф. Чавдар Добрев
по случай 75-годишния му юбилей
Петър Велчев

Петър Велчев – поет, литературовед, преводач на поезия.
Доктор по филология, старши
научен сътрудник в Института за литература при БАН. Автор е на тринадесет стихосбирки, четири книги литературна
критика, естетика, сравнително литературознание, пет сборника поетични преводи, както и
на повече от 800 студии, статии, есета, литературни портрети. Зам.-главен редактор е на
в. “Словото днес”. Член-учредител е на Съюза на преводачите,
член на СБП и на Българския ПЕНцентър. Носител е на Националната награда за поезия “Д. Дебелянов”, на наградата на СПБ за
цялостно творчество, на отличието “Златна муза” и други.

Личността и делото на Никола Вапцаров – слабо познати прùживе на поета, и то най-вече в средите на лявата интелигенция – предизвикват небивал,
общонационален интерес само няколко години след
гибелта му. Първоначалната, движещата причина за
подобен поврат е, разбира се, голямата общественополитическа промяна в България след 1944 година.
За изключителната популярност на Вапцаров тогава допринася и фактът, че една управляваща партия
поставя върху знамената си неговото име като едно
от жертвените имена на своята борба. Но не това е
най-важното. По същото време и в същия партийнополитически контекст биват лансирани стиховете и
на други загинали поети антифашисти (Хр. Кърпачев, Цв. Спасов, Ив. Нивянин, Ат. Манчев), които
остават без особено значение за литературната история. Решаващ за високата оценка на Вапцаровата
поезия се оказва естетическият критерий, колкото и
парадоксално да изглежда това в една идеологическа
атмосфера, когато господстващ беше социологическият подход към литературните явления.
Необичайното като предметност и образност
поетическо светоусещане на Вапцаров и яркото новаторство на Вапцаровия стих са оценени по достойнство от мнозина – при това не само интелектуалци от
неговия социално-политически кръг, а и представители на други литературни направления. Достатъчно е
да си спомним за стария символист Николай Лилиев,
който още през 1947 г. определи Вапцаровите стихове
с изрази като „хубостта на тия песни, изтъкани от отрицания“ и ги нарече „извор на една човечна поезия,
писана, за да се чуе от всички“. Така още в първото
десетилетие след смъртта на Вапцаров стана ясно, че
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той не е просто един от поетите на съпротивата срещу нацизма, а звезда от първа величина – наред с творци като Ботев, Яворов, Дебелянов, Смирненски, Гео
Милев. И още, че той е не поет на една класа и на една партия, а на цяла нация.
Нещо повече – изразител на цяла историческа епоха:
Аз искам да напиша
днес
поема,
в която да диша
на новото време
стихът.
Да тръпнат във нея
крилата
на гордия
демон,
обходил от полюс до полюс
светът.
Този страстен копнеж на Вапцаров не закъснява да се сбъдне. В годините
непосредствено след Втората световна война поезията му, преведена на почти
всички чужди езици, предизвиква и възхищение, и проникновени оценки. Паметна си остава и до днес фразата на големия италиански поет и бъдещ Нобелов лауреат Салваторе Куазимодо: „Народи, които имат личности като Никола
Вапцаров, растат в очите на света“ (1947). А в по-късно време изтъкнатият мой
колега и приятел проф. Боян Ничев, стремейки се да обобщи същността и значението на Вапцаровата поезия, я нарече „нашият поетичен диалог със света“
(сп. „Септември“, 1969, кн. 12).
Един известен афоризъм гласи, че класик – това е писател, за когото всички
говорят, но никой не го чете. Творчеството на Вапцаров обаче се радва на рядкото щастие да се превърне бързо в поетична класика и същевременно да буди
и у читатели, и у литературни критици неотслабващ интерес в продължение на
повече от шест десетилетия. Негови стихове отдавна се превърнаха в крилати
фрази! Но има и нещо друго, по-важно. Наред с огромната по обем публицистика и есеистика около канонизирания поет революционер българското литературознание прояви завидно постоянство и немалка доза проницателност при
разработването на значими, перспективни, естетически в собствения смисъл
на думата проблеми на Вапцаровото творчество. И дори, с течение на времето,
в нашата литературна наука се разви специализиран отрасъл вапцарознание,
както за автори като Ботев, Вазов, Алеко Константинов, Яворов, Дебелянов,
Елин Пелин, Йовков, Гео Милев.
Няма да е много пресилено, ако кажа, че още в края на 40-те и началото
на 50-те години на миналия век в нашето литературознание биват маркирани
някои специфично важни теми, които впоследствие стават обект на още поуглъбена разработка. През 1948 г. Мирослав Янакиев разглежда въпроса за
ритмомелодиката на Вапцаровия стих. През 1949–1952 г. Георги Цанев, Величко
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Вълчев, Димо Минев, Пантелей Зарев, Боян Ничев насочват своето внимание
върху художественото майсторство на Вапцаров, върху ролята на народната
песен в неговото творчество, върху езика и стила му, върху въпроса за влиянията на Яворов и така нататък.
В условията на обществено и културно оживление в България през 60–80те години на миналия век нашето вапцарознание се обогатява с нови, по-мащабни изследвания, между които са студиите и статиите на Никола Георгиев,
Радосвет Коларов, Петър Велчев, Светлозар Игов, Михаил Неделчев, Георги
Цанков. Те са посветени на същностни черти от поетиката на Вапцаровата поезия, на философския образ на света, който тя изгражда, на нейния комуникативен статус, на темата за Илинден, проблема за отчуждението и пр. Появяват
се книгите на Пенчо Данчев, Боян Ничев, Мария Радонова, летописът на Бойка
Вапцарова за живота и творчеството на поета, за първи път е издадено ръкописното му наследство. Доказателство за това, че нашето вапцарознание през
този период има плодотворни попадения, е фактът, че темата на студията на
С. Беляева „Никола Вапцаров – литературност и кинематографичност“ (1980)
впоследствие е подхваната, разширена и обстойно разработена в монографията
на Г. Господинов „Поезия и медия. Кино, радио и реклама у Вапцаров и поетите
от 40-те години на ХХ век“ (2005).
Съществуват и много други публикации, но аз се ограничавам с онези, които имат по-ясно изразен изследователски характер или третират по-значителни проблеми.
Така в най-общи линии стояха нещата в нашето вапцарознание преди поредния за България обществено-политически катаклизъм, наречен Десети ноември 1989. Не му е тук мястото да обсъждам целия размах и всички аспекти
на тази национална катастрофа. Ще кажа само, че към хищната и безогледна
жажда за власт на определени политически кръгове се присъединиха представители на интелигенцията и стремежът към преоценка на духовните ценности
придоби невиждани размери. Станахме свидетели на апологетично изтъкване
на посредствени писатели от близкото и по-далечното минало, на изхвърляне от
средношколските и университетските програми на емблематични произведения
на нашата литература, на цялостно насочване на литературния анализ и тълкуване в руслото на постмодернистки безсмислици и така нататък, и така нататък.
По този начин мнозина литератори се помъчиха да ловят, както се казва,
риба в мътна вода – било за да прикриват собственото си невежество, било за
да си създават репутация на свободомислещи, било за да правят литературни,
академични или политически кариери. А често пъти – всички тези неща накуп!
И все в името на прословутата „демокрация“, т.е. всеки да прави каквото му
скимне. И неволно си спомняме за апокалиптичната констатация на Фьодор
Достоевски: „Все позволено“!
Много са последиците от подобна гражданска и естетическа безотговорност. И ще стават още повече, защото все по-силно обхващат не само подрастващото поколение, а и онези, които имат дълга да го обучават, да го възпитават
и да формират художествения му вкус. И неслучайно, ала особено тежко, както
ми се струва, от подобни манипулации пострада поетът Вапцаров.
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Имам предвид книгата на Марин Георгиев „Третият разстрел“ (1993), която
си поставя „грандиозната“ задача – ни повече, ни по-малко! – да отрече кажиречи напълно литературното дело на Вапцаров и да се погаври с неговата гражданска, човешка и дори физическа личност. Ако това го беше направил някой
злополучен литературен критик от времената на вулгарния социологизъм или на
догматизма, някои от участниците в хайката срещу книгата на Й. Вълчев „Боеве“
или романа на Д. Димов „Тютюн“, то би било някак по-разбираемо (критиците
често изпълняват поръчки). Но в случая става дума за човек не само имащ претенцията да бъде поет, а и доскоро споделящ идеи от типа на Вапцаровите.
Няма да се ровя подробно в Марин-Георгиевото съчинение, защото това е
твърде тягостно занятие, или, ако си послужа с думите на самия Вапцаров: „Разровиш ли го – ще мирише / и ще горчи като отрова.“ Няма да се занимавам с тази
книга, защото други, преди мен – като Хр. Радевски, Д. Дамянов, Ан. Стоянов,
Здр. Чолаков и преди всичко проф. Ч. Добрев – вече го направиха. И всъщност
стана ясно, че авторът на „Третият разстрел“ всъщност е разстрелял себе си...
Не мога обаче да не приведа един симптоматичен цитат от предговора на М.
Георгиев: „Всички ние бяхме възпитавани, че непременно трябва да има единство на живот и творчество, на личност и поведение, на думи и дела. Тъкмо на това
единство се дължи в голяма степен така нареченото всенародно и международно
признание на Вапцаров, тъкмо поради него сега пък му очукват ореола – днес то
не влиза в припряно изгражданата (?) ценностна система. А такова единство не
всякога е възможно, не всякога е изпълнимо, пък и не е задължително, още повече че поначало поетът е двойствено същество“ (курсивът е мой – П. В.).
Всякакъв коментар към подобно „верую“ е излишен!
Годината 2004 ни донесе още две нови книги, посветени на големия поет:
„Властта, историята и Вапцаров“ от Йордан Каменов и „Никола Вапцаров. Текстът и сянката“ от Цвета Трифонова. И двете публикации по своеобразен начин
се родеят със съчинението на М. Георгиев, доколкото споделят някои негови
тези (макар и да не ги цитират), а освен това излъхват същата (макар и не тъй
категорично изразена) претенция да преобърнат едва ли не на сто и осемдесет
градуса досегашната ни представа за Вапцаров, за неговия жизнен и творчески
път. Както читателят навярно и сам се досеща, подобни прекомерни амбиции
трудно се сбъдват...
Самото заглавие на Йордан-Каменовата книга „Властта, историята и Вапцаров“, така както е формулирано, съединява в себе си кардинални философски
категории и бездруго предполага обсъждането на една голяма, мащабна тема,
каквато наистина е Вапцаров. Уви, читателят, очакващ някаква концептуална
разработка на въпросната тема, ще намери предимно общи приказки, мъгляви
разсъждения и неща, имащи малко общо с обсъжданите проблеми. Й. Каменов напразно обвинява Цвятко Радойнов, че „не се е запознал с шедьоври като
„История“, „Крали Марко“ и т.н. Отпаднала е и последната възможност някой
да разбере Вапцаров и оцени последната част от мисията му“ (с. 168). Но както
е известно, полковник Радойнов, спуснат с парашут на българска територия, е
имал съвсем други задачи.
Затова пък Й. Каменов задължително е трябвало да се запознае с трудовете
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на българските литературоведи по тази тема. И преди всичко – поне да хвърли
един поглед на аналитичната студия на Радосвет Коларов „Място в пожълтелите страници на историята“ (1990). Вместо това една трета (!) от страниците
на своята книга г-н Каменов е запълнил с текста на протокола от полицейските
разпити на Вапцаров. Пита се: защо му е било нужно да препечатва този текст
от книгата на М. Георгиев „Третият разстрел“? Зная, че повторението е майка
на знанието, пък и Вапцаровите самопризнания представляват безспорен интерес, но къде е, пита се, авторският коментар към този документ и изобщо към
така бомбастично заявената тема на Йордан-Каменовата книга?
И понеже няма отговор на тези въпроси, ще премина към сборника на
Цвета Трифонова, носещ тайнственото заглавие „Никола Вапцаров. Текстът
и сянката“. Всъщност тайна никаква няма. Авторката е събрала свои статии,
писани през периода 1987–1999 година. Те отразяват работата й по описване и
разчитане на текстове от Вапцаровия архив, включително и резултати от атрибуция, т.е. установяване на Вапцарово авторство („Никола Вапцаров в чужда
тетрадка“, с. 27–59). Несъмнено това са полезни публикации с оглед по-нататъшни изследвания на Вапцаровото творчество, особено що се отнася до незавършени негови произведения (вж. статията на Цв. Трифонова под същото
заглавие, с. 108–141).
Прави впечатление обаче фактът, че почти винаги, когато напусне терена
на емпиричните дадености, за да се извиси до някакво обобщение, авторката
се сблъсква с несполуки от един или друг характер. Типичен пример е опитът
за анализ на стихотворението „Огняроинтелигентска“ (с. 60–80). Абсурдно е
да се твърди, че то е съставено от „редуване“ на „хореичен стих с ямбичен“ (с.
76–77). Всеки що-годе грамотен стиховед ще ви каже, че въпросната творба е
написана в петостъпен хорей, но всеки стих е графично разделен на два реда,
както е характерно за повечето стихотворения на Вапцаров, където стихът се
дели и на повече редове, образувайки така наречената стълбица. По този начин
поетът се стреми към допълнителна, нагледна изразителност на поетическата
реч, следвайки традициите на поети като Гео Милев, Маяковски и други.
Има и нещо по-лошо. В желанието си да постигне научност и модна терминологичност на литературоведския език Цв. Трифонова сътворява словесни
„шедьоври“, които не се наемам да коментирам. И затова само ще цитирам някои
от тях: „Азовият маниер на изказ визира смислопораждащата изразителност на
изкуството, но се изявява и обичта на автора към великата планина“ (с. 9); „Сегашното си положение азът приема като временно и преходно, мисли себе си в
жизнена и духовна ситуация на очакване и предстоящо реализиране на заложби,
много по-големи от огнярските“ (с. 63); „Хлябът проблематизира идеята за Родина в мирозренческата и естетическа йерархия на пролетарския поет. Подобно хиперболизиране на смислите на една от ключовите поетически лексеми подсказва
наличието на дисбаланси в менталните реакции на аза“ (с. 97) и т.н. Прочее, наукообразието винаги е било един от пороците на нашето литературознание, но
днес той сякаш разцъфтява с нова сила – поради стремежа на някои автори към
подражание на чужди образци, т.е. към криворазбрана престижност.
Но, слава Богу, съдбата на Вапцаров в българската критика след Десети
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ноември 1989 не свършва дотук, защото нещата на този свят не текат само в
една посока. Битието е неспирен кръговрат, за който важи казаното от древния
Еклесиаст: „За всичко си има време, време има за всяка работа под небето, време да се разхвърлят камъни и време да се събират камъни.“ Сиреч историята
се развива по свои закони, независещи от волята на людете, желаещи на всяка
цена да участват в нейното движение. И ако някой е решил, че постигнатото от
един поет като Вапцаров толкова лесно може да бъде изгризано от червея на
отрицанието, той очевидно се е излъгал.
Повод за размишления от подобен род ми дава публикуваният през 2008 г.
сборник с етюди на проф. Чавдар Добрев, просто и непретенциозно озаглавен
„Книга за Вапцаров“. Всъщност това съвсем не е просто един пореден вапцароведски труд, а разнолико, многопластово произведение, съчетаващо остра
полемичност, психологическа проницателност, концептуална углъбеност и
склонност към лаконични обобщения. Книгата на Ч. Добрев се отличава с необичайна двуделна композиция. Казвам „необичайна“, защото нейните две части, макар и ясно обособени, осезаемо си взаимодействат. Първата, да я наречем
полемична част, представлява критика на споменатите вече писания на М. Георгиев, Й. Каменов и Цв. Трифонова, но същевременно и по същество разнищва различни проблемни кръгове от Вапцаровия живот и творчество. Втората,
изследователската част, анализирайки тези проблемни кръгове, продължава да
бъде облъчвана, индуктирана от критическия патос срещу въпросните опоненти, нерядко препраща още веднъж към техните изказвания, повторно и с нови
доводи ги оборва и така нататък.
Налице е диалектически похват, при който тезата се излага и коментира
в сблъсък със съответната антитеза и по този начин заключителните синтези
придобиват по-голяма убедителност. Няма да проследявам всички преплитания на тези и антитези. Ще характеризирам накратко двете части на книгата,
чиято основна задача е да отговори на въпроса: какво е Вапцаров за нас и за
историята на нашата литература?
Полемиката на проф. Добрев с М. Георгиев, Й. Каменов и Цв. Трифонова е
концентрирана в началните три текста: „Вапцаров и неговият екзекутор“, „Ревизия на Вапцаровите идеи“ и „Между фобии и наука“. Най-голям интерес събужда първият от тях, който е увлекателен кажи-речи като криминално четиво и се
отличава с проникновен психологизъм. Между многото характеристики на М.
Георгиев ще цитирам само една, която ми се струва най-съществена: „Заслугата
му е, че първи сред писателите се сети да служи със сладострастие на новите господари, да им създава комфорт и да разчиства пространства пред тях“ (с. 76).
Досежно книгата на Й. Каменов проф. Чавдар Добрев казва: „Властта, историята и Вапцаров“ ми дава повод да покажа как нейната поява съвпада с една
целенасочена политика за ревизия на наследството на Вапцаров като звено от
ревизията на социално-гражданската и революционна линия на българската
литература“ (с. 139).
А ето и заключението на Ч. Добрев за третия автор: „Цвета Трифонова представлява типа научен работник, който използва по-изтънчени методи, за да внуши едно ново отношение към Вапцаров, в това число и към неговите безсмъртни
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изрази на патриотизъм. Водена от патоса да бъде разгромена БКП и да бъде отделен на всяка цена и с всички средства Вапцаров от „вредното й въздействие“, тя
хвърля необосновани съмнения и върху родолюбието на поета“ (с. 161).
Критичният анализ, от който цитирах горните фрагменти, заема една голяма част от книгата на Ч. Добрев – около 180 страници. Нещо повече, именно
критицизмът е бил и конкретният подтик за написване на книгата. Дори само
това да беше заслугата на Чавдар Добрев, той щеше да бъде достоен за уважение. (Първо, защото авгиевите обори редовно се нуждаят от разчистване, и
второ, защото у нас литературната полемика е рядък жанр в днешно време.)
Чавдар Добрев, а, разбира се, и не само той, много ясно е почувствал, че
през последните две десетилетия трактовките на автори от рода на М. Георгиев,
Й. Каменов и Цв. Трифонова са „плод на новата политическа обстановка, на
опитите за „десакрализация“ на революцията и революционната идея, въплътени в художественото творчество“. И тъкмо това предопределя собствената му
задача: „Във връзка с намерението ми да докажа, че нещата при Вапцаров стоят
другояче, ще се опитам да проследя в хронологичен порядък началните стъпки
в живота на Вапцаров и съответно да набележа моментите на творческото му
съзряване и разгръщане като неповторим художник“ (с. 185).
Тази, втора част на Чавдар-Добревата книга, т.е. собствените литературоведски разработки на автора, се състои от три етюда („Пътят на Вапцаров към
бъдещето“, „Новата естетика на драматурга“ и „Необратимата сила на човеколюбието“) и се спира върху достатъчно голяма изворова база от писма, спомени,
архивни документи, студии и статии на други наши литературоведи и прочие.
Работата обаче не е в обилието на изворов материал, а в самия начин на
писане и в самия подход на Чавдар Добрев към една многоаспектна тема, каквато е вапцаровската, съставена от множество, макар и подтеми, но специфично
важни за характеризиране на автора на „Моторни песни“. Проф. Чавдар Добрев
съумява да осъществи един свой „разрез“ на феномена Вапцаров, като подбира за кое да пише и за кое не и къде да постави акценти, като нерядко сменя
ракурсите при обхвата на разглеждания обект, като повествува, но не оставя
впечатление за повествувателност. И – което е най-важно при подобен тип
есеистично писане – въпреки неизбежната липса на изчерпателност Ч. Добрев
постига ефект на достатъчност. А понеже аз сега още по-малко мога да бъда
изчерпателен, ще се постарая да изтъкна по-важното, по-приносното в ЧавдарДобревата книга.
Повечето наши вапцароведи преди 1989 година, вероятно по идеологически съображения, избягват да пишат или във всеки случай недостатъчно пишат
за ролята на родителите, когато се формира Вапцаров, когато се изгражда фундаментът на неговата личност. Заслуга на Ч. Добрев е, че обръща внимание на
идващото от майка му Елена влияние на християнско-протестантската етика с
нейната готовност за саможертва, но сериозно подчертава и волевото, борбено
въздействие върху Вапцаров на баща му Йонко. И сполучливо го определя като
„приближаване до обществената активност, опоетизиране на бунта, изработване на органиката на революционния жест, превъзмогване на провинциализма и
повишено самосъзнание за универсалните човешки стойности“ (с. 189).
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Умението на Чавдар Добрев лаконично и точно да формулира своите мисли – нещо типично за цялата му книга – проличава особено добре, когато литературоведът се опитва да даде глобална характеристика на Вапцаровата поезия
като явление новаторско не само в контекста на нашата пролетарска поезия от
20–30-те години на миналия век, а и изобщо в българската поезия! Той пише:
„Големите метафори – надстройки над действителността – Вапцаров е склонен
да ги постига с помощта на такова видимо „повтаряне“ на всекидневните детайли и случайности, избягвайки бароковите подчертавания. По подобен начин реализира и придвижването си към лявата идея: без парадна фразеология
и външна екзалтация“ (с. 202).
Една от най-ценните, с най-ярко изразен приносен характер студия в Чавдар-Добревата книга е посветена на Вапцаров като драматург. Извършен е обстоен театроведски анализ на пиесата „Вълната, която бучи“, като освен това
тя е разгледана на фона на някои новаторски търсения в европейската драматургична поетика. Като резултат от всичко това убедително звучат заключенията на автора: „Вапцаров по оригинален път, на българска почва, продължава
и доизгражда естетиката на левия експресионизъм, изявил се най-активно в
Германия“ (с. 320). И по-нататък: „Пиесата „Вълната, която бучи“ притежава
такива естетически достойнства, които й позволяват да бъде един от венците
на безсмъртното дело на Вапцаров“ (с. 354).
Темата за родината в творчеството на Вапцаров, по мое лично мнение, не
беше достатъчно добре разработена в нашето литературознание преди Десети
ноември 1989 г. А след фаталната дата тази значима Вапцарова тема, както е известно, стана жертва на спекулации и манипулации от страна на новоизлюпени
„вапцароведи“. И затова, неслучайно, Чавдар Добрев е взел отношение и по този
проблем, свеждайки го към общите си представи за Вапцаровата поезия като
речева и комуникативно-стилова стихия, различна от символистическата.
Според Ч. Добрев: „Вапцаров се изповядва като предан син пред родината,
избягвайки поетичните клетви. (...) В признанията си пред родината Вапцаров
скъсява максимално дистанцията. Така родината от пристан на възвишеното и
необикновеното се превръща в реална даденост. Когато обсъжда нейната участ,
поетът се възползва от формите на диалога, усилват се разговорните интонации, равнопоставеното общуване“ (с. 399–400).
В пределите на същото концептуално русло Ч. Добрев третира и Вапцаровия цикъл „Песни за една страна“, посветен на Испанската гражданска война:
„Големият поет действително превръща героите на другите страни в герои на
собствения си народ. (...) Изобразява ги чрез близък ракурс, с такава непосредственост, с каквато рисува познатите български типажи“ (с. 404).
През далечната вече 1979 г. публикувах първата от своите студии за Никола Вапцаров и там, между другото, бях писал: „Той сам нарече своята лирика
„огняроинтелигентска“. И това не е просто неологизъм, необичайно словосъчетание в българския език. Огняроинтелигентът е нов образ на човека – изживян,
изстрадан, изваян от поета.“ Аз и досега мисля, че такава е основната характеристика на Вапцаровия лирически герой. И се радвам искрено, че моят уважаван събрат по перо Чавдар Добрев мисли по същия начин, акцентувайки – и
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напълно правилно – върху социалната диалектика на този нов тип човек. Тази
именно социална репрезентативност има предвид Ч. Добрев, когато пише, че
„отечеството за поета е конкретна земя, върху която стъпват хората на труда,
вършат своето дело и черноработникът, и революционерът“ (с. 399).
На друго място в своята книга критикът разширява и обобщава мисълта
си за своеобразната мисия на Вапцаров, който „живее и твори, за да удостовери
една човешка съдба, в която физическият и духовният труд се сливат и възвисяват. За да опровергае съзерцателния свят на интелектуалеца, който „заобикаля“ острите рифове на битието. За да навлезе в центъра на жизнените сблъсъци
и да стане участник в драмата на човека“. И по-нататък Ч. Добрев многозначително добавя: „Поетът въвежда в нашата литература категорията „огняроинтелигент“, особено ненавистна на новото вапцарознание“ (с. 251–252).
Книгата на Чавдар Добрев се стреми да борави с множество понятия – литературни, поетически, социологически, морално-нравствени, исторически. И
това е естествено, защото самото творчество на Вапцаров е изградено върху
широка палитра от отношения между човека и света. Но през целия сложно,
богато и разнообразно изтъкан текст на книгата – съчетаваща строга мисловност и напрегната емоционалност – преминава като червена нишка извечната
философска категория свобода. И това също е естествено, защото за Вапцаров
животът е мечта, порив, борба за свобода.
Не е борба между отделни индивиди, а противоборство между могъщи,
неподбиращи оръжията и средствата политически сили. Да бъде винаги на
страната на унизените, угнетените и онеправданите – такъв е изборът на Никола Вапцаров, певец на вярата и борбата, изповядващ висок и чист хуманизъм.
В този ход на мисли искам да цитирам един от заключителните пасажи на Чавдар-Добревата книга:
„Преди шест десетилетия Вапцаров поиска човекът да участва в битка срещу новото Средновековие. Днес: битката е срещу глада на милионите, срещу
социалните пропасти в съществуването на човечеството, но и срещу войните,
срещу масовите бедствия в планетарен мащаб.
Вапцаров учеше личността да има сетива за доброто и злото. Днес: поетът продължава да дели тъмнината от светлината и да предупреждава – Бъдете
бдителни!
Вапцаров рушеше мита за буржоазното благополучие. Днес: той ни учи да
виждаме същността зад всяка видимост“ (с. 436).
Чавдар-Добревата „Книга за Вапцаров“ свидетелства за щастлива творческа симбиоза между полемист и литературовед. Тя е, към днешна дата, последната и сериозна дума на българската вапцаровистика. А не трябва да забравяме,
че наред с литературно-естетическите съществуват на този свят и моралнограждански проблеми и е радостно, че се намери кой да защити с решителен
жест Вапцаровата кауза. И в литературознанието, и в обществото ни все още
не всичко е изгубено.
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СТИХОВЕ
Пирин

х х х

Искам талантливо да живея
като тебе, моя планина.
Духне вятър, приказка довее,
бликне извор, плисне светлина.

За какво ли,
дявол да я вземе,
завистта ви бърза
да ми каже,
че отминало е
мойто време
и отдавна съм
забравен даже?

Шумка шумне, песен се отрони,
капка капне, бисер се роди.
Пъпка пукне, цъфнат голи клони,
птица литне, запламтят звезди.
Грейне слънце, Господ се покаже,
пламне залез, злато отброи.
Някъде легенда нещо каже,
билка дъхне, всичко упои.
Пряспа белне, шавне тайно пламък,
мине облак, жито завали.
Падне от върха заседнал камък
и въздъхнат хиляди скали.

Приберете
мръсните си длани
в тази нощ студена
и лукава! –
Аз съм
като старите вулкани,
под които има
още лава.

Към гарвана
Оживява всичко в тебе. Грее
даже нощната ти тъмнина.
Искам талантливо да живея
като тебе, Пирин планина.

Знаме
Знамето е свободата
на духа и на душата,
затова навярно, хора,
затова навярно, мамо,
знаме няма над затвора
и над гробището само.

Черното ти расо не помръква,
черното си расо облечи.
Аз те чакам край самотна църква,
както някога, очи в очи.
Други те отбягват, гарван черен,
само аз сега съм те разбрал.
Бил си като мен на нещо верен,
но от клевета си почернял.
Почернява само силна рана,
изгорели при летеж пера. –
Искам аз до тебе да застана,
за приятел да те избера.
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И пред тебе – колкото да страдам,
и пред тебе – както да скърбя,
мойта болка да се изповяда,
че приличаме си по съдба.

Жълта суша над поле ли падне,
черно яре в нива завържи,
там да блее то до късно пладне,
дъжд да викне, клас да натежи.

Колко бели песни ми отнеха,
колко думи, Бог да ги прости.
Облечи прощалната си дреха
и до кръчмата ме изпрати.

Прощъпулно детство ли посърне,
закови на покрив птица ти,
две откраднати крила да върне,
и детето после да лети.

Орлови кръгове
Годишни кръгове над моя юг
орлите на съдбата ми въртяха,
при всеки полет и при всеки звук
те заклинание за мене бяха.

Плиснат ли в душата ти отрова,
правена от змийски зъб, о, знай,
изгори на двора сива сова
между ад или излъган рай.
Пепелта й прехвърли през рамо –
злото през гори да отлети...
За такова чудо трябва само
на магията да вярваш ти.

Забиваха над облаци крила
по някаква неписана повеля.
Но звездното небе се залюля,
когато някой от земята стреля.

Пристигат мравките

Простена там орел като мечта
и незавършен своя кръг остави.
А кавалджия после от костта
на мъртвото крило кавал направи.

Пристигат мравките, човеко славен.
А мислеше, че вече си забравен,
че още през заспалите баири
не са открили твойте земни дири;

Засвиреше ли вечер с него той,
застанал на морена белочела,
аз виждах как в небесния покой
излита от кавала му орела.

че има още планини и още
неугасима твойта земна нощ е;
че има още думи нешептяни
и много пътища неизвървяни.

Обредна песен

Но колкото да казвам – мръсно, мръсно,
за твоето спасение е късно.
Пристигат мравките. Под твойте
стъпки
пълзят далечните им гладни тръпки.

Копнат ли земя за къща нова,
бяло агне заколù в зори,
заровù главата му в основа,
кръв да грее, огън да гори.
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КУЛТУРА
Очи на детството
Намерило
предишните ми дрехи
в шивалнята
на южното градче,
по бели улици,
под тъмни стрехи
върви едно
забравено момче.
И с кончето
на детството заклето,
ах, детство
без конюшна и юзда,
при мене идва то.
И на небето
изгрява
неугасваща звезда.
Под нея спомена ми
с тънка брадва
сече дърва сега,
сече лъчи,
отново него
с песен да зарадва,
а мене с две
разплакани очи.

Колко срещи
Вино кипне, прекипява,
цвете цъфне, прецъфти,
пламнал огън догорява –
все предишната си ти.

Иде вече ранна есен,
но защо да ми е жал?
По лице съм те харесал,
по сърце съм те избрал.

Крадец на череши
Под моите
дървета белодреши,
узрели първи
в моето градче,
аз хванах снощи
да краде череши
едно избягало
от мен момче.
Защо посегна ти
на моя спомен? –
попитах го
със закъсняла жал.
Защото – каза то,
в света огромен
забравих как
жените си крадял.
Навярно имам
вече късогледство –
това наум
едничко ми дойде.
Забравил бях,
че любовта е детство
и има право
даже да краде.

Пред мечтите ти безкрайни
греят птици и лъчи.
Колко срещи, колко тайни
са събрани в две очи.
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КУЛТУРА
Осмостишия
х х х
Високо застани,
над завист и обида,
над тези планини
високо да те видя.
Над мене днес бъди,
ти, обич синеока.
Звездите са звезди,
защото са високо.

х х х
Истината е във виното –
чувам от далечни времена.
За какво ли ми е виното,
ако няма вино и жена.
Вино и любов!... За виното
стари притчи вече не чета.
Истината е във виното,
а поезията – в любовта.
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