
СПИСАНИЕ ЗА ТЕОРИЯ,
ПОЛИТИКА И КУЛТУРА

година единадесета

3/4

София, 2008



РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

 Главен редактор:  Александър Лилов 

 Заместник главни
 редактори:  Димитър Генчев 
  Павел Писарев 
  Янаки Стоилов

 Секретар:  Виктория Дамянова 

 Редактори:  Харалампия Чунева 
  Генка Николова
  Росица Стоева

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА

София, жк Яворов, бл. 22, вх. В
Тел./факс: 944-39-22

e-mail: ponedelnikcsi@abv.bg

Ръкописи се приемат в обем до 15 страници и не се връщат.

Този брой, както и предишни книжки могат да бъдат намерени в редакцията 
на списанието – Център за стратегически изследвания.

Печат ЕКСПРЕСПРИНТ ООД



3

СЪДЪРЖАНИЕ

СПИСАНИЕ ЗА ТЕОРИЯ, ПОЛИТИКА И КУЛТУРА

АФОРИЗМИ 6

ТЕОРИЯ 

Димитър Генчев Модернизацията на европейската левица 
след края на социалдемократическия век 7

Христо Проданов Формиране на регионално и глобално 
гражданско общество 
(В условията на глобализация и развитие 
на новите информационни технологии) 17

ГЛОБАЛНИ СТРАТЕГИИ 

Пламена Йовчевска Българската природа в Натура 2000 24

ОБЩЕСТВО 

Васил Сгурев Забележителен българин 
(100 години от рождението на 
проф. Иван Попов) 37

ПОЛИТИКА 

Кирил Мазнев Ролята на България за развитие на 
отношенията НАТО–Русия 42

МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА 

Александър Сивилов Добрият и Лошият в един 
южноамерикански уестърн: 
Салвадор Алиенде и Аугусто Пиночет 47

ГЕОПОЛИТИКА 

Валентин Михайлов Традиционни и съвременни прояви на 
полската геополитическа еманципация 57



4

СЪДЪРЖАНИЕ

бр. 3/4 – год. XI

ИСТОРИЯ 

Димитър Петков Необходими уточнения 69

ПРОФИЛИ 

Иван Ангелов Изтъкнат учен икономист 83

КУЛТУРА 

Петър Велчев В лабиринта от хора и книги 93

Неделчо Милев Естетика на смокиновия лист 101

Борислав Геронтиев Стихове 
Из ”Видовден. Приписки и записки” 115

Георги Григоров Официалното изявление на Гелци 
Пресътворение 
Грешка и прошка 125

Непримиримият
In memoriаm – Николай Ирибаджаков 134

Свободният човек
In memoriаm – Георгий Гачев 136

СПОРТ 

Христо Меранзов За балансиран подход 
в реформата на спорта 139



5

Емил Стойчев
ИКАР
1999, 65/81 см



6 бр. 3/4 – год. XI

АФОРИЗМИ

Мисленето е най-доблестното занимание на човека 

и негов най-велик подвиг.

•   Аристотел   •

Народите ще бъдат щастливи, когато истинските философи станат царе 

или когато царете станат истински философи.

•   Платон   •

Работи върху пречистването на мислите си! Ако нямаш лоши мисли, 

няма да имаш и лоши постъпки.

•   Конфуций   •

В много мъдрост – много печал.

•   Библията   •

… Великите мисли идват в главата на човека толкова рядко, 

че никак не е трудно да се запомнят.

•   А. Айнщайн   •

Геният е талант да се създава нещо, за което няма определени правила.

•   И. Кант   •

За да живееш в самота, трябва да си Звяр или Бог – казва Аристотел. 

Липсва третият случай – трябва да бъдеш и двете – философ.

•   Фр. Ницше   •

Геният е разкошът на историята.

•   А. И. Херцен   •

Няма в света пожарна команда, която би могла да угаси мисълта.

•   Гео Милев   •

Новите идеи не могат да бъдат прилагани от хора със стари идеи.

•   Фр. Рузвелт   •

Няма нищо по-решително от невежеството.

•   Ж.-Ж. Русо   •

На входа на науката, както и на входа на ада, трябва да се постави 

следното изискване: „Тук трябва да се остави всяко подозрение, 

тук трябва да умре всякаква низост.“

•   К. Маркс   •

АФОРИЗМЪТ И СЕНТЕНЦИЯТА СА ФОРМИ НА ВЕЧНОСТТА.  
 Фр. Ницше

• • •
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Историята на модернизацията на европейския 
социализъм, след „края на историята“, си има 

своята далечна и богата предистория с отчетливо 
българско присъствие. Ако имах възможност, бих 
се изкушил да се върна повече от век назад, към 
първата програма на руската социалдемокрация от 
1883 г., написана от Димитър Благоев, към програ-
мата на румънската социалдемокрация от 1899 г., 
написана от Кръстю Раковски. Към програмни-
те усилия на българските генерални секретари на 
Комунистическия интернационал Анжелика Бала-
банова, Васил Коларов и Георги Димитров, остави-
ли неизличима диря в аналите на световното кому-
нистическо движение. Да анализирам българския 
теоретичен привкус на концепцията за „Трите чет-
върти“ на Дядото и на БРП(к) за народната демо-
крация от 1948 г., на Програмата на БКП от 1971 г. 
за построяване на общество, доближаващо се до 
комунистическия идеал. Но няма да го направя и 
ще се огранича с констатацията, че вече 117 годи-
ни социалистическата партия в България неизмен-
но продължава да отстоява характера си. Ние сме 
програмна, а не лидерска партия. Така са я зало-
жили първооснователите й – винаги да знаем кои 
сме, какви сме и накъде вървим. Първо програмата, 
после лидерът. И обикновено авторът на програма-
та е лидерът, останалите са обикновени председате-
ли. Такава е БСП и днес като член на Социалисти-
ческия интернационал и Партията на европейските 
социалисти: за нас движението може да е всичко, 
но целта не е нищо.

Та, да преминем към историята на модерниза-
цията, а за предисторията – друг път.

МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА 
ЛЕВИЦА СЛЕД КРАЯ  НА 
СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ ВЕК

Димитър Генчев

Димитър Генчев – доктор по 
история. Работи в областта на 
ис торията, теорията и поли-
тическата практика на евро-
пейската социалдемокрация. Ав-
тор е на студии, статии, порт-
рети на дейци на българския со-
циализъм, на кни  гите „Профили 
от кафене „Ландолт“ (към гене-
зиса на българския со ци ализъм)“ 
(1990) и „Първоапостоли на идеа-
ла“ (2006). Заместник-директор 
е на Центъра за стратегически 
изследвания.
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Първият етап, който сега е толкова различим, разбира се, започва с пе-
рестройката от 80-те години на ХХ век. Подчертавам, с перестройката на 
социализма в неговата цялост, а не перестройката на „социализмите“ поот-
делно. Защото Великата глобална революция в съвкупността си от револю-
ции (технологическа, научна, екологична, образователна, медийна, управлен-
ска – изброявам ги по „Диалогът на цивилизациите“ на Александър Лилов) 
завари и реалния социализъм, и социалдемокрацията по бели (да го кажем 
по-литературно) долни дрехи. Изведнъж се оказа и на Изток, и на Запад, че 
затъваме в един съвършено нов и непознат глобализиращ се свят на постин-
дустриализма с неговите революционни иновации – нова икономическа сис-
тема, технологии, комуникации, нови социални структури и мрежи, интер-
нет, стелт – общество на знанието. Оттук и перестройката с намерението за 
бърза адаптация към протичащите революционни процеси: първи се усетиха 
английските лейбъристи, които събраха през 1987 г. на стратегическа диску-
сия най-теоретичните умове на партията си, озаглавена „Преразглеждане на 
политиката“. В Италия еврокомунистите откриха шумна вътрешнопартийна 
полемика с програмното тълкуване на термините „леви“ и „десни“, след кое-
то, няколко години по-късно, се преименуваха на „Партия на демократичните 
леви“. В Германия наследниците на Вили Брант се присъединиха към повика 
на Михаил Горбачов за „повече социализъм“ и осъществиха първата реви-
зия на Бадгодесбергската си програма, като приеха в Берлин през 1989 г. нова 
принципна програма, ориентирана доста по-наляво, с признанието, че ГСДП 
е теоретически и исторически наследник на Втория интернационал, с пре-
потвърждаването на визията за демократичния социализъм като общество 
на бъдещето и на новото разбиране за екологията и глобализацията. Заедно 
с това берлинският опит за модернизация изведе въпроса за равновесието на 
колективизма и солидарността с индивидуализма и конкуренцията. В Испа-
ния левицата се разцепи на традиционалисти и модернизатори, а Испанската 
социалистическа работническа партия под ръководството на Фелипе Гонза-
лес откри програмна дискусия по идеите, ценностите и целите на социализма 
и новите възможности за тяхната реализация в епохата на глобализацията. 
Френската социалистическа партия през периода 1985–1989 г. продължава-
ше да отстоява своя традиционен „дирижизъм“ и програмния си облик на 
социалистическа партия, обвит с цветовете на националния флаг, опитвайки 
се да преосмисли коалиционната си стратегия по отношение на френската 
комунистическа партия, троцкистите и зелените.

Впрочем програмната бифуркация на социалистическите и социалдемо-
кратическите партии кристализира в знаменитата „Декларация на принципите 
на Социалистическия интернационал“, приета на ХХVІІІ конгрес на СИ през 
юни 1989 г. Както е известно, тя започваше със специална глава „Глобалните 
изменения и перспективи“ и заедно с това в нея директивно се препотвър-
ждаваха принципите на традиционната социалдемократическа триада, като 
се правеше опит за модерен прочит и съществено допълване на ценностната 
система – мирът, екологията, демокрацията, икономическите и политически-
те права на гражданите. Документът, приет четири месеца преди падането на 
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Берлинската стена, свидетелства, че живият живот е много по-сложен, много-
образен и необхватен и от най-проницателната теоретична прогноза. В него 
все още се говореше за необходимостта от намаляване на напрежението, от 
мирно съревнование и международен диалог между двете системи независи-
мо от констатацията, че „…престъпленията на сталинизма, масовите репре-
сии, нарушаването на правата на човека, нерешени икономически проблеми 
подкопаха комунистическата идея като алтернатива на демократичния соци-
ализъм и модел на бъдещето“. Явно е и е ясно: на теоретиците на Социнтерна 
и през ум не им е минавало в средата на 1989 г., че съвсем скоро комунизмът 
не само че няма да е алтернатива на демократичния социализъм, но няма да е 
алтернатива и на капитализма въобще. И когато това се случи, дойде кризата 
– дълбоката, всеобхватна идейно-теоретична, политическа, организационна, 
идентификационна, програмна криза на партиите от Социалистическия ин-
тернационал и на партиите от социалистическия лагер. Защото вятърът на 
промяната отвя и традиционната реформистка социалдемокрация. Да чуем 
горчивото признание на Фриц Мюфтеферинг, председател на ГСДП допре-
ди четири години: „Преди падането на Берлинската стена капитализмът бе 
поставен в условия на състезание със социализма и тогава, за да надделее, 
той разви свой социален вариант в почти цяла континентална Европа. Сега, 
когато въпросът за съперничеството е решен, капитализмът няма необходи-
мост да се прикрива зад социално наметало.“ С едно коментарно изречение: 
разбрахме какво се крие под чаршафа на т.нар. преход – вече 20 години.

Сега да уточним оптимистично. Какъвто ще и да е животът на човечест-
вото, краят на историята може да настъпи само с края на човечеството. Това 
го разбра и декларира дори Франсис Фукуяма, който, след като извади на по-
каз своята феноменална глупост, десет години по-късно се саморазобличи и 
поиска прошка от световното обществено мнение. Защото не е задължително 
да си учил във Франкфуртската школа при Дерида и Хабермас, за да разбе-
реш, че след поредната врътка по спиралата на историята човечеството при-
кляка в нова изходна позиция, защото според Хегеловата диалектика, която 
все още не е отменена като тоталитарна доктрина: капиталът ражда своето 
отрицание. Срещу съвременния информационен капитал застава съвремен-
ният информационен социализъм. Като единство и борба на противополож-
ностите в новата информационна епоха на глобализиращия се свят.

І. Модернизацията

И докато традиционната социалдемокрация застина в някакво вцепене-
но състояние на теоретичен исихазъм, надявайки се, че след време пак ще 
стане необходима на западноевропейската политическа сцена, вятърът на 
програмната промяна задуха от изток. Само за няколко месеца (октомври 
1989 – януари 1990) всички бивши управляващи комунистически партии про-
ведоха извънредни конгреси, приеха нови програмни документи, начертаха 
нова стратегия и тактика. Общото между тях е известно: отказ от авторита-
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ризма, политически и идеен плурализъм, приемане на цивилизационни и де-
мократични стандарти, преосмисляне на историческия път, радикална смяна 
на ръководствата и нови програмни декларации, базиращи се на ценности-
те на демократичния социализъм, и стремеж за приобщаване към световно-
то социалистическо семейство.Това се случи почти едновременно в Полша, 
където бившата ПОРП се трансформира в Социалдемокрация на република 
Полша, в Унгария, където Унгарската работническа социалистическа партия 
стана Унгарска социалистическа партия. На 3 април 1990 г. БКП стана БСП. В 
Германия ГЕСП – ПДС. В Румъния, Литва, Латвия, Естония, Чехия и Словакия 
протекоха сродни процеси на програмно обновление. И тогава дойде парадок-
сът – трансформираните посткомунистически партии внесоха един непознат 
свеж лъх на политически радикализъм и оригиналност на самомоделирането, 
за разлика от вцепенената традиционна европейска социалдемокрация те въз-
приеха доктрината на демократичния социализъм не като смокинов лист на 
капитала, а като програма за политическо действие, което ги направи много 
по-привлекателни за общественото мнение в собствените им страни и отново 
ги изтласка в управлението. Първата лява вълна – през 1990–1994 в Полша и 
Литва, Унгария, България, показа, че на европейската политическа сцена се по-
явява нов играч, призван за водеща роля не само в модернизацията на Европа, 
а и в модернизацията на европейския социализъм.

Разбира се, българският случай както винаги беше уникален: докато дру-
гите комунистически партии се саморазпускаха, разцепваха, фрагментираха, 
губеха огромна членска маса, ние не само че без сътресение преминахме в 
лоното на демократичния социализъм, но само за една година увеличихме 
членовете си със 130 000 души и за пръв път в над стогодишната си история 
надхвърлихме числото един милион. Не само приехме доктрината с първия 
програмен манифест на трансформацията, но и заявихме, че тази доктрина 
трябва да се модернизира, като се отчитат националните специфики и на пар-
тията, и на страната. Оттук и втората основна крачка – „Платформата за пре-
образуване на БСП в модерна лява партия“. И накрая, заключителният акт на 
трансформацията – програмата „Нови времена, нова България, нова БСП“, 
която изпревари с две десетилетия програмното развитие на европейската 
левица. Често съм се питал: каква беше тази теоретична дързост, този вели-
колепен интелектуален, нравствен и политически пробив, плиснал в Бълга-
рия във времена на разруха, сред отломките на социалистическия лагер? И 
си отговарям, че тогава, в 1990 година, наистина сме били в час. Че времето 
е било в нас и ние сме били във времето, че то нас е обръщало и ние него 
сме обръщали. И след това възрожденско обяснение с думите на Апостола, 
още няколко думи на тогавашния председател на партията: „Времето ни при-
тискаше и за разлика от европейската социалдемокрация ние не можехме да 
чакаме. А и спомнете си с какъв потенциал разполагаше БСП в ония първи 
години на прехода.“ Спирам с цитата на Александър Лилов дотук, защото в 
„Диалогът на цивилизациите“ е казано много повече по въпроса. И се връ-
щам към европейската писта.
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ІІ. Дясната модернизация: Новият център–Третият път

През 1997 г. след седемгодишен престой на резервната скамейка френ-
ските социалисти, английските лейбъристи и германските социалдемократи 
пробиха карантината и влязоха във властта. Най-шумно се качи на сцената 
тандемът Тони Блеър–Тони Гидънс. Третият път като вложка между социал-
демокрацията и либерализма се основаваше на прозрението, че няма лява или 
дясна икономическа политика, а има ефективна или неефективна политика. 
Млад, енергичен, модерен, харизматичен, Блеър първо победи вътрешнопар-
тийната си опозиция, базирана на „старите динозаври“, които продължаваха 
да упорстват за необходимостта държавата да запази преразпределителните 
си функции. Първият властови акт на Блеър беше да премахне от партийния 
устав програмния параграф за обществената собственост на средствата за 
производство. Младият лидер прокламира не модернизацията на демокра-
тичния социализъм, а алтернативата – колкото по-малко държава, толкова 
по-добре. Държавата като нощен пазач. Минимални данъци и самопомощ. 
Държавата на всеобщото благоденствие е реликт на индустриалната епоха, 
в информационното общество тя се заменя от модерната социална мрежа на 
избирателността, селективността, оценката на нуждаещите се. Една държава 
на предприемчивите, образованите и преуспяващите, които трябва да полу-
чат топла грижа от нея, за да печелят и инвестират в нови работни места – за 
сметка на лузерите, отпадащите, неудачниците, аутсайдерите, които в бъдеще 
могат да разчитат не на помощи, а на възможности за трудова самореализа-
ция. Социаллибералното управление – държавата на енергичните, образова-
ните и преуспяващите, както е записано в манифеста на Третият път, „би мог-
ла да доведе до намаляване на бедността“. Оттук и значителното съкращаване 
на всички социални разходи, помощи и прочее „социални глезотии“, които 
спъват модерна Великобритания в голямото състезание с най-високоразви-
ти страни и най-вече със САЩ. Година по-късно вестник „Таймс“ публикува 
като равносметка на управлението статия под заглавие „Тори Блеър“.

И всичко това поднесено като модернизация на социализма! Цитирам Ги-
дънс: „…този нов индивидуализъм не трябва да се възприема като егоизъм. 
Става дума за способността на всеки човек да създава свой начин на живот, да 
е отговорен за себе си, това е демократизацията на частния живот в условията 
на едно радикално променено от глобализацията общество, в което класовата 
структура е коренно променена – главното сега не е физическият труд, а съ-
държателната умствена работа в информационното общество. Хората на инте-
лектуалния труд са основните избиратели на партиите вляво от центъра“.

Новият център в Германия също не блести с кой знае колко оргиналност. 
Терминът е въведен още през 1972 г. от Вили Брант и отразява социалната и 
политическата реалност на германската средна класа. Герхард Шрьодер, кой-
то ще влезе в учебниците по най-нова германска история като един неуспял 
реформатор, започна модернизацията на социалдемокрацията доста плахо 
след 16-годишната опозиция на ГСДП. През 1998 г. партията спечели избо-
рите под лозунга за икономическа стабилност, намаляване на безработицата, 
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държавни инвестиции в икономиката, възстановяване на системата за соци-
ални помощи, силно орязана от предишното правителство на християнде-
мократите, и грижи за околната среда.

Предизборната програма, изработена от председателя на ГСДП Оскар 
Лафонтен, бе поверена за изпълнение на Герхард Шрьодер заради неговата 
харизматичност и връзките му с влиятелни бизнес кръгове. Няма да описвам 
конфликта Лафонтен–Шрьодер, особено след приемането на „Агенда 2010“, с 
която бе накърнена традиционната социална система на германското обще-
житие. Резутатът е известен. ГСДП загуби изборите – и местните, и парламен-
тарните (говоря за последните избори). Партията се разцепи. Над една трета 
от членовете й я напуснаха, а Шрьодер завърши политическата си кариера 
като високо платен доставчик на руски газ.

В Италия демократичните леви под знака на силното теоретично при-
съствие на Масимо Д′Алема се опитаха да внесат своята лепта в модерниза-
цията на европейската левица. Д′Алема постигна крехък баланс между тра-
дициония дирижизъм и един по-умерен социаллиберализъм, отдавайки дан 
на влиянието на привържениците на Косута и Окето, но след теоретичната 
конференция на социаллибералите във Флоренция постепенно еволюира 
надясно и разработи заедно с Романо Проди концепцията за обединение на 
всички реформисти в един национален и световен реформистки дом. Така 
партията Маслиненото клонче се разми сред множеството социаллиберални, 
либералсоциални послания в центъра и вдясно от центъра, загуби подкрепа-
та на традиционния комунистически (еврокомунистически) електорат и след 
участието на Италия във войната срещу Югославия при правителството на 
Д′Алема задълго загуби електорално доверие и политически престиж. В мо-
мента Маслиненото клонче разполага с един уморен Проди и един изчерпан 
Д′Алема, които нямат сериозна визия накъде да поведат партията си.

Испанската работническа социалистическа партия е в съвсем друга по-
зиция. Инерцията на демократичното обновление, предприето от Фелипе 
Гонзалес, продължи да работи за левицата няколко години след падането на 
Берлинската стена.

От Гонзалес се очакваше да играе съществена роля като модернизатор 
на европейската и световната левица, оглавявайки комисията на Социнтерна 
по разработването на общ ляв проект, но, както е известно, работата се оказа 
ялова. Наследникът Сапатеро също не показа особена теоретична прозорли-
вост и далновидност, но като министър-председател демонстрира политичес-
ки кураж, отстояваше придобивките на испанската социална държава, внесе 
толерантност в удържането на националния баланс и като син на убит участ-
ник в съпротивата неизменно се ползваше със симпатията на комунистите. 
Тази подкрепа на крайната левица се оказа решаваща и за спечеления преди 
дни втори мандат.

Най-интересна от гледна точка на програмната дискусия за бъдещето 
на социализма беше и продължава да е до този момент модернизацията на 
френския социализъм. Социализмът с френско лице, с програма, обвита с 
националния флаг. Една реформистка партия, която никога не се е самоиден-
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тифицирала като социалдемократическа, независимо че е между най-автори-
тетните леви партии в ПЕС и в Социнтерна. Една социалистическа партия на 
модерността, която е признат законодател на социалдемократическата мода. 
И нещо много важно: краят на реалния социализъм не накърни в ни най-
малка степен престижа на френския демократичен социализъм. Напротив, 
той сякаш препотвърди доктрината на модерния жоресизъм с неговата гал-
ска радикалност, независимо от пораженията в миналото и в настоящето. За 
френските социалисти е важна победата във войната, а не загубата на едно 
сражение. Или, като казваше един велик френски маршал от старата гвардия 
на Наполеон: „Нищо не е загубено – докато всичко не е загубено.“

Така че, когато през 1997 г. Лионел Жоспен оглави лявото правител ство, 
никой не очакваше от него да се държи като Шрьодер – едно да обещава преди 
изборите и съвсем друго да прави след това. „Ние трябва да останем верни на 
себе си. Оригиналността на френския социализъм трябва да бъде съхранена“ 
бе написано на старото бойно знаме на Жан Жорес. За Жоспен според неговия 
предизборен манифест към всички французи държавата не може и не трябва 
да абдикира от ролята си на социален стабилизатор на обществото. Тя ще е в 
основата на борбата срещу безработицата, тя ще стимулира откриването на 
нови работни места, тя ще образова и подкрепя младите хора в обучението и 
ще създава висококвалифицирани специалисти, които ще намерят реализа-
ция във френски предприятия. Тя ще се грижи за децата и за самотните май-
ки, за раждаемостта при младите семейства, за медицин ското и културното 
обгрижване на пенсионерите. „Ние сме социалисти, а не либерали, за нас не 
всичко е пазар, не обществото трябва да се подчинява на пазара, а пазарът на 
обществото. Да на пазарната икономика, не на пазарното общество.“ В „Пред-
ложение към Франция“ (1998) четем черно на бяло: „Социалистическото об-
щество не е стремеж към края на историята. То е движение към социализма. 
Успешни реформи и преобразуване на обществените отношения, изменение 
на поведението на хората и на отношенията между тях.“

Както е известно, последното изречение влезе в програмната резолюция 
на Парижкия конгрес на Социалистическия интернационал. На този конгрес 
ФСП и нейният лидер се противопоставиха на опитите да се дискредитира 
концепцията на демократичния социализъм, като се замени с разбирането, 
че социалдемокрацията е и цел, и средство. Капитализмът е обречен истори-
чески, той трябва да се реформира до неговото преодоляване. Това изречение 
също бе вписано в резолюцията на Социнтерна.

Резултатите от управлението на ФСП са известни: 2 милиона и полови-
на нови работни места, качествен скок в образованието, здравеопазването и 
другите социални грижи. И снижаване на икономическия растеж. Трансна-
ционалният капитал се почувства ограничен и бързо започна да се изтегля 
от Франция, търсейки по-изгодни места за инвестиции и печалби. Но дали 
това оттегляне бе в основата на първата загуба срещу Ширак и дори Льо 
Пен, е спорен въпрос. И дали Жоспен щеше да загуби, ако на изборите за 
президент не излезе загърбил партията си като надпартиен кандидат с една 
доста неясна програма, целяща да обедини всички французи около неговата 
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кандидатура? Това са важни въпроси, но за друга дискусия. За нас е важно 
да откроим главното, което даде тласък на ФСП в търсене на нови пътища 
към модернизацията: тя загуби поредната битка срещу капитала, но не воюва 
заедно с него против собствения си народ. Победата на френските социалис-
ти на последните местни избори преди няколко месеца е доказателство, че 
Франция си е научила урока.

Днес ФСП продължава с пълна пара курса на модернизация. Отвъд тра-
диционната социалдемокрация и социаллиберализма на Третия път–Новия 
център.

„Ние сме пред нов поход – заяви Франсуа Оланд в края на 2007 година, 
– той ще е дълъг път на модернизация. Но партията трябва непрекъснато да 
се развива, да е в непрестанно движение.

Ние нямаме нужда да се отказваме от нашите ценности, за да сме модер-
ни. Защото както някога, така и днес ценностите прогрес, социална справед-
ливост са на мястото си. Работата е да ги адаптираме към времето, в което 
живеем. Да ги адаптираме към предизвикателствата на времето.

Спомням си една мисъл на Митеран през 1993 г. след едно поредно тежко 
поражение на партията, когато се предложи да се смени името й, Митеран от-
говори: „Правете както искате, момчета, но помислете добре, вече сто години 
хората се борят да наложат марката. И да знаете, че ако я захвърлите в калта, 
винаги ще се намери някой да я повдигне, но вие ще се чувствате окаляни.“

Има, разбира се, и други гласове – като на Мишел Рокар – бивш предсе-
дател на ФСП и министър-председател: „Урокът от загубата е очевиден: ФСП 
е изправена пред избор, тя или ще модернизира своята програма, за да се 
приближи до световната социалдемокрация, или ще навлезе в период на ба-
вен и продължителен упадък. Чакат ни шумни и бурни дебати – друг избор 
нямаме.“

Реакцията на Франсуа Оланд на поредния призив за дясна социалдемок-
ратизация беше светкавична: „Винаги е лесно да кажеш как да спечелим… 
след загубата.“

Докато завършвах статията, в сайта на Френската социалистическа пар-
тия (www.parti – socialiste.fr ) и в Le Monde, 21 април 2008 г., се появи „Декла-
рация на принципите на Френската социалистическа партия“. Документът, 
изготвен от програмната комисия под ръководството на Alain Bergounioux, е 
предназначен за обсъждане на предстоящия конгрес на ФСП. Той ще послу-
жи, след одобрението му от Националния съвет на 14 юни 2008 г., като изход-
на база при написването на новата програма на Френската социалистическа 
партия. Тук прилагам резюме на основни идеи, а цялостен превод и анализ на 
документа – в един от следващите броеве на „Понеделник“. 

Социалистическата партия е вкоренена в традициите на хуманизма и 
философията на Просвещението. Ценностите на Великата френска револю-
ция – Свобода, Равенство и Братство, са и нейни основни ценности. Крайна-
та цел са пълното освобождаване на човешката личност и запазването на 
планетата. Равенството е сърцето на социалистическия идеал. Равенство-
то и свободата са неотделими.
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Социалистическата идея се обляга на разбирането за свободно човечест-
во, справедливо, солидарно и почитащо природата. Тя носи едно универсално 
послание за спазване на основните права на всеки и на всички. Тези цели не мо-
гат да бъдат осъществени чрез спонтанното функциониране на обществото 
и икономиката – необходимо е постоянно преразпределение на ресурсите и 
богатствата, за да се постигне една реалност на равенство на правата, да се 
предложат на всеки възможности сам да управлява своя живот. 

Устойчивото развитие ще позволи да се отговори на нуждите на насто-
ящето, без да се засягат интересите на бъдещите поколения. Да не се допусне 
надмощие на частните интереси над обществените и да се подчини жела-
нието за бърза печалба на обществения интерес за устойчиво и екологично 
развитие.
Целите за ХХІ век: 

Социалистите са носители на една историческа критика на капитализ-
ма – създател на неравенство, носител на ирационалност, кризисен фактор, 
който и днес създава глобализацията, доминирана от финансовия капитал. 
Френската социалистическа партия е реформистка партия. Тя има свой про-
ект за радикална социална трансформация.

Социалистите са привърженици на една социална и екологична икономи-
ка, регулирана от публичната власт и от социалните партньори. Система 
– микс от частен динамичен сектор, сектор на публични услуги и един трети 
сектор на социална икономика. Съществуват области, които не трябва да 
се подчиняват на пазара, особено когато се засягат основни права. За соци-
алистите устойчивото развитие и преразпределението на богатствата си 
остават крайъгълен камък на тяхната политическа дейност.

Социалистите защитават модел на устойчиво развитие, основано на 
икономическия растеж, технологическите иновации и зачитането на еко-
логичния императив. ТОВА НОВО ОБЩЕСТВО, КОЕТО ПОДМИНАВА КА-
ПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ, СИ СЪЗДАВА МЯСТО В НЕПА-
ЗАРНИЯ СЕКТОР, КОЙТО СОЦИАЛИСТИТЕ ИСКАТ ДА ИЗГРАДЯТ. Отново 
стои въпросът за реактуализация на демократичния социализъм от миналия 
век. На социалната държава: преразпределение, регулация на пазара, държавни 
инвестиции. Модерна държава, която инвестира и освобождава, привилегиро-
вайки образованието, науката, иновациите и културата.

За модернизация, обновление, нова стратегическа визия се обяви и нас-
ледникът на Блеър Гордън Браун. Още при ръкополагането си на конференция-
та на лейбъристите в Манчестер той изведе като главни приоритети борбата 
с бедността, равния достъп и подобряването на образованието и здравеопаз-
ването, мащабното жилищно строителство и здравословния начин на живот. 
Партията под негово ръководство поема нов програмен курс на „пост Блеър“ 
модернизация, курс, който по същество ще демонтира концепцията „Трети 
път“ и ще позволи на лейбъристите да отстоят собствената си политическа 
физиономия на лява народна партия с нова програма и нови политически 
перспективи.

За левия програмен завой на германската социалдемокрация се писа 
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много в последно време. Интересът беше продиктуван от факта, че Хамбург-
ската програма на ГСДП е първата програма на голяма западноевропейска 
партия, приета след рухването на социалистическата система, която предло-
жи нова стратегическа визия за ХХІ век, преосмисли ценностната си система, 
набеляза нова политика в социално-икономическите реалности на глобали-
зиращия се свят. Препотвърди главната стратегическа цел: „Демократичният 
социализъм продължава да представлява за нас визията за едно свободно, 
справедливо и солидарно общество, чието реализиране е наша постоянна за-
дача.“ И след като разсече въпроса дали демократичният социализъм и со-
циалдемокрацията са едно и също нещо – обясни ясно и категорично, за да 
предотврати всякакви възможности за теоретични спекулации: целта е об-
ществото на демократичния социализъм, социалната демокрация е средство-
то за постигане на тази цел.

* * *
След всичко казано дотук е пределно ясно: БСП е в авангардът на мо-

дернизацията на европейската левица. Българската формула „модерна лява 
партия“ отвъд традиционната социалдемокрация и комунистическата тра-
диция на реалния социализъм се оказа универсален ключ за адаптацията на 
световния социализъм към глобализиращия се свят.

Днес БСП разполага с модерна принципна програма, изпреварила с де-
сетилетия програмното развитие на европейските социалистически и соци-
алдемократически партии. Тезисите на комисията за нова програма показват, 
че липсва български и чуждестранен теоретически ресурс, който да преодо-
лее съвременната програмна визия на БСП. Бавно и постепенно програмната 
комисия, която разработва тезиси за нова програма, ще достигне до смайва-
щото откритие, че по същество преповтаря главното и основното в „Нови 
времена, нова България, нова БСП“. И рано или късно, някои по-бързо, други 
по-бавно, ще се досетят, че подготвяният текст не е текст на програма, а на 
поредна програмна декларация, която препотвърждава, иска или не иска, сега 
действащата програма.

Възможна ли е в крайна сметка нова програма? Възможна е, разбира се 
– но само при положение, че е по-добра от старата. Подобна възможност при 
сегашното състояние на работата по тезисите обаче още не личи. Явно е, че 
програмната комисия вика лекомислено „хоп“, преди да е скочила с намере-
нието да чупи световни рекорди.

БСП днес се нуждае не толкова от нова програма. БСП се нуждае от об-
мислена и последователна лява политика, произтичаща от нейната програма. 
Управленска политика за модернизация на страната, развитие и адаптиране 
към икономиката на знанието. Развитие на инфраструктурата, инвестиции в 
образованието и здравеопазването, борба с бедността и демографската криза.

Време е да превърнем утопията в наука и принципите в политика. 
И тогава ако спечелим, ще спечелим за цял народ.
А който иска нова програма на друга партия – да си я пише.
Аз съм съгласен.
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Не е тайна, че процесите на регионализация и 
глобализация са резултат от развитието на ре-

дица фактори: инфраструктура, транспортни връз-
ки, международна търговия, средства за масова 
информация и др. Това развитие води до трайни 
взаимовръзки между държавите по света и поста-
вя еднакви проблеми пред страни и народи, кои-
то се намират на хиляди километри разстояние, на-
пример пред жителите на Япония, ЕС и САЩ. 
Повдигнати са множество нови въпроси, които 
само до преди около столетие бяха изключително и 
само от компетенциите на националната държава – 
основният субект на международните отношения. 
Сега тази роля се пада предимно на международ-
ните правителствени и неправителствени органи-
зации, на международното право, на бизнеса и на 
утвърждаващите се в международните отношения 
и произлизащи от либерализма идеи за основни-
те човешки права. В недалечното минало между-
народните отношения бяха главно между държа-
ви, сега те вече са и между народи и култури, които 
влизат във все по-тесни взаимовръзки помежду си, 
а новите информационни технологии са основният 
посредник в тези връзки.

Преди да се спра на самата идея за граждан-
ското общество в международен план и на ролята 
на информационните технологии в тези процеси, е 
необходимо да направя едно елементарно, но важно 
разграничение, което е от съществено значение за 
по-нататъшното развитие на тезата:

1) вътрешнодържавните отношения са отно-
шения, регулиращи взаимоотношенията между 
държавните институции и между държавните ин-

ФОРМИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНО И 
ГЛОБАЛНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО 
(В условията на глобализация и развитие 
на новите информационни технологии)

Христо Проданов

Христо Проданов – роден е през 
1981 г., магистър по ”Полити-
чески мениджмънт”. Сега е док-
торант по ”Политически кому-
никации” в СУ ”Св. Кл. Охридски” 
и работи върху темата ”Диги-
тализация на политическите ко-
муникации и трансформация на 
политиката”. Има научна публи-
кация на тема ”Гражданското об-
щество, публичната сфера и ин-
тернет” (в сборник на ЦИПИ).
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ституции и гражданите;
2) междудържавните отношения са отношения между държави или гру-

пи от държави.
От казаното ясно се вижда, че в международните отношения трудно може 

да се говори за връзка между граждани и някаква централизирана власт, вър-
ху чиито решения гражданите да могат да влияят чрез своите действия. Това 
повдига няколко основни въпроса, на които ще се опитам да дам отговор в 
изложението си. След като основната функция на гражданското общество е 
да налага реформи отдолу, може ли да се говори за налагане на такива рефор-
ми при липса на централизирана власт, която да ги проведе, и при липса на 
отношения между граждани и държава? Може ли тази липса, ако съществува, 
да бъде преодоляна чрез развитието на новите информационни технологии и 
най-вече на интернет? Доколко все по-бурното развитие на международните 
неправителствени организации може да влияе върху вземането на решения 
в международните институции, включително чрез употребата на новите ин-
формационни технологии?

Отговорите на посочените въпроси са трудни главно поради липсата 
на единна и ясна дефиниция на термина „гражданско общество“. За целите 
на тази статия може да бъде използвана дефиницията на „London School of 
Economics“, според която: „Гражданското общество се отнася до арената на 
непринуденото колективно действие около споделени интереси, цели и цен-
ности. На теория неговите институционални форми са различни от тези на 
държавата, семейството и пазара, въпреки че в практиката границите между 
държава, гражданско общество, семейство и пазар често са неясни и диску-
сионни. Гражданското общество обикновено прегръща разнообразието от 
пространства, актьори и институционални форми, вариращи в своята степен 
на формалност, автономност и власт. Гражданските общества често са насе-
лени от организации като регистрираните благотворителни организации, не-
правителствените организации за развитие, общностни групи, женски орга-
низации, религиозни организации, професионални сдружения, профсъюзи, 
групи за взаимопомощ, социални движения, бизнес сдружения, коалиционни 
и защитни групи.“1

Формирането на регионално гражданско общество

Развитието на регионални международни организации и институции 
през последните десетилетия поставя въпроса за възможностите за активи-
зиране на гражданското общество в регионален аспект. Липсата на достатъч-
но ясен понятиен апарат за измеренията на термина „регионално гражданско 
общество“ ме провокира да го използвам в по-широк план, като съсредоточа 
вниманието си върху ЕС, където границите между държавите и народите все 
повече се размиват, а интеграцията между тях достигна връхната си точка с 
подписването на Лисабонския договор, който редица изследователи опреде-
лят като „своеобразна конституция на ЕС“. Тази интеграция се разви в три ос-



19

ТЕОРИЯ

новни насоки: първо, политическа интеграция чрез прехвърляне на все пове-
че суверенитет към централните европейски институции като Европейския 
парламент, Европейската комисия, европейските съдилища и дори създаване 
на института „външен министър“; второ, икономическа интеграция, включ-
ваща свободна търговия и обща валута за повечето страни членки; и трето, 
социална интеграция по отношение на гражданите на Съюза, общността на 
чиито проблеми става все по-задълбочена, което доведе до необходимостта 
от създаване на институцията „гражданин на ЕС“. Тази институция коренно 
промени отношенията гражданин–държава. Гражданинът на ЕС вече може 
да търси решението на своите проблеми и постигането на своите цели из-
вън границите на националната държава, в европейските институции. Тоест 
гражданинът вече не е гражданин само на своята държава, той е част от едно 
по-широко гражданство, което в голяма степен променя възможностите за 
гражданска инициатива, а и за защита на гражданските права.

Общността на голяма част от европейските проблеми, като се започне от 
независимостта на Косово, мине се през въпросите относно приемането на 
Турция в ЕС и се стигне до отхвърлянето на европейската конституция на ре-
ферендумите във Франция и Холандия, поставя едни и същи проблеми пред 
гражданите на ЕС. Това в голяма степен обяснява протестите в Австрия и в 
Италия срещу независимостта на Косово или реакцията на редица европей-
ски институции и неправителствени организации относно филма за децата в 
Могилино. Тези действия са показателни за активизацията на гражданското 
общество в Европа и за неговите възможности да влияе не само върху общо-
европейската политика, а и върху политиката на страните членки поотделно. 
(Не е тайна например, че натискът на европейските институции и на редица 
неправителствени организации доведе до затварянето на дома за сираци в 
Могилино.)

Неправителствените организации, които оказват съществено влияние 
върху развитието на европейското гражданско общество, са както световни, 
така и европейски, фокусиращи вниманието си в регионален план. Някои ре-
гионални организации на гражданското общество в Европа са: „Европей ска-
та мрежа срещу расизма“ (EMP), която обединява около 600 организации в 
цяла Европа и през 2007 г. проведе „Европейска година на равни възможнос-
ти“; организацията „Социална платформа“, която заедно с още 30 неправи-
телствени европейски организации се стреми към социална справедливост и 
спазване на фундаменталните човешки права; „Европейският център по въп-
росите на малцинствата“; European Women’s Lobby (EWL), която обединява над 
4000 феминистки неправителствени организации от цяла Европа, и др. В Ев-
ропа съществуват няколко десетки хиляди неправителствени организации, 
които ориентират дейността си към най-различни сфери на обществения и 
политическия живот в ЕС и се обединяват за общи действия по редица въп-
роси. Тяхната дейност е от съществено значение за реалното формиране и 
функциониране на гражданското общество в ЕС. Все по-тясното взаимодейст-
вие на тези организации с европейските институции и с държавните органи 
на страните членки, техните възможности за натиск, за отправяне на пред-
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ложения и питания, за организиране на европейските граждани в защита на 
определени цели и интереси водят до постепенна замяна на националното 
гражданско общество с регионално. Това не омаловажава ролята на обще-
ството в рамките на държавата, тъй като огромна част от въпросите, които 
гражданското общество трябва да решава, остават в нейните компетенции. 
То само променя средата и възможностите за решаване на даден проблем 
чрез изместването му извън границите на националната държава.

Но формирането и функционирането на европейско гражданско обще-
ство щеше да е много по-трудно без развитието на новите информационни 
технологии, които предлагат все повече възможности за двустранна и евтина 
комуникация не само между гражданите на ЕС, а и между гражданите и евро-
пейските институции, между гражданите и неправителствените организации 
и т.н. Другият основен принос на новите информационни технологии е свър-
зан с тяхната способност да създадат една нова сфера на жизнен публичен 
дискурс по общозначими за Европа теми. Тази нова публична сфера, по опре-
делението на Ю. Хабермас – „мрежа за комуникиране на информация и глед-
ни точки“, които впоследствие биха могли да се трансформират в обществено 
мнение, е от жизнено значение за съществуването на гражданско общест-
во. Новата виртуална сфера, в лицето на интернет, превръща гражданина от 
консуматор в производител на информация. Той има нова трибуна както за 
самоизява, така и за рационален дискурс с други граждани с общи интереси, 
което значително увеличава възможностите за самоорганизация в защита на 
тези цели и интереси. Неправителствените организации, които допълнително 
засилват ролята на гражданското общество в европейския контекст, ползват 
новите информационни технологии за координирани действия, за обедине-
ние, за осъществяване на връзка с гражданите и за популяризиране на тях-
ната дейност. Всичко това доведе до редица промени във възможностите на 
обикновения гражданин на ЕС да влияе ако не върху цялостната политика на 
Съюза, поне върху определени нейни аспекти.

От казаното може да бъде направен обобщаващият извод, че в ЕС има 
предпоставки за съществуване и функциониране на активно гражданско об-
щество: наличие на споделени интереси, цели и ценности; наличие на необхо-
димите институционални форми и организации; наличие на възможности за 
налагане на реформи отдолу; наличие на жизнена публична сфера.

Формирането на глобално гражданско общество

Дискусиите относно съществуването на глобално гражданско общество 
не достигат до единодушие. Според проф. Васил Проданов „обикновено под 
глобално гражданско общество се разбират най-общо или изобщо всички 
недържавни организации и тяхната дейност в международната система, или 
не само недържавните организации, но и тези, в чиято дейност икономичес-
ките цели не са основни или са поне равноправни с различни други цели“. И 
по-нататък той уточнява: „Гражданското общество включва различни соци-



21

ТЕОРИЯ

ални движения, неправителствени организации и други неофициални групи 
от граждани, действащи в глобален план, свързани помежду си с помощта 
на съвременните комуникации, играещи ролята на глобални идеологически 
интерпретации по един или друг проблем. На тази основа се формира гло-
бално политическо съзнание за общи за хората в света като цяло проблеми 
и интереси.“2 Но тази дефиниция не дава отговор на два основни въпроса: 
доколко глобалното гражданско общество може да налага реформи отдолу и 
възможно ли е да се говори за глобално политическо съзнание и за общи за 
всички хора по света проблеми и интереси?

Липсата на централизация в световните институции създава множест-
во трудности относно способността на гражданите на планетата да влияят 
върху международните проблеми и върху тяхното разрешаване. Много труд-
но е и да се намерят общи проблеми, цели и интереси, върху които да бъде 
съсредоточено световното обществено мнение. Освен това много държави 
са оставени извън световната интеграция, извън възможността да влияят 
върху процесите, а правителствата им и техните граждани нямат отношение 
към световните проблеми – все по-често се говори за разделение на света на 
силноразвит и индустриализиран Север и развиващи се страни от т.нар. Юг, 
които в голяма степен са извън развитието на глобализационните процеси.

Въпреки това би могло да се направи разделение на възможностите за 
влияние върху международните процеси и институции по два признака: 
първо, влияние на големите международни неправителствени организации; и 
второ, разширяващо се влияние на гражданите.

1. Влияние на големите международни неправителствени организации 
върху международните институции.

Влиянието на тези организации върху решенията и действията на меж-
дународните институции е далеч по-голямо, отколкото на гражданите – не 
е тайна, че една организация, която разполага с необходимите финансови 
средства, организационна структура, международно признание и др., може да 
оказва много по-голям натиск от отделния гражданин или от група гражда-
ни. Такива организации са например „Грийнпийс“, „Амнести интернешънъл“, 
„Хюман райтс уоч“ и др., те имат значително влияние върху решенията на 
националните правителства и на международните институции. Тяхната сила 
е обусловена от: възможностите им да създават международна аудитория, 
което е пряк резултат от развитието на комуникационните технологии; въз-
можностите им да действат съвместно с други организации; възможностите 
им да създават свои регионални клонове и клонове в отделни държави; въз-
можностите им да координират идеи и действия и така да формират сфера 
различна от държавата и нейните правомощия, да създават глобален дневен 
ред и др. Това са огромни възможности, които се виждат в редица факти. 
Например през последните години международните неправителствени ор-
ганизации осигуряват повече средства за развиващите се страни, отколкото 
ООН; оказват влияние върху редица правителства и организации по въп-
росите за климатичните промени, за облекчаване на дълговете на бедните 
страни и други.
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2. Разширяване на влиянието на гражданите върху международната по-
литика.

В огромната си част това отново е свързано с развитието на междуна-
родните неправителствени организации, с чиято помощ гражданите могат 
да влияят върху международната политика, но в разглеждания случай ини-
циативата идва предимно от гражданите, а не от организациите. Става дума 
главно за малки организации, които се състоят от няколко човека на добро-
волен принцип и които комуникират помежду си и координират действията 
си най-вече по интернет. Това им помага да се обединяват при провеждане 
на различни мероприятия. Показателни са постоянните протести около сре-
щите на Световната търговска организация, на Световния икономически фо-
рум, на Г-8, протестите срещу войните в Ирак и в Афганистан и др. Те обаче 
по-трудно могат да оказват влияние върху международната политика, тъй 
като се концентрират върху отделни проблеми, не са носители на определена 
и последователна политика. Същевременно буди недоумение фактът, че ан-
тиглобалистите се обединяват против институциите на глобалния капитали-
зъм, а същевременно използват глобални информационни технологии, за да 
координират действията си.

Очевидно ролята на информационните технологии за развитието на 
световно гражданско общество не може да бъде пренебрегвана и дори води 
до създаване на нови понятия. „Интернет създава възможност за появата 
на „виртуално гражданско общество“ в киберпространството, обединява-
що различни индивиди и групи около общи цели и интереси. Това в особе-
но висока степен е свързано с неговите възможности да създава „социален 
капитал“, определена мрежа от норми, правила, ценности, които улесняват 
възможностите за сътрудничество между граждани от различни страни и 
региони“3. А протестният и организационният потенциал на „виртуалното 
гражданско общество“ създават съвсем нови реалности, с които държавните 
и световните лидери ще трябва да се съобразяват.

От казаното дотук може да се заключи, че световното общество при-
тежава много елементи на гражданското общество, но и че някои основни 
елементи липсват. Това поражда множество скептични гледища и съмнения 
относно възможностите за неговото реално съществуване. Някои от тях мо-
гат да се изразят по следния начин:

1. Че мощта на транснационалните корпорации, а не гражданското об-
щество, е движещата сила в международните процеси. Глобалните ценности 
в морала, културата, религията, социалния живот и др. се налагат най-вече 
от капитала. Същевременно международните неправителствени организации 
и световните медии са силно зависими от него и се ръководят от пазарните 
изисквания, а не от някакви изконни принципи за човешки права и свободи.

2. Че неправителствените организации се влияят от структурите на гос-
подство в международната система. Те са силно зависими от хегемонните 
държави и действат предимно в защита на техните цели. Чрез ресурсите, с 
които разполагат, тези държави могат да налагат своите виждания за светов-
ната политика и за „нов световен ред“, като неправителствените организации 
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и медиите са само част от средствата за това.
3. Че разделението на света на център, периферия и полупериферия 

води до неравномерно разпределение на властта. Тя се концентрира в капи-
талистическия център – там са седалищата и елитът на основните неправител-
ствени организации и там активността на гражданското общество е най-сил-
на. Така основните виждания и направления на дейността на системата на 
международните отношения са зависими от една малка част от световното 
гражданство.

4. Че липсата на силна национална държава, която да разполага със съ-
ответната нормативна база и с механизми за осъществяване на определени 
политики, води до невъзможност функционирането на гражданското обще-
ство в глобален аспект.

Оптимистичните и песимистичните възгледи относно ролята и разви-
тието на локално и глобално гражданско общество произтичат най-вече от 
основните течения в международните отношения – реализъм, либерализъм 
и конструктивизъм. Всички те се основават на достатъчно силни аргументи, 
поради което споровете не стихват. Доскоро в международните отношения 
доминираше ролята на либерализма и конструктивизма, които наблягат пре-
димно на ролята на международните правителствени и неправителствени 
организации, на ролята на общоприетите норми на международно поведе-
ние, на общочовешките права, на ролята на гражданите и др. Процесите през 
последните няколко години обаче носят индикации за завръщане на реализ-
ма в международните отношения. Това са войните в Ирак, в Косово и в други 
части на планетата, които станаха факт в резултат на незачитането на нор-
мите на международното право. След студената война отново започна да си 
проправя път и концепцията за „баланс на силите“, която също произлиза от 
идеите на реализма. Всичко това провокира много изследователи да говорят 
за замиране на ролята на гражданското общество, на международното право 
и на международните организации в световните политически процеси. Раз-
витието на новите комуникационни технологии обаче фундаментално про-
меня средата и възможностите за действие на гражданското общество, което 
поражда умерен оптимизъм за неговото бъдещо развитие.

ЛИТЕРАТУРА
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3  Пак там, с. 146.
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Земята не принадлежи на човека,
човекът принадлежи на земята.

Сиатъл,
индиански вожд – 1881 г.

В началото на третото хилядолетие човечество-
то все повече преоткрива истината за приро-

дата. Анализирайки еволюционните и революци-
онните етапи от развитието на човека, световната 
научна общност предупреждава за натрупването на 
критична маса проблеми в общуването с природа-
та. Балансът в естествената жизнена среда на човека 
е застрашен. Явлението провокира редица научни 
изследвания, които неоспоримо доказват задъл-
бочаване на тази неблагоприятна тенденция. Фи-
лософското разбиране за запазване на природна-
та жизнена среда на човека, неотменимо условие за 
съхраняването му като висш биологичен вид, ста-
ва основа на

Теорията за устойчиво развитие
на обществото, чийто генезис датира от седемде-
сетте години на двадесетия век. Възможността за 
въз становяване на природните ресурси при произ-
водствената дейност на съвременния човек е в ос-
новата на тази теория. Възобновяването на природ-
ните баланси, при удовлетворяване потребностите 
на настоящото поколение, трябва да осигури въз-
можността на идните поколения да удовлетворяват 
своите. Това би могло да се осъществи чрез запаз-
ване на количествените параметри и качествените 
показатели на потребяваните ресурси. Възраждане-
то на представата за природата като жив организъм 

БЪЛГАРСКАТА ПРИРОДА В НАТУРА 2000
Пламена Йовчевска
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гарантира „освобождаване“ на защитните й механизми. Това, което е напра-
вило Земята уникално обитаемо място за хората, е комбинацията от форми 
на живот, взаимодействието не само между тях, а и с останалата част от зао-
бикалящата ги околна среда. Благодарение на това Homo sapiens се появява в 
биосферата. Човечеството и естествената природна среда съществуват в сво-
еобразна симбиоза. Не е възможно откъсването на човека в самостоятелна 
трофична техносфера1, защото това би било гибелно за най-висшия биологи-
чен вид и би довело до пагубно ограничаване на жизненото му пространство. 
Стесненият периметър на биологичната ниша води до редуциране на

Биоразнообразието
Разнообразието от форми на живот на Земята и различните модели, 

формирани от него, се дефинират чрез понятието „биологично разнообразие, 
биоразнообразие“ 2. Биоразнообразието, което виждаме днес, е резултат от 
милиарди години еволюция. То формира конструкцията на природата и оп-
ределя основата на живота. Като част от природната среда, човекът е напълно 
зависим от нейните качествени и количествени параметри.

През седемдесетте години на миналия век световната научна общност 
алармира, че е настъпила рязка промяна, че вече се наблюдава невъзвратима 
загуба на биоразнообразие. Този процес е онагледен на Фигура 13.

Фигура 1
Индекс жива природа, 1970–2003

След 1980 година трендът започна стремително да спада. За три десе-
тилетия живата природа загуби една трета от биоразнообразието си. Това 
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Проблемното стопяване на биоразнообразието доведе до приемане през 
1992 година в Рио де Жанейро на Конвенцията за биологично разнообразие 
(КБР)5. Това е акт на загриженост от страна на световната общност, насочен 
към търсене на начини за преодоляване на проблема в екосистемите, чиято 
сърцевина е биоразнообразието. Ратифицирането на конвенцията е съпро-
водено от записване на конкретни мерки и от практически стъпки за огра-
ничаване и последващо спиране на загубата на биоразнообразие във всяка 
отделна държава. С цел да се съхранява балансът в природата и да се опазва 
биоразнообразието е създадена световна стратегия, чиито автори формули-
рат десет принципа за запазване на биоразнообразието6. Те са универсални 
и непреходни:

1. Всяка форма на живота е уникална и изисква уважение от страна на 
човечеството.

2. Опазването на биоразнообразието е инвестиция, водеща до значител-
ни ползи в местен, национален и световен план.

3. Цената и ползите от опазването на биоразнообразието трябва да се 
поделят по-равномерно както между различните нации, така и между хората 
от една нация.

предизвика световните лидери да се ангажират с действия, ограничаващи 
вредното влияние на последиците от стопанската активност на съвременния 
човек върху околната среда. Екологичната следа на човечеството през пос-
ледните четири десетилетия е представена схематично на Фигура 24.

Фигура 2
Екологичната следа на човечеството 1961–2003
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4. Като част от по-общото усилие да се постигне устойчиво развитие, 
опазването на биоразнообразието изисква фундаментални промени в светов-
ните модели и практики на икономическото развитие.

5. Увеличаването на финансирането за опазване на биоразнообразието 
няма да доведе до забавяне на загубата на биоразнообразие само по себе си. 
Нужни са политически и институционални промени за създаване на условия, 
при които увеличеното финансиране ще бъде ефективно.

6. Приоритетите за опазването на биоразнообразието се различават, когато 
се оценяват от местна, национална и световна гледна точка; всички са основа-
телни и трябва да се вземат предвид. Всички страни и общности имат законен 
интерес за опазването на своето биоразнообразие; не трябва да се фокусира из-
ключително само върху няколкото богати на видове екосистеми или страни.

7. Опазването на биоразнообразието може да е устойчиво само ако об-
ществената информираност и загриженост се повишат значително и ако 
политиците имат достъп до достоверна информация, въз основата на която 
да правят политическия си избор.

8. Действията по опазване на биоразнообразието трябва да се планират 
и изпълняват в мащаб, определен от екологичните и социалните критерии. 
Дейностите трябва да се фокусират както в местата, където хората живеят и 
работят, така и в защитените диви територии.

9. Културното разнообразие е силно свързано с биоразнообразието. Ко-
лективното познание на човечеството за биоразнообразието и неговото из-
ползване и управление почива върху културното разнообразие; и обратно, 
опазването на биоразнообразието често помага за укрепване на културното 
единство и ценности.

10. Увеличеното обществено участие, зачитането на основните човешки 
права, подобряването на обществения достъп до образование и информация, 
както и повишената отговорност на институциите са жизнено важни еле-
менти от опазването на биоразнообразието.

Биологичното разнообразие твърде често се отъждествява с видовото 
разнообразие – голямото многообразие от растения, животни и микроорга-
низми. Трябва да се има предвид, че биоразнообразието включва и генетич-
ните разлики в рамките на един вид, например различията между сортове 
зърнени култури или между породи домашни животни. Хромозомите, гените 
и ДНК – градивните елементи на живота – определят уникалността на всеки 
индивид и на всеки вид. Биоразнообразието осигурява големия брой про-
дукти и нематериални блага, които поддържат живота. Биоразнообразието 
има още един аспект – разнообразие от екосистеми. Това са условно обособе-
ни полета на живата материя, каквито се срещат в пустините, във влажните 
зони, планините, реките, езерата, селскостопанските ландшафти и др. Живи-
те същества, включително и хората, във всяка екосистема формират съоб-
щество, като взаимодействат помежду си или с въздуха, водите и почвите 
наоколо. Отношенията между растенията и животните в дадена екосистема 
й придават известна стабилност и автономия както от влиянието на други 
екосистеми, така и от факторите на околната среда. Следователно животът в 
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една екосистема би могъл да се самоподдържа. Това се осъществява чрез спо-
собността на обитателите й да оцеляват и да еволюират, без изцяло да зависят 
от външни за екосистемата фактори. Разбира се, като част от околната среда, 
екосистемата е в тясно взаимодействие с нея.

Световни ангажименти
През септември 2000 г. световните лидери на 189 страни – членки на Ор-

ганизацията на обединените нации, приеха Декларацията на хилядолетието7. 
Въз основа на нейния текст бяха набелязани Целите на хилядолетието за 
развитие (ЦХР) – осем конкретни, измерими, обвързани във времето цели. 
Седмата цел е посветена на опазването на околната среда. Всички страни 
– членки на ООН, поемат ангажимент до 2015 г. да постигнат целите на хиля-
долетието, като в зависимост от спецификата на националното си развитие 
определят конкретните стойности, към които ще се стремят. През септем-
ври 2005 г. в централата на световната организация в Ню Йорк се проведе 
среща на държавните и правителствените ръководители на страните членки, 
на която те препотвърдиха чрез декларация своята решимост за постигане 
на ЦХР до 2015 г. Декларацията се основава на извършеното от „мъдреците“ 
– така наричат екипите от учени, работили по тези въпроси през последни-
те години8. По същия начин Глобалният доклад за човешкото развитие на 
ПРООН „Борбата срещу изменението на климата: Човешката солидарност в 
един разединен свят“9, представен на 7 септември 2007 г., се основава на на-
учни изследвания и на професионален обмен на експертни мнения. В него се 
прави анализ доколко се изпълняват ЦХР и какво още може да се направи за 
ускоряване на постигането им във всички страни.

Европейски отговорности
Опазването на биологичното разнообразие е важен приоритет за Евро-

пейския съюз. Европейската политика за създаване на мрежа от защитени 
райони отговаря на задълженията на ЕС, поети в рамките на Конвенцията 
на ООН за запазване на биологичното разнообразие. Защитените територии 
са задължително условие. Необходимостта от тяхното обвързване, за да се 
осигури безпрепятствено движение на видовете, води до създаване на еко-
логични мрежи. Структурно всяка екологична мрежа има сърцевидни зони, 
екологични коридори, зони за възстановяване и буферни зони, съответно с 
различен режим на съхранение и защита. Екологичните зони са съставени 
от Натура 2000 места, в които има съответна концентрация на защитени 
видове. Европейската екологична мрежа от Натура 2000 места беше създа-
дена в началото на 90-те години на миналия век. Тя е практическо измере-
ние на политиката на Общността за опазване на биоразнообразието. Натура 
2000 е най-мащабната европейска инициатива за съхраняване на природно-
то богатство на континента, насочена към стимулиране на устойчивото 
развитие на районите със съхранена природа. Изграждането на мрежата от 
защитени зони се базира на европейското законодателство и има задължи-
телен характер за всяка страна – членка на ЕС. Два нормативни документа 
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на Общността са в основата на Натура 2000:
– Директивата за птиците от 1979 г. и
– Директивата за местообитанията (хабитатите) от 1992 г.
Чрез тези документи се определят ценните растителни и животински 

видове и ландшафти, чието опазване има значение за спиране загубата на 
биоразнообразие. Екологичната мрежа Натура 2000 е ключов елемент при 
изпълнение на взетото в рамките на ЕС политическо решение за предот-
вратяване на загубата на биоразнообразие и за започване на обратен процес 
за възстановяване на досегашни биозагуби до 2010 г. Изборът на районите 
в екологичната мрежа Натура 2000 се основава само и единствено на науч-
на методика, включваща строго зададени критерии и конкретни показатели, 
като например големина и гъстота на населеност на определени видове, еко-
логично качество и площ на природните местообитания, намиращи се в тези 
райони, и други.

Разширяване на европейската екологична мрежа
В края 2007 г. Европейската комисия, отговаряйки на нагласите на граж-

даните на Общността, взе решение10 площите на екологичната мрежа Натура 
2000 да бъдат увеличени с 90 хиляди квадратни километра. Добавят се общо 
4255 нови защитени зони на територията на Чехия, Унгария, Словакия, Фран-
ция, Германия, Италия и Испания. Разширяването на Натура 2000 гарантира 
дългосрочно оцеляване на най-ценните местообитания и на най-застраше-
ните от изчезване растителни и животински видове в Европа. Опазването 
на биологичното разнообразие става все по-важен приоритет за Европейс-
кия съюз. През 2008 г. Европейската комисия ще докладва за изпълнението 
на Плана за действие за опазване на биоразнообразието, като вземе предвид 
отчетите на държавите членки и информацията от други източници. Целта 
е да се направи преглед на напредъка по плана за действие и да се изтъкнат 
тревожните области в контекста на поетия ангажимент до 2010 година.

Поради активното участие на природата в селскостопанското производ-
ство ролята на отрасъла за опазване на екосистемите и на тяхната сърцевина 
– биоразнообразието, нараства. Повишаващата се екологична чув ствителност 
на Европа преоткрива ролята на агроекосистемите и значението им за устой-
чивото развитие на земеделието. Все повече се поставят въпроси, свързани с 
увеличаването на продуктивността на земеделските екосистеми, с поддържа-
нето на биологичното равновесие на съставяващите ги организми, с взаимо-
връзката между агроекосистемите и биосферата на Земята.

Съобщение11 на Европейската комисия до Съвета, Европейския парла-
мент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на реги-
оните обнародва законодателната и работната програма на Комисията за 
2008 г. Това е годината, през която ще бъдат приведени в действие послед-
ните от пазарните реформи на Общата селскостопанска политика (ОСП). 
Тенденцията за екологизация се ускорява с цел превръщане на европейското 
селско стопанство в по-устойчиво и по-конкурентоспособно12. Изпълнение-
то на 96 нови програми в областта на политиката за сближаване в развитие-
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то на селските райони и рибарството на отделните страни – членки на ЕС, 
ще бъде стриктно спазвано. Това ще осигури устойчиво развитие, ускорен 
икономически растеж, подобряване на околната среда и създаване на по-
добри възможности за живот и работа на всички европейски граждани13. 
Във връзка с опазването на биоразнообразието е и инициативата на ЕС за 
изготвяне на документ, наречен Зелена книга за качеството на селскостопан-
ските продукти. Комисията разглежда различни начини как оптимизиране-
то на качеството може да отговори по-добре на потребителското търсене 
и да доведе до добавяне на стойност към селскостопанската продукция. В 
Зелената книга се предвижда да бъде създадена подходяща правна рамка, 
улесняваща преминаването към производство на качествена продукция и 
подходящ маркетинг, включително и за храните с географски указания и 
с традиционно специфичен характер. Зоните от европейската екологична 
мрежа Натура 2000 места са добър госто приемник за тази идея и опитът 
на някои новоприети в ЕС страни, сред които Чехия, Словакия и Словения, 
потвърждава това предположение.

Към приоритетните инициативи от пакет „Биоразнообразие“ е и Рег-
ламент на Съвета – преглед на схемата за районите в по-неблагоприятно 
положение и определяне на границите на тези територии14. Предвидената 
подкрепа за районите в по-неблагоприятно положение цели да допринесе за 
непрекъснато ползване на селскостопанските земи, за да бъде запазено при-
родното пространство и за да се поддържат и насърчават устойчиви системи 
за земеделие. Това е много съществена част от политиката за развитие на сел-
ските райони. EС се стреми към намиране на решения на общите проблеми на 
многостранна основа, в рамките на вече приети и към ООН ангажименти15.

Натура 2000 в България
Българската природа притежава едни от най-богатите и съхранени еко-

системи в Европа. Според научните критерии повече от една трета от те-
риторията на страната отговаря на условията за включване в европейската 
екологична мрежа Натура 2000. България има изключително богато биоло-
гично разнообразие както на видово ниво, така и на ниво местообитания. Те-
риторията на страната е 110 910 км и включва 4 биогеографски зони – ал-
пийска, черноморска, континентална и степна. От общата територия 57% са 
земедел ски земи, от които 78% обработваеми. Горите покриват 33% от площ-
та на България, от тях 60% са с естествен произход. В страната има влажни 
зони, ценни горски масиви, красиви ланд шафти, богато почвено, растително 
и животинско разнообразие, които в своята съвкупност са безценен капитал 
и формират уникалността на нашата природа. С приемането на България в 
Европейския съюз страната се включи в Натура 2000. Тази общоевропейска 
мрежа има за цел да се запазят най-редките и застрашени от изчезване ви-
дове и местата, които те обитават. След 1.Х.2007 г. правилата за защита на 
биоразнообразието стават задължителни и за нашата страна.

Според проучването на WWF и „Алфа Рисърч“ почти 80% от българи-
те смятат, че има проблеми с опазването на околната среда. В света подо-
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бен отговор дават около 65% от респондентите. Нагласите на българските 
граждани16 са ЕС да гарантира опазването на природната среда у нас.

В изпълнение на препоръките на Конвенцията за биологичното разно-
образие (КБР) в България са създадени и приети редица нормативни доку-
менти. Сред тях са рамковите закони – Закон за защитените територии (ДВ, 
бр. 133 – извън реден, 1998). По силата на алинея 2 на чл. 2 опазването на при-
родата в защитените територии има предимство пред другите дейности в 
тях. Приемането на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) бележи нов 
етап в развитието на българската природозащитна дейност. Член 1(3) гласи: 
„Биологичното разнообразие е неразделна част от националното богатство и 
опазването му е приоритет и задължение за държавните и общинските орга-
ни и за гражданите.“ Създава се законова предпоставка за изграждане на На-
ционална екологична мрежа, част от Европейската екологична мрежа Натура 
2000. Отговорностите на страната спрямо приетото европейско природоза-
щитно законодателство откриваме също и в приложното поле и в обхвата на 
Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 65 от 2006 г.). В чл. 1 е записано, 
че „този закон урежда обществените отношения, свързани с: 1. опазването на 
околната среда за сегашните и бъдещите поколения и защитата на здравето 
на хората; 2. съхраняването на биологичното разнообразие в съответствие с 
природната биогеографска характеристика на страната“. Освен посочените 
рамкови закони, правната защита на биологичното разнообразие се регла-
ментира и от т.нар. ресурсни закони, сред които са: Законът за опазване на го-
рите, Законът за водите, Законът за лечебните растения, Законът за лова и 
опазване на дивеча и др., както и от редица наредби, национални стратегии и 
други нормативни и програмни документи, които гарантират практическото 
приложение на мерките по защита на екосистемите17.

България е една от първите страни, които имат разработена Национална 
стратегия за опазване на биологичното разнообразие и Национален план за 
действие за опазване на биоразнообразието (1999–2004 г.). С цел ефективно 
прилагане на КБР и синхронизиране на националните действия с ЕС беше 
разработен нов Национален план за действие за опазване на биоразнообра-
зието за периода 2005–2010 г. Дейностите от този план се включват в Нацио-
налната стратегия по околна среда (2006–2014 г.).

С финансовата подкрепа от правителството на Монако у нас са реализи-
рани следните конкретни проекти:

– Прилагане на план за управление на ЗМ „Велека“ и ЗМ „Силистар“;
– Разработване на план за управление на видрата и нейните местооби-

тания в ПП „Странджа“.
Осъществени са проекти с участието и на НПО „Федерация Зелени Бал-

кани“. По-важните от тях са:
– Програма „Зелен Дунав“ – с WWF и др. НПО;
– Мониторинг, устойчиво управление и опазване на биоразнообразието 

в горски екосистеми (съвместно с Швейцария).
Подписан е договор с Глобалния екологичен фонд GEF за разработване 

на План за опазване на биологичното разнообразие и Споразумение за за-
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почване на II фаза на Българо-швейцарската програма за опазване на биоло-
гичното разнообразие. Представители на Министерството на околната среда 
и водите участват в Министерската конференция в Братислава, в работата на 
органите към Съвета на Европа, свързана с Общоевропейската стратегия за 
опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие и други18.

В Наръчник за Натура 2000 в България подробно е разгледана основата 
за изграждането на Европейската екологична мрежа Натура 2000 съгласно 
природозащитното законодателство на Европейския съюз. Представена е и 
Стратегия за изграждане на екологична мрежа в България19, която ще позво-
ли страната ни да изпълни ангажиментите към ЕС, поети в процеса на при-
съединяване. В тази стратегия се предвижда Натура 2000 да бъде функцио-
нално единна система от територии за опазване на типове местообитания и 
местообитания на видове растения и животни.

Въпреки надеждната законодателна база, гарантираща опазването на 
биоразнообразието, въпреки практическия опит, натрупан при изпълнени-
ето на редица конкретни проекти, в България все още съществуват редица 
нерешени

Проблеми при прилагането на Натура 2000
• България не спазва ангажиментите, които пое като членка на Евро-

пейския съюз, и е заплашена от санкции20. Забелязва се опит за игнориране 
на научните критерии при определяне на защитените места от Натура 2000, 
при тяхното „прецизиране“ и даването на предимство на т.нар. инвеститорс-
ки интерес. А българското правителството изпраща непълен списък с местата 
от европейската екологична мрежа Натура 2000. В резултат на това Европейс-
ката комисия изразява сериозно несъгласие. Поради тази причина правител-
ството допълва списъка с по-голямата част от отложените преди това зони.

• Взаимодействието между неправителствените природозащитни ор-
ганизации и отговорните държавни институции е непълноценно и неефек-
тивно. Понякога липсата на диалог и на „чуваемост“ води до нестандартни 
улични протести и оживени дискусии на гражданското общество в мрежата. 
Без реално и оперативно взаимодействие между неправителствените приро-
дозащитни организации и отговорните държавни институции резултатност-
та от природозащитната дейност в България би останала на незадоволително 
равнище.

• Закъснява се при информиране на местната власт и на населението 
от районите, където има Натура 2000 защитени зони. Това води до забавяне 
на процедурите за обявяване и на технологията за прилагане на плановете за 
оценка на съвместимостта на бъдещата инвестиционна активност в зоните.

• Не е приложена все още мярката по Натура 2000 и през 2008 г. не се пред-
виждат плащания по нея, защото българското правителство закъснява със 
заповедите за официалното обявяване на местата. Поради това българските 
собственици на гори и земеделски земи, попадащи в европейската екологична 
мрежа, засега няма да получат компенсаторни средства от фондовете на ЕС.

По тези проблеми неправителствени организации от коалицията „За да 
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остане природа в България“ многократно са уведомявали европейските ин-
ституции. Поредната им изява беше предоставяне на копие от подписката 
за Рила, подкрепена от общо 141 199 души21, на председателя на ЕК г-н Ба-
розу при посещението му в София на 29.ІІІ.2008 г. Този факт потвърждава, 
че гражданското общество22 активно брани българската природа. Идеята за 
защитата й доведе до организиране на редица нестандартни форми на про-
тест както пред отговорните за Натура 2000 институции, така и на конкретни 
обекти, застрашени от бетониране. Всички тези действия водят до по-голя-
ма информираност на гражданите на България, отколкото на гражданите в 
останалите страни – членки на ЕС. Във връзка с това е и проектът „Повиша-
ване на информираността и създаване на положително отношение на обще-
ствеността към Натура 2000“23, реализиран с подкрепата на Посолството на 
Кралство Холандия по Програма „Малки проекти на Посолството“ (МАТРА 
КАП). Създадени са и информационни филми за България в европейската 
екологична мрежа Натура 2000.

Погрешното схващане на същността за Натура 2000, страхът на хората, 
че биха могли да изгубят собствеността си върху земята, както и неведени-
ето за ползите от мрежата забавят подготовката на местното население за 
предприемане на конкретни действия за усвояване на дългосрочни ползи от 
стопанската дейност в районите на екологичната мрежа. Именно този дефи-
цит роди идеята за проект, който да даде пълна и обективна информация по 
всички въпроси, свързани с Натура 2000, да покаже възможностите, които 
мрежата предлага на собствениците на земи, и стъпките, които те би трябва-
ло да предприемат, за да се възползват от тези възможности. СДП „Балкани“ 
и продуцентска къща „СВИДАС“ са автори на 12- минутен филм с обща ин-
формация за Натура 2000 и на 60 малки клипа, представящи повече от пред-
ложените защитени зони.

Еволюция в мнението на българските институции, не без помощта и на 
ЕК, доведе до преоценка на становището им за съвместяване на опазването 
на природата и стопанската активност24. Забавеното обявяване на конкрет-
ните зони от екологичната мрежа и режимът за опазването им ни лишиха 
от възможността през 2008 година да започнем реално прилагане на мярка 
Натура 2000.

Взаимозависимостта между икономическа, социална и природна дей-
ност ще става все по-тясна. Трите съставни части на устойчивостта 
са в синергийна връзка, което трябва да се отчита на макро-, мезо- и на 
микроравнище. Това е израз на значимостта на устойчивото развитие и на 
индикаторите за измерването му, чието отчитане през ХХІ век става все 
по-актуално и належащо. Във връзка с това все повече ще се откроява и 
мултифункционалният характер на земеделието. Особено място в еко-
логичната мрежа Натура 2000 трябва да се отреди и на проблематиката, 
свързана с мултифункционалността на земята, която не е само почва, а 
представлява и ценен природен ресурс. Дългосрочното опазване на ценните 
местообитания и видове в зоните по Натура 2000 ще става чрез стимули-
ране на селскостопански практики, които спомагат за съхраняването им. С 
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предвиден финансов ресурс от 6,1 млрд. евро ЕС осигурява управлението 
на Натура 2000 местата като част от по-широките политики на общността 
за управление на земите25. Съществената част – 85% от финансовата подк-
репа за мярката, са средства от европейските фондове.

Последните промени в Общата селскостопанска политика на ЕС са насо-
чени към финансиране на програми за подкрепа на селските райони, към сти-
мулиране на екологично земеделие, към грижи за околната среда и опазване 
на биоразнообразието. Засилват се стимулите при отглеждане и производство 
на култури и продукти с преобладаващо екологично значение. Това са облас-
ти, в които българската природа има сравнителни предимства. Те биха допри-
несли за подобряване качеството на живот в зоните от Натура 2000. В защита 
на „безумно красивата природа“, на „природните дадености като богатство“ и 
за да „оставим на децата си едно прекрасно кътче за живеене“26, гражданското 
общество организира реални протести и виртуални форуми. В тях се изказват 
аргументи, че частната собственост е неприкосновена само дотолкова, докол-
кото тази неприкосновеност не вреди на обществения интерес 27.

Научният критерий, който e в основата на изграждането на екологичната 
мрежа Натура 2000, потвърждава отговорностите на Нomo sapiens пред Земята. 
Грижите за заобикалящата ни природна среда и за опазване на изграждащото 
я биоразнообразие, цел на европейската екологична мрежа Натура 2000, са в 
духа на теорията за устойчиво развитие. Съхранената количествена и качест-
вена характеристика на природните ресурси гарантира възможността идните 
поколения безпрепятствено да удовлетворяват своите потребности.
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През декември миналата година се навършиха 
сто години от рождението на един забележи-

телен българин – член-кор. проф. Иван Попов – из-
тъкнат учен, авторитетен държавник, виден техно-
крат и общественик от близкото минало.

Федерацията на научно-техническите съюзи 
(ФНТС) в България е горда с традициите и заветите 
на своите предци от Българското инженерно-архи-
тектно дружество (БИАД), които направиха тол-
кова много за материалното и духовното развитие 
на България в периода от 1893 г. до средата на ми-
налото столетие. Творческият път на чл.-кор. Иван 
Попов е най-доброто олицетворение на връзката на 
дейците на БИАД с инженерната общност от втора-
та половина на ХХ век. За отбелязване на големия 
юбилей – 100-годишнината от рождението на чл.-
кор. Иван Попов – бе създаден Национален инициа-
тивен комитет, в който взеха участие негови близки 
сътрудници и съратници от стопанската сфера и 
дейци на Научно-техническите съюзи (НТС). Сред 
най-активните членове на този комитет бяха акад. 
Ангел Ангелов, акад. Кирил Боянов, инж. Васил Не-
дев, инж. Иван Пехливанов, проф. Трайко Петков, 
ст.н.с. д-р Пламен Вачков, инж. Димо Димов, инж. 
Румен Райчев, инж. Любомир Витанов и други.

Бяха планирани и реализирани редица меро-
приятия на национално и регионално ниво. С името 
на проф. Иван Попов бяха назовани зали в Нацио-
налния дом на науката и техниката (НДНТ) в София 
и в Дома на науката и техниката (ДНТ) в Ямбол. В 
края на миналата година ФНТС и териториалната 
организация на НТС в Добрич организираха тър-
жество, на което на Дома на науката и техниката в 

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛЕН БЪЛГАРИН
(100 години от рождението 
на проф. Иван Попов)

Васил Сгурев

Васил Сгурев – академик, док-
тор на техническите науки, 
старши научен сътрудник І сте-
пен в Института по информа-
ционни технологии на БАН. Рабо-
ти в областта на информати-
ката и изкуствения интелект. 
Автор е на над 250 научни тру-
да и на 30 авторски свидетелст-
ва и патента. Бил е научен сек-
ретар на БАН. Член е на Европей-
ската и на Американската асо-
циация по изкуствен интелект, 
на Американския институт IЕЕЕ, 
на Санкт-Петербургската ин-
женерна академия.
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добруджанския град беше дадено името на проф. Иван Попов и поставен ба-
релеф с лика му. Подготвена и издадена бе книга със спомени за „професора“ 
– както уважително го наричаха неговите съратници (Професорът отблизо. 
Сборник спомени за чл.-кор. Иван Попов. С., ФНТС, Феномен, 2007, 176 с.). В 
НДНТ в София бе показана фотоизложба за живота и дейността му. Предстои 
наименуване на зала на неговото име в Техническия университет в София.

На 7 декември м.г. в НДНТ в София бе проведено юбилейно събрание на 
столичната научно-техническа общност по случай бележитата годишнина, на 
което присъстваха много от съратниците и сътрудниците на чл.-кор. Иван 
Попов. На 14 декември в Силистра – мястото на първия завод за електронни 
изделия „Оргтехника“ – с активното съдействие на общинските и областните 
ръководители бе поставен барелеф с неговия лик и бе проведено тържестве-
но събрание с концерт.

Защо тези тържествени прояви предизвикаха такъв широк и спонтанен 
интерес и съпричастност от страна на многобройни инженери и стопански 
дейци от столицата и страната? На този въпрос не е лесно да се отговори, 
защото фигури с национално значение – какъвто е чл.-кор. Иван Попов – не 
могат да се вместят в кратко изложение. Може би най-точни бяха думите на 
акад. Благовест Сендов на траурното събрание в деня на раздялата с него 
– той бе европеец, европеец в истинския смисъл на тази дума. И това му по-
магаше с лекота да се впише в европейския технически елит – във Франция 
през 1933–1934 г., в Унгария – от 1941 до 1945 г., в Германия – от 1959 до 1962 г. 
С такава лекота можеше да премине и от един европейски език към друг, от 
една конструкторско-производствена дейност към друга. Целият този, нека 
го наречем европейски, опит му даваше възможност да наложи у нас взиска-
телност, стил и маниер на организационна и инженерно-икономическа дей-
ност в различните сфери на науката и техниката, които са в унисон и със 
сегашните изисквания в условията на развита пазарна икономика. 

В своите научни области: електротермията, трансформаторите и елек-
тротехниката най-общо, той не остави много на брой научни трудове и патен-
ти, но те бяха на такова ниво, че колегите му го оцениха по достойн ство и  го 
из браха за доктор на Висшето училище в гр. Илменау (Германия) и за чужде-
странен член на Академията на науките и изкуствата в гр. Тулуза (Франция). 
Голямо признание е и избирането му за доцент, професор, завеждащ катедра 
и ректор на най-авторитетното у нас висше техническо училище – Техниче-
ския университет в София. Сравнително рано – през 1961 г. – е избран и за 
член-кореспондент на БАН в областта на инженерните науки.

Убедително доказателство за таланта и уменията му са многобройните 
отговорни ръководни постове, които е заемал в българската електропромиш-
леност в зората на нейния възход – през 40-те и 50-те години на миналото 
столетие.

Един изтъкнат български учен социолог отбеляза неотдавна, че през 
двадесетия век нашата страна има два значими върха – Националноосвободи-
телната война от 1912 г. и възникването на високите технологии и тяхната 
промишлена реализация от средата на 60-те години на миналото столетие. И 
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ако има национална фигура, която да олицетворява най-добре този индуст-
риален и интелектуален връх в развитието на материалната култура на 
България, това безспорно е чл.-кор. Иван Попов. Неслучайно в залеза на своя 
живот той сподели, че неговата най-голяма награда е това, което е построил. 
То е и най-значимото, което е оставил след себе си.

Особено плодотворни в живота и дейността на Иван Попов са години-
те от 1962 до 1970 г., когато е председател на Държавния комитет за наука и 

технически прогрес (ДКНТП). През този период се проявяват най-ярко не-
говият държавнически замах и инженерен талант, когато с мисъл и дейст-
вия е изпреварвал времето. По негова инициатива и под непосредственото 
му ръководство се полагат основите на производството на оргтехника, на 
микроелектроника, на модерно приборостроене и хидравлика, на компютърна 
техника и автоматизация и започва широкото им използване в управление-
то на технологическите процеси в цялото стопанство на България. Тогава се 
полагат основите и на специализирането на страната ни в машиностроенето, 
електрониката и електротехниката и се структурира пазарът в източноевро-
пейските страни, където по-късно, до голяма степен благодарение на чл.-кор. 
Иван Попов, България заема силни водещи позиции.

И наистина, каква би била страната ни сега, ако го нямаше този каче-
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ствен скок в развитието на високите технологии като цяло и на изчисли-
телната техника в частност, в основата на който лежат изумителното 
прозрение на чл.-кор. Иван Попов и неговите виждания за бъдещето на тези 
отрасли на промишлеността. Като осъзнава стратегическото място на из-
числителната техника, той предприема ефективни действия за изграждане 
на сериозна производствена база и на съответна развойна дейност. Преди 40 
години е образувано Държавното стопанско обединение (ДСО) „ИЗОТ“, кое-
то може да се разглежда като лавровия венец на професора. То изигра важна 
роля за развитието на модерна България.

ДСО „ИЗОТ“ даде на страната: валутни приходи за 11,230 милиарда ва-
лутни лева и печалба в размер на 6,490 милиарда лева. А за „ИЗОТ“ бяха ин-
вестирани само 633,350 млн. лева.

Със създаването на ДСО „ИЗОТ“ България реализира успешно няколко 
важни задачи със стратегическо значение:

– Двойно преизпълни поетите ангажименти към своите партньори за 
периода 1971–1975 г.

– Успя да натрупа модерни знания и да внедри съвременните техноло-
гии и на тяхна основа започна успешно да произвежда серийно най-сложните 
и прецизни модули от хардуера на компютърната техника – дисковите запа-
метяващи устройства, пакетите и главите за тях.

– Превърна се в най-големия износител на компютърна техника в стра-
ните от Източна Европа и в един от най-големите в света.

– Създаде няколко десетки хиляди първокласни специалисти, гордост 
за всяка страна. 

През миналата година се навършиха и 60 години от създаването на Обе-
динението за електротехническа промишленост – ОЕП „Елпром“, преимену-
вано по-късно в ДСО „Елпром“. Името на Иван Попов е тясно свързано с 
дейността и на това обединение – бил е главен директор на ОЕП „Елпром“, а в 
края на 80-те години ръководи Съвета на директорите на ДСО „Елпром“.

Важен фактор за успехите на Иван Попов като председател на ДКНТП, а 
след това и като министър на машиностроенето и електрониката, е неговото 
умение да формира изключително силни екипи и да ги мотивира за всеотдай-
на работа.

В публикуваните спомени за чл.-кор. Иван Попов негови най-близки 
сподвижници разкриват различни черти от характера и стила му като човек, 
стопански ръководител и държавник. Той е изключително твърд по отно-
шение на дисциплината и изискванията. Пословична е трудоспособността 
му. Не търпи нехайство, бавно мислене, както и необмислена прибързаност 
и особено подмазвачество. Уважава самостоятелно мислещите сътрудници 
и събеседници. Безкрайно честен е, прям, с открити, често пъти остри мисли. 
Притежава силен характер и неизчерпаема енергия. 

Макар в различни периоди от живота и дейността си като държавник 
Иван Попов да заема високо място и в партийната йерархия, той никога не 
робува на идеологеми – остава си технократ, избягва да взема участие във вът-
решнопартийните котерийни борби. Неговото внимание и дейност са насочени 
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изключително към икономиката и научно-техническото развитие на страната.
След снемането му от поста зам.-председател на Държавния съвет през 

1976 г. той е избран за председател на Централния съвет на Научно-техничес-
ките съюзи в България. Преминавайки в друга област на своите интереси, той 
бързо се приспособява към най-старата обществено-творческа организация 
в страната. В продължение на близо 14 години той прави много за утвърж-
даването на Научно-техническите съюзи и за изграждането на домовете на 
науката и техниката в цялата страна. Затова с право може да се каже, че той е 
най-достойният продължител на делото на първоучредителите на БИАД и в 
историята на Научно-техническите съюзи неговото име ще блести наравно с 
имената на инж. Стоимен Сарафов, инж. Георги Генев и инж. Георги Атанасов.

Отношенията на чл.-кор. Иван Попов с ръководството на БАН поняко-
га бяха твърде комплицирани и не особено гладки. Независимо от това той 
оказа значителна помощ в изграждането и укрепването на редица академич-
ни звена на БАН с насочено фундаментална дейност в областта на високите 
технологии – във физико-химията, електрохимията, електрониката, метало-
знанието, схемотехниката, материалознанието, лазерната техника и др. Ня-
кои от тези звена са създадени и развити по негова лична инициатива.

Особено големи са заслугите на чл.-кор. Иван Попов за създаването и 
укрепването на Института по техническа кибернетика (ИТКР) към БАН, на 
който до голяма степен се дължи възникването на два успешни подотрасъла 
на промишлеността – роботостроенето и персоналните компютри.

Той поддържаше делови и неформални отношения с редица български 
учени и специалисти – особено от приложните науки, и ги подпомагаше при 
изпълнението на значими национални и регионални програми, а много често 
и при решаването на насъщни житейски проблеми.

В годините на прехода, въпреки напредналата си възраст, той се интере-
суваше преди всичко какво място ще заеме българската индустрия в усло-
вията на пазарната икономика – как ще се впише в съвременна Европа, ще 
се съхранят ли и ще се преумножат ли българските високи технологии. При 
всяка възможност той убеждаваше инженерите у нас да подпомагат активно 
всяко българско правителство за извеждане на страната ни на достоен път за 
развитие. Така си отиде – с поглед вперен напред, в бъдещето.

Безспорно най-вярна, пълна и обективна оценка на живота и дейността 
на чл.-кор. Иван Попов ще даде историята. Нейният прочит остава за идните 
поколения. Сигурен съм, че в бъдеще ще има изследвания и монографии, ще 
има и по-значими официални държавни знаци на внимание към неговата 
памет. За нас – неговите съвременници, остава голямото удовлетворение и 
щастие, че имахме шанса да работим и творим под ръководството на един 
голям българин и родолюбец, посветил изцяло живота си на просперитета на 
своята родина. Наследството, което ни остави чл.-кор. Иван Попов, е безцен-
но. Това са прекрасните образци на непоколебима вяра, пословична упоритост 
и работоспособност, неизчерпаема воля, жизненост и енергия на един достоен 
учен – технократ, държавник, общественик и патриот – строител на съвре-
менна България.
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Сътрудничеството между страните – членки на 
Северноатлантическия алианс, и Русия е важ-

на част от общата политическа концепция за съдей-
ствие и за опазване на мира и стабилността в Ев-
ропа и в света. Многостранните мероприятия в 
рамките на това сътрудничество, в което Русия ак-
тивно се включва, допринасят за разширяването на 
връзките им в областта на сигурността. Може да се 
каже, че всички страни, участващи в процеса, добре 
разбират необходимостта от развитие на стратеги-
ята за многостранно сътрудничество в областта на 
преодоляването на рисковете и на международните 
действия срещу разширяване на конфликтите.

До формалното решение за присъединяване на 
страната ни към НАТО, взето от българското пра-
вителство на 17 февруари 1997 година, България не 
можеше да участва в работата на Съвместния пос-
тоянен съвет – форум за консултации и сътрудни-
чество, създаден в съответствие с Основополагащия 
акт НАТО–Русия за взаимоотношенията, сътрудни-
чеството и сигурността от 1997 г., който стана офи-
циална основа на отношенията НАТО–Русия.

Днес сме свидетели и непосредствени участ-
ници във важен и отговорен етап от развитието на 
тези отношения. След подписването на Рим ската 
декларация през май 2002 г. НАТО и Русия си сът-
рудничат в новия съвет като равноправни парт-
ньори. В това сътрудничество активно се включи и 
България след приемането й в алианса през 2004 г. 
То се осъществява в области като борбата с меж-
дународния тероризъм, издирването и спасителни-
те операции в морето, противоракетната отбрана 
(ПРО) на театъра на военните действия (ТВД), по-

РОЛЯТА НА БЪЛГАРИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 
НА ОТНОШЕНИЯТА НАТОРУСИЯ

Кирил Мазнев

Кирил Мазнев – инженер, гене-
рал от запаса. Завършва военна 
академия в Москва (1978 г.). Ра-
боти в областта на управлени-
ето на войските, научноизследо-
вателската и развойната дей-
ност и осигуряването на Бъл-
гарската армия с въоръжение и 
техника. До 1998 г. е на различ-
ни длъжности в армията, вклю-
чително и началник на „Военно-
икономически блок“ в Министер-
ството на отбраната и старши 
съветник на министъра на от-
браната.
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вишаването на оперативната съвместимост между Обединените въоръжени 
сили на НАТО и Въоръжените сили на Русия, неразпространението на оръ-
жията за масово унищожение и други. Духът, в който преминават заседани-
ята, радикално се измени след създаването на Съвета НАТО–Русия, на който 
държавите – членки на НАТО, и Русия се срещат като равни във формат „27“ 
вместо двустранния формат „НАТО+1“, какъвто същест ву ваше при Съвме-
стния постоянен съвет.

Римската декларация, подписана от ръководителите на отделните дър-
жави и правителства на страните – членки на Северноатлантическия алианс, 
и на Руската федерация, отвори нова страница в историята на техните отно-
шения. Показано бе на целия свят, че независимо от съществуващите между 
НАТО и Русия различия в подходите при решаване на множество междуна-
родни проблеми е възможно те съвместно да се противопоставят на запла-
хите и предизвикателствата и да носят обща отговорност за съвместни дей-
ствия на международната арена. С такива пожелания премина и заседанието 
на Съвета НАТО–Русия на 3 и 4 април в Букурещ с участието на президен-
тите на САЩ и Русия, както и двадесет и осмата поредна среща на Дж. Буш 
и Вл. Путин, състояла се на 5 и 6 април в Сочи и завършила с подписването 
на декларация, която полага основите на бъдещия Договор за взаимна сигур-
ност през ХХI век.

Ние, българите, добре разбираме, че от активното сътрудничество меж-
ду НАТО и Русия до голяма степен зависи способността на това трансат-
лантическо общество да осигури мира и стабилността както в Европа, така 
и в глобален план. Общите ни славянски корени, православие, писменост и 
географ ската близост с Русия налагат да полагаме усилия и да правим от своя 
страна необходимото сътрудничеството помежду им да се развива в практи-
ческа плоскост на равноправна основа. Целта на натовско-руското сътруд-
ничество ние виждаме в създаването на надеждна система за колективна ев-
ропейска сигурност с механизми за предотвратяване на конфликти и преди 
всичко с мирни средства. България като страна и непосредствен участник в 
този процес следва постоянно да допринася за засилване на отговорността 
и коректността на това партньорство. Само тогава ще могат да се поставят 
общи стратегически цели, обединяващи усилията за решаване на всякакви 
мироопазващи задачи в Европа и в света.

Динамиката на процеса, характеризиращ обстановката в областта на 
сигурността, е висока и ще нараства. Това сериозно се отразява на задачите, 
стоящи пред обединените въоръжени сили, пред техните структури, докт-
рини и оперативни планове. И наложи както в армиите на страните – член-
ки на НАТО, така и в армията на Русия да протича процес на постоянна 
трансформация, който да ги приспособява към променящите се изисква-
ния на обстановката в света. Пред НАТО и Русия има общи предизвика-
телства, което изисква и общи усилия за успешното им преодоляване. Но 
независимо от положителната динамика в развитието на отношенията им 
между тях съществуват и разногласия по принципни въпроси. Военната 
сила не напуска традиционното си място в системата на международните 
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отношения. Забравиха се изминалите десетилетия, когато биполярната дис-
циплина работеше за незабавното решаване на назряващи кризи и военно-
политическите отношения все по-често се уреждаха с договори, прозрачни 
и предсказуеми. През последните години сме свидетели на обратен процес. 
САЩ се отказаха от Договора за ПРО от 1972 г., през 2009 г. изтича срокът 
на действие на Договора за ограничаване на стратегическите настъпателни 
въоръжения (СНВ-1), а преговори за преподписването му все още не са за-
почнали, други, вече подписани, са в застой. Русия не променя позицията 
си по отношение на разширяването на НАТО въпреки заявените гаранции 
на командването на пакта от 1991 г. Тя смята, че този процес не спомага за 
укрепването на сигурността в Европа и за установяването на общо и неде-
лимо пространство на сигурност. Крайно сложна ситуация се създаде около 
Договора за обикновените въоръжени сили в Европа (ДОВСЕ), а ратифика-
цията и встъпването в сила на адаптираното (модернизирано) Съглашение 
от 1999 г. се забавят, тъй като западните партньори поставят допълнителни 
условия. Поради нарушаването на баланса на силите Русия обяви морато-
риум върху Договора и на 12 декември 2007 г. преустанови участието си в 
него. Русия не приема неаргументираните действия на САЩ за настаняване 
на елементи от националната им противоракетна отбрана в Европа и откри-
ването на военни бази в България и Румъния на двустранна основа. Вярно 
е, че това не се отнася към политиката на НАТО в Европа, но не може да се 
пренебрегне решаващата дума на САЩ в НАТО. В такъв случай е закономе-
рен въпросът: не се ли създава излишък от военна сила в Европа и не се ли 
готви някой да злоупотреби с нея? Следва да се напомни, че създаването на 
американска военна инфра структура в Чехия, Полша, България и Румъния 
се явява в противоречие с положенията на Основополагащия акт НАТО–Ру-
сия, из ключващи разполагането на въоръжени сили на страните – членки на 
НАТО, на територията на новите членове на алианса. 

За съжаление сигналите, които идват от авторитетни международни 
организации като Академията на военните науки на Русия, Международ-
ния институт за стратегически изследвания – Великобритания, Центъра за 
от бранителна информация от САЩ, Стокхолмския институт за изследване 
на мира (СИПРИ) и други, говорят за обща повишена несигурност. Изводи-
те, направени от политолозите и експертите по геополитика в техния доклад 
„Военен баланс – 2006“, са неутешителни – ситуацията в света е нестабилна 
и как ще се развиват събитията нататък, сега е невъзможно да се предскаже. 
В последно време в своите коментари специалистите отбелязват значител-
ни трудности в отношенията Русия–САЩ, наличието на сериозни, а в много 
случаи и принципни разногласия, включително по контрола над ядрените 
арсенали, по статута на Косово и други. Някои от тях определиха последните 
две-три години като „хладен период“, други като „нов етап“ или „студен мир“ 
в международните отношения. 

Заявените намерения на американската администрация да излезе от До-
говора за противоракетна отбрана, разширяването на НАТО, разполагането 
на части от американската противоракетна отбрана на териториите на Чехия 
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и Полша, на американски бази в България и Румъния изостриха рефлексите 
не само на Русия, а и на някои европейски страни. В отговор на известните 
американски инициативи Владимир Путин обяви амбициозен план за въз-
раждане на руската военна мощ и за възстановяване на руската роля в света, 
в резултат на което се планира към 2015 г. половината от сегашната военна 
техника да бъде заменена с нова – нови системи междуконтинентални раке-
ти, свръхзвукови бомбардировачи, авионосци и подводници. Доказателство 
за това е и решението на Русия след 17-годишна пауза да възобнови полетите 
на стратегическата си авиация над Атлантическия, Тихия и Северния ледовит 
океан с възможност за нанасяне на ядрени удари по територията на САЩ. 
За първи път през последните 10 години ударни корабни групи на Северния 
флот на Русия поеха бойно дежурство в Атлантическия и Тихия океан и в 
Средиземно море. 

Не може да не прави впечатление и един относително нов феномен 
– международната въоръжена намеса под някаква форма в предварително 
набелязана страна както за защита на международната сигурност, така и про-
тив нея. И по-рано, и сега въоръжени сили се използват като инструмент за 
постигане на политически и икономически цели на по-силни над по-слаби 
държави. 

Растящото напрежение в Близкия изток и в Централна Азия и измества-
нето на напрежението по оста Запад–Изток превръщат България във важен 
фактор в борбата срещу настоящи и очертаващи се бъдещи предизвикател-
ства. На България се отрежда специално място и поради реализирането на 
бъдещи енергийни проекти на територията й. Обвързването с двустранни 
договори и настаняването на нейна територия на чужди войски би могло да 
въвлече страната ни в събития, които могат да се случат в други географски 
райони. Това не означава, че членството ни в НАТО би могло да бъде гаран-
ция за пълна сигурност, като се имат предвид не само заканите на радикал-
ния ислямизъм и повишената терористична активност.

България като член на НАТО не може да не си дава сметка, че през го-
дините на активно сътрудничество между алианса и Русия е поставена добра 
основа за разбирателство и взаимодействие. Опирайки се на това, двете стра-
ни следва и в бъдеще да градят отношенията си така, че от това да спечелят 
и НАТО, и Русия, Европа и светът като цяло. Нашата страна и в бъдеще ще 
трябва да прави необходимото за активизиране на политическия диалог, за 
задълбочаване на контактите, за укрепване на доверието и подобряване на 
качеството и съдържанието на тези отношения. При това България в рамките 
на алианса настойчиво трябва да се стреми към създаване на възможности 
за участие на Русия във формирането на Европейската система за сигурност, 
съответстваща на стратегическата й тежест на нашия континент и в света, 
имайки предвид и нейния интерес. Интензификацията на двустранните от-
ношения в междуправителствените консултации, срещите между министри-
те на от браната, щабните преговори и сътрудничеството в различни облас-
ти между армиите и правителствата би било от интерес на всички страни в 
процеса. Продължаването на разговорите на всички равнища на основата на 
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взаимното доверие и по-нататъшното му укрепване ще помогнат да се пре-
одолеят старите стереотипи и ще способстват за по-голяма прозрачност на 
плановете и намеренията на двете страни.

 За реализацията на необходимото за мира в Европа и в света партньор-
ство в рамките на Съвета НАТО–Русия са нужни отговорност и коректност 
от двете страни в процеса. Глобалната сигурност може да бъде гарантирана 
не само с военнотехнически средства за защита, а преди всичко чрез създа-
ване на условия за безконфликтни отношения както със съседите, така и с 
по-далечни страни. Само тогава ще могат да се изпълнят успешно общите 
стратегически цели и задачи в интерес на добруването между народите от 
целия свят.

 Като участник в този процес, България ще трябва да предлага инициа-
тиви и да способства за развитието на отношенията НАТО–Русия, за демили-
таризацията на международните отношения – това ще бъде нашият принос 
за развитието на мирния процес в Европа и в света. Нашите представители 
на форумите на Съвета следва да се ръководят от вече утвърдените от векове 
ценности в отношенията между народите на България и Русия, да загърбват 
практицизма и изкушението, когато се решават многото и сложни въпроси 
на международното общуване. 

България следва и в бъдеще да изразява своята привързаност към цен-
тралната роля на ООН, на Съвета за сигурност в усилията им за решаване 
на различните световни проблеми, за отстояване на международната правна 
база, гарантираща равноправното партньорство в бъдещия многополярен 
свят. Няма съмнение, че и занапред нашата страна ще проявява политическа 
воля за съгласуване на интересите в триъгълника Русия–САЩ–Европа, ще 
използва своята позиция и влияние при формирането на позитивни модели 
в тези отношения.
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Традиционно в уестърните героите започват 
своя път с ясно определена оценка. Във фил-

ма на Серджо Леоне „Добрият, Лошият и Злият“ дей-
стващите лица са указани още в заглавието. Пред-
ставянето им също е традиционно. Лошият и Злият 
започват своя път в повествованието с поредица 
убийства, докато Добрият остава настрана. В уес-
търните е създадена и специфична иконография:

Злият – космат, необуздан, жесток.
Лошият – изтънчен, но подъл и безскрупулен.
Добрият – суров, но справедлив.
Обръщам толкова внимание на щампите в ки-

ноиндустрията, защото се оказва, че и в историята 
не можем да избягаме от тях.

Възможно ли е да се направи наистина без-
пристрастно изследване на две личности с проти-
воположна оценка, породена от събития, в които са 
участвали и двамата? Дали е оправдано наличието 
на еднозначни прилагателни в историята? Каква е 
ролята на медиите при създаването на един истори-
чески образ и до каква степен той се припокрива с 
изградения в общественото мнение?

Отговори на тези въпроси ще се опитам да 
намеря в съпоставителния анализ на двете главни 
фигури в южноамериканския уестърн, разигран в 
Чили през 70-те години на ХХ век.

В традициите на жанра започвам с

Представянето на героите
Лошият – Аугусто Хосе Рамон Пиночет Угарте, 

е роден на 25 ноември 1915 г. във Валпарайсо в се-
мейство на френски емигранти. Началното си обра-
зование получава в католическо училище в родния 

ДОБРИЯТ И ЛОШИЯТ В ЕДИН 
ЮЖНОАМЕРИКАНСКИ УЕСТЪРН:  
САЛВАДОР АЛИЕНДЕ И АУГУСТО ПИНОЧЕТ

Александър Сивилов

Александър Сивилов – роден 
е през 1980 г., магистър по ис-
тория. От 2005 г. е редовен док-
торант в Катедрата по нова и 
съвременна история на Истори-
ческия факултет на Софий ския 
университет “Св. Климент Ох-
ридски” по темата „Преходите 
в Чили 1973–1990 г.“. Работи по 
проблематиката на преходите 
в Латинска Америка в най-ново 
време.



48

МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА

бр. 3/4 – год. XI

си град. На 23 години завършва успешно военното училище и през 1937 г. 
излиза с чин младши лейтенант. Назначен е в поделение в Консепсион. През 
1940 г. се връща да работи във военното училище. В 1942 г. се жени за Лусиа 
Ириарт Родригес, от която има 5 деца – 3 дъщери и 2 сина. През 1948 г. по-
стъпва във Военната академия и я завършва през 1951 г. Започва работа като 
преподавател там, издава списание – „Сто орела“. Получава и бакалавърска 
степен по право в Университета на Чили. Работи във военната мисия в Кито 
– Еквадор, в продължение на 3 години и половина.

През 1963 г. става заместник-директор на Военната академия, през 1968 г. 
получава чин бригаден генерал, през януари 1971 г. става дивизионен гене-
рал и е назначен за командир на гарнизона на Сантяго де Чили, през 1972 г. 
става началник на личния състав на армията, а на 23 август 1973 г. след ос-
тавката на ген. Карлос Пратс е назначен от президента Салвадор Алиенде за 
главнокомандващ1. Това е накратко животът на един от нашите герои преди 
съдбоносния момент, превърнал го в световноизвестна личност.

Добрият – Салвадор Исабелино дел Саградо Корасон де Хесус Алиенде 
Госенс, е роден на 26 юли 1908 г. във Валпарайсо в семейството на Салвадор 
Алиенде Кастро и Лаура Госенес Урибе. Учи в лицея „Едуардо де ла Бара“ 
и в Медицинския факултет на Университета на Чили. Получава диплома на 
медик през 1933 г. Става съосновател и лидер на Социалистическата партия 
на Чили. Жени се за Хортенсия Буси, от която има три дъщери. През 1938 г. 
става министър на здравеопазването в правителството на Народния фронт 
на Педро Агире Серда. По това време пише книгата „Социалната и медицин-
ската реалност в Чили“. От 1945 до 1969 г. е сенатор. От 1966 г. е председател 
на Сената. За трите си неуспешни кандидатури за президентския пост през 
1952, 1958 и 1964 г. се шегува, че на гроба му ще пише: „Тук почива бъдещият 
президент на Чили“2.

Четвъртата кандидатура на Салвадор Алиенде за поста президент на Ре-
публика Чили е извоювана много трудно. Партиите от левицата водят прего-
вори за обединение в продължение на една година. Основен проблем е общи-
ят кандидат за президентските избори. Създаването на Блока на народното 
единство (БНЕ) помага за определяне на кандидатурата на левицата – социа-
листите налагат Салвадор Алиенде.

Изборите протичат мирно, до голяма степен поради резултатите от со-
циологическите проучвания, които предвиждат, че кандидатът на десницата 
Хорхе Алесандри ще бъде безспорен победител.

Управляващата Християндемократическа партия излиза с кандидатура-
та на Радомиро Томич от лявото крило на организацията, което води до раз-
деляне на голяма част от традиционно центристките гласове.

Изборните резултати от 4 септември 1970 г. се оказват следните: 
Салвадор Алиенде – 36,2%
Хорхе Алесандри – 34,9%
Радомиро Томич – 27,8%
Въпреки малката разлика конгресът гласува доверие на кандидата на 

БНЕ Салвадор Алиенде3.
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Работа в бурно време
В развитието на разглежданите две личности до момента не личи да има 

сериозна разлика в социалната и идеологическата им принадлежност. Вре-
мето, което ги оформя, е периодът на управление на БНЕ. Аугусто Пиночет 
заема високи постове в армията, а мнението му по основния въпрос – за от-
ношенията между гражданското управление и военните, не е ясно заявено.

За първи път проблемът за намесата на армията в политиката възниква 
след изборите от 4 септември 1970 г. Тогава главнокомандващият ген. Рене 
Шнайдер заявява, че войската зачита конституцията и е изключено да се на-
меси в политическия живот на страната. Но страхът от комунизма в Чили е 
много силен сред висшите офицери. Тези нагласи са изразени от ген. Роберто 
Вио, който с помощта на ЦРУ прави опит да отвлече главнокомандващия. 

Операцията, проведена на 22 октомври 1970 г., завършва със смъртта на 
ген. Шнайдер4. Разкритията около тази конспирация засилват позициите на 
конституционалистите в армията. Отложена е възможността за интервенция 
на военните в политиката, още повече че новият главнокомандващ ген. Кар-
лос Пратс поддържа концепцията на предшественика си.

Ген. Аугусто Пиночет се обявява за привърженик на конституционалис-
тите във войската. Въпреки съществуващите сведения, че има опити да бъде 
въвлечен в заговори, той остава встрани от политическите борби. Пиночет 
изглежда съвестен военнослужещ, спазващ принципите на чилийската армия 
за ненамеса в политиката, но събитията от 1973 г. го принуждават да заяви 
позицията си.

Тогава профсъюзът на превозвачите предизвиква най-голямата транс-
портна стачка в Чили. Страната е парализирана. Недоволството сред армията 
нараства, след като е оповестена идеята на БНЕ да се реформира образовател-
ната система, за да стане началното обучение достъпно за всички.

Пръв сигнал за проблемите във войската е бунтът на майор Роберто Су-
пиер от Втори бронетанков полк. На 28 юни 1973 г. той обгражда с танкове 
президентския дворец Ла Монеда5. Гвардията оказва съпротива, а генералите 
Пратс, Пиночет, Пикеринг и Урбина съставят план за действие. Преврата-
джиите са обградени и се предават. Но въпреки показаното единодействие 
висшите военни не са доволни от своето ръководство.

Започва кампания срещу главнокомандващия ген. Карлос Пратс, въз-
приеман като поддръжник на социалистическото правителство. На 21 август 
1973 г. пред дома на генерала се провежда митинг на съпруги на военните, 
които искат оставката му. Вечерта ген. Бониля поисква същото. Генерали-
те Урбина и Пиночет се обявяват в подкрепа на правителството, а Пиночет 
предлага на президента военна закрила в случай на непредвидени обстоятел-
ства. Той заявява: „Господин Президент, знайте, че съм готов да дам живота 
си в защита на конституционното правителство, което вие олицетворявате.“6 
Позицията на Пиночет успокоява ген. Пратс и той подава оставката си. На 24 
август 1973 г. Салвадор Алиенде я приема и назначава за нов главнокоманд-
ващ Аугусто Пиночет Угарте.

Докато за Лошия – Аугусто Пиночет, трите години на социалистическо 
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управление в Чили са време на мимикрия, другият главен герой – Салвадор 
Алиенде, разгръща напълно своите способности. От края на 1970 г., когато е 
избран за президент, той работи за подобряването на живота в Чили според 
своите виждания. Програмата му включва национализация на основни сек-
тори на производството и на финансовата система. Целта е планово стопан-
ство, което да работи за Чили, а не да се подчинява на външни монополи от 
рода на „Анаканода“ и „Кенекот“ в медодобива или на американската ИТТ7 в 
съобщенията8. В социалната сфера правителството възнамерява да повиши 
значително заплатите в държавните предприятия. Целта е добро заплащане 
във всички сфери на стопанството, за да няма икономическа дискримина-
ция. Изработени са механизми срещу инфлацията, които обаче се оказват 
неефективни9. Предвижда се още контрол върху цените на основните лекар-
ства, за да бъдат достъпни за всички слоеве на обществото. Освен това е за-
явен стремеж за промяна на осигурителната система, за да бъдат премахнати 
социалните различия.

Голям спор предизвиква програмата за разрешаване на аграрния проб-
лем. Основната част от обработваемата земя в страната е собственост на око-
ло 5% от населението, в огромни имения обработката на земята е на равнище 
от времето на испанския колониализъм. И естествено съпротивата на едрите 
земевладелци и на традиционните партии срещу плановете за разделяне на 
латифундиите е изключително силна.

Правителствената програма е приветствана от огромна част от населе-
нието. Алиенде става президент с 36% от гласовете, но правителствената по-
литика привлича много нови привърженици. Управлението на БНЕ е уникал-
но с факта, че управляващата партия успява да повиши подкрепата си, което 
проличава и на парламентарните избори от 4 март 1973 г., когато получава 
44% от гласовете.

Освен социалната насоченост на програмата, привлекателна за масите 
е и идеята за новия път към социализма. Това е основната причина за меж-
дународната популярност на Салвадор Алиенде. С идеята за демократичен и 
мирен преход към ново общество той спечелва симпатиите не само на дър-
жавите от Източния блок, а и на страни като Франция и Италия, където по-
пулярността му е огромна. Това поражда опасенията на ЦРУ, че успехът на 
чилийския експеримент може да доведе до социалистически бум в цяла Евро-
па. Стремежът към самостоятелност в двуполюсния модел винаги привлича 
симпатии.

Около Салвадор Алиенде вече е създаден истински ореол. Той символи-
зира новото в чилийската политика. „На 3 ноември в Конгреса, където Фрей 
пристигна с каляска и във фрак, а Алиенде с кола и с обикновения си двуре-
ден костюм, сякаш за да се срещнат два свята, светът на миналото и светът на 
бъдещето…“10 Близостта до обикновените хора създава харизмата на ръко-
водителя на социалистическото правителство. И въпреки сериозните пречки 
при управлението му Алиенде остава верен на своите принципи.

Преходът към социализъм се осъществява при спазване на всички де-
мократични права и свободи. Но опозицията държи основните медии: най-
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големият ежедневник „Ел Меркурио“ сипе критики срещу правителството; 
телевизионният Канал 13 става флагман на съпротивата срещу властта; а 
в. „Агрикултура“ на ултрадясната групировка „Родина и свобода“11 продъл-
жава да функционира въпреки отпечатаните там призиви за насилствено 
сваляне на законното управление.

Същевременно президентът Алиенде се опитва да спре ултралевите, 
кои то искат изостряне на политическата обстановка в страната. Така той от-
правя сигнали към умерените избиратели, че стремежът му не е да наложи 
диктатура на пролетариата, както твърдят неговите противници.

Най-важният момент за развитието на двамата герои настъпва на 11 сеп-
тември 1973 година.

 
Сблъсъкът между Добрия и Лошия

В традиционния уестърн сблъсъкът идва в края на филма, но в история-
та не е така. Смъртта на единия герой не слага край на повествованието. 

Становищата за това как се стига до преврата в Чили са много. Има све-
дения за външна намеса, както на ЦРУ, така и на кубинските тайни служби. 
Най-сериозните причини обаче са вътрешните.

За да излезе от политическата криза, обхванала страната през 1973 г., 
Салвадор Алиенде възнамерява да проведе референдум, на който да получи 
одобрение. Това е необходимо за нова легитимация за БНЕ, което опозицията 
не иска да допусне. Затова на 22 август конгресът, в който мнозинство все още 
имат десните12, обявява правителството за незаконно13. Заедно с оставката на 
ген. Карлос Пратс това действие придава на военните известна легитимност. 
По данни от разсекретените архиви на ЦРУ подготовката за преврата започва 
през юни 1973 г. и достига пика си в края на август и началото на септември. 
При последните си разговори с ген. Аугусто Пиночет президентът е убеден да 
обяви решението си за референдум на 11 септември.

На 10 септември 1973 г. е предвидено общо военноморско учение, за ко-
ето пристигат четири бойни кораба от Тихоокеанския флот на САЩ. Те са 
предупредени от адмирал Турибио Мерино да останат извън акваторията на 
Чили, за да не създават впечатление за външна намеса в предстоящите дей-
ствия. Но те не са отпратени, а остават като стратегически резерв, в случай че 
правителството успее да организира съпротива14. Първи срещу правителст-
вото се обявяват военноморските сили, а после към тях се присъединяват и 
останалите видове войски.

 В ранната утрин на 11 септември 1973 г. президентът е в резиденция-
та „Томас Моро“. Когато разбира за преврата, той тръгва към президентския 
дворец „Ла Монеда“. Заедно с 23 души от личната си охрана в 7 часа и 20 
минути той влиза в своята канцелария. Разпуска карабинерите, които не же-
лаят да останат с него. По-късно идват още 8 души – първото и последното 
подкрепление, получено от защитниците на „Ла Монеда“. По същото време 
ген. Аугусто Пиночет е включен в Хунтата, обявила се срещу правителството. 
Хунтата предлага на Алиенде да напусне страната със специален самолет. И 
тук настъпва моментът на истинския сблъсък: Алиенде отказва и решава да 
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остане в двореца докрай. Армията използва сила, но защитниците на „Ла Мо-
неда“ успешно отбиват първите наземни атаки. Следват бомбардировките, 
дворецът е запален и вътрешността му е почти напълно разрушена. Следва-
щата атака е с танкове. Едва след като войниците влизат в сградата, защитни-
ците решават да сложат оръжие. Президентът е искал така да се избегнат още 
по-големи кръвопролития. Минути по-късно Салвадор Алиенде загива при 
неизяснени обстоятелства.

Версиите за смъртта на Алиенде са много. Хунтата твърди, че той се е са-
моубил с автомата, подарен му от Фидел Кастро. До 1989 г. комунистическият 
лагер подкрепя твърдението на оживелите защитници на двореца, че прези-
дентът умира в бой. По-късно се появяват нови версии за неговата смърт. 
Фактът е, че президентът на Чили загива, защитавайки законната власт. Той 
става герой за половината планета.

А човекът, който му се противопоставя, тъкмо започва оформянето си 
като политическа личност. Смъртта на Алиенде е проблем за Хунтата, защото 
засилва отрицанието на преврата. Всеки, който е отъждестен със свалянето 
на социалистическото правителство, автоматично става и убиец. Това е при-
чината Хунтата да тиражира версията за самоубийство на президента.

Аугусто Пиночет не спира дотук с оформянето на своя обществен об-
лик. Веднага започват нечувани репресии срещу привържениците на левите 
сили, всички стадиони са превърнати в концентрационни лагери15, устройват 
се хайки в заводите, предприятията и из бедните квартали на градовете, а 
задържаните са подложени на мъчения. Към средата на 1974 г. режимът за-
почва да екстрадира политически затворници от концлагерите. Из цял свят 
се раз пръсква диаспората на чилийската политическа емиграция, основен из-
точник на новини от страната.

Репресиите разбиват левите сили и опозицията не успява да се съвземе 
до началото на 80-те години. Освен това Хунтата, оглавена от ген. Аугусто 
Пиночет, прекъсва политическия живот на Чили за 17 години, което отблъск-
ва християндемократите и традиционните партии. Единствено ултрадясната 
„Родина и свобода“ подкрепя превратаджиите. Негативният образ на Хун-
тата се засилва от две показни политически убийства в чужбина: първото е 
на ген. Карлос Пратс, емигрирал в Аржентина, а второто, осъществено във 
Вашингтон, е на Орландо Леталиер, бивш министър на външните работи.

Терористичните актове се оказват част от мащабна операция за отстра-
няване на левите в цяла Латинска Америка. Известната операция „Кондор“16 
е организирана от тайната полиция на Чили – ДИНА, ръководена от полк. 
Мануел Контрерас, който получава заповеди пряко от Аугусто Пиночет.

Ген. Пиночет си изгражда специфичен медиен образ: винаги в униформа, 
с тъмни очила, с решително изражение на лицето, той се представя като сил-
на и волева личност. Образът му в обществото е на коравосърдечен и жесток 
диктатор. От другата страна със своята човечност и топлота контрастира об-
разът на вечно усмихнатия Алиенде, произнасящ емоционални речи.

Така датата 11 септември 1973 г. изгражда познатите образи на двамата 
основни герои на нашия филм. Те, в продължение на 17 години, имат ясна и 
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определена оценка: Добрият – Алиенде, и Лошият – Пиночет.
Но превратът не слага край на тази история. Уестърнът е латиноамери-

кански, затова има много серии. Сблъсъкът не прекратява развитието на ге-
роите, а само поставя неговото начало. Спазвайки традициите на един друг 
филмов жанр, двамата герои достигат 90-те години и там се разменят ролите.

Кой кой е?
Разпадането на Източния блок в края на ХХ в. води до преразглеждане 

на огромна част от историята на цялото столетие. Промяната на ценностите 
срива много митове. Това става и с нашите главни герои, чиято оценка се 
променя коренно.

Лошият – Аугусто Пиночет, не успява да се отърси от образа си на дикта-
тор, като основен проблем за него остава нарушаването на човешките права. 
Въпреки това, след като се оттегля от политическото управление през 1990 г., 
на него са му приписани редица положителни качества. На първо място сред 
тях е идеята за спасяване на икономиката. Пиночет осъществява традици-
онна неолиберална програма за нейното оздравяване. Екипът му е съставен 
от млади специалисти, току-що завършили Чикагския университет и по-спе-
циално школата на Милтън Фридман. Те въвеждат пълна либерализация. 
Всички национализирани компании са доведени до фалит и приватизирани, 
социалните придобивки за работниците са премахнати, максимално са улес-
нени чуждите инвеститори, а цената на труда е много ниска17. Финансовата 
система също е либерализирана, като се създава самостоятелна Национална 
банка. Променена е системата на обществените спестявания и е изградено 
ново пенсионно осигуряване18. Външното субсидиране на страната е изклю-
чително силно. Всички световни финансови институции подпомагат поред-
ния преход в чилийската икономика.

Хунтата запазва някои от постиженията на социалистите: аграрната ре-
форма се оказва полезна, затова новите парцели не са върнати на предишните 
собственици. Тя дава възможност за модерно земеделие в Чили, което днес 
има водещо място в Южна Америка.

Ново е и представянето на Аугусто Пиночет като обединител на нация-
та. Привържениците му обявяват, че той се справя с най-страшния проблем 
на Чили при управлението на БНЕ – политическото разделение. Идеята за 
национално обединение е прокарана още в първото обръщение на Хунтата, 
където се споменава, че основна цел на армията е да избегне надигащата се 
гражданска война19, затова Пиночет е обявен за спасител на страната. При 
управлението на Пиночет се променят социалният и политическият облик 
на чилийското общество: левицата е обезкръвена и едва в началото на 80-те 
години заявява своето съществуване.

На управлението на Пиночет се приписват и специалните грижи за бед-
ните и нуждаещите се в страната. Твърди се, че е създадена „пазарно-социална 
икономика“20. Друга характеристика, „залепена“ на генерала, е политическата 
далновидност. Според неговите поддръжници той сам разбира кога са изчер-
пани възможностите на режима, затова свиква референдум и позволява да се 
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извърши мирен демократичен преход. С тази изцяло нова „иконография“ на 
Аугусто Пиночет започва новата серия на уестърна, разиграващ се в Чили.

Добрият – Салвадор Алиенде, също придобива доста по-различен об-
лик. С промяната на глобалната политическа обстановка през 90-те години 
на ХХ в. неговият стремеж към социалистическо общество в Чили започва 
да изглежда ретрограден. Икономическите проблеми, които разтърсват Чили 
при управлението на БНЕ, са приписани на президента. Противниците на 
социалистическия режим поддържат тезата за външна намеса в страната. 
Слуховете за „план Зет“, който включвал участие на кубински агенти и леви 
терористични групировки и е трябвало да доведе до пълна разправа с опози-
цията, още повече накърняват ореола около личността на Алиенде.

Най-силно изглежда обвинението, че президентът Алиенде не е могъл 
да се справи с положението в държавата. Предизвиканото от неговия екс-
перимент вертикално разцепление на обществото би довело Чили до прага 
на гражданска война, която би била силно разрушителна, защото силите са 
почти равни. Широко тиражираните версии за самоубийството на Алиенде 
целят да му създадат такъв именно нов имидж. Той вече не е на герой, а на 
страхливец, избрал самоубийството и отчаянието пред борбата със своите 
противници. На човек, обрекъл всичките си привърженици на затвор, мъче-
ния и екстрадиране.

По такъв начин в началото на ХХІ в. Салвадор Алиенде и Аугусто Пино-
чет се представят в историята като две световнозначими, но и много проти-
воречиви фигури.

И все пак Алиенде запазва ореола си на демократ и идеалист. Експери-
ментът за изграждане на социализъм по мирен път е дискредитиран, но са-
мият акт на борбата за по-добър живот и спомените на милиони чилийци, 
живели с големи надежди през трите години на неговото управление, подър-
жат жив светлия му образ. Още повече, че предявените му нови обвинения 
не издържат на критика. Последните разсекретени архиви на ЦРУ показват 
ясно21 ролята на САЩ за икономическата дестабилизация на социалистичес-
кия режим в Чили. Що се отнася до кубинската намеса, тя явно играе ролята 
на плашило за заможните чилийски граждани и нисшите чинове от армията, 
тъй като доказателства за съществуването й не са представени.

Другият наш герой внася неочакван край в южноамериканския уестърн. 
Аугусто Пиночет доказва, че Лошият може да спечели. Той успява да нало-
жи своето виждане за обществото в сблъсъка си с Алиенде. Последиците 
от управлението на Хунтата са огромни, тъй като точно тогава е заложено 
днешното развитие на Чили. Въпреки че първоначално ултралибералният 
икономически подход не дава резултат22, с промените, внесени в модела от 
демократичните правителства след 1989 г., страната успява да излезе на пър-
во място в Латинска Америка по макроикономически показатели. Естествено 
това не означава, че е създадена „пазарна социална икономика“, Чили и днес 
е държава с голямо социално разделение. Разликата между месечните доходи 
на богатите и бедните е около 15 пъти, а богатите са едва 10 процента.

Основната цел на Аугусто Пиночет – да се справи с левите, е достигната 
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в значителна степен. Днес в Чили е наложен двуполюсният политически мо-
дел, чиито основни играчи са широки партийни коалиции, които постепенно 
претопяват своите вътрешни съставни части. Въпреки че Социалистическата 
партия съществува, тя е твърде далеч от радикалните си позиции през 70-те. 
Именно левоцентристката коалиция „Консентрасион де ла партидос пор ла 
демокрасия“ налага днешния икономически модел в страната.

Това, което генералът не успява да постигне, е да стане обединител на 
нацията. Ще добавя финалните кадри в нашия филм: Аугусто Пиночет Угарте 
почина на 11 декември 2006 г. на 91-годишна възраст. Смъртта му предизвика 
демонстрации в Сантяго и сблъсъци между негови привърженици и против-
ници. Въпросът за почестите, които да му бъдат оказани, разцепи политичес-
кото пространство. Правителството му отреди погребение на главнокоман-
дващ, но не и на президент и държавник. Днешното чилийско общество е 
разделено на пиночетисти и на негови противници. Поляризацията е толкова 
силна, че някои въпроси, свързани с изминалите 36 години, могат да предиз-
викат истинско брожение в страната.

Нека накрая оформим представата си за жанра южноамерикански уес-
търн. Той се различава от традиционния по многоплановостта на своите 
главни герои. Въпреки че те започват своята кариера в световното истори-
ческо и обществено пространство с ясно определена оценка, тя не може да 
бъде запазена. Развитието на историята неминуемо внася преосмисляне на 
техните качества. Продължителността на този филм е доста по-голяма от 
традиционната – в нашия случай тя е 36 години, а оценките за него тепърва 
ще се дават.

Ясно проличава и още една тенденция: огромната роля на медиите при 
представянето и рекламата на актьорите. Периодът на 90-те години на ХХ в., 
когато единият медиен център рухва, даде възможност за пълното преобръ-
щане на оценката и за двамата главни герои. Колкото до въпроса дали в ис-
торията може да има еднозначна и окончателна оценка, мисля, че написаното 
ясно показва невъзможността за постигането на подобно нещо.

Истината е, че филмът, в който участват Салвадор Алиенде и Аугусто 
Пиночет, изгражда една представа за съвсем ново и различно Чили, но е си-
гурно и още едно нещо – това не е страната, която единият или другият би 
искал да види.

БЕЛЕЖКИ
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Полша прекрачи в ХХI в. с имиджа на страна, ко-
ято катализира процесите на вътрешна деста-

билизация и дезинтеграция на бившия социалисти-
чески блок в Източна Европа. Днес в ролята си на 
пълноправен член на ЕС, поляците многократно де-
монстрират геополитическа еманципация и внасят 
смут сред богатите и улегнали европейски партньо-
ри. Най-видимо това явление се проявява в стре-
межа на Варшава да води самостоятелна политика 
по някои ключови за общността въпроси, например 
принципите на взаимодействие с Русия и САЩ, ра-
тифицирането на важни общоевропейски докумен-
ти. Полски политически лидери размахаха пръст на 
Берлин и Москва за техните проекти за елиминация 
на Полша като енергиен посредник, както и за „неу-
редените“ им исторически сметки.

Предизвикателните външнополитически ходо-
ве през управленския период на братята близнаци 
Качински не донесоха сериозни дивиденти на Вар-
шава. Със сигурност обаче ненужно й създадоха 
врагове и накърниха отношението към нея сред 
част от страните в Европейската общност. Но имен-
но смелото, макар и често безразсъдно, придържане 
към собствените интереси на европейската сцена, 
където има далеч по-могъщи и богати конкуренти, 
е запазена марка на полската геополитика. Няма 
да бъде пресилено, ако кажем, че тя е единствена-
та страна от Централна и Източна Европа (ако из-
ключим Русия), която има амбициите да провежда 
своя геополитическа линия. Затова Полша е обект 
на настоящата публикация, акцентираща върху 
историческите корени и съвременните прояви на 
гео политическата еманципация на 38,3-милионна-

ТРАДИЦИОННИ И СЪВРЕМЕННИ 
ПРОЯВИ НА ПОЛСКАТА 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКА ЕМАНЦИПАЦИЯ

Валентин Михайлов
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нологичен речник“ (2006). 
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та европейска страна. Систематизирани са също съвременните външнопо-
литически отношения на Варшава с основните актьори на европейската и 
глобалната геополитическа сцена. Направен е и опит да бъдат прогнозирани 
стратегическите направления на полската външнополитическа линия след 
смяната на кабинета през октомври 2007 година.

„Полският въпрос“: възникване и исторически 
трансформации

Полският народ е горд със своята история, държавност и култура. Гер-
бът на Rzeczpospolita Polska1 – бял орел на червен фон, е неотменен елемент от 
интериора на всяка училищна класна стая и университетска аудитория. Той 
е по ставен над входовете на централните и местните държавни институции, 
на всяка болница, факултет, студентско общежитие или музей.

До края на ХVІІІ в., когато страната е поделена от набиращите мощ съ-
седни империи, полската държавност и култура преминават през редица 
славни събития. Такива са например победата над тевтонските рицари при 
Грюнвалд през 1410 г., разгромът на османските турци под предводителство-
то на крал Ян ІІІ Собиески при Виена през 1683 г. Полско-литовските войски 
неведнъж са завземали и владели за различни периоди най-големите градове 
в източносла вян ските земи, включително и Москва. През XVІІ в. полско-ли-
товската държава Rzeczpospolita е една от най-големите по площ на Стария 
континент, простирайки се на около 990 хил. кв. км2. На 3 май 1791 г. поляците 
приемат първата в Европа конституция, втора в света след американската.

Трикратната подялба (през 1772, 1793 и 1795 г.) на страната, която е изто-
щена от войни и от вътрешни конфликти, променя съдбата на полския народ 
през следващите повече от 120 години. Това е период, през който територията 
на Полша се пресича от цивилизационната граница между западното хрис-
тиянство и източното православие, чието присъствие днес е ограничено пре-
димно в най-източните части на страната. Гжегож Венцлавович припомня: 
„От 1795 до 1918 г. страната се развива според три различни концепции. Това 
са пруският абсолютизъм и германизацията, австро-унгарската либерална 
монархия, царската автокрация с източен стил на управление.“3 На 62% от 
полската територия се настанява Русия, на други 20% – Прусия, а останалите 
18% са присъединени към Австрия. В наши дни тази подялба често служи 
като добра изходна база за сравнения между източната и западната част на 
Полша според равнищата на урбанизация и индустриализация, благоуст-
ройството на селищата, та дори и електоралното поведение. През епохата на 
разделението се появява понятието „полски въпрос“ – борбата за национал-
но единение и възраждане на полската държава в сърцето на Европа. Макар 
че до неотдавна Rzeczpospolita е била напълно реален конкурент на Русия за 
създаване на най-силната държава в Източна Европа ситуацията е коренно 
променена. Красноречиви в това отношение са тезите на влиятелния руски 
историк Николай Карамзин от началото на ХІХ в. Той предупреждава, че за 
доброто на разширяващата се Руска империя политиката спрямо поляците 
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трябва да бъде твърда и безкомпромисна, а на западните й граници не бива да 
се допуска съществуването на каквато и да е форма на полска държавност4.

След края на Първата световна война, преживяла десетки въстания и 
ползвала различни степени на автономност в рамките на трите империи, на 
европейската политическа сцена се появява Втората Жечпосполита. „Ком-
плектуването“ на нейната територия продължава повече от две години. Най-
напред поляците получават териториите, владени от Австро-Унгария. Този 
процес е съпроводен от военни конфликти с чехи и украинци. По време на 
полско-болшевишката война през 1920 г., преминала през драматични обра-
ти, полската армия достига и завзема Киев. В отговор руските войски отблъс-
кват полския противник далеч на запад, но в крайна сметка Полша излиза 
победителка. Благодарение на това Втората Жечпосполита придобива зна-
чителни територии от Литва, Беларус и Украйна. До ден днешен геополити-
ческото съзнание на пол ското общество не може да надживее загубата на 
градове като Вилнюс, Лвов, Тернопол, Брест.

Демократичните сили в западноевропейските страни признават на въз-
родената полска държава отблъскването на болшевиките на изток от нейните 
граници. Но същите тези европейци – Великобритания и Франция, с които 
Полша през 30-те години е в съюз, не й оказват никаква реална помощ при 
нацистката окупация и забравят за предложените „гаранции за безопасност“. 
За сметка на това поляците участват активно в антифашистката борба. Техни 
военни формирования се сражават на Източния фронт, при Тобрук (Северна 
Африка), при Монте Казино и Арнхем, във Франция и Норвегия, полските 
летци се отличават при въздушните боеве над Великобритания.

По време и в крайната фаза на Втората световна война отново възниква 
„полският въпрос“, но вече в друга форма и с ново съдържание. Кои поли-
тически сили ще управляват Полша и какви ще бъдат нейните следвоенни 
граници? „Полският въпрос“ се обсъжда активно на срещите между лиде-
рите на Голямата тройка. Но Рузвелт и Чърчил на практика приемат изцяло 
съветския план за следвоенното развитие на Полша. Така започва ерата на 
„ограничения суверенитет“ на Варшава от Съветския съюз в условията на 
държавния социализъм. 

Именно след приключването на Втората световна война Полша при-
добива своята съвременна територия от 312 хил. кв. км. Страната разширя-
ва своите предвоенни граници до 200–300 км в западна посока до линията 
Одра–Ниса Лужицка. СССР запазва териториите на Литва, Западна Украйна 
и Беларус, на които се настанява при подялбата на Полша през 1939 г. Реа-
лизира се една от геополитическите прогнози от този период: колкото пò на 
запад бъде пренесена полската държавна територия, толкова по-голяма ще 
бъде ориентацията и зависимостта на страната от Изтока. Около 1/3 от те-
риторията на новата полска държава са немски земи, които според Влоджи-
миеж Бороздей са били „толкова далеч от полските държавни традиции, че е 
било необходимо да им се измислят названия“5. Страната получава и широк 
излаз от 440 км на Балтийско море, какъвто не е имала никога в своята над 
10-вековна история.
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На запад от новата „желязна завеса“

Вихърът на държавно-териториалните промени през 80-те години на 
миналия век не подмина нито една от съседните на Полша страни. Разпада-
нето на Съветския съюз и на Чехословакия (съответно на 25.ХІІ.1991 г. и на 
1.І.1993 г.) донесе на страната общо шест нови съседни държави в североиз-
точна, източна и южна посока. Обединението на Германия породи опасения в 
полското общество за евентуални ревизионистки амбиции на западния съсед 
спрямо полско-немската граница. Историята обаче бе милостива и в лицето 
на обединена Германия Варшава дори намери съюзник, който изигра значима 
роля за интеграцията й в ЕС и в НАТО.

Дължина на държавните граници на Полша

Граница Дължина, км

с Германия 467

с Русия (Калининградска област) 210

с Украйна 535

с Литва 104

с Беларус 418

с Чехия 796

със Словакия 541

Морска граница с Балтийско море 440

Общо 3511

Професорът по международни отношения във Варшавския университет 
Роман Кужняр отбелязва, че в геополитиката и във външната политика на 
Полша все още се долавя ехото на традиционни схеми като схемата на Хал-
форд Макиндер, като идеите за подчинената на Германия Mitteleuropa, за Пол-
ша между Изтока и Запада, че дори между Русия и Германия. В тях винаги се 
съдържа гео политическа заплаха за съществуването и суверенитета на стра-
ната. Но трябва да се разбере, че геополитиката има динамичен характер и 
подлежи на промяна, защото се променя политиката на отделните държави6.

Поляците добре осъзнаха един от девизите на следвоенна Европа – не 
може да се промени географията, трябва да се промени политиката. След-
вайки този път в условията на динамичните постсоциалистически промени, 
Полша придоби нов статус, място и функции на геополитическата сцена на 
Стария континент. Вследствие на своята системна и целенасочена политика 
Варшава се измъкна от функцията на сателит на Кремъл и осъществи най-
смелите мечти на поколението на „Солидарност“. Полските „панове“ не възна-
меряваха страната им да се превърне в някакъв санитарен кордон, междинна 
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плоскост и разменна монета между Запада и Русия, искаха да е неотменен и 
равноправен елемент от Запада. Цялата външнополитическа енергия на пол-
ския политически елит през 90-те години бе подчинена на тази стратегическа 
цел. Евро-атлантическата интеграция бе избраният път, който трябваше да 
осигури сигурност и стабилност в новата международна обстановка. Бър-
зите икономически реформи („шоковата терапия“ на проф. Лешек Балцеро-
вич), привличането на западни капитали, влизането в НАТО и ЕС изстреляха 
Полша в орбитата на западноевропейското и американското влияние – по-
литическо, военностратегическо, икономическо и културно. Същевременно 
страната поддържа твърда линия за намаляване на зависимостта си (поли-
тическа, икономическа, енергийна, цивилизационна) от „недемократичната“, 
„нелибералната“, „авторитарната“ Русия, както ежедневно полските медии 
окачествяват могъщия източен съсед.

След приемането на страната за пълноправен член на Европейския съюз 
на 1 май 2004 г. източната й граница, по протежение на повече от 1000 км, 
се явява и външна за цялата общност. От 21 декември 2007 г. Полша се при-
съедини към страните от Шенгенския договор и 1880 км граница с Литва, 
Германия, Чехия и Словакия престанаха да съществуват, преминаването се 
осъществява без граничен контрол. Това събитие бе отбелязано с подоба-
ваща доза евроентусиазъм. А на външната източна граница на ЕС, маркира-
ща новата „желязна завеса“ в Европа, не звучеше „Ода на радостта“, нямаше 
шампанско и фойерверки. Източнославянските съседи осъмнаха с нови гра-
нични пунктове, с по-високи цени и с още по-сурови условия за получаване 
на заветната европейска виза.

Икономическият и демографският фактор: 
опора на полската геополитика

За наличието на положителни резултати от проведените постсоциалис-
тически реформи свидетелстват не само макроикономическите показатели. Те 
могат да бъдат забелязани и с просто око. Модернизират се градовете и села-
та, разширяват се пътищата, властите привличат инвеститори за изграждане 
не само на хранителни хипермаркети, а и на изцяло нови промишлени пред-
приятия. Полската икономика не само консумира, тя произвежда и изнася все 
по-големи количества продукция. „Укрепването на позицията на Полша на 
международните пазари е резултат от високата динамика на външната й тър-
говия. От 1990 до 2004 г. средногодишните темпове на обема на полския износ 
са по-високи от обема на световния износ.“7 За 2005 г. растежът е 10,6%, докато 
в света е малко над 6 процента. В периода 1990–2005 г. обемът на БВП на Пол-
ша се увеличава неколкократно – от 59 на близо 300 млрд. долара.

Все по-голям дял в полския износ заемат авиационното оборудване, 
компютрите и офис техниката, научноизследователската апаратура, елект-
рониката и други високотехнологически продукти. Полша е сред водещите 
световни производители на сяра, рафинирана мед, черни въглища, цимент, 
чугун, електроенергия. Броят на работещите предприятия само в автомобил-
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ната промишленост е 225. Страната запази своите позиции на един от голе-
мите световни производители на селскостопански продукти – ръж (първо 
място в света), ечемик, пшеница, захар, мляко, месо и яйца.

В сравнение със социалистическия период, когато по някои социално-
икономически показатели Полша изоставаше и от България, днес по-голя-
мата част от полските граждани чувствително подобриха своето материално 
благосъстояние. По данни от края на 2007 г. средната работна заплата е 3008 
злоти, което прави 835 евро. От 1 януари 2008 г. минималната работна заплата 
бе повишена на 1126 злоти (312 евро).

В условията на пазарните реформи Полша не бе пощадена от най-го-
лемия социално-икономически проблем за страните в преход – безработи-
цата. През целия преходен период нейното ниво бе едно от най-високите в 
цяла Европа, а по време на икономическата криза от 2000–2003 г. тя се покачи 
допълнително. Но след този неблагоприятен цикъл се наблюдава отчетлива 
тенденция към намаляването й. Към септември 2007 г. регистрираният кое-
фициент на безработица достигна 11,7 процента.

Според научни прогнози Полша е в състояние да догони средните по-
казатели на икономическото развитие и жизнения стандарт в Европейския 
съюз поне след 25–30 години. Централните и местните власти полагат завид-
ни усилия в използването на възможностите, които предоставя принадлеж-
ността към европейската общност, за да бъдат преодолени съществуващите 
дистанции. При приемането на страната в ЕС експертите сочат, че ако до края 
на 2007 г. усвояемостта на средства от структурните фондове надхвърли 40%, 
това ще бъде добър за страната резултат. Според оценките на Министерст-
вото на регионалното развитие към юни 2007 г. усвояемостта вече надхвърля 
50 процента8.

Независимо от значителната емиграция в САЩ и в страните от Евро-
пейския съюз броят на населението на Полша остана почти непроменен в 
сравнение с началния етап на демократичните реформи. За това допринася 
поддържането на едни от най-стабилните показатели за естествено възпроиз-
водство сред всички бивши социалистически страни. Естественият прираст 
на населението до 2002 г. е положителен, а по данни за 2005 г. отрицателните 
му стойности са минимални (минус 0,1 на хиляда). За сравнение, равнището 
на този показател в Унгария е 4,1 на хиляда, в България – 5,4, в Русия – 5,6, в 
Украйна – 7,5. 

Днес Полша е шестата по брой на населението (както и по заемана те-
ритория) страна – член на ЕС. Това е една от стратегическите предпостав-
ки, които дават криле на Варшава и отчасти обясняват нейния стремеж за 
водене на самостоятелна политика както в рамките на организацията, така 
и в по-широк континентален и глобален план. А скритото геополитическо 
оръжие на страната е многобройната полска диаспора (Polonia), формирана 
в различни исторически периоди и по различни причини във всички конти-
ненти. Извън пределите на днешната полска държава живеят около 30–35% 
от пред ставителите на полския етнос9. Със своите повече от 20 млн. души 
полската диаспора е четвъртата по брой в света след китайската, руската и 
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италианската. Според данни на държавата поляците и лицата от полски ет-
нически произход в Съединените щати са 10,6 млн., в Германия и Великобри-
тания – по 2 млн., в Бразилия – 1,8 млн., във Франция – 1 млн., в Канада – 900 
хиляди и други10.

Полският отпор срещу баналността

Полша е пълноправен член на Европейския съюз, интегрална част от 
демократичния и развит евро-атлантически свят, но си остава в тяхната пе-
риферия. Самооценки в подобна тоналност могат да бъдат чути сред обикно-
вените граждани, прочетени в пресата или изречени от авторитетни полити-
чески лидери. От една страна, Европа е понятие, към което полският народ, 
държавност и култура принадлежат без всякакво съмнение. Но от друга, Ев-
ропа е стандарт, който страната се стреми да достигне в различни направле-
ния: производителност, качество на живот, социална сигурност, инфраструк-
тура, технологическо развитие, чистота, култура на политическия диалог и 
толерантност между различните социални групи. Според М. Фалковски ви-
зията на западните граждани за Полша и поляците е статично понятие. В него 
няма място за динамичните политически, икономически и социални проме-
ни, които протичат в страната. В Германия, както и в други западни държави, 
на Полша се гледа като на цивилизационно изостанала страна, подобно на 
начина, по който поляците гледат на Украйна11.

Изоставането в някои области на обществения живот спрямо по-бога-
тите западни страни далеч не е ограничаващият фактор, който е в състояние 
да осуети твърдата защита на „полските интереси“ на европейската полити-
ческа арена. Но по времето на двегодишната управленска „ера“ на братята 
близнаци Качински – президентът Лех и премиерът Ярослав, външната по-
литика на Варшава многократно стана обект на сурова критика заради стила 
на от стояване на полската позиция и заради изгубването на мярка за реална-
та тежест на страната в международните отношения. Европа предупреждава 
полския политически елит, че е крайно време да се отърси от демоните на 
историята. Във връзка с това Д. Естафиев изтъква способността на полския 
елит да използва умело историческата тематика в съвременните си междуна-
родни изяви. „Къде са източниците на съвременния геополитически статус 
на Полша? В това, че Полша умело търгува със своето минало, а именно със 
статуса на жертва, с който я дари ХХ век.“12 

Но поученията не дадоха сериозен резултат и „качистите“ подразниха 
Берлин по деликатни исторически теми – с позицията си за немското кул-
турно-историческо наследство на териториите на днешна Западна Полша, 
както и по проблема за имотите на немските изселници, десетки от които 
подадоха молби до Трибунала по правата на човека в Страсбург с искания за 
реституция на изгубените имоти. Допълнително масло в огъня наля бивши-
ят вице премиер на Полша Роман Гертих с предложението председателят на 
Европейския парламент да бъде обявен за persona non grata в страната като 
реакция на неговото присъствие на събор на немските изселници13. Чрез 
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правото си на вето Варшава блокира подписването на важни търговски спо-
разумения между Брюксел и Москва. Полша е втората страна в Европейския 
съюз след Великобритания, която отказва да се присъедини към Хартата за 
фундаменталните права на гражданите, а в началото на миналата есен ветото 
на поляците попречи 10 октомври да бъде обявен за международен ден на 
протест срещу смъртното наказание.

Полша привлече вниманието на международната общност със смелото 
си противопоставяне не само на съседните велики сили, а и на бюрократизма 
в европейската общност. Красноречива оценка на това поведение дава френ-
ският публицист Ги Сорман: „Поляците очевидно правят грешка във външ-
ната си политика, която е много демонстративна. И имат лош политически 
маркетинг. Но тази политика е много необходима на Европа. Защото олицет-
ворява отпора срещу баналността.“14

Стратегическото партньорство с Вашингтон:
много рискове, малко дивиденти

Сътрудничеството със Съединените щати се превърна в стратегически 
вектор на новата полска геополитика. В рамките на ЕС Варшава се очерта 
като един от най-близките партньори (или поддръжници) на политиката на 
глобалния лидер, при това в момент, когато позициите на Брюксел и Вашинг-
тон започнаха да се раздалечават по редица въпроси на международната си-
гурност, икономиката и принципите на двустранно сътрудничество. 

В името на добрите отношения с американците и на надеждите за меж-
дународен престиж и икономически дивиденти Полша поддържа сравнител-
но голям военен контингент в Ирак, където до началото на ноември 2007 г. 
загинаха 22 полски военнослужещи. В цялата страна обаче трудно може да се 
намери човек, който да вярва в популистките изказвания на политиците за 
сериозни дивиденти от участието на страната в антитерористичната коали-
ция. Убеждението, че Вашингтон възприема Варшава като равноправен парт-
ньор, присъства още по-малко в обществото. Въпреки силното идеализиране 
на пол ско-американското партньорство за американците Полша остава пре-
ди всичко един спомагателен инструмент за налагане на интереси и влияние 
на Стария континент, за противовес на френско-германската ос, както и на 
Русия. „Във френските и немските медии може да се чуе, че Полша е троян-
ският кон на Америка в Европа“, пише А. Чеймбрис. В същата публикация 
четем, че в рамките на Европа САЩ имат два привилегировани съюзника – 
Велико британия на запад и Полша на изток15. Р. Кужняр е един от влиятелни-
те автори, които защитават европейската опция на полската геополитическа 
ориентация. „Не трябва да поддържаме равна дистанция, нито също така да 
избираме между Европа и Съединените щати. Все пак се намираме в Европа, 
а не на Азорските острови.“16

В интервю за немски вестник бившият президент социалдемократът 
Александер Квашневски бе откровен, че изпращането на полския военен 
контингент в Ирак, което стана по времето на неговия втори мандат, е било 
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грешка. Според Квашневски през 2003 г. ръководството на страната е дейст-
вало прибързано, без да прецени детайлно обстановката и възможните вари-
анти за развитие на иракската криза. Критиците на това участие в окупаци-
ята на Ирак обясняват хода на тогавашните управленски кръгове с нуждата 
от външен враг, който да консолидира обществото в условията на няколко-
годишната икономическа рецесия (2000–2003 г.), нарастващата безработица, 
намаляващите темпове на икономически растеж. Опитът за придобиване на 
статус на неоколониална държава се основава на изпращането и поддържа-
нето на военни контингенти за участие в омиротворителни, стабилизацион-
ни и хуманитарни мисии в различни точки на планетата. Към 2007 г. освен 
в Ирак полски „жолниежи“ (войници) има и в Афганистан, Косово, Босна и 
Херцеговина, Ливан, Сирия, Конго и Пакистан.

Още в началото на своя мандат (ноември 2007 г.) новосформираният 
кабинет на Гражданската платформа влезе в конфронтация с консерваторите 
от Право и справедливост и президента Лех Качински относно сроковете за 
изтегляне на контингента от Ирак. Либералите на Туск настояха за незабавно 
изтегляне, докато от Право и справедливост определиха този вариант за рав-
носилен на поражение. В крайна сметка малко преди коледните празници бе 
обявено компромисно решение: полските войници окончателно се завръщат 
в родината до края на октомври 2008 г. Това бе и първата морална победа на 
новото правителство.

Сериозни вътрешнополитически дебати и противоречиви реакции в 
международната общност предизвика американският проект за изграждане 
на антиракетен щит на териториите на Полша и Чехия. Основните критики 
са породени от това, че в дебата за изграждане на щита се игнорират парт-
ньорите от НАТО и ЕС и в недостатъчна степен се търси мнението на Русия. 
Макар че американ ският Конгрес все още се колебае дали да финансира въп-
росния проект, поляците (заедно с други традиционни русофоби – чехите) 
активно предлагат своите територии за антиракетната система с надеждата за 
повече сигурност и защита от световния тероризъм. По-конкретно, от евен-
туални ракетни нападения от страна на Иран. Най-радикалните политици 
презентират отбранителния проект като възможност за предпазване на стра-
ната от „агресивния руски неоимпериализъм“. По този повод Москва не скри 
гневните си реакции и обяви, че си запазва правото да предприема ответни 
военностратегически мерки. 

На източния геополитически фронт

В средата на септември 2007 г. се състоя премиерата на дългоочаквания 
полски художествен филм на режисьора Анджей Вайда „Катин“. Само за един 
месец той привлече в киносалоните на страната близо 2 милиона зрители. Те-
мата за екзекуцията на 4421 полски офицери в Катинската гора до Смоленск 
от окупиралата през 1939 г. Източна Полша Червена армия предизвика вълна 
от патриотични емоции и ненавист към традиционния геополитически не-
приятел – руснаците… И те не останаха длъжни на полските „панове“. Месец 
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по-късно в московските кина бе представена струващата 12 милиона долара 
(осигурени от държавния бюджет) продукция „1612“. Това се случи точно в 
навечерието на 4 ноември – годишнината от изгонването на полско-литов-
ските интервенти от Москва и края на т.нар. смутно време (1612 г.), на които 
е посветен филмът. Именно тази дата от 2002 г. руснаците честват като Ден на 
народното единение.

Двете кинопродукции, предизвикали широк отзвук в полското и в рус-
кото общество, са може би най-подходящата илюстрация за дълбочината на 
историческия конфликт и за съвременното противопоставяне между два от 
най-големите славянски народи. Един от най-инфарктните моменти в дву-
странните отношения в постсоциалистическата ера бе изгонването през 2000 
г. на 9 руски дипломати, обвинени в шпионаж, от което последва отмяна на 
планираната визита на руския министър на външните работи във Варшава17. 
Всичко руско олицетворява имперските амбиции на Москва и се възприема 
през призмата на геополитиката: от патриотичните песни на любимата на 
Владимир Путин група „Любе“ до забраната за внос на полско месо в Русия. 
Коментирайки проекта за газопровода между Русия и Германия по дъното 
на Балтийско море, бившият министър на народната отбрана на Полша го 
сравни с пакта Рибен троп–Молотов. Варшава предупреждава партньорите 
от Европейската общност за опасността от засилване на енергийната зави-
симост от Москва, която неминуемо ще настъпи при реализацията на друг 
енергиен проект: „православният“ нефтопровод Бургас–Александруполис. В 
този контекст полската политическа класа си приписва като значим актив 
стимулираната от нея дискусия в рамките на ЕС за принципите на сътруд-
ничество с Русия. 

Но една от най-дълбоките исторически рани за полското общество из-
вън всякакво съмнение остават катинските събития. Сюжет за разнообразни 
научни и медийни интерпретации, който продължава да пречи на конструк-
тивния диалог и подхранва враждебната енергия в съвременните полско-
руски отношения. Нещо повече, много гласове в руското общество все още 
защитават тезата, че убийствата на полските офицери в Катинската гора са 
извършени не през 1940 г. от Червената армия, а през 1941 г. от хитлеристите. 
В последната версия са склонни да вярват малцина поляци. При това тя про-
тиворечи на официалната позиция на Москва, която още през 80-те години 
призна, че катинските събития са дело на НКВД. 

Имащият дълбоки исторически корени сблъсък на полско-руските инте-
реси в Беларус и особено в Украйна носи формата на борба не за територии, 
а за културно-цивилизационно, политическо и икономическо влияние. Про-
тиводействието срещу влиянието на Путинова Русия е основният аргумент 
на източната политика на страната, въпреки изказваните критики, че тя се 
провежда без каквато и да е концепция18. Варшава се стреми да получи пълен 
картбланш от Запада, за да бъде проводник на либерализма и демо крацията в 
Украйна. Антируска основа имаше подкрепата на най-високо държавно ниво 
за „оранжевата революция“ в Украйна, както и за интеграцията на Киев в 
НАТО. Като своеобразен стимул за „позападняването“ на източните съседи 
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бе възприета одобрената съвместна полско-украинска кандидатура за дома-
кинство на Европейското първенство по футбол през 2012 г. Варшава вижда 
в лицето на Украйна потенциален партньор за създаване и на други общи 
проекти – енергийни и политически, и полага усилия да убеди брюкселски-
те чиновници да се отпускат повече средства за сътрудничество с източните 
съседи на ЕС. Депутатът в Европей ския парламент Конрад Шимански крити-
кува Европейската политика за съседство в периода 2007–2013 г., която оче-
видно облагодетелства южния фланг на общността за сметка на източния. 
Шимански изчислява, че от предвидените средства за политиката на добро-
съседство и сътрудничество през този 6-годишен период на един тунизиец се 
падат средно 30 евро, докато на един жител на Украйна – едва 11 евро19.

Правителството на Туск – надежда за нова 
външнополитическа визия 

Проведените на 21 октомври 2007 г. извънредни парламентарни избо-
ри промениха близо двугодишното вътрешнополитическо статукво в Rzec-
pospolita Polska. Изборът на полските граждани внесе надежди сред европей-
ските партньори за промяна на агресивната външнополитическа реторика и 
за завършек на „студената война“ с Русия и Германия, в която страната бе 
въвлечена от загубилите консерватори. На премиерския пост застана Доналд 
Туск, доказано честен човек, проевропеец, либерал, който обеща икономичес-
ко чудо, втора Ирландия в Европа и даде импулс за създаване на нова визия 
на страната в международните отношения. Такава бе волята на проявилото 
висока изборна активност младо поколение. Въпреки обвиненията в евтин 
популизъм само за броени месеци доминираното от Гражданската платформа 
коалиционно правителство направи няколко малки чудеса. Берлин и Москва 
получиха положителни сигнали – за затопляне на двустранните отношения. В 
резултат на възобновените преговори Русия вдигна ембаргото за внос на пол-
ско месо, обявено бе и решението за изтегляне на полските войници от Ирак.

Но геополитическите експерти и международните анализатори, които 
следят съвременните превъплъщения на „полския въпрос“, ще останат сери-
озно подведени, в случай че очакват генерална промяна на традиционните 
геополитически приоритети, следвани през последните 15–20 години. Такава 
промяна трудно би могла да се състои, като се вземе предвид и името на новия 
министър на външните работи: Радослав Шикорски, галеникът на полската 
десница, министър на народната отбрана в кабинета на Ярослав Качински.

Новото правителство даде недвусмислени сигнали, че не се планират ра-
дикални изменения във външнополитическата линия. Приоритетите в тази 
сфера остават: защита на полските интереси в ЕС, активно участие в диалога 
за бъдещето на общността и подготовка за полското председателство през 
втората половина на 2011 г.; укрепване на стратегическото партньорство с 
Вашингтон и преговори за изграждане на антиракетната система в Полша 
и Чехия; продължаване на диалога с Берлин и Москва с акцент върху енер-
гийния и историческия аспект на двустранните отношения. Заявеното жела-
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ние за промяна от страна на новия кабинет засяга само тактическото ниво: 
по стигане на по-висок професионализъм, на по-малко брутален и демон-
стративен стил на представяне на страната в сложния и динамичен свят на 
международните отношения.

От страниците на авторитетния полски вестник „Dziennik“ английският 
историк Тони Джъд20 предложи на новия премиер Доналд Туск проста фор-
мула, придържането към която може да му донесе дълготрайно управление и 
запазване на началния висок кредит на доверие в Европа. Негласният прин-
цип на Ярослав Качински „Аз съм полски националист“ трябва да се замени с 
друг, далеч по-умерен и разбираем за всички: „Аз съм европеец, който работи 
за Полша.“
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Написването на тази статия е провокирано от 
някои документи и източници, които показ-

ват схващанията в периода септември 1943 г. – ап-
рил 1944 г. на Задграничното бюро на ЦК на БРП в 
Моск ва и на ръководството на партията в България 
за разрешаването на спорните национално-терито-
риални проблеми на Балканите. Хладният, лишен от 
емоция прочит и анализ на тези извори дава въз-
можност да се забележат някои скрити страни от 
мисловната нагласа на българските комунисти. По-
казването на тези скрити страни е задължително, 
защото това ни доближава повече до една по-точ-
на и справедлива историческа оценка за цялостната 
политическа активност на българската компартия. 

* * *

На 27 март 1941 г. в Белград е извършен дър-
жавен преврат, в резултат на който генерал Душан 
Симович застава начело на ново югославско пра-
вителство, а непълнолетният крал Петър II получа-
ва короната. Тази политическа промяна превръща 
България и Югославия от съюзници в рамките на 
Тристранния пакт (България се присъединява към 
Тристранния пакт на 1 март 1941 г., а Югославия 
на 25 март с.г.) в непримирими противници. В Со-
фия управляващите „посрещат съобщението за пре-
врата неприязнено“. Те „започват да раздухват ста-
ри националистически и шовинистични страсти“ 
и да подготвят българското обществено мнение за 
намеса в събитията в Югославия. На 15 април с.г. 
България скъсва дипломатическите си отношения 
със своята западна съседка. На 17 април Югославия 
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подписва безусловна капитулация, след като на 6 април германските и ита-
лианските войски започват обща комбинирана офанзива срещу нея (и Гър-
ция) в отговор на извършения през март в Белград преврат1. Югославската 
държава е прегазена. Тя прекратява своето съществуване като независима, 
суверенна и цялостна държавно-политическа единица. Още на 15 април крал 
Петър II и югославското правителство напускат страната в посока към Близ-
кия изток под защитата на британските войски, а след това се установяват в 
Лондон. Територията на Югославия е поделена между Германия и нейните 
съюзници Италия, Унгария, България2.

С германско-италиански протокол от 6 май 1941 г. на България се дават 
Западните покрайнини, Струмишко, Вардарска Македония (без окупирани-
те от Италия западни райони с градовете Тетово, Кичево, Гостивар, Дебър и 
Струга) и част от Източна Сърбия (Моравската област с градовете Пирот, 
Сурдулица и Враня)3. 

Отделно от това през април 1941 г. Германия разрешава и допуска вли-
зането на български войски в Беломорска Тракия, която е присъединена към 
България заедно с островите Тасос и Самотраки и с Гръцка Македония. При-
съединяването на България към Тристранния пакт започва да се пропаган-
дира като голям успех за цар Борис ІІІ, който възторжено е прославян като 
„Цар Обединител“4. 

На 22 юни 1941 г. Германия напада Съветския съюз. Същия ден Централ-
ният комитет на Българската работническа партия издава позив, окачествя-
ващ немската агресия срещу Съветите като „най-разбойническата война“ в 
историята. Освен това българските комунисти са призовани „да съдействат 
за пълния разгром на фашистка Германия и нейната армия“5. 

През лятото и есента на 1943 г. Задграничното бюро на ЦК на БРП, на-
миращо се в Москва, рязко засилва вниманието си към ситуацията на Бал-
каните. Това се дължи на редица причини, но преди всичко на очакваната 
политическа криза в България след смъртта на цар Борис ІІІ (28 август 1943 
г.) и на създаващата се по фронтовете благоприятна перспектива за антихит-
лериската коалиция. Тук трябва да се има предвид и планирането на тясно 
взаимодействие с ръководството на югославските комунисти с цел активи-
зиране на партизанското движение в България. Не по-малко важен стимул 
става и необходимостта да се изпълни поръчението на съветското външно 
министерство за изработване на специална записка, която да отрази вижда-
нията на Задграничното бюро за бъдещето на България и Балканите6. През 
септември и октомври 1943 г. в Москва Васил Коларов изработва „Записка за 
България“, съдържаща схващанията на Задграничното бюро на българската 
компартия7. В „Записката“ има параграф, озаглавен „Път за урегулиране на 
териториалните спорове и умиротворяване на Балканите“. В него се отхвър-
ля възстановяването на довоенните граници на Балканите и се препоръч-
ва изменение на старото териториално статукво, защото в основата му се 
съдържа, според автора, постоянна тенденция за противопоставяне и ост-
ри конфликти, които ще спъват развитието на балканските държави. Като 
се изключат традиционните за комунистите идеологеми, същностната част 
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на този параграф заслужава особено внимание. В него се очертават два ва-
рианта за решаване на спорните въпроси – единият е „Основен вариант“, а 
другият е наречен „Втори вариант“.

В „Основния вариант“ се предлага създаване на федерация на южните 
славяни, в която всеки народ трябва да има „еднакви права и задължения“. 
Признание като народ и пълно равноправие в тази федерация трябва да по-
лучат и „македонците“, наравно със сърбите, българите, хърватите и словен-
ците. В рамките на тази федерация българската държава трябва да получи 
според Коларов Западна Тракия с градовете Дедеагач, Ксанти, Драма, Кава-
ла, Серес. Той уточнява, че това е справедливо решение, „което възстановя-
ва правото на България“ върху упоменатите области, признато в миналото, 
както се изтъква в документа, от гърците, а после отхвърлено. С това право, 
пояснява Коларов, се удовлетворява „насъщната потребност“ на българска-
та държава да има естествен излаз на Егейско море. Авторът на проекта до-
пълва, че в тази федерация България трябва да получи „чисто българските 
райони (Цариброд, Босилеград)“, които й се отнемат по силата на Ньойския 
мирен договор8. 

Федерацията трябва да обедини трите дяла на Македония – Егейски, 
Вардарски и Пирински, като в същото време се признаят нейните права на 
„национално съществуване“ като равноправен член на федерацията. Коларов 
записва, че в съюзния договор от 1912 г. между България и Сърбия (става 
въпрос за договора между двете държави, подписан на 29 февруари 1912 г.) 
се предвижда възможност за предоставяне самостоятелност на Македония. 
Трагедията на Балканите, пише авторът на записката, се заключава в това, че 
тези страни „не тръгват по този път, а по пътя на подялбата на Македония“. 
„Сега, според Коларов, е необходимо изцяло и напълно да се изправи тази 
роковая грешка“. Той смята за нужно да се съберат в едно не само Вардарски-
ят и Пиринският дял на Македония, които са в територията на Сърбия и на 
България, но също така и македонският дял, който е в гръцки териториални 
граници, заедно със Солун. В документа се уточнява, че Солун „винаги е слу-
жил като естествен излаз на Македония на Егейско море“. Коларов споделя 
схващането, че само обединена Македония, включила Солун, ще спре „исто-
рическата вражда“ между гърците и южните славяни9. 

Авторът на федеративния проект обаче не щрихира дори и в общ вид 
механизма, чрез който ще се осъществява управлението на проектираното 
федеративно обединение. Пропускането на този важен момент вероятно се 
дължи на това, че федеративната идея се изнася напред във времето, а не се 
поставя като непосредствена, предстояща цел за реализация. Като гарант и 
опора за нейното осъществяване в документа се посочва СССР.

Така нареченият „Втори вариант“ според Коларов би следвало да влезе в 
сила, в случай че осъществяването на предвижданата в „Основния вариант“ 
южнославянска федерация се натъкне на непреодолими препятствия и се 
окаже „по-целесъобразно“ България да бъде отделна независима държава10. 
В него отново се предвижда България да получи Западна Тракия с градовете 
Дедеагач, Ксанти, Кавала, Драма, Серес, както и да си възвърне Западните 
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покрайнини. Що се отнася до „македонското население“ в границите между 
Родопите, Архипелага и Шар планина, „по справедливост и съгласно“ догово-
ра от 29 февруари 1912 г. трябва да се „предостави право на самоопределение“ 
на това население. В документа Коларов записва, че „Русия (естествено става 
въпрос за Съветския съюз – б.а. Д. П.), явяваща се арбитър по този договор 
(от февруари 1912 г. – б.а. Д. П.), има особено право при определяне съдбата на 
тези територии (между Родопите, Архипелага и Шар планина – б.а. Д. П.)“11. 

Интересното в случая е, че за разлика от „Основния вариант“ във „Вто-
рия вариант“, макар и да се посочва, че населението в територията между Ро-
допите, Архипелага и Шар планина е „македонско“, се подчертава, че на това 
население трябва да се даде право на самоопределение. Така възниква въпрос 
– значи ли това, че Коларов, а заедно с него и останалите в Задграничното 
бюро на ЦК на БРП, са склонни да приемат „националните права“ на „маке-
донското население“ само в случай, че то живее под общ „политически пок-
рив“, в рамките на едно федеративно обединение с българската държава, коя-
то така ще бъде в непосредствен досег с това население с всички произтичащи 
от това възможности? И обратно, значи ли това, че в Москва Задграничното 
бюро отхвърля „македонската националност“ на населението в Македония, 
ако не се стигне до федерация, настоявайки в такъв случай за правото му на 
самоопределение, което в дългосрочен план определено е в българска полза? 
(Задавайки тези въпроси, ще вметнем, че никъде в българо-сръбския договор 
от 29 февруари 1912 г., включително и в неговото тайно приложение, на който 
се позовава в записката Коларов, не се говори за правото на самоопределение 
на населението между Родопите, Архипелага и Шар планина.)

 Не по-маловажно е да се разбере каква е причината във „Втория вари-
ант“ Коларов да иска самоопределение за „македонското население“, при по-
ложение че още от 30-те години на ХХ в. Коминтернът налага постановката за 
съществуването на „македонска нация“. Всички тези въпросителни могат да 
бъдат резюмирани в един основен въпрос – каква е точната позиция на бъл-
гарското комунистическо ръководство по македонския проблем в контекста 
на коминтерновската теза за съществуването на „македонска нация“?12 

Отговорът на този въпрос става необходим, като се прочете историчес-
ката справка, направена от Коларов, която предхожда разгледаните по-горе 
негови варианти за бъдещето на Балканите13. Всъщност от смисъла на цялата 
„Записка за България“ става ясно, че вариантите са изработени въз основа 
на тази историческа справка. В нея се подчертава, че Санстефанска България 
„отразява повече или по-малко точно фактическото разграничаване на наци-
оналните сфери на Балканите така, както те се слагат исторически в този мо-
мент“. Твърди се, че Санстефанска България „съвпадала“ в основата си с „те-
риториите на българския ренесанс“, в който роля играели „деятели от всички 
области“, влизащи „в границите на Санстефанска България“. Съгласно исто-
рическата справка тя трябвало да образува националната държава на бълга-
рите наред с по-рано създадените държави на сърбите, гърците и румънците; 
нейният авторитет се опирал на пълната вяра в справедливостта на Русия, 
която се определя като „естествена покровителка на угнетените балкански 
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народи“. Берлинският договор се преценява като акт, който връща Македо-
ния отново в пределите на Османската империя и така се ражда мощното 
националноосвободително движение на македонските българи. Договорът 
между България и Сърбия от 29 февруари 1912 г. по македонския въпрос се 
определя като акт на справедливост, който не е наложен със сила, а е сключен 
доброволно от двете държави, което от своя страна показва историческия 
смисъл на съдържащите се в него решения. Териториалните промени, които 
настъпват след балканските войни и Първата световна война, са характери-
зирани като несправедливи спрямо исторически обоснованите претенции 
на България. Прави впечатление, че в историческата справка изобщо не се 
говори за коминтерновското решение за „македонската нация“, което заед-
но с използваните от Коларов исторически факти като че ли подсказва едно 
по-сложно отношение на цялото Задгранично бюро на ЦК на БРП към това 
решение; то изглежда не се споделя, но се приема, защото е наложено от Ко-
минтерна. В документа е записано, че причината за „антинемската позиция на 
българския народ, освен немското разбойничество в България и ненавистта 
към фашизма“, е симпатията на „българите към руския народ, вярата в побе-
дата на Червената армия, убеждението, че Съветският съюз“ ще помогне на 
българския народ „да съхрани своята свобода и национална независимост“ и 
за „осъществяването“ на неговото „национално обединение“. 

В историческата справка има два важни пасажа. В единия, който засяга 
ситуацията в Македония след Берлинския конгрес, се подчертава, че там се 
„заражда мощно националноосвободително движение на македонските бъл-
гари“. Но впоследствие изразът „македонски българи“, който е част от ориги-
налния машинописен текст, е задраскан и заменен с определението „македон-
ци“14. В другия пасаж, който обяснява ситуацията в Македония след Първата 
световна война, се казва, че „сръбските шовинисти пристъпили към насил-
ствена сърбизация на македонското население, закрили неговите училища, 
изгонили неговите учители и свещеници, зачеркнали Македония от полити-
ческата география и забранили на македонците да наричат себе си македон-
ци“15. Смисълът на двата пасажа ясно показва двойственост в отношението 
на българските комунисти в Москва по македонския въпрос. 

Още три източника на информация дават допълнителна възможност да 
добием по-пълна представа за мисловната нагласа на Задграничното бюро на 
ЦК на БРП. В своя книга Коста Църнушанов помества свидетелство на Ди-
митър Влахов (който през 1944 г. влиза в ръководството на Антифашисткото 
вече за народно освобождение на Югославия) за „канцеларското образува-
не“ на „македонската нация“. Съгласно това свидетелство на Влахов, когато 
през есента на 1933 г. в Коминтерна се поставя за разглеждане македонският 
въпрос, на събранието „присъстваха доста хора, но за отбелязване е, че меж-
ду това множество не се намираше нито Коларов, нито Антон Иванов, нито 
Станке Димитров, нито Вълко Червенков. Тук на събранието се говореше за 
македонския проблем и специално за съществуването на македонска нация. 
Отсъствието на тези лица, за които говорех по-горе, ме навеждаше още тога-
ва на мисълта, че тези хора не признават съществуването на македонска на-
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ция и че са противници на нейното оформяне и развитие…“ К. Църнушанов 
посочва и още нещо, написано от Влахов: „Васил Коларов… по мое схващане, 
не беше човек интригант, а един обикновен български националист, какъвто 
беше и Георги Димитров, каквито бяха почти всички ръководители“ на бъл-
гарската компартия „по отношение на македонското движение…“16.

Останалите източници на информация са една записка и един доклад 
на Иван Караиванов17, направени през 1948 г. специално за Тито. В записката 
(тя е от месец май) Иван Караиванов спира вниманието на Тито върху пове-
дението на ръководството на българската компартия спрямо Югославската 
комунистическа партия в годините на войната и след това. Погледът в нея 
се приковава веднага от определението, което Караиванов дава за Коларов 
– „главен носител и представител на великобългарския шовинизъм“ в бъл-
гарската компартия. В записката Караиванов дири обосноваването на сво-
ята теза в различни, подбрани изказвания на Коларов. Така например той 
пише, че когато през войната започва партизанското движение в Югославия, 
в Балканския секретариат на Изпълнителния комитет на Комунистическия 
интернационал Коларов водил дискусия за „характера на българската армия 
в Македония, която той нарекъл освободителна армия“. Караиванов посочва 
и друго. Според него „правилното разрешаване“ на македонския въпрос от 
Тито и ЮКП Коларов нарича „империалистически похват“. Така според Кара-
иванов гледали на югославското разрешаване на македонския въпрос „почти 
всички български другари“. Че те не са съгласни с начина, по който ЮКП 
иска да разреши македонския въпрос, показвало според автора на записката 
това, че българските комунисти не са съгласни Димитър Влахов и Владимир 
Поптомов да влязат в АВНОЮ18. В доклада (той е от месец юли) Тито, както 
в разгледаната вече записка на Караиванов от месец май, адресирана до него, 
отново се среща с гледището на Коларов, че българската армия в Македо-
ния по време на Втората световна война не е окупаторска, а освободителна 
и че начинът, по който се „разрешава“ македонският въпрос от югославската 
компартия, представлява „Титов империализъм“19. Определено посочените 
източници на информация отвеждат към извода, че боравенето с идеологи-
ческите постановки по македонския въпрос не означава за българските ко-
мунисти съгласие с тях, макар че, поне официално, това не излиза наяве.

Тук ще насочим вниманието си към дейността и схващанията на кому-
нистите, работещи в България. За това каква точно е нагласата на комунис-
тическите среди в България по македонския въпрос в този период на Вто-
рата световна война, когато Коларов изработва двата варианта за бъдещето 
на Балканите, свидетелства едно „Донесение от директора на американския 
колеж в София Флойд Блек до генералния консул на САЩ в Истанбул за 
възможностите България да се дистанцира от Германия“. Донесението е от 28 
октомври 1943 г. В него се посочва, че „желанието да се задържи Македония е 
присъщо не само на сегашната управляваща класа в България, но и на всич-
ки, включително и комунистите“20. 

През декември 1943 г. ръководството на БРП в България участва в из-
дигането на лозунга на Отечествения фронт за „цялостна, свободна и неза-
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висима Македония“, която „само така ще престане да бъде ябълка на раздора 
и ще се превърне в здрава съединителна брънка между балканските наро-
ди“. В лозунга обаче се застъпва както принципът на независимостта, така 
и принципът на самоопределението на Македония (нещо, което обикновено 
се пропуска в историографията), като едно от изреченията, с които завър-
шва самият лозунг, е следното: „Да живее свободното самоопределение на 
Македония.“21 Във връзка с идеята за самоопределение на Македония Цола 
Драгойчева пише до Кирил Драмалиев на 27 октомври 1943 г., т.е. преди да 
бъде издигнат лозунгът на ОФ: „Нищо удивително самоопределена Македо-
ния да поиска да бъде единна с България, но това е следвоенен въпрос.“22 
Това кратко изречение изразява, струва ни се, най-точно какво е очакването 
на комунистите в България, когато се засегне въпросът за самоопределение-
то на Македония, и разкрива индиректно отношението към постановката на 
Коминтерна за съществуването на „македонска нация“. 

На 29 ноември 1943 г. в град Яйце се провежда Втората сесия на АВ-
НОЮ. На нея се взима решение за изграждане на Югославия на федеративен 
принцип, с което Македония се определя като една от шестте федеративни 
единици в югославската федерация заедно със Сърбия, Черна гора, Хърватс-
ко, Босна и Херцеговина и Словения23. С просто око се вижда, че и проектите 
на Коларов, и лозунгът на ОФ са в пълно противоречие със схемата на ЮКП 
за федеративното устройство на Югославия, защото евентуалната реализа-
ция на българските идеи означава разбиване на югославската федерация, та-
кава каквато се проектира от югославското комунистическо ръководство24. 
Нямаме информация дали ръководството на ЮКП е знаело за проектите на 
Коларов. Но на 24 януари 1944 г. Тито изпраща на Димитров специална ра-
диограма, изразявайки в нея недоволството си от издигнатия от ОФ лозунг. 
Както отбелязва Гибиански, лидерът на югославските комунисти се обръща 
към Димитров не като към лидер на БРП, а като към оглавяващ централния 
апарат на формално разпуснатия Коминтерн, който продължава да изпълня-
ва функциите си на дело, реорганизиран в отдел „Международна информа-
ция“ на ЦК на ВКП(б)25. 

В началото на 1944 г., още преди да получи радиограмата на Тито, Ди-
митров дава указания на двама функционери на БРП, на които предстои да се 
прехвърлят от СССР в Югославия, за да проникнат в България. Указанията на 
Димитров трябва явно да се сведат до знанието на комунистите, работещи на 
българска територия. Те са следните: „сега ние не можем да издигнем лозунг 
за самостоятелна и независима Македония“, защото решението на АВНОЮ 
от ноември 1943 г. „се явява голяма крачка напред“. Димитров допълва, че 
„националният въпрос“, т.е. македонският проблем, може да се реши, при ус-
ловие че се установят дружба и съюз между България и Югославия под ар-
битража на СССР. 

В руската историография е изведено гледището, че Димитров заема 
тази позиция, основавайки се на особената важност на въоръжената борба, 
която се води на югославска територия от комунистите, и на желанието да 
се установи сътрудничество с югославяните, за да се организират успешни 
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действия срещу немците и прохитлеристкия режим в България26. Интерес-
ното в позицията на Димитров е, че пояснявайки как може да се разреши 
въпросът за Македония, той нарича македонския въпрос „национален“, като 
от смисъла на написаното от него в указанията не може да се направи зак-
лючението, че той приема македонския въпрос като „национален“ за „маке-
донския народ“27. 

На 26 януари 1944 г. Владимир Поптомов и Димитър Влахов правят из-
ложение по македонския въпрос за Задграничното бюро на ЦК на българ-
ската компартия. Изложението е по искане на Георги Димитров. Преди да го 
разгледаме, ще изкажем логичното предположение, че то е написано в духа 
на тезата на Задграничното бюро. Освен това ще уточним, че Влахов участва 
в изготвянето на това изложение още преди да се прехвърли на югославска 
служба и да влезе в ръководното тяло на АВНОЮ.

Имайки предвид югославското недоволство от лозунга на ОФ и решения-
та на АВНОЮ от ноември 1943 г., Вл. Поптомов и Д. Влахов подчертават в 
изложението, че позицията, заета от ЮКП по македонския въпрос, е правил-
на и „подсказва вече на каква база днес е най-целесъобразно да се реши ма-
кедонският въпрос“. „Югославското освободително движение“, се казва още 
в документа, „турна начало – и много сериозно начало – за справедливото 
решение на македонския въпрос, като издигна лозунга за равноправна нацио-
нална политическа единица на Македония във федеративна демократическа 
Югославия“. Не може да не направи силно впечатление обаче, че на фона на 
това одобрително отношение относно политиката на ЮКП по македон ския 
въпрос в изложението се застъпва следната теза: „Теоретически македон-
ският въпрос би се решил по-лесно в рамките на една балканска федерация. 
Обаче реални предпоставки за създаване на такава засега не се виждат, а и 
причини от международен характер могат да затруднят нейното създаване. 
Реални предпоставки обаче се създават все повече и повече за обединение 
на всички южни славяни, включително македонците и българите, в една де-
мократична федерация на южните славяни.“ В документа се подчертава, че „в 
рамките именно на това обединение на южните славяни, основата на което 
се изгражда днес в общата борба против окупаторите, македонският въпрос 
трябва да получи своето решение“, като заедно с това се уточнява гледището, 
че лозунгът за създаване на южнославянска федерация трябва да се „подеме 
от македонските деятели, тъй като македонският народ е най-много заинте-
ресован от обединението на южните славяни“. В изложението се посочва, че 
федерацията на южните славяни трябва да се опре на Съветския съюз. С дру-
ги думи казано, в документа веднъж решението на АВНОЮ се възприема за 
пример в подхода към Македония, но, от друга страна, истинското решение 
на македонския въпрос според авторите на документа може да се постигне 
само в рамките на южнославянската федерация, която е нещо съвсем различ-
но от проектираната от ЮКП схема за федеративно преустройство на Юго-
славия и която индиректно отхвърля самото решение на АВНОЮ. Заедно с 
това в изложението може да се прочете следното: „Ние смятаме, че е време, 
щото нашата партия (българската компартия – б.а. Д. П.) да издигне лозунга 
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за самоопределението на македонския народ, за автономията на Македония, 
за обединението на македонския народ.“ В документа се изтъква отчетливо, 
че „справедливото разрешение на македонския въпрос трябва да се търси на 
базата на самоопределението на македонския народ“. 

Разбира се, лозунгът за самоопределението на „македонския народ“ 
отново би следвало да ни отведе към извода, че българските комунисти в 
Москва не споделят коминтерновската теза за съществуването на „македон-
ска нация“. Защо иначе ще се иска това самоопределение, ако Задграничното 
бюро наистина живее със съзнанието за правотата на тази теза. Освен това в 
изложението ясно се проявява двойствено отношение към населението в Ма-
кедония, което напомня за записката на В. Коларов от 1943 г. В документа, от 
една страна, се пояснява, че съгласно статистика от 1900 г. от 2 млн. 251 хил. 
души, които живеят в Македония по това време, 1 млн. 181 хил. са българи, 
които са наречени „македонски славяни“28. След това четем: „историческите 
факти говорят, че най-важно участие в Македонското националноосвободи-
телно движение взимали македонските славяни; те са давали характера и фи-
зиономията на македонското националноосвободително движение“. Редом с 
това се пояснява, че общата историческа съдба, „може да се каже“, създава „от 
българите и македонците един народ“. Ако се чете между редовете, може ясно 
да се види, че макар и завоалирано, населението в Македония се възприема 
като българско. Но това просто не се изказва открито по понятни причини, 
свързани с наложеното в комунистическия свят коминтерновско схващане за 
съществуване на „македонска нация“29. 

Изглежда през първите месеци на 1944 г. Тито, следейки поведението на 
българските комунисти във връзка с лозунга на ОФ от декември 1943 г., виж-
да в техните действия желание Македония да се присъедини към България. 
Така може да се разтълкува причината той да се обърне на 13 април към 
съветското ръководство чрез генерал-лейтенант Н. В. Корнеев, който е начал-
ник на военната мисия на СССР, изпратена от Москва при него30. Обръще-
нието засяга въпроса за автономията или присъединяването на Македония 
към България, за границите на Балканите, за ролята и значението на бъдеща 
Югославия. В него ръководителят на югославските комунисти обяснява кол-
ко негативни резултати за югославските народи ще има, ако Македония бъде 
присъединена към България. Той подчертава, че Югославия е по-важна за 
Москва от България в геополитически план, и изтъква мнението, че е нужна 
силна югославска федерация, която би „отворила врати“ и за влизането на 
българския народ в нея31. 

На 16 април Димитров от своя страна се обръща към Сталин с писмо, 
в което заявява, че според него за Съветския съюз и за Балканите „най-же-
лателната ориентация“ е създаването на федерация на южните славяни, със-
тояща се от българи, сърби, хървати, словенци, черногорци и македонци, 
която трябва да стъпи върху принципа на равноправието. Според гледната 
точка на Димитров в тази федерация Македония може да получи „своята на-
ционална свобода и държавност“ и така би престанала да бъде „ябълка на 
раздора“ между балканските народи. Прави впечатление, че тук Димитров 
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не споменава нищо за самоопределение на „македонците“32. Както отбелязва 
Гибиански, чрез това гледище Димитров изнася направо пред съветския ръ-
ководител концепцията на Задграничното бюро на ЦК на БРП, формулирана 
в „Основния вариант“ на Коларов от записката му за България, с която се 
излага схващането за създаване на южнославянска федерация и с която не се 
извежда искането за признаване на правото на населението в Македония на 
самоопределение33. В „Основния вариант“, както бе пояснено вече, целта е да 
няма граница между България и Македония, т.е. Македония да бъде съеди-
нена с България, нещо, което определено дава възможности на българската 
държава по отношение на живеещите в Македония.

Като се абстрахираме от това, трябва да отбележим, че изказвайки мне-
нието си в средата на април по македонския въпрос и бъдещето на Балкани-
те, Димитров и Тито всъщност търсят в този момент арбитража на Кремъл. И 
той идва. На 19 април Димитров научава, че след войната, при разглеждането 
на македонския въпрос, съветското отношение към Югославия ще бъде „най-
благосклонно“34. Този момент е ключов. Оттук нататък българските комунис-
ти правят сериозни грешки по македонския въпрос. Те са достатъчно добре 
известни и разгледани в българската историографията. Но историческата 
истина задължава да бъдат посочени и изложените по-горе факти, за да се 
покаже все пак каква е била нагласата на българските комунистите до сре-
дата на април, когато съветското ръководство прави своя арбитраж в полза 
на ЮКП поради далеч по-важната стратегическа стойност на тази партия и 
на държавата, която тя се подготвя да управлява, в сравнение с българската 
компартия и България. Впрочем именно тази стойност определя и решение-
то на Кремъл, прието от българските комунисти по силата на йерархичната 
структура, върху която е изградена комунистическата система, както и пора-
ди обвързаността на българската компартия със Съветския съюз. 

Интерес представляват схващанията на българските комунисти по въп-
роса за Беломорието. Съдейки от вариантите на Коларов, които разкриват 
идеите на Задграничното бюро на ЦК на БРП, този въпрос е много важен за 
българските комунисти в Москва. През декември 1943 г. Георги Димитров 
публикува две статии във вестник „Правда“. Чрез тях съветското правител-
ство дава своите препоръки за запазването на независимостта на България. 
Препоръките се състоят в следното: „1. България да скъса съюза си с Герма-
ния. 2. Незабавно да анулира състоянието на война с Англия и САЩ. 3. Да 
отзове войските си от Югославия. 4. Да следва политиката на лоялно сътруд-
ничество със съседите и великите демократични държави. 5. Да поддържа 
искрена дружба със Съветския съюз.“35 

Във връзка с тези препоръки гръцките емигрантски лидери в САЩ реа-
гират остро. Техен представител посещава на 27 декември Държавния депар-
тамент и посочва, че Гърция не била спомената (в тези препоръки – б.а. Д. П.), 
а заедно с това и факта, че България „е окупирала гръцка територия“36. 

В документ от 1943 г., съдържащ проект на Задграничното бюро на ЦК 
на БРП за бъдещото развитие на българо-югославските отношения, който бе 
посочен вече, се отправя предложение към ЮКП България да получи под-
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дръжката на Югославия за български излаз на Егейско море 37. 
Всичко изложено дотук ни дава основание да направим извода, че до-

кументите показват как в един от важните моменти в развитието на Втората 
световна война мисловните нагласи на българските комунисти в основата 
си не се различават от нагласите на политическите фигури, които водят бъл-
гарската външна политика по това време. Различни са само методите и сред-
ствата, чрез които комунистите желаят да реализират тази политика. И това е 
логично, като се има предвид идеологията, с която те не могат да не се съоб-
разяват. Погледнати от този ъгъл, федеративните проекти на Задграничното 
бюро на ЦК на БРП от 1943 г. се оказват всъщност идентични по смисъл и 
характер с традиционната българска външна политика и макар идеята в тях 
да е обгърната от идеологически постановки, истинската цел прозира ясно. 
Разбира се, всичко това няма как да оневини грешната политика на компар-
тията по македонския въпрос след април 1944 г. Но историческата истина 
поставя пред историка задължението да не я премълчава и да показва всички 
страни от дейността на българската компартия. 
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ЦК на ЮКП. В него се съдържа въпрос, който е трябвало да бъде зададен на югославските 
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комунисти. Въпросът е следният: „Какво мислите вие за съюз между България и Югославия 
след войната с перспектива за превръщането на този съюз в демократическа федерация 
на южните славяни, обезпечаваща пълно равноправие на всички народи, в това число на 
Македония и македонците?“ В представите на българските комунисти този съюз трябва да 
е „отбранителен, икономически, митнически и културен съюз“ между двете страни. Според 
българската идея съюзените държави България и Югославия трябва да си сътрудничат с 
останалите балкански страни. Заедно с това в документа от българска страна се задава 
на югославските комунисти въпросът какво мислят те за следното разрешаване на тери-
ториалните спорове между Югославия и България: „а) България си възвръща западните 
провинции (Цариброд и Босилеград), отнети по Версайския договор през 1919 г.; (…) в) 
Съглашение между Югославия и България за границите и за Македония на основа призна-
ване на равно правието на македонското население и Македония в рамките на Югославия, 
съвместно използване на комуникациите, свързващи Балканите с Егейско и Адриатическо 
море, възможно присъединение на Солун към Македония.“ В по-разширен вид в идеята 
на българските комунисти се предлага „македонците“ да получат „национално признание 
и право на самоопределение наравно със сърбите и българите“, а Македония в своите 
етнографски граници (според „Основния вариант“ на Коларов това означава обедине-
ние на Егейска, Вардарска и Пиринска Македония със Солун) да се превърне в съставна 
част на федерацията и в неин равноправен член. Редом с това в проектопредложението 
се предлага създаването на тази федерация да се предхожда от сключване на тесен съюз 
между България и Югославия, който да има политически, отбранителни, икономически, 
митнически клаузи, както и клаузи, които да засягат отношенията в културната сфера. Този 
съюз се възприема като подготвителен, преходен етап към създаване на федерация между 
двете държави. Според българския замисъл проектираният съюз и прерастването му във 
федеративно обединение между България и Югославия ще даде възможност за съвместно 
използване на комуникациите, свързващи тези страни с Черно, Егейско и Адриатическо 
море. В проекта се подчертава, че спорните въпроси във връзка със сключването на пред-
лагания съюз трябва да се разгледат в „приятелски дух“, а при наличието на „големи труд-
ности“ ще се търси арбитражът на Съвет ския съюз. – ЦДА, ф. 3 – Б, оп. 4, а.е. 599, л. 8–9.

13  Пак там, ф. 147 – Б, оп. 2, а.е. 332, л. 103–109.
14  Пак там, л. 104.
15  Пак там, л. 108.
16  Църнушанов, К. Македонизмът и съпротивата на Македония срещу него. С., 1992, с. 342. 

Руският историк Леонид Гибиански застъпва гледището, че българската компартия, в съ-
ответствие с постановките, изработени в Коминтерна още преди войната, тръгва в своите 
действия от тезата за признаването на македонците като отделна „нация“, но при все това 
в средите на българските комунисти, в това число и сред ръководните кадри, се проявява 
влиянието на „традиционното отношение“ към славянското население в Македония и то се 
възприема от тези среди като българско или поне като свързано с българите чрез езика и 
културата. – Гибианский, Л. Проблема Македонии…, с. 208. 

17  Иван Генчев Караиванов е член на ръководството на Задграничното бюро на БКП във Ви-
ена в периода 1924–1926 г. Става сътрудник на НКВД и на отдел „Кадри“ на Коминтерна. 
През октомври 1944 г. е изпратен от НКВД в България, след което е препратен в Югославия. 
Установява се в Белград и започва да поддържа тесни връзки с югославското външно ми-
нистерство. С времето той се „изплъзва“ от НКВД. Ползващ се с облагите на властта в югос-
лавската федерация и материално добре осигурен от нея, до излизането на резолюцията 
на Коминформбюро по „югославския въпрос“ през лятото на 1948 г. той прави анализи за 
настроенията на българските управляващи, предназначени за Тито и обкръжението му. В 
този период посещава и българското посолство в Белград. От юни 1948 г. прекъсва връз-
ките с българската дипломатическа мисия. Заставайки твърдо зад Тито, Иван Караиванов 
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издава две книги за комунистическото движение в съвременна Югославия и друга със заг-
лавие ”Македония”. Става главен редактор на списание ”Международни проблеми” и огла-
вява Института за международни политически и стопански проучвания при Министерския 
съвет на Югославия. През периода 1949–1950 г. е автор на статии с подчертана антибъл-
гарска насоченост. От ръководните органи на ЮКП му е възложено да бъде главен редак-
тор на в. ”Глас на българите”, предназначен за българските политемигранти в Югославия. 
Сътрудничи на югославските тайни служби за сигурност, приема югославски гражданство, 
става член на ЮКП. Умира през 1960 г.

18  Arhiv Josipa Broza Tita – Beograd, Kancelarija Maršala Jugoslavije – Spoljnopolitička pitanja, 
І – 3 – в / 149, 8–10. Тук ще припомним нещо. След като става известно югославското реше-
ние за включването на Д. Влахов и Вл. Поптомов в АВНОЮ – единият като представител на 
Егейска Македония, другият като представител на Пиринска Македония (и двамата обаче 
са членове на българската компартия), решение несъгласувано с българските комунисти 
и отразяващо югославското желание за предрешаване на македонския въпрос в полза на 
ЮКП, Димитров изпраща шифрограма до Тито, в която въпросното югославско решение се 
преценява като „погрешно“ и се иска този акт да бъде анулиран. – вж. Димитров, Г. Днев-
ник (9 март 1933 – 6 февруари 1949). С., 1997, с. 399; ЦДА, ф.146 – Б, оп.2, а.е.1765, л.50 – 51. 
Д. Влахов, както вече бе посочено по-горе, решава да се съобрази с решението на ЮКП и 
се съгласява да влезе в АВНОЮ. Вл. Поптомов обаче отказва категорично. – В: Ангелов, В. 
Вик в съня. Материали за съпротивата на Владимир Поптомов срещу македонизацията в 
Пиринския край (1944–1949). С., 2005, с. 15. 

19  Arhiv Josipa Broza Tita – Beograd, Kancelarija Maršala Jugoslavije – Spoljnopolitička pitanja, 
І – 3 – в / 149, 21–22.

20  В донесението се казва още, че „България желае да намери начин да излезе от войната, но 
същевременно българите от всички групи и класи искат да запазят обединението. Те са го-
тови да направят териториални концесии в Македония и Беломорието, стига да се запази 
основното постижение на обединението, което касае предимно Македония“. – В: България 
– своенравният съюзник на Третия райх. С., 1992, с. 167, док. 118. По време на проведената 
през септември 1944 г. в София среща между български и югославски комунисти един от 
югославските представители в срещата Светозар Вукманович-Темпо казва в присъствието 
на представителите на Политбюро на ЦК на БРП Трайчо Костов, Цола Драгойчева, Антон 
Югов, Георги Чанков и др., че зад позицията на българската компартия по отношение на 
Македония се крие гледището, че тя всъщност не е окупирана и поради това борбата там 
не трябва да се води за „национално освобождение“, а само за промяна на управлението 
на Богдан Филов и на режима в България като цяло. – В: Tempo, Svetozar Vukmanovič. Borba 
za Balkan. Zagreb, 1981, str. 270. 

21  Вж. текста на лозунга у Драгойчева, Ц. Повеля на дълга. Книга трета. С., 1980, с. 324–325. 
22  Пак там, с. 318.
23  Друго заседанье Антифашистичког веħа народног ослобођења Jугославиje. Београд, 1943, 

с. 32–33; Petranovič, B., M. Zečevič. Jugoslovenski federalism. Idee i stvarnost. Tematska zbirka 
dokumenta. Prvi tom 1914–943. Beograd, 1987, str. 800–801.

24  В своя дневник с дата 14 януари 1944 г. Георги Димитров записва, че се провежда заседа-
ние на Задграничното бюро на ЦК на БРП, на което се обсъжда „постановката на въпроса 
за националното обединение на българския народ във връзка с Македония, Тракия, Доб-
руджа“. Нищо друго обаче не е отбелязал Димитров в дневника. – Вж. Димитров, Г. Днев-
ник…, с. 404. 

25  Гибианский, Л. Проблема Македонии…, с. 224.
26  Пак там, с. 237.
27  ЦДА, ф. 3 – Б, оп. 4, а.е. 605, л. 3. 
28  Освен това в документа е отбелязано следното: „По приблизителни изчисления в 1940 го-
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дина в Македония живеят 3 млн. и 200 хил. жители, от които във Вардарска Македония 
– 1 млн. и 160 хил., в Егейска Македония – 1 млн. и 790 хил., в Пиринска Македония – 250 
хил. жители. 

-  Както изтъкнахме по-горе, македонските славяни съставляват главната националност в 
Македония – 1 млн. и 370 хил. жители, от които 900 хил. живеят във Вардарска Македония, 
220 хил. в Егейска Македония и 250 хил. в Пиринска Македония.” 

29  ЦДА, ф. 214 – Б, оп. 1, а.е. 48, л. 4–5, 7–10. Правейки анализ на документите на Задгранично-
то бюро на ЦК на БРП, някои руски историци също забелязват и посочват в своите изслед-
вания тази двойственост в подхода на българските комунисти в Москва по македонския 
въпрос. – Вж. Гибиански, Л. Проблема Македонии…, с. 234–235. 

30  Гибианский, Л. Проблема Македонии…, с. 239.
31  ЦДА, ф. 146 – Б, оп. 5, а.е. 1498, л. 1–3.
32  Пак там, оп. 2, а.е. 1765, л. 52.
33  Гибианский, Л. Проблема Македонии…, с. 242.
34  Димитров, Г. Дневник…, с. 419.
35  Спасов, Л. Българо-съветски дипломатически отношения 1934–1944. С., 1987, с. 162–163.
36  Тошкова, В. България в балканската политика на САЩ 1939–1944. С., 1985, с. 213.
37  ЦДА, ф. 3 – Б, оп. 4, а.е. 599, л. 8.
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Много ми е трудно да пиша за един от мои-
те учители по политическа икономия. Съще-

временно това е голямо предизвикателство. И все 
пак ще опитам. Дано успея да представя творчес-
ката биография на този голям български учен!

1. Биографични бележки

Жак Аройо е роден през 1921 г. в Русе, къде-
то завършва гимназия. Участва в антифашистката 
съпротива. През февруари 1942 г. е арестуван, инк-
визиран и осъден на 12 години затвор. Там е прека-
рал две години и половина.

Професионалната му биография включва:
1944–1946 г. – сътрудник в Областния комитет 

на РМС – Русе.
1947–1954 г. – сътрудник в ЦК на Демокра-

тичната младеж (ЦКДМ) – София. Едновременно с 
това следва и през 1951 г. завършва ВИИ „К. Маркс“, 
специалност „Политическа икономия“.

1951–1954 г. – aсистент във ВИИ „К. Маркс“. По 
съвместителство продължава да работи в ЦКДМ до 
1954 година.

През 1960 г. е избран за доцент, през 1966 г. – за 
професор.

Защитава дисертация за научна степен „Кан-
дидат на икономическите науки“ през 1958 г. и за 
доктор на икономическите науки през 1968 г. Тогава 
получава званието „Заслужил деятел на науката“.

1951–1986 г. – преподавател във ВИИ „К. Маркс“ 
(сега УНСС).

1972–1988 г. – по съвместителство ръководител 
на секция в Института за международни отноше-

ИЗТЪКНАТ УЧЕН ИКОНОМИСТ
Иван Ангелов

Иван Ангелов – член-кореспон-
дент на БАН, професор, доктор 
на ико но ми че с ки те науки. Рабо-
тил е повече от 11 години в ООН. 
От 1960 г. работи в Ико но ми че-
с ки я ин с титут на БАН. Специа-
лист по макроико но ми че с ка по-
ли ти ка. Ръководи тел на научен 
колектив, кой то 13 поред ни го-
дини публикува независими ана-
лизи на текущо то състояние на 
ико но ми ка та, сред носрочни и 
дъл госрочни прогнози. Има над 
230 научни публикации, меж ду  
ко и то 14 моног рафии.
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ния и социалистическа интеграция (ИМОСИ) към БАН.
1986-1990 г. – по съвместителство преподавател в Института за социал-

но управление (ИСУ) при БАН.
1992–1998 г. – преподавател във Варненския свободен университет.
Заемал е длъжностите: декан на факултет; директор на Института по ико-

номическия механизъм за управление на стопанството към ВИИ „К. Маркс“ 
(1982–1986 г.); председател на научен съвет към ВАК; председател на Иконо-
мическата комисия към ВАК; член на Президиума на ВАК.

2. Научноизследователска дейност – насоки и идеи

Като студент Жак Аройо има влечение към историята на икономическа-
та мисъл. Дипломната му работа е на тема от тази област. Катедрата по поли-
тическа икономия на ВИИ „К. Маркс“ обаче го насочва да работи по пробле-
мите на политическата икономия на социализма. Това предопределя цялата 
му преподавателска и изследователска дейност. Според мен тази неразорана 
за онова време целина му предлага по-големи възможности за творчество и 
го прави по-полезен за българската икономическа наука.

Тезата за стоково-паричния характер на икономическите отношения 
при социализма е като червена нишка в цялата му изследователска дейност. 
През 50-те години на миналия век това разбиране се отричаше. Отричаше 
се и действието на закона за стойността при социализма, както и наличието 
въобще на обективни икономически закони. Приемаше се, че субектът – дър-
жавата, определя и планира действието на икономическите закони. Сега това 
звучи абсурдно, но тогава беше общоприето и смятано за неопровержимо. 
Отклоненията от тази линия не се харесваха на властите, а често пъти се и 
наказваха, особено в началото.

Още с първата си публикация – студия в Трудове на ВИИ „К. Маркс“ 
(1953 г.), посветена на анализа на НЕП-а в Русия, Ж. Аройо насочва внимани-
ето си към обективната необходимост и обективния характер на стоковите 
отношения както в преходния период, така и при строителството и функци-
онирането на социализма.

По това време тези проблеми не бяха изследвани, отхвърляха се катего-
рично и не беше лесно да се защитават и да се дискутират с противниците на 
такива схващания, да се разкриват реалните пътища и форми на проявление 
на стоковите отношения. Дискусията по тях беше остра и трудна. Тя засяга-
ше не само теорията, а и ежедневната стопанска практика, опираше до кон-
кретните стопански решения, до формите и пътищата на функциониране на 
стопанската система. Привържениците на тезата за стоково-паричните отно-
шения при социализма често рискуваха да бъдат обвинени в ревизионизъм 
и в други подобни прегрешения. Жак Аройо обаче пое цялото това бреме, 
отговорност, творчески и политически риск.

В по-конкретен аспект изследванията му имат следната последовател-
ност: първоначално той се насочва към установяване на необходимостта и 
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изясняване на същността и особеностите на стоковите отношения и на свър-
зания с тях закон за стойността при съществуващите тогава условия.

Отражението на стоковите отношения при функционирането и управ-
лението на икономиката той проследява последователно в няколко основ-
ни области: изясняване на стоковите отношения и на закона за стойността; 
формите на тяхното проявление и използване при управлението на стопан-
ството; икономическите механизми, чрез които се проявяват практически 
техните изисквания; формирането на националния стоков и паричен пазар; 
интегрирането му в международния пазар в рамките на Съвета за иконо-
мическа взаимопомощ (СИВ). В тази последователност са и най-важните му 
публикации.

Могат да се посочат няколко основни проблема, свързани с пазарните 
отношения, до които проф. Аройо достига в своите изследвания, внася свои 
приноси и ги отстоява аргументирано в публикациите си.

А. Относно причините, наложили стоково-паричните отношения при 
социализма. Тогава господстваше разбирането, че те се основават на наличи-
ето на двете форми на социалистическа собственост – държавната и коопе-
ративната. Без да отрича значението на този фактор, той насочва вниманието 
си преди всичко към структурата на общонародната собственост и нейния 
характер като опосредствана. Този негов възглед предизвика дискусии и 
беше отхвърлен от мнозина, но предопределяше решението на много други 
проблеми на социализма, свързани с функционирането и управлението на 
икономиката. Той предполагаше, че стоковите отношения ще са необходими 
и при липсата на кооперативна собственост.

На разбирането, че общонародната собственост се изявява непосред-
ствено и изисква пряко държавно централизирано управление, Ж. Аройо 
противопоставя тезата за нейното опосредствано функциониране, обус-
ловено от структурата на тази собственост, която е формирана от стопан-
ските единици в нея. Той подчертава, че макар и общонародни по характер, 
тези единици са икономически обособени и относително самостоятелни. 
Че връзките между тях и останалите икономически субекти в стопанството 
са икономически, а не преки и административни, и налагат отношенията 
в стопанството също да са икономически, стокови и относително децент-
рализирани. Тази постановка изисква, от една страна, планово централи-
зирано развитие на стопанството, а от друга – децентрализирано пазарно 
осъществяване на връзките в него.

Б. Пряко нейно продължение е тезата за обективно обусловените функ-
ции на всеки от субектите в структурата на националното стопанство: 
държавата като собственик на средствата за производство, предприятието 
като обособен владелец на тези средства, което е основа за тяхното използва-
не, и трудовият колектив, който пряко функционира с тях. Всеки субект има 
своя обективно обусловена роля, свои интереси и търси (и постига) тяхната 
икономическа реализация: държавата в рентата (или дивидента), предприя-
тието в печалбата, трудовият колектив в работната заплата. Тези категории 
(рента, печалба и работна заплата) съществуват обективно, имат свои изиск-
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вания, подчинени са на определени закономерности, с които обществото 
трябва да се съобразява.

Тази теза по-късно неоснователно беше сведена от някои до известната 
постановка, дадена от Тодор Живков (за държавата собственик и за трудовия 
колектив стопанин). Тя е съвсем различна и е предпоставка за други прак-
тически изводи. Стопанин е не трудовият колектив, а предприятието като 
обособена икономическа единица и владелец на общонародните средства. 
Владението е функция на собствеността, но е съществено различно от нея 
както по същността си, така и по функциите и икономическите си последици. 
Тезата на Ж. Аройо беше посрещната с мълчаливо отрицание в България, 
но с интерес в чужбина. За нейното изясняване той беше канен за лекции и 
консултации от научни институти в Полша и в бившата ГДР и на теоретична 
конференция в Москва.

В. От тези постановки следва и тезата, че управлението на стопанство-
то трябва да е икономическо, а не административно; планово, но основано на 
изискванията на социалистическия пазар; централизирано, но само по отно-
шение на основните пропорции в развитието на икономиката, и индикатив-
но по отношение на стопанските единици. В съответствие с тези принципи 
проф. Аройо определя практическите насоки и механизми за функциониране 
и управление на националното стопанство, които отстоява при изработване-
то на проекти за практическите механизми за държавното насочване и кос-
веното управление на стопанството.

Г. Анализът на стоковите отношения при социализма довежда проф. 
Аройо до извода, че стопанството в това общество е пазарно, че то функ-
ционира на основата на пазарните принципи и че обществото трябва да се 
съобразява с тях. Тези изводи на проф. Аройо не само че не бяха общоприети 
по онова време, но поголовно се отричаха, даже се заклеймяваха. Отричат се 
и сега (когато исторически се проследява развитието на бившите социалис-
тически страни), като се твърди, че икономиката у нас е станала пазарна едва 
с реставрацията на капитализма. Позицията на проф. Аройо беше и продъл-
жава да е, че социалистическото стопанство беше пазарно, че с прехода към 
капитализма се промениха неговият характер и социалната му природа, но 
не и същността му. И още, че ако обществото, управляващите фактори се 
бяха съобразили с изискванията на стоковия характер на социалистическото 
стопанство и не бяха допуснали сериозни грешки в този процес, развитието 
на това общество може би щеше да има по-добра съдба.

Д. Един от основните въпроси, обект на изследванията на проф. Аройо, 
е за цените и проблемите на ценообразуването. Те имаха важно теоретичес-
ко и практическо значение за развитието на икономиката. От една страна, 
плановият характер на икономиката изискваше цените като основен елемент 
при формирането на стойностните показатели на плана да са фиксирани и 
предварително определяни. От друга страна, стоковият характер на иконо-
мическите отношения предполагаше пазарно формиране на цените в конку-
рентна среда.

Тази противоречивост на категорията създаваше трудни теоретически 
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и практически проблеми. Могат да се посочат например проблемите за типа 
на цените (дали да се формират на базата на стойността, или като произ-
водствени цени), за начина на тяхното определяне (пазарен или планов), за 
елементите на ценообразуването и начина на формирането им, за разликата 
между стойността и цената на стоките както в теоретически, така и в прак-
тически аспект, за необходимостта и възможността цената по-плътно да от-
разява стойността.

Проф. Аройо отстояваше стойностния тип цена и търсеше математи-
чески методи за нейното установяване и за приближаването на цените до 
предполагаемата стойност. Той свързваше конкурентността в стопанството 
не с цените, а с печалбата на предприятията, формирана като разлика меж-
ду фиксираната цена и постигнатата себестойност на продукта, която зависи 
от дейността на предприятието. Кандидатската му дисертация е посветена 
именно на проблема за печалбата.

Е. Проф. Аройо анализираше и отстояваше необходимостта от общ 
пазар на страните – членки на СИВ, разглеждан не само като развитие на 
стоковите отношения между националните стопанства, а и като обособена 
икономическа категория със своя характеристика, закономерности, принци-
пи и изисквания. Неговото формиране предполагаше решаването на редица 
теоретически и практически проблеми по координацията на националните 
планове на страните членки и на производството между тях, по цените и по 
начина на образуването им, по изграждането на преки международни сто-
пански предприятия и обединения, по международно коопериране на про-
изводството и много други проблеми, по които той имаше свои оригинални 
предложения.

Ж. Голям колектив от учени от България и СССР, ръководен от Ж. Аройо, 
изследва проблема за необходимостта, същността, особеностите и начина на 
изграждане и функциониране на международни предприятия и стопански обе-
динения като обособени от националните стопанства единици в икономичес-
кото пространство на страните – членки на СИВ. В тях той виждаше израз 
на пряка международна собственост и специфичен механизъм за нейното 
съществуване и функциониране. Изследването бе издадено в самостоятелна 
книга на руски език и разпространено в България и в СССР. Неофициално бе 
преведено на немски и използвано като учебно пособие в ГДР.

Посочвам само някои от насоките, по които проф. Аройо работи, и 
идеите, които защитава. Това изброяване може да остави впечатление, че из-
следванията му имат чисто теоретичен и абстрактен характер, че са далече от 
реалните проблеми на практиката. Неговите разработки и публикации наис-
тина имат теоретичен характер, което съответства на специалността му, но 
всички те водят до преки практически изводи и предложения, формулирани 
не само в неговите лични, а и в колективните проекти, които е ръководил. Те 
обслужваха пряко стопанските организации. Познавайки творчеството и на 
други наши изтъкнати учени по политическа икономия на социализма, мис-
ля, че при проф. Аройо практическата ориентация на теоретичните изводи 
беше особено ярко откроена. Това ги правеше много полезни.
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3. Научни публикации

Монографичните трудове на проф. Аройо се появяват последователно в 
няколко тясно свързани области.

Първата и основната е за стоково-паричните отношения и свързания с 
тях закон за стойността. В няколко книги той разкрива необходимостта, 
същността и особеностите на тези отношения в условията на социализма, 
свързаните с тях категории, формите на практическото им проявление, вът-
решните им противоречия, свързаните с тях цени и начините на образуване-
то им. Монографиите с тази проблематика са следните:

– „Законът за стойността и ценообразуването“ (1962 г.);
– „Обществен труд, стойност и цена“ (1966 г.);
– „Цени, ценообразуване и материална заинтересованост“ (1967 г.);
– „Потребителната стойност на стоките и ценообразуването“ (1967 г.).
Втората област, обхваната в неговите монографии, засяга проблемите 

на управлението на националното стопанство, неговите особености, иконо-
мическите му основи, закономерностите с които е свързано, механизмите, с 
които практически се проявява. Тук ще посоча монографиите:

– „Икономически проблеми на управлението на социалистическия про-
изводствен организъм“ (1971 г.);

– „Икономически подход при управлението на стопанството“ (1982 г., с 
второ издание през 1984 г.);

– „Нова парадигма на управлението“ (1998 г.). Тя е разработена и изда-
дена по време на прехода към капитализъм и изследва проблемите при него-
вото изграждане и функциониране.

Третата област обхваща проблемите на международната икономическа 
интеграция. Анализират се главно ролята и функциите на пазара при меж-
дународните отношения и протичането на интеграционните процеси между 
националните стопанства. Едновременно се изясняват и редица теоретични 
принципни проблеми – за същността на международната интеграция, за ней-
ните особености като социално-икономическа категория, за изискванията, 
които тя предявява към националните стопанства, и други. Анализите в тази 
област са реализирани в следните монографични публикации:

– „Международен социалистически пазар, цени и стимули“ (1970 г.);
– „Международна социалистическа интеграция“ (1974 г.);
– „Световната социалистическа система – същност, производителни 

сили и пазар“ (1977 г.);
– „Сближаване и изравняване на икономическото развитие на страните 

– членки на СИВ“ (1977 г.);
– „Производствените отношения в световната социалистическа систе-

ма“ (1980 г.).
Четвъртата област обхваща проблемите на икономическата теория, на 

системата от икономически отношения при социализма и на нейното функ-
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циониране, на противоречията в нея и пътищата за тяхното преодоляване. 
Тези проблеми са разработени в монографиите:

– „Изграждане икономиката на развитото социалистическо общество в 
НРБ“ (1972 г., с второ издание през 1973 г.);

– „Икономическите противоречия при социализма“ (1983 г., второ изда-
ние през 1984 г.);

– „Икономическата система на социализма – съвременен поглед и ана-
лиз“ (1989 г.);

– „Преходът към пазарна икономика“ (1996 г.).

4. Преведени книги в чужбина

На руски език:
– „Законът за стойността при социализма“ (1988 г.);
– „Икономическите противоречия при социализма“ (1989 г.);
– „Икономиката на социалистическа България“ (1976 г.) – в съавтор-

ство.
На словашки език:
– „Икономическите противоречия при социализма“ (1988 г.);
– „Законът за стойността при социализма“ (1989 г.).

5. Научно-приложни проекти

Те са изготвени в научните институти, където проф. Аройо е работил, 
и са предназначени главно за тогавашния Държавен съвет и за правителст-
вото, както и за съответните ведомства. Той е участвал в разработката на 14 
проекта. Единият е разработен самостоятелно от него, в друг е бил участник, 
а в останалите 12 е бил ръководител и основен автор. Те са посветени на след-
ните теми:

– Образуване на цените в икономическите отношения между страните 
– членки на СИВ;

– Образуване на цените на специализирана и кооперирана машино-
строителна продукция между страните от СИВ;

– Проект за изграждане, функциониране и управление на международ-
ни предприятия и обединения;

– Икономически механизъм за функционирането и управлението на 
предприятията;

– Цялостен икономически механизъм за функциониране и управление 
на националното стопанство (две разработки, направени от различни колек-
тиви);

– Идеен проект за формирането на общ интегриран пазар на страните 
от СИВ.

И други.
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6. Учебници по политическа икономия

Проф. Аройо е участвал в написването на 5 учебника, предназначени 
за висшите училища и за изучаващите политическа икономия. Два от тях 
са под негово съставителство и научна редакция, в други два той участва в 
съставителството и научната редакция, един е самостоятелен (под формата 
на въпроси и отговори). Под негова редакция и съставителство е написан и 
специализиран учебник за икономически висши училища (издание на ВИИ 
„К. Маркс“). Във всички учебници е и съавтор.

7. Други публикации

Проф. Аройо има 10–15 публикации в издания на институти („Трудо-
ве“, „Известия“), в колективни монографии и сборници. Публикувал е много-
бройни статии в периодичния печат – по 5–6 на година в продължение на 
около 40 години. Многобройни са статиите му и в ежедневния печат.

8. Участие в научни конференции

Проф. Аройо е участвал в три световни форума, в международни конфе-
ренции, организирани по линия на СИВ, в много теоретични конференции 
на национално равнище. Повечето от докладите му на тези конференции са 
публикувани.

Изнасял е във висши училища лекции по: политическа икономия, обща 
икономическа теория, история на икономическата мисъл, световно стопан-
ство, както и публични лекции в почти цяла България. Възлагани са му и 
лекции в чужбина: в Прага и големите градове на Южна Чехия, във Варшава 
и големите градове на Източна Полша, в Москва, Украйна, Казахстан и Запа-
ден Сибир.

От всичко казано дотук се вижда, че през целия си живот проф. Аройо 
работи върху социалистическа тематика. За съжаление социализмът претър-
пя крах. Не обезсмисля ли това всичко, направеното и написаното от него?

Административният държавен социализъм наистина се провали, но 
идея та за истинския социализъм е жива. Задълбоченото познаване на творче-
ството на проф. Аройо показва, че той винаги е пледирал за автентичния, ху-
манния, служещ в максимална степен на хората социализъм. Повече от това 
тогава трудно можеше да се направи без риск от конфронтация с тоталитар-
ния апарат, която можеше да го лиши и от скромната възможност да работи 
за по-различен от официалния социализъм, това, което той прави през целия 
си живот.

Капитализмът се нуждае от алтернатива. Той не е системата, от която 
светът, а и България се нуждаят. Още по-малко от капитализма, създаван сега 
у нас като резултат на второ диво първоначално натрупване на капитали в 
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рамките на едно столетие.
Познатата ни социалистическа система от близкото минало не се оказа 

сполучлива. Сгрешен беше нейният модел и още повече процесът на прак-
тическата му реализация. Субектът на неговото изграждане беше некомпе-
тентен и неподготвен, а в условията на личен диктаторски режим се изроди, 
самозабрави и корумпира. Откъсна се напълно от трудовите хора и техните 
проблеми. Тотално бяха пренебрегнати инструментите на икономическата 
заинтересуваност – най-мощните познати на света лостове за стимулиране 
на предприемчивостта и творчеството.

С настъпването на информационната революция се измени и обстанов-
ката. Тя изискваше нови елементи на системата, нови форми на нейните изя-
ви и стимули за развитие, които административно-командният социализъм 
не притежаваше.

Въпреки краха на социализма той остави незаличима диря в световната 
история. Времето на неговото съществуване не е изцяло загубено. Негова 
е главната заслуга за разгрома на фашизма в Европа, за ликвидирането на 
колониалната система, за очовечаването на капитализма, за ограничаването 
на експлоатацията, той се превърна в предизвикателство даже за информа-
ционната революция.

Идеята за социализма ще просъществува, макар и осъществена по дру-
ги пътища, по друг модел, в други форми и в други времена. В този смисъл 
богатото творчество на проф. Аройо и особено критиките му по адрес на ад-
министративно-командния модел на реалния социализъм от ХХ век ще запа-
зят своята актуалност и през следващите десетилетия на ХХІ столетие. Това 
творчество трябва да бъде запазено и да не бъде забравено. Един ден то може 
да се окаже полезно за бъдещите строители на новото, хуманно и справедли-
во общество, за да не се повтарят грешките на така наречения социализъм 
от миналото столетие. Защото: умни са не поколенията, които не грешат, а 
поколенията, които не повтарят грешките на своите предшественици.
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Ако отминалото време има за нас някаква стой-
ност, то е най-вече дотолкова, доколкото прите-

жаваме съдържателни спомени за света. И може би 
онова, което има претенцията да се нарича култура, 
не е нищо друго освен съвкупност от хора и идеи, и 
книги, които са техни продукти. Културата е лаби-
ринт от срещи с хората, идеите и книгите на време-
то, което ни се е паднало да прекараме тук, на тази 
грешна земя. Много и различни за мен бяха тия ла-
биринти и срещи. За всички не съм в състояние да 
разкажа, но поне – за някои. Паметна в редица отно-
шения бе срещата ми с проф. Исак Паси.

С множество не просто интересни, а и забеле-
жителни хора ме е сблъсквал животът, но от осо-
бено значение за мен бяха книжовните лабиринти. 
Първият беше, разбира се, бащината ми библиоте-
ка. Следващият и бездруго по-впечатляващ, защото 
беше и по-пъстър и по-просторен, бе светът на мно-
гобройните софийски магазини и магазинчета за ан-
тикварни книги. Кога купувайки, кога просто зяпай-
ки и прелиствайки – посещавах ги някъде от 50-те 
години на миналия век (т.е. като ученик в прогимна-
зията) чак до 90-те години, когато алчната за печеле-
щи площи „пазарна“, а в случая позорна демокрация 
изпрати този специфичен род духовно-материална 
култура в небитието. И така, веднъж, не помня вече 
кога е било, аз се натъкнах на някакво издание на ро-
мана „Саламбо“ от Флобер в превод на български; на 
гръбчето на корицата беше написано името на соб-
ственика, който си е подвързал книгата: И. Паси. Ку-
пих си изданието – дали заради Флобер, дали заради 
хубавата виненочервена подвързия – а в съзнанието 
ми се вряза името на предишния притежател.

В ЛАБИРИНТА ОТ ХОРА И КНИГИ
Петър Велчев

Петър Велчев  – поет, лите-
ратуровед, преводач на поезия. 
Доктор по филология, старши 
научен сътрудник в Институ-
та за литература при БАН. Ав-
тор е на тринадесет стихосбир-
ки, четири книги литературна 
критика, естетика, сравнител-
но литературознание, пет сбор-
ника поетични преводи, както и 
на повече от 800 студии, ста-
тии, есета, литературни порт-
рети. Зам.-главен редактор е на 
в. “Словото днес”. Член-учреди-
тел е на Съюза на преводачите, 
член на СБП и на Българския ПЕН-
център. Носител е на Национал-
ната награда за пое зия “Д. Дебе-
лянов”, на наградата на СПБ за 
цялостно творчество, на отли-
чието “Златна муза” и други.
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Тогава и през ум не ми е минавало, че някога ще се запозная и ще об-
щувам с него в продължение на повече от три десетилетия. Що се отнася до 
странното, необичайно за българското ухо име „Паси“, чак по-късно устано-
вих, че това е сефарадска фамилия във френска транскрипция (от ХVІ век до 
ден днешен така се нарича едно предградие на Париж). Както хората, така и 
техните имена също са част от лабиринтите на този свят.

За пръв път през 1964 или 1965 г. в коридорите на Софийския универ-
ситет видях самия Исак Паси – енергичен, строен, просто, но елегантно об-
лечен преподавател по естетика във Философско-историческия факултет (аз 
– първокурсник във Факултета по западни филологии с втора специалност 
философия). Лекциите на Паси бяха изключително популярни, да не кажа 
легендарни – идваха студенти и от други факултети и даже от други учебни 
заведения: от Художествената академия, от ВИТИЗ, откъде ли не. Не мога 
да кажа, че съм ги посещавал редовно, защото не ми стигаше времето (едно-
временно със следването работих три години във вестника на Университета). 
Освен това в програмата на втора специалност философия не влизаше есте-
тика, а само логика, психология, история на философията. Използвам случая 
да спомена, че формална логика ми четеше и ме изпита Асен Игнатов – друг 
един забележителен по онова време философ и интелектуалец, с когото по-
късно се сприятелихме, вече извън Университета. Светла му памет!

През 1971-ва, след тригодишно редакторстване в Агенция „София прес“, 
реших да се захвана с нещо по-свястно, като кандидатствам за аспирант при 
Исак Паси – вече професор. Имах някакво име на литератор и, както е редно, 
отидох предварително, представих му се, казах, че искам да кандидатствам, 
дали няма нещо против и т.н. Той отговори кратко: „Явете се на приемния 
изпит“ и се разпореди да получа конспект. Позволих си, навярно не е тряб-
вало, да попитам на кои въпроси да наблегна по-особено. Проф. Паси ме из-
гледа по-скоро насмешливо, отколкото строго, и отвърна: „Четете повече за 
естетиката на Кант.“ Това, да си призная, ми прозвуча като тръбен звук или 
като знаменития лозунг на неокантианеца Ото Либман „Назад – към Кант!“. 
Но по-важното е, че впоследствие тази полустрогост, полунасмешливост се 
оказа истинско естетическо удоволствие при всичките ми срещи с Исак Паси 
– човека, ироника, мъдреца, учения, приятеля. Последната дума си я позво-
лявам, доколкото самият той я използваше в автографите на книгите, които 
ми е надписвал с характерния си, енергичен почерк на човек, пишещ с лявата 
ръка (досущ като Леонардо, бях се пошегувал веднъж по този повод).

През трите години, докато бях аспирант на проф. Паси, се виждахме по 
различни поводи – на заседания на катедрата, на различни университетски 
мероприятия, на обществени места. Но веднъж седмично – задължително! 
– в неговия кабинет, за да се отчитам какво съм прочел, докъде съм стигнал, 
какво съм написал и подготвил за публикуване и т.н. Постепенно тези „от-
чети“ се превърнаха в свободни разговори на свободни теми – културни, по-
литически, злободневни, всякакви, и продължиха във вид на импровизирани 
срещи в продължение на много години, след като бях напуснал работата си в 
Университета.
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Тези разговори много рядко надхвърляха час, час и половина, защото 
домакинът на кабинет 68 (на третия етаж в южното крило на Университета) 
умееше да си пести времето. В противен случай Паси едва ли щеше да стане 
автор на четиридесет книги. И съставител на огромно количество сборници, 
антологии, издания на чуждестранни писатели и философи и др. Навярно 
по същата причина той цял живот отказваше да заема каквито и да е големи 
административни длъжности и престижни постове. Най-високият от тези 
постове, но всъщност естествено, нормално произтичащ от самото развитие 
на една научно-педагогическа кариера, беше: титуляр на катедрата по логика, 
етика и естетика. А изобщо, ако перифразираме Шекспир, Исак Паси, подоб-
но на Банко, не стана крал, но роди крале. И шестимата му аспиранти станаха 
известни хора – професори, старши научни сътрудници, критици, писатели, 
заместник-министри, а един дори стана министър на културата.

На нашите разговори в кабинета на Исак Паси присъстваха величестве-
ни, хладни, с почти незрящи зеници кой знае откъде взети копия на антични 
бюстове. И това донемайкъде съответстваше не на моето разпалено младеж-
ко говорене, а на строгите, стройни и сложно построени по всички правила 
на ораторското изкуство фрази на професора. И аз се чувствах уютно там 
– заради величието на темите, заради искреността, заради проницателния съ-
беседник, наставник и – приятел, както вече се каза.

Едно събитие, за което и до днес носталгично си спомням – почти като 
за своята младост – бе Международният конгрес по естетика в Букурещ през 
1972 г. Там имах честта да се запозная с големия френски философ феноме-
нолог Мишел Дюфрен – едър, побелял мъж с червената розетка на Почетния 
легион в петлицата на сакото. Запознах се и със знаменития българин Петър 
Увалиев (Пиер Рув) – член на делегацията на Великобритания. И бях свиде-
тел на живото, елегантно слово на Паси, което особено впечатляващо – и в 
смислово, и в музикално отношение – прозвуча на фона на някои по-унили 
доклади на философи от България, СССР и някои ближни нам страни от Из-
точна Европа. По този повод съчиних епи  грама, за което навярно и самият 
професор не знае:

 Сред този скучен хор
 от дрезгави баси,
 един тенор –
 Исак Паси.
Прочее, голям, наистина исторически шанс за проф. Паси беше да за-

почне и да разгърне своята научно-писателска кариера по времето, когато 
догматизмът в отечествената ни философия, естетика и социология се прео-
доляваше с бързи темпове – както поради цялостното обновяване и норма-
лизиране на обществено-политическия климат у нас след 1962 година, така и 
поради простия факт, че някои идеологически „мастодонти“ бяха поодъртели 
и нямаха възможност да бъдат по-активни.

Тъкмо поради това на Исак Паси не можа сериозно да му навреди стати-
ята на Тодор Павлов „Естетиката също е партийна“, публикувана във в. „На-
родна култура“ през октомври 1964 г. Впрочем точно през същия месец в 



97

КУЛТУРА

СССР бе свален от власт Никита Хрушчов, което доведе до нова вълна на 
стагнация. Но България вече не беше същата, тя съумя да запази собствена 
политическа специфика и това не я засегна прекалено чувствително, особено 
в културната сфера (пък и духът вече беше пуснат от бутилката).

Върлите тодорпавловисти и изобщо догматиците имаха достатъчно 
идео логически, кариеристични и прочее основания да не приемат и дори да 
мразят човек като Исак Паси (някои от тях, в разговор с мен, дори се разт-
реперваха при произнасяне на името му). През 1975 г. Институтът по фило-
софия при БАН все още беше техен „бастион“. Знам го от собствен, не осо-
бено приятен опит. Но нещата не можеха вече да се върнат назад. Исак Паси 
се беше утвърдил като водещ философ естетик не само в Университета, а и 
в общонационален контекст, да не говорим за международното признание 
(студии и книги, публикувани в чужбина).

Освен това беше се оформила и друга, по-либерално и по-модерно мис-
леща групировка от личности с научни степени и звания, с необходимия ав-
торитет и – което е особено важно – свързани по един или друг начин с поли-
тическата власт. А без последното, разбира се, не можеше да стане нищо ново 
на идеологическия фронт.

С този именно културно-исторически процес и с неговите представи-
тели беше свързан Исак Паси и сам беше една от неговите активни движе-
щи личности. Особено ценен резултат от всичко това беше създаването на 
библиотечната поредица „Естетика и изкуствознание“ на издателство „Наука 
и изкуство“. През 70-те–80-те години на миналия век нейната авторитетна 
редколегия, включваща и проф. Паси (и под крилото на изкуствоведа чл.-кор. 
Атанас Стойков, член на ЦК на БКП), издаваше текстове на най-изтъкнатите 
представители на западноевропейската философска класика. Не мога да си 
спомня докога просъществува тази поредица – вероятно до промяната през 
1989–1990 г. Но и след това Исак Паси продължи своето просветителско дело 
като редактор на поредицата „Класическо наследство“ на Университетското 
издателство, а след това и на съответната поредица в издателство „Захарий 
Стоянов“. От книжовните лабиринти изход няма…

А впрочем лабиринтът – и като митологичен, и като реален, конкретен 
модел на човешкото общество – затова е лабиринт, защото не изчезва, а само 
се премества в пространството и времето. Така и нашите срещи с Исак Паси 
през 80-те години, и особено след зловещо емблематичната 1989-а, се пре-
хвърлиха в „Тихия кът“, т.е. в Писателския клуб на ул. „Ангел Кънчев“. Това 
стана неусетно, без какъвто и да е замисъл, а просто защото там се събираха 
нашите колеги и приятели Здравко Петров, Богомил Райнов, Георги Джага-
ров, Тончо Жечев, Любомир Стаматов, Христофор Тзавела – всички не мога 
да си спомня, защото нашата нередовно събираща се, но затова пък сплотена 
компания беше се превърнала в притегателна точка за мнозина люде. През 
тия години какво ли не се споделяше, анализираше и критикуваше там, за-
щото поводи за обсъждане – колкото щеш! Всичко това продължи кажи-речи 
до закриването на Писателския клуб през 1997 г. После срещите ми с Исак 
Паси, пък и с останалите, се разредиха, а междувременно някои от приятели-
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те се преселиха в други, недостъпни за нас лабиринти… Исак Паси почти не 
ходеше в кабинета си в Университета и само говорехме от време на време по 
телефона, когато веднъж ми каза: „Затова пък ще се срещаме на страниците 
на вестник „Словото днес“. Така и стана, така е и досега.

Исак Паси успя да направи толкова много като учен философ, универ-
ситетски преподавател, писател есеист, съставител, издател и пр. преди всич-
ко заради съчетанието между талант и характер, мисъл и воля. Не познавам 
друг човек, който така ясно да осъзнава, че времето е едничкото ни богатство, 
което никога не се натрупва, нито се купува, а само се изразходва – неспир-
но, дори когато спим. Бохемското „отпускане“ му беше противопоказано по 
принцип (това дори дразнеше някои от хората в Писателския клуб). Не поз-
навам друг автор така целеустремен към проблемите на науката и към темите 
на собственото си творчество.

Първата книга на Паси „Трагичното“ излезе през 1963 г. Над поредната, 
почти съм сигурен, той се труди в момента и кога ще я държим в ръце, е само 
въпрос на време. Просторен и многообразен е лабиринтът, съставен от мо-
нографии и сборници със студии, статии и есета на Исак Паси. Своего рода 
жалони в този лабиринт са книгите му за фундаментални категории като тра-
гичното, смешното, естетическите ценности, за метафората, за немската ес-
тетическа мисъл от Баумгартен до Маркс, за изтъкнати западноевропейски, 
руски и американски мислители и писатели, за съвременната испанска фило-
софия и др. Въпреки трудността на проблемите Паси съумява стройно да ги 
систематизира и да ги изложи с жив, ясен и лаконичен език.

От трите изконни области на науката – теория, история, критика – Исак 
Паси плодотворно се реализира в първите две. За третата той няма нито охо-
та, нито темперамент и изобщо избягва полемиката, невярвайки в смисъла 
и ползата от нея. Затова пък есето и портретът, доколкото и те са литера-
турнокритически и философскокритически жанрове, винаги са се радвали на 
подчертаното му внимание. От сферата на систематичните трудове, излезли 
изпод перото на Паси, лично аз най-много ценя монографията „Смешното“ 
(1972) и рекапитулационната книга „Немска класическа естетика“ (1991). 
Плюс това той несъмнено направи най-много за осветляването и популя-
ризирането у нас на знаковите за културата на ХХ век фигури Томас Ман и 
Мигел де Унамуно, като написа за тях пространни студии, състави издания 
на съчиненията им и така нататък.

А по-специално що се отнася до Унамуно, струва ми се, че Исак Паси 
някак дори се вживя в осанката на знаменития професор от Саламанка, ерго, 
и на неговия, на Унамуно, любим литературен герой Дон Кихот. Изобщо тя-
гата на Паси към Испания открай време е била силна и напълно разбираема. 
Навярно става дума за някакъв лабиринт, в който се осъществява избор по 
сродство, по аналогия. Как иначе! Щом преди няколко столетия твоят род е 
тръгнал към Балканите от Кастилия, ще я обичаш; щом е така, ще обичаш 
и нейното олицетворение – рицаря от Ла Манча; а щом и това е така, ще 
обичаш и дон Мигел де Унамуно – най-вдъхновеният биограф на Дон Кихот. 
Читателю, прости ми, задето за по-накратко си послужих със силогизми!
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Винаги отдаден повече на науките за битието, отколкото на самото би-
тие, проф. Паси през втората половина на живота си се обърна, тъй да се 
каже, към себе си, към лабиринтите на собствената си човешка екзистенция. 
Така се появиха на бял свят книги като „Проблеми, хора, спомени“ (1992), 
„Фрагменти. Миниатюри. Пътувания“ (1998), „Биография на духа“ (2000). Те 
са израз на естествената за всеки човек, а още повече за всеки учен и писател 
жажда да си спомни за живия живот, протекъл през ума и сърцето му, за 
срещите с хора, идеи, творби. Неговият отдаден на равносметки дух и тук е 
все тъй невъзмутимо рационален – това за служава да се отбележи, защото 
всичко друго би било неискреност.

Моето повествование ще бъде непълно, ако не кажа няколко думи за 
мястото на Исак Паси в развоя на нашата естетическа наука като универси-
тетска дисциплина. Първият ни извънреден професор по естетика е небе-
зизвестният д-р Кръстьо Кръстев (1866–1919), но той я преподава като част 
от общия си курс по систематична философия. Същото се отнася и за проф. 
Спиридон Казанджиев (1882–1951) от катедрата, чийто титуляр е големият 
български мислител Димитър Михалчев, който обаче гледа с пренебрежение 
на естетиката и (в духа на своя учител Йоханес Ремке) не я смята за част от 
философията. Със същия, да го наречем непълен, несамостоятелен статус се 
отличава и преподаването на проф. Атанас Илиев, който от 1944 до 1962 г. 
чете лекции едновременно по етика и естетика, просто защото няма кой друг 
да върши това.

Едва откакто Исак Паси е доцент (1966), а впоследствие професор (1971) 
и доктор на философските науки (1972), естетиката се превръща в пълно-
ценно разработвана и преподавана научна дисциплина в Софийския универ-
ситет с всички произтичащи от това положителни резултати – лекционни 
курсове със съответния хорариум, подготовка на аспиранти и т.н. Дори само 
това да беше заслугата на Исак Паси, то не е никак малко. Името му завинаги 
ще бъде свързано с историята на нашата Алма Матер.

Днес искам да му кажа: Честит юбилей, професоре! Със завидно посто-
янство ти живееш в лабиринтите на своето творчество и на своята епоха и 
продължаваш да си в тях, защото за онзи, който веднъж е влязъл в духовната 
култура, друг изход няма. Бъди жив и здрав, учителю на няколко поколения 
твои ученици и следовници! Тази патриаршеска възраст ти отива, защото не 
е просто някаква кръгла годишнина, а – венец на едно голямо културно и 
просветителско дело. 
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Коренните промени на границата между двата 
милениума в постсъветска Русия и в целия свят 

предразполагат към препрочитане на близката и 
по-далечната история. Перестройката се основава-
ше на ценностната система на марксизма-лениниз-
ма в контекста на идеологията на т.нар. реален со-
циализъм. По-сетнешното развитие на промяната я 
отрече. Получи се „ефектът на махалото“: от безре-
зервна апология – към безкомпромисно отрицание. 
И двете край ности са оспорими. Другият кризи-
сен момент в обществото е липсата на положителна 
платформа. Има тенденция към аморфна реставра-
ция без ориентири в името на какво и как. Възхита-
та от едно противоречиво и недостатъчно изяснено 
минало не е убедителна алтернатива.

В 1917 година Русия е конгломерат от поли-
тически, икономически, културно-есте ти чески и 
всякакви други конфликти. Тя престава да бъде мо-
нархия, но още не е република. Тя вече не е крепост-
но-помешчическа страна, но няма нито модерно 
селско стопанство, нито индустрия. Устойчиви са 
политическите тенденции да се запази монархи-
ческата власт, като й се приписва мним либерали-
зъм. Това е форма на авторитарно управление, така 
наречената Дума е по-скоро консултативен орган, 
отколкото субект. Царизмът се оказва безсилен да 
осъществи исторически необходимите реформи. 
Историческата дистанция по твърждава тази обек-
тивна даденост.

Може би е необходимо ново развитие на иде-
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Неделчо Милев
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ите, с които е бременно руското общество към края на ХІХ и началото на 
ХХ век – преди всичко на идеите на Чернишевски, Добролюбов и Херцен. 
Толстой анализира тези процеси в „Ана Каренина“ не само от художестве-
на гледна точка. Ново развитие засега няма. Това е една от предпоставките 
за криза, включително и в областта на екранните изкуства. Завоеванията са 
главно в сферата на критицизма. Конструктивизмът е проблем на бъдещето. 
Но надеждите са живи.

Кира Муратова убедително доказва на какво е способно зрялото твор-
ческо по ко ление („вълната“ или „прибоят“ от 60-те години) на територията 
на онзи дял, който теорията на екранното изкуство обозначаваше с понятие-
то „съвременна сфера“. Тя носи знамето на „шестдесетниците“ и „седемдесет-
ниците“ от ХІХ век на нов етап – сто години по-късно. Друга традиционна 
насока (повече от жанр) е историческият филм. Съветската практика беше 
обособила и хипер трофирания й сиамски близнак – т.нар. историко-рево-
люционна тематика. В епо хата на промяната авторитетни представители на 
модификацията й в изменените обществени условия са преди всичко Никита 
Михалков, Глеб Панфилов и Александър Сокуров. Творчеството им е показа-
телно въпреки противоречията си.

1. Никита Михалков рамкира връзката между „историко-револю-
ционната“ и „историческата“ тематика с два филма: „Изпепелени от слън-
цето“ (1994 г.) и „Сибирският бръснар“ (1998 г.). Първият увенчава съ-
ветския период от историята на Русия. Вторият го предхожда. И двата 
заслужават сериозен анализ. Те са достойни за уважение, каквито и да са 
претенциите към тях.

„Изпепелени от слънцето“ възбуни и поляризира общественото мнение 
в Русия и в света. Той получи „Оскар“, удостоен бе и с най-високата награда 
на фестивала в Кан. Публиката го посрещна с нескрит интерес. Оценките за 
него са рязко положителни или рязко отрицателни. Разногласията обхващат 
и формата, и съдържанието му. За какво става дума?

Действието се развива в един ден (както е в „Без думи“) в наследстве-
ната семейна дача на Маруся. Тя е жена на Котов, легендарен пълководец, 
чиято биография напомня Чапаев и Будьони. Той е приятел на Сталин, с 
огромна популярност. Характеристиката му е колкото лаконична, толкова и 
иронична. Той спира големи военни маневри само с един телефонен разго-
вор с ръководителя им.

Фабулата на филма е проста. В дачата пристига Митя, когото Маруся 
беззаветно е обичала, както и той нея. Митя е напреднал в кариерата зад гра-
ница и сега работи в НКВД. Дошъл е да арестува Котов и брутално изпълнява 
задачата си. Конструиран е класически триъгълник на любовно отмъщение, 
но разкриването на характерите е далеч по-амбивалентно. Животът в дачата 
и обкръжението на Котов (близките на Маруся) напомнят Чеховата атмосфе-
ра на приглушени страсти в „Платонов“. Михалков е пренесъл в „Изпепеле-
ни от слънцето“ в по-различната, съветската действителност от 30-те години 
умонастроенията от най-добрия си филм – „Незавършена пиеса за механич-
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но пиано“. Сякаш отношенията в този затворен интелигентско-дворянски 
кръг са останали недокоснати от революцията. Авторът комбинира нотките 
на мелодраматичност и идилия, но ги сгъстява. Зад видимото спокойствие 
припламват искрици, от които ще се разрази трагически пожар. Това „скрито 
действие“ разкрива дълбоките морални катаклизми, породени от революция-
та и гражданската война. Епичността на епохата се оглежда в осакатените 
души на героите. Може би са по-уместни асоциациите с „Дачници“ на Горки, 
а не с Чеховите образи.

Многопланово е разкрит образът на Котов. Привидно елементарната 
нагласа на характера му е защитна броня. Носталгия и умора се прокрадват 
в поведението му. Той е отчужден и дори потиснат от обкръжението си – „не 
на своя улица живее“, както и Егор Буличов на Горки. Неизказаната горест 
намира отдушник в болезнената му привързаност към дъщеричката Надя, на 
която отдава цялата си нежност. Едва при арестуването му вътрешната тра-
гедия се разразява с неподозирана мощ. Макар и сподавена – тя е съизмерима 
с прозренията на Полковника в „Апокалипсис сега“ на Копола. Разбира се, 
персонажът е друг, различни са и тревълненията му. Те зазвучават обертонно 
в за ключителния едър план, съзвучен с поведението на Къртц преди ритуал-
ното му заколение. Това е равнопоставен диалог между двама майстори на 
екран ния изказ. Средствата за разкриването на тези два образа са различни. 
Къртц отправя директно заветните си послания към бъдещите поколения. 
Котов предизвикателно мълчи. Сцената на арестуването му е наистина пот-
ресаваща. И жерт вата, и палачът, и всички други – нищо неподозиращи – на-
пяват „Вечерний звон“… Какво ли очакват те от бъдещето?

Другите две страни на любовния триъгълник не са разкрити тъй про-
никновено. Ясно е, че Маруся съвсем не обича знаменития си съпруг. Омъжи-
ла се е за него от немай-къде и прагматично се е примирила със съдбата си. 

Коварно прикритата злост на Митя, както и чувст вата му към Маруся 
по-скоро са декларирани. Съчинява и разиграва буфонадни сцени. Илюст-
ративно разказвайки на малката Надя за несретната си орис, той по-скоро 
обяснява на Маруся истинските причини за разлъката им. В мелодраматич-
ната му приказка Котов е злодеят, а той и Маруся – жертвите. Този атрак-
цион е добре изпипан. Другите са самоцелни, дори кичови, както отбелязва 
младата критика в Русия.

Историческата съдба на извънстандартната личност в условията на 
революцията и последвалите извращения на авторитарната власт будят не 
просто жалост и съчувствие. Тази личност в основата си е трагична. Това 
едва ли подлежи на дискусия. Котов е праволинеен, но далеч не е „добър“. 
Той става жертва преди всичко на собствените си интриги, а едва след това 
– на диктатурата и произвола. Възмездието е сурово, но заслужено. То идва 
по-скоро като резултат от лични вражди. Не само в разказа за миналото, а и 
в настоящето легендарният ком бриг е разкрит като безогледен егоист. Това 
проличава в интимната сцена с Ма руся. Даже умилителните сцени с дъще-
ричката Надя имат двойна подплата. Те разведряват напрежението на под-
молните конфликти, но илюстрират и егоцентризма му.
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По-сложен (най-малкото като драматургичен замисъл) е образът на 
Митя. Лаконичната рамка (в началото и в края на филма) по-скоро илюстри-
ра, отколкото разкрива вътрешните му терзания. Той съзнава, че решително 
е прекрачил междата към личната мъст, затова изкупително прерязва вените 
си във ваната. В крайна сметка така загатнатата му трагедия се оказва повече 
лична, отколкото обществена. Той разчиства стари сметки; сложната мотива-
ция на действията му във времето на репресии остава недоразкрита.

Обвиненията на младото, наричащо себе си либерално (а може би то 
е по-скоро екстремистки-радикално), кинознание за „византийска изтънче-
ност“ на критицизма в живота и творчеството на Михалков не са лишени от 
основания. Огромният емблематичен портрет на Сталин, издигнат с балон 
над необятната шир, е повече семиотичен знак, отколкото плътно художе-
ствено обобщение. Според логиката на сюжета и разкриването на характери-
те виновни са преди всичко „лошите“ персонажи, подчинени на лични страс-
ти. Котов е „лош“, защото е разбил любовта на Митя и Маруся. Митя също 
е „лош“, защото използва безконтролната власт на НКВД за лично отмъще-
ние. Портретът на Сталин виси в имагинерно пространство. Това е важно, 
но обяснението на всичко случило се предстои, може би – в други филми на 
тази тема. Лесно е да се вини тираничният гений на Сталин и да се използва 
като смокинов лист, прикриващ далеч по-комплексни недостатъци. Все пак 
Михалков не е търсил еднозначно и банално обяснение. Епичното време, на 
чийто фон се развива привидно камерният, но обществено значим сюжет, не 
е толкова просто, както и характерите, които движат развитието му. 

Филмът не е жалон в развитието на историческата тематика. Героите са 
ескизно щрихирани, макар и в отделни моменти с познатата михалковска 
артистична свобода и вдъхновение. Традициите и при епичното, и при ли-
ричното изобразяване на това историческо време са по-богати. Достатъчно 
е да споменем „Бяг“ на Алов и Наумов и „Четиридесет и първият“ на Чухрай. 
По отношение на формата Михалков синтезира и резюмира свои предишни 
творчески завоевания, но не ги извисява на нов етап.

„Сибирският бръснар“ е сюжетно пренаситен с исторически и естети-
чески отклонения и претенции. В него сюжетообразуващите принципи са 
противоположни спрямо „Изпепелени от слънцето“. Действието тече в про-
дължение на 20 години. Афиширани са имената на Толстой и Моцарт (а при 
градежа на повествованието – и полифонията на Копола, унаследена от Гри-
фит). Заглавието на филма – алегорията на дърворезачния комбайн, предназ-
начен да „обръсне“ главата на каторжна Русия, звучи програмно и епично. То 
се опитва да инверсира и рамкира по особен начин фабулата, преповтаряща 
в основни линии прочутата опера и пиеса.

Попълзновенията на американския бизнес показват уж време, когато 
тази огромна страна се отърсва от оковите на феодализма, но са актуални и 
днес. Има екзистенциални паралели между американската и руската солда-
фонщина в духа на знаковото сравнение между различни епохи в „Нетър-
пимост“. Има и влияние от превъзходния монтаж на Копола в „Кръстникът“. 
При Михалков и Грифит се наблюдава мелодраматично съзвучие в подхода 
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(към) и изобразяването (на) действителността. В „Сибирският бръснар“ Ни-
кита Ми халков демонстрира претенции за притчово обобщение на изконни 
руски и общочовешки ценности, но не ги е защитил. Той лавира между „рет-
ро стила“ и концептуалното му творческо преосмисляне – между комерсиа-
лизма и изкуството.

Увертюрата експозиция е моделирана виртуозно. Руският кинемато-
графист е програмирал първия план на творбата си като водевил или буфо 
опера, макар че в кулминационните моменти прозвучават и тръпчиви нотки 
на трагизъм. Музикалните мотиви встъпват елегантно – в стила на Моцар-
товата напевност. Понякога дворцовата им лежерност, бликаща като водопад 
от шампанско, се доближава до оперетите на Щраус. Карнавалните народни 
празненства са разгърнати с раблезианска щедрост. Дворцовият бал е изгра-
ден като гротеска, изпълнена с весели обрати. Танцовият подиум е превърнат 
от находчивите юнкери в пързалка. За разлика от заветния първи танц на 
Наташа Ростова във „Война и мир“ Джейн танцува тук кокетно, но с друг. Тя 
хвърля игриви погледи към Андрей, който едва удържа в ръцете си някаква 
комична дебелана. Пре пратката към съпругата на Напалони във „Великият 
диктатор“ на Чаплин е уместна. Пародийната интонация придава на хрумва-
нето оригиналност и свежест.

Смисловите мотиви на разказаната история са поднесени като диктор-
ски текст, напомнящ ремарките на Л. Толстой. Повествованието се води дву-
планово – от името на Джейн и от името на автора. Героят е именуван Толстой, 
но затворническата му участ напомня по-скоро Достоевски. В Сибир той се 
натурализира като бръснар. Това звучи като парафраза на Фигаро, чиято роля 
е ключова в съдбата му. За разлика от френския хитроумен бунтар той е наивен 
верноподаник и несретник. Бракът му с Дуняша го превръща в разночинец.

Обобщението на младата руска критика – „есен на патриарха“, не е под-
ходящо и в двете си значения. Метафората „есен“ е твърде категорична; в 
най-лошия случай е възможен намек за „сиромашко лято“ в есента на всеоб-
щата криза, която мнозина констатират. Наред с Михалков могат да бъдат по-
сочени поне още трима „патриарси“: А. Тарковски, К. Муратова, Т. Абуладзе… 
Ако се върнем и към предишните вълни в „прибоя“ на младото поколение от 
60-те години – не могат да бъдат премълчани поне имената на М. Хуциев и Гр. 
Чухрай, даже на С. Бондарчук, който се превърна при Брежневата реставра-
ция през 70-те години в синоним на „мъртво вълнение“.

Патриарх или не – Михалков е един от стожерите в руското кино на гра-
ницата между двата века. При всички претенции или възторзи това не може 
да се оспори, без да се подценяват приливите и отливите в творчеството му. 
То следва да се анализира обективно и достатъчно задълбочено.

Андрей Толстой и Джейн се открояват с мелодраматично излъчване. 
Още при запознанството им е посочен смисловият ключ за тълкуване на 
отношенията между тях. Джейн чете „Ана Каренина“, като свързва името 
му с великия писател, а Андрей дори не е дочел този роман. Тя не е Каре-
нина, но съдбата й напомня други героини на руските класици (Настася 
Филиповна, Катюша Маслова). Нейната изповед (пред Андрей след пред-
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ложението му за брак) и лайтмотивното й признание след 20 години (пред 
заченатия от него син) чертаят двата душевни плана при характеристиката 
й, превръщайки я в трагична героиня.

Андрей играе Фигаро в прочутата опера на Моцарт – това е също програ-
мен ключ за тълкуването на филма. (Пиесата „Сватбата на Фигаро“ на Бомар-
ше е знаме на радикалната борба срещу феодализма във Франция.) Руският 
Фигаро съчетава гордото достолепие на Вронски с трепетната болезненост на 
княз Мишкин. Артистичният му, вероятно извън брачен произход води нача-
лото си от „Без вина виновни“ на Островски и „Чайка“ на Чехов. Сложната му 
съдба обяснява бунта, който го обрича на заточение.

Историята с военната служба на сина му прехвърля мост между два 
различни свята, които чертаят вододел в историческото развитие на Русия. 
Това хрумване е смислово пренатоварено, но драматургически обяснимо. 
Конструкцията на творбата позволява подобно лирическо отстъпление от 
основния сюжет. 

Със заключителното посвещение, а и с основната нагласа на филма Ми-
халков като че ли идеализира традициите на руската абсолютна монархия 
(както Дюма в „Тримата мускетари“), сблъсквайки я с опростачената проза 
на днеш ната казарма, но обрисовката на ген. Радлов не допринася за това. 
Поведението му е вероломно и суетно. Идеализиран е монархът, а карнава-
лизираното поведение на брат му и на престолонаследника развенчава тази 
верноподаническа представа с остроумни детайли. Историческите виждания 
на автора едва ли просветляват достатъчно убедително историята на Русия в 
този преломен за нея период.

В по-широки рамки и в същинския смисъл на думата коренната промя-
на в историческото битие на Русия започва с отмяната на крепостното право. 
Тази социална трансформация си остава недоизяснена и спорна дори до днес.

След тези два филма на Михалков „Романови – венценосното семейство“ 
на Панфилов още по-настойчиво създава впечатление, че руската история 
и култура търсят националната си идентичност с необяснимо преклонение 
пред царизма. Ако към тях се прибави трилогията на Сокуров (може би – и 
„Цареубиецът“ на К. Шахназаров), картината става още по-противоречива. 
Това са вариации върху една и съща епична тема: народът и демокрацията, 
властта и личността. Избистрянето на този проблем в естетическа и истори-
ческа плоскост предстои. Още Пушкин го поставя в „Борис Годунов“. В ки-
ното респектиращо го третира Айзенщайн, а по-късно – и Тарковски. Акти-
визирането на уси лията в тази посока на границата между двата милениума 
сочи най-малко две неща: първо – интересите и търсенията в тази област се 
превръщат в нещо като гордиев възел; второ – фактите показват, че никой не 
е успял да го разсече докрай.

2. Филмът на Глеб Панфилов „Романови – венценосното семейство“ 
(2000 г.) изглежда като бермудски триъгълник с три знаменателни средоточия.

Първата отправна точка в търсенията на автора може би се корени в 
нравствения кодекс на класицизма. Корней и Расин основават творчеството 
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си на трагичния конфликт между чувството и дълга. Логиката на характерите 
им е подчинена на една предначертана идея; срещу това се опълчва по-късно 
Балзак, когато говори за „роман на тезата“. В други исторически условия док-
трината на социалистическия реализъм възроди нормативното изискване, че 
„правилната идея“ е преди всичко и над всичко. Без да е буквален неин сле-
довник, Панфилов тенденциозно разкрива пристрастията си към трагедията 
на само държеца.

Вторият връх при този модел е изкуството на Шекспир, на Пушкин и 
на Толстой. Нека го наречем „епически реализъм“. То представя човешкия 
характер в зависимост от обективното развитие на историческите процеси, 
като се търсят сложност и дълбочина на персонажите. Панфилов не търси 
такава (монументално-епична) художествена интерпретация.

Третият връх е Чехов. У него социалната обрисовка на характерите е 
инфилтрирана в тоталната достоверност на жизненото им битие, зад кое-
то прозира и скритата им природа. Подтекстът на недоизказаните мисли и 
недоизвършените действия е определяща същност. Властва небулоза на чув-
ствата. В тази област Чехов е недостижим. Панфилов еклектично търси ре-
шение, донякъде възможно при обрисовката на Николай ІІ, но неприемливо 
при неговата съпруга.

Съзнателно или импулсивно – Панфилов иска да събере в една обща 
точка трите хипотетични сфери на своя бермудски триъгълник. И естествено 
– не успява.

Идеалистичното разбиране за историята поставя в основата й бо жест-
вения промисъл и предпоставеността на царската власт от него. В руския си 
вариант това разбиране посочва самодържавието като даденост. Всичко дру-
го се обявява априори за подлежащо на осъж дане. Панфилов поставя тази 
идея в основата на филма и подчинява всички средства на доказването й. 
Праволинейността му (макар и прикрита зад смокинов лист) е достойна за 
Кор ней и Расин, а в по-ново време – за Айзенщайн и за братя Василеви. Раз-
ликата е в това, че адептите на соцреализма абсолютизираха като религия 
по сту латите на истори ческия материализъм в изкуството. Друг е въпросът 
докол ко възраждането им е уместно днес. Авторите на филма се държат ся-
каш върху личните отношения на „венценосното семейство“ не лежи сянката 
на Распутин. Историческите факти са други и са неоспорими. 

Шекспир, Пушкин, Толстой успяват по неповторим начин да осъществят 
висша хармония между епичното и интимното при обрисовката на своите 
персонажи. У Чехов случаят е особен – епичното начало е редуцирано до 
битово събитие (изсичането на вишневата градина) или до имагинерно, уто-
пично събитие (заминаването на трите сестри за Москва). А ликвидацията на 
самодържавието в Русия е епично събитие с огромно историческо значение, 
изискващо друг подход и друга стилистика.

Основните предпоставки за несъстоятелността на филма, програмно на-
речен „Романови – венценосното семейство“, са две.

Първо – непоклатимата убеденост на автора в изначалната даденост на 
монархичната власт и обичта му към нея…
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Второ – оспоримата му амбиция да покаже „в чеховски стил“ истори-
чески сюжет и събития, заредени с Омиров естетически заряд и откровена 
епичност.

Панфилов се опитва да внуши, че хроникира непреднамерено събитията 
между 23 февруари 1917 г. (напускането на Петербург от Николай ІІ) и раз-
стрела на царското семей ство на 17 юли 1918 г. Периодът от време, както и 
фактите, върху които авторът се съсре доточава, са хитро, пресметливо из бра-
ни. Получил се е контрапункт между фабулната интерпретация на съби тията 
и сюжетната им логика.

Експозицията на филма е заминаването на царя в генералния щаб, отри-
чането му от престола и арестуването на цялото му семейство. Деликатните 
моменти са избегнати или приглушени до неразбираемост. Хитро е спестено 
убийството на Распутин, така умело раз крито в „Агония“ на Елем Климов. 
Още в първите кадри на Панфиловата мелодрама царицата гальовно дърпа 
венценоския си съпруг за ухото като дете, наричайки го „моето момченце“. 
След това под сурдинка тя нашепва на „самодържеца“ в семейното ложе своите 
държавнически идеи. Тези начални кадри илюстрират (макар и зад смокинов 
лист) характеристиката на Николай ІІ, ясно заявена в „История на Русия“:

„Николай се възкачва на престола на 26 години. Той получава прекрасно 
възпитание и образование, владее свободно три чужди езика, но му липс-
ва широк държавнически кръгозор и не е достатъчно добре подготвен да 
управлява огромната страна в такъв кризисен период от нейната история. 
Голямо влияние върху него имат майка му (императрицата вдовица Мария 
Фьодоровна), жена му (императрицата Александра Фьодоровна), идеологът 
на консерваторите Победоносцев, а през последните години на управлението 
му – Григорий Распутин. Всичко това се оказва пагубно не само за семейство-
то му, но и за цяла Русия.“

Във филма решението на Николай да замине в главната квартира на ар-
мията, вместо да присъства на заседанието на Държавната дума, е нарече-
но „съдбовно“. Фатално е решението на Александра Фьодоровна да остане 
в Царское село (Петроград). Това не е само различие на мнения. Авторите 
неразумно са подминали богатите драматургически възможности, които се 
крият зад сухите факти. Властният характер на царицата е съзвучен с леди 
Макбет. Тя не иска да напусне Петербург, за да може да дърпа скритите пру-
жини на властта. Така тя обрича на гибел и себе си, и цялото си семейство. 
Дъщеря й го казва открито.

Разкриването на Николай ІІ като интелигент с чеховска нагласа по-ско-
ро води към „Три сестри“, отколкото към „Вишнева градина“. Той се държи 
като брата на трите сестри, а слабостта на Наташа към Протопопов напомня 
слабостта на царицата към Распутин. Такива чеховски нотки са допустими. 
Разбира се, буквални аналогии не са уместни; статусът на императрицата е 
различен от статуса на провинциалната еснафка… Мащабите на драмати-
ческата колизия са несъизмерими. Лошото е друго: най-важната мотивация 
на поведението им е пренебрегната или замъглена. Царят хрипкаво пее в ку-
пето си старинната песен „Степь да степь кругом“, предусещайки гибелта си. 
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За всичко останало зрителят трябва да гадае под въздействието на песента 
(както при ареста на Котов).

Отречението от престола е представено като завръзка. То е подчертано 
ритуализирано като „святое действо“. Изтъкнато е с надпис, както и истори-
ческата дата – 2 март.

Кулминацията на историческото събитие е степенувана многоетапно. 
Тя включва обяснението пред царевича, което майката не намира сили да 
извърши сама, подстригването на дъщерите и накрая – истерията на Алек-
сандра Фьодоровна, когато узнава, че ще бъдат заточени в Сибир. Както и 
„отречението“, тази върхова сцена, е структурирана като „елипса“: загатната 
е в полумрак, показана е контурно като факт, но без да се разкрие като испо-
линско преживяване на героинята в едър план.

Развръзката на кървавата история е обособена в две части: литургич-
ната „обедня“ и самият разстрел, който е показан повече от натуралистично 
– хиперреалистично.

Драматургичният конфликт предполага равнопоставено противодей-
ствие на духовно богати личности с ясен морал. Никой от царедворците на 
Николай не е Яго. Керенски и бол шевиките – още по-малко. Николай ІІ не е 
нито Хамлет, нито Тимон Атински. Всъщност и Родзянко, и военните според 
филма дават добри съвети на императора. Мястото му е при армията. Той 
взема друго решение, но потулено зад кадър. Смачкан е процесът на вътреш-
ните му терзания. Реакцията на военачалниците е безлика. 

От този момент Николай II и семейството му са обречени. Това е реална 
историческа драма. Във филма тя остава неосъществена – нито в Шекспиров, 
нито в Пушкинов, нито в Чехов ключ. Тя е неразкрита. Приподнасят се готови 
резултати. Предлага ни се костюмирана мелодрама, на места примесена със 
сладникава идилия. 

Мелодрама с принизен вкус са и компресите, които Александра Фьодо-
ровна налага върху пламналото чело на детронирания и арестуван монарх, и 
остригването на дъщерите, и риболовът в Сибир, и танците с дуетите за ман-
долина и пиано, разиграни от княгинята и влюбения в нея матрос, и умили-
телните епизоди с болния царевич. Тъжно е да се изрежда всичко това. Още 
по-неуместно е плакатното схематизиране на противоречиви исторически 
личности като Родзянко, Керенски, Свердлов, Ленин, както и на обстоятел-
ствата, в които те са небрежно обезличени. Това опростява историческата 
истина и не прави чест на авторите.

3. Трите филма на Александър Сокуров „Молох“, „Телец“ и „Слън-
це“ увенчават една актуална тенденция, която трудно може да се нарече не-
преднамерена. Той унижава човешкото у човека, като представя некоректно 
автентични персонажи в манипулирани ситуации. Евентуална съпоставка с 
„Последният император“ на Бертолучи например би показала колко далеч е 
Сокуров от сериозния историзъм.

„Телец“ (2000 г.) претендира, че разкрива в нова светлина последните 
дни от живота на Ленин. Всъщност този филм ги преиначава, пренебрег-
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вайки същинската му биография. Той е нехигиеничен. Литературната наука 
нарича пасквил „оскърбителния и клеветнически характер“ на изложение-
то дори у автори като Тургенев. Сравнението на Сокуровия „експеримент“ с 
подобни образци би превърнало недоразумението в явление… Той не жали 
усилия да опозори личността на лидера на болшевишката революция и най-
близките му люде. 

Еднопосочни (монотонно стилизирани) са и актьорската игра, и визия-
та, но преди всичко – постройката на филма, драматургически-наративната 
му организация. Той е толкова претенциозен, че повечето единомишленици 
на авторите дори премълчават този въпрос, неловко заобикаляйки екранните 
изстъпления. Опонентите на филма се гнусят от тях. Като изкуство, той няма 
да остави диря. Не трябва обаче да се премълчава прикритата му злост, която 
се на трапва на подсъзнанието с подчертано експресивна форма.

За да постигне целта си, авторът взема на всеоръжие преди всичко сти-
листиката на Оруеловата антиутопия „1984“, но се опитва да я съчетае с най-
мрачните и сгъстени краски от арсенала на Достоевски при обрисовката на 
нищетата и мизерията. Като „изображение“ голготата на Ленин (уединени-
ето, унижението и отчаянието му през последните му дни) е на границата 
на моно цветността: през смътна мъгла и в унило еднообразие, напомнящо 
поетиката на постимпресионизма, но подсилено чрез хиперреалистични вну-
шения с първична подсъзнателна мощ. Това се отнася и за съдържанието, и 
за формата.

Още в първите кадри на вниманието на зрителя се натрапва разсъбле-
ченото тяло на Ленин: подпухнало, затлъстяло, заснето в хиперреалистичен 
ракурс откъм гърба, безумно далеч от възхитата на античните майстори пред 
съвършенството на античната голота. Професионалните сръчности са упот-
ребени с обратен знак: неугледна вакханалия на грозотата. Болният се загръ-
ща с дантелена кувертюра, пародийно третирана като римска тога. Това нито 
е практично, нито е хигиенично от медицинска гледна точка. За автора са 
важни от блъскващите зрими внушения за старческа голота и неадекватност 
на поведението, подчертани от неудобната (тя изглежда и мръсна!?) завивка. 
Встъплението в темата трябва да звучи противно на всяка цена. Да шокира 
– уж дискретно…

Влиза лекарят. Започват дълги спорове по абстрактни философски 
въпроси. Отегчителна драматургическа експозиция илюстрира пукнатини-
те в съзнанието на болния. Ленин разговаря на немски. Намекът е прозра-
чен. Зад вратите и завесите надничат униформени съгледвачи. Легендарни-
ят вожд е изолиран и подозиран. Не получава писма. Отнемат му вестника, 
бият го през пръстите: пряко и буквално. Телефоните му са изключени. Пос-
ланията му към партийния апарат и външния свят са унищожавани. Като 
активна личност, Ленин мъчително изживява агонията си. Избухва неврас-
тенично, болезнено стене. Поведението му е обременено с досадни подроб-
ности: например изрязването на ноктите му. В болничния свят животът 
е спрял неспирния си ход. Часовникът тягостно отмерва времето. Това е 
метафорична звукова илюстрация към киноразказа. Бегли вариации върху 



111

КУЛТУРА

музиката на Рахманинов обременяват търсената нестройност и аморфност 
на внушенията.

Филмът е обособен в две части. Централно място в първата от тях заема 
хиперреалистична „сюита на ловуването“. Ленин излиза на разходка. Щракат 
фотоапарати. Магнезиевите проблясъци избухват като залповете на Аврора. 
Търсена е куха и отегчителна помпозност. Нейната измисленост е взривена 
отвътре. На народа трябва да се внушава, че грижите за вожда са всеотдай-
ни, а униформените пазванти са безцеремонни (когато блъскат Крупская или 
когато го къпят). Затормозяващо битовизирана е сцената във ваната: събу-
тите ботуши и разхвърляните по пода партенки въздействат с натрапваща 
се „обонятелност“. Визуализира се антиутопичната проза на Оруел. Крупская 
пере в гъста сапунена пяна не знайно какво; секретарката на Ленин мие пода 
в унизителен ракурс, напомнящ позата на Барановская в „Майка“ на Пудов-
кин. Портретите на всеки от тях изглеждат документално автентични, но са 
лишени от човещина.

При разходката сред природата е постигнат ефект на обезцветяване. 
Пролетните поля са умъртвени, макар и обсипани с дъхави билки. Цветята 
изглеждат като бутафорни. Това е постигнато с вледеняваща мощ. Крупская 
и Ленин разиграват коситба, а безлюдните простори сивеят, сковани от отчая-
на пустота. Няма капка надежда в лицата им. Ленин ревниво пита дали тя ще 
го надживее. Крупская уклончиво отговаря, че по-важно е как смъртта би 
се отразила на общото дело. Унинието ги гнети. Кулминация на Сокуровия 
хиперреализъм е моментът, когато Крупская се катурва възнак на поляната. 
Камерата бяга от лицето й. Погледът се насочва брутално-съсредоточено към 
дебелите й бедра. Те са обути в скъсани чорапи, украсени с дупки и бримки 
и пристегнати с усукани ластици. Бельото й е замотано на няколко ката. Тя 
несръчно го придърпва. Към внушението за духовна нищета авторът приба-
вя и гадно физическо усещане, че съратничката на Ленин е нечистоплътна, 
разчорлена повлекана.

И Ленин, и Крупская, освен всичко друго, са интелектуалци, обиколили 
целия свят. Те са възприели културата му (включително – на облеклото и 
обноските), спортували са (велосипед и кънки), прекрачили са предразсъ-
дъците на времето. Изопаченото им третиране от Сокуров – дори в този уж 
небрежен аспект – не говори за изискан вкус. Авторът е прикрил с увяхнал 
„венец от смокинови листа“ не само представите си за външния им вид, а и 
нравствеността си. Дори в специално избрания период от живота им, пока-
зан като пълна деградация на личността, едва ли е морално те да бъдат мал-
третирани без задръжки. 

Втората част на филма е музицирана като своеобразен дует (но и прик-
рит психологически дуел!) между настоящия и бъдещия лидер на Съветската 
страна.

Сталин се появява в санаториума като господар. Разпорежда се властно 
и кратко. Движенията и словата му са забавени и премерени. Те се поднасят в 
уж кротка – овладяна инфинитивна и императивна форма. Звучат като глухо 
ехо от някогашните апологетични филми за него. Но в диалозите с Ленин 
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той се преобразява. Изпъкват двуличието и коварството му. Той се привежда, 
симулирайки преклонение. Озърта се подозрително, пъди всички, които се 
навъртат около тях. Дискретно вниманието е съсредоточено върху очите му: 
властни, проблясващо-лукави и жестоки. Движенията му са дебнещи. Той е 
като хищна котка: умилква се, но в същото време е готов за скок върху пляч-
ката. Подарява му пикел-бастун. На него трябвало да пише: „На удивителния 
учител – от удивените ученици“. Възпротивил се Троцки. Борбата и интриги-
те около партийната власт са подметнати несръчно и злонамерено.

Единият полюс при опитите да се разкрие от екрана образът на Ленин е 
т.нар. Лениниана – филмите, създадени от Ром и Юткевич през 30-те години 
с плътното и убедително присъствие на Шчукин и Щраух. Те не са лишени от 
идеализация. Другият полюс е „Телец“ – с всички скандални въпроси, произ-
тичащи от него. За характер на Ленин в този филм е трудно да се говори. По-
скоро се анатомизират провокационно остатъци и фрагменти от разпадане-
то на бивш силен характер, но деформиран от неизлечима болест и показан 
извън същинския му социален контекст. Оперира се с лукави подмятания и 
каламбури. Авторът се е нагърбил с непосилната роля на демиург. Той иска 
да опровергае и развенчае не само митовете, а и истината за ролята на Ленин 
в световната и руската история. Заслепен от ненавистта си, той е изгубил чув-
ство за мярка. Мистифицира нещата: уж търси „нумерологично“ обяснение 
на Лениновата трагедия чрез пристъпи на ръба на безумието. От името на 
лекуващия лекар той превръща в лайтмотив елементарната математическа 
задача: да се умножи 17х22. Преведена на езика на историческите факти, тази 
енигма обозначава годините от избухването на Октомврийската революция 
до фактическото напускане на властта и смяната на Ленин от Сталин. 

Историческата практика през този период, а също ролята на болше-
вишката партия и на нейния лидер се оказват гордиев възел за създателите 
на филма. Безсилието им да го разсекат е повече от очевидно. Избраната 
гледна точка не ги оправдава. Това хитруване подчертава несъстоятелност-
та на усилията им.

В „Молох“ (1999 г.) са заложени принципите, които намират завършена 
реализация в „Телец“. Те поставят основите на една не съвсем коректна „пое-
тика“, опитваща се да намери баланс между коленопреклонната ритуалност, 
присъща на Лени Рифенщал, и сардоничната карнавализация на Хитлер, пос-
тигната несравнимо от Чаплин във „Великият диктатор“. Разликата е от небе-
то до земята – между гениалност и претенциозно падение… Това е нещо като 
генерална репетиция, заявка и увертюра към „Телец“ (в някои отношения), но 
по-малко яростна. Създателите на филма преследват „обертонна интеграция“ 
между образите на Ленин и Хитлер. Те непристойно се опитват да внушат, че 
Ленин е праотец на Хитлер. Замисълът е „стратегически“.

Уж хроникиран (и уж безстрастно) е един ден от живота на нацисткия 
лидер по време на Втората световна война. Той пристига във високопланин-
ската си резиденция. Това е мнимо бягство от проблемите, които не му дават 
покой. Перипетиите са видени в двоен ракурс: през очите на любовницата 
му Ева Браун и през снайперистките окуляри на пазещите ги войници, кои-
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то любопитстват. Така филмът придобива характер на „интимна хроника“ за 
живота на хитлеристката върхушка, недопоказана през ключалката…

Композицията на сюжета е строго симетрична – пентагонична. В цен-
търа е образът на Хитлер. Той е придружен от двамата си най-близки адепти 
– идеологът Гьобелс и партийният вожд Борман. Жената на Гьобелс и Ева 
Браун рамкират фабулното показване на уж случайни картини от ежедневие-
то на нацистката върхушка. Историята на киното нарече „розов реализъм“ 
разкрасяването на социалистическата действителност. Тя окачестви показва-
нето на италианската върхушка по време на фашизма като естетика на „бе-
лите телефони“. Тук справедливо може да се говори за поетика на „кафявите 
телефони“. Филмът е дискретно „виражиран“ – видян е в полупрозрачна ка-
фява окраска. Каменният планински замък е като изваян на фона на буре-
носни облаци, вечно е прибулен в мъгла. Гръмотевици и далечни крясъци на 
хищни птици огласят простора.

Изразният арсенал и в двата филма е сходен – еднообразен и скучен. 
Хитлер и Ева Браун са маниерно разголени (символично и буквално); при Ле-
нин този „похват“ е доведен до пароксизъм. Показват ги хиперреалистично в 
банята. И тук замятат Хитлер с мокра хавлия – като пародия на римска тога… 
И тук има пародия на пикник – алпийският и степният пейзаж са вцепенени 
с натрапчиво сходство. Пространствата са третирани клаустрофобично, за 
да ни отвратят. Зад тавтологията прозира бедна мисъл. Обедите и вечерите 
също си приличат. Подслушващите силуети на пазвантите с ботуши и свас-
тики също се натрапват като експресивен втори план на действието. Въобра-
жението на автора е пресъхнало. То не може да предложи нещо различно.

Ключовите думи при интерпретацията на Хитлер във филма са три: 
хипохондрия, мегаломания, позьорство – дори насаме или в банята пред 
Ева Браун. Ефектно поднесени баналности изместват художествените от-
крития. Успешно е показана истеричната криза на Хитлер след разговора с 
католическия свещеник, комуто отказва милост за християнина дезертьор. 
Прекопиран е диалогът на Иван Карамазов с Великия инквизитор. Обезу-
мелият диктатор се гърчи безпомощно. После обръща яростен поглед към 
небето, за да предизвика и Всевишния: „Няма те!“ Изстъплението му демон-
стрира не сила, а безпомощност – но и на авторите. Може ли този епизод 
да се сравни с величавата Чаплинова сцена: танцът с балона, съпроводен 
от „Лоенгрин“ на Вагнер? Или с диалога между Хинкел и Напалоне, когато 
двамата диктатори се бръснат?

„Слънце“ (2001 г.) е най-малко известният, но може би най-успешният 
филм на Сокуров от тази т.нар. трилогия за диктатурата. Той е посветен на 
съдбата на японския император след Втората световна война по време на 
американската окупация. Отношенията му с американския генерал гаулайтер 
на окупирана Япония са показани интересно и с двустранно психологическо 
разбиране между тях. От друга страна, недостатъчното познаване от автора 
на японската национална идентичност прави филма му несъпоставим и не-
съизмерим с първите два. Той е оспорим като политически, исторически и 
художествен феномен.
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Чрез „Руската съкровищница“ (или ракла) – сниман през 2002 г., Соку-
ров косвено признава неуспеха си да се задълбочи безпристрастно в засегна-
тия от него твърде важен за съдбата на човечеството проблем и да го разкрие 
с художествена пълнота. За компенсация той се отдава на експерименти в 
областта на новата снимачна техника. Той снима целия филм само в един 
кадър, без да го прекъсва. Сюжетът илюстративно е построен като разходка 
на френ ски аристократ из Ермитажа. Филмът има по-скоро научнопознава-
телна, популяризаторска стойност.

Посочените филми на Михалков и Панфилов са проникнати от нос-
талгия към самодържавието, която прераства в трудно обяснима апология. 
Вътрешният им патос е насочен към реабилитацията и реставрацията му. 
По-нееднозначен е контрапунктът между възгледите на Михалков и Сокуров 
при разглеждането на историята от по-ново време. Сокуров представя бол-
шевизма и националсоциализма като „модерен абсолютизъм“, възродил се в 
нови лица през ХХ век. Той поставя знак на равенство между двете явления. 
А Михалков третира противоречиво култа към личността на Сталин. Той е 
склонен да търси вината по-скоро в иманентни недостатъци на руската на-
ционална нагласа.

Едва ли някой друг, освен самите руски творци, ще намери отговори 
на поставените животрептящи въпроси. Тези хипотези от най-ново исто-
рическо време очевидно се нуждаят от по-дълбок анализ. Това предстои на 
бъдещето.
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БОРИСЛАВ ГЕРОНТИЕВ
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СТИХОВЕ

ПРЕЗ ПРОЗОРЕЦА
НА БОЛНИЧНАТА СТАЯ

Гледам планината Витоша.

На Витоша вали сняг.

Кротък, успокояващ сняг.

Сега не искам да съм богат.

Сега не искам власт.

Сега не искам световната слава.

Сега искам
едни топли дрехи – за тялото,
едни обувки – за краката,
една шапка – за главата,
едни ръкавици – за ръцете.

И –
да вървя,
да вървя,
да вървя.

А снегът
да вали,
да вали,
да вали.

(Публикува се за първи път.)

*  Публикуваните по-нататък стихове са от най-новата сбирка на Б. Геронтиев „Три един ство“, 
С., Българска книжница, 2007.

ТРИЕДИНСТВО*

Тъй, както бе висок, безгрижен, ясен,
денят над залеза си се навежда,
снишава се, смалява се и гасне –
като любов без вяра и надежда.

РАЗМЯНА

Разменят за око окото.
Разменят злато за сребро.
Ще видя ли веднъж
доброто
да се разменя
за добро?

ВЯРАТА

Застига ме от зло по-зло,
а тя ми шепне с глас отвъден:
доброто
   – дето е било –
то пак ще бъде,
   пак ще бъде.

НАДЕЖДАТА

Надеждата крепи човека –
тя в края на тунела свети.
На входа на тунела –
   надпис:
„Надежда всяка оставете!“
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ЕДИНАК

Не е лъжа –
 това е краят.
Дошли са нови времена:
опитомени псета лаят
понаедрялата луна.

Ти –
 цял живот по тоя хребет.
Все пак – живот.
До есента.
А зиме зъберите светят
като очите на смъртта.

Напира глутницата гладна –
и гордостта броят за грях.
Ти единак ли ще останеш,
или –
 при тях,
  един от тях?

Ни от светец,
 ни от светица –
от Бог закрила не търси.

От самотата си орисан
и само тя ще те спаси.

ОТГЛАС
На Георги Григоров

Жените с мотиките видя ли –
от бряста подслонени, под дъжда?
Пръстта по загрубелите им длани
попиваше дъждовната вода.

И не земята – дланите цъфтяха
в предчувствие за бъдещия плод.
А утре от усилието тяхно
ще се възземе земния живот.

Дъждът над тях, над тебе и над 
мене

един и същ валеше в този час,
но ние с тебе сме отдалечени
от стряхата на кичестия бряст.

И кой от нас можа поне частица
от този кратък миг да съхрани
във бучка пръст, във стих или в 

зеница,
където после дълго да кълни?

Тъй също – като капки дъжд 
– умират

прегръдки, длани, думи в моя път.
И все така – под бряста, на баира –
жените със мотиките стоят.

САМ

Сред гробищната тишина
животът шепнешком си спори
и само моята жена
не иска да ми проговори.

Дали не плащам тежък грях:
докато още беше жива,
я посгълчавах и корях,
че е безмерно приказлива?

Дали за тежката вина
самият Бог не ме наказва –
не с друг, а с моята жена
така да ми се доприказва?

Това е гробна тишина:
животът шепнешком си спори
и само моята жена
не иска да ми проговори.
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Тя твърде дълго с мен живя,
защото беше търпелива,
а под надгробната трева
е станала и мълчалива.

Когато Бог ни събере,
(а то все някога ще стане)
тя да говори, без да спре,
че страшно е, като престане.

Коледа, 2000

ИЗ ”ВИДОВДЕН. ПРИПИСКИ И ЗАПИСКИ” *

ЛЮТИ КЛЕТВИ

Две жени от нашето село крали дини от бостана на текезесето. Привика-
ли ги в канцеларията на стопанството. Засипали се люти клетви от устата на 
двете крадли. Едната:

– Ако съм откраднала, ръцете ми да изсъхнат! 
Другата:
– Ако съм откраднала, краката ми да изсъхнат!
Селски зевзеци твърдят, че жените крадели, като се възсядали една друга: 

възседнатата се кълняла „Ръцете ми да изсъхнат!“, защото не късала, а само 
носела, докато другата се кълняла „Краката ми да изсъхнат!“, защото късала 
дини, без да стъпва в бостана.

ТОЗИ ПЕЕЩ ЧОВЕК

Вървим с баща ми в тъмната вечер – идем някъде откъм къра, отиваме 
към село.

Колкото пò наближаваме кооперативния двор, толкова по-ясно дочувам 
песента.

Мъж пее и думите на песента му чувам: „Милкана болна легнала, люта я 

СИРОМАШКО ЛЯТО

Дали не може Бог – твореца,
да попроточи есента?
Не много –
        колкото щуреца
да си допее песента.

*  Б. Геронтиев. Видовден. Приписки и записки. Пловдив, Изд. къща Жанет 45, 2007.
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глава заболя, не иска да я отболи, най иска да я умори…“
Спускаме се в дола, вечерта става още по-тъмна и глуха и този далечен 

мъжки глас я изпълва с тайнственост.
Стигаме до кооперативния двор, но не го подминаваме – баща ми ме 

подръпва, отбиваме се от пътя и тръгваме към фургона на трактористите.
Оттам иде песента.
Спираме за миг пред вратата на фургона.
Песента продължава: „Минали поле широко, наели гора зелена…“
Баща ми отваря вратата.
Във фургона – само един от трактористите.
Излегнал се на миндерчето – бос, разсъблечен – и пее.
Пее с цяло гърло.
Пее с цялата си душа.
Всичко в него пее.
Така може да пее само вътрешно свободният човек.
Човекът, който изпитва радост от труда си.
Човекът, който обича живота и не познава страха от неизвестността 

пред утрешния ден.
Оттогава и досега искам да бъда този пеещ човек.

НЕ УБИВАЙТЕ ДОНОСНИКА

Декабристът Алексей Иванович Черкасов – барон, член на Южното тай-
но общество, след каторгата е заселен в Березово и живее там от 1827 до 1833 
година в компанията на декабристите Еталцев и Фохт.

В Березово живее още един заточеник по делото от 14 декември – О. В. 
Горски, който подозирал всички в „заговор против правителството“ и пишел 
донос подир донос против березовските заточеници.

Доносникът характеризира Черкасов и Еталцев като „непримирими вра-
гове на правителството и на законния ред“. В отделен донос за Черкасов пише: 
„Този човек диша само с републикански дух.“ Според доносника, в разгово-
ри Черкасов твърдял, че „всички действия на монархическото управление са 
варварски и тирански“. 

Историците допускат, че с доносите си О. В. Горски е искал да спечели 
благоволението на царя и да се върне от заточение.

Историците не знаят какъв е бил ефектът от доносите на О. В. Горски то-
гава, но признават, че по-късно тези доноси се оказват полезни за историята 
– от тях изследователите на историята черпят сведения за декабристите.

Изводът на историците: дори да се допусне преувеличение в подлите 
цели на доносника, „може да се предполага, че убежденията на декабристите 
в заточение не са се поправили“.
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ИЗ „МЕЖДУ ГЕОРГИ ДЖАГАРОВ И ИВАН ДИНКОВ“

1.
През 1979 година написах две стихотворения – „Мотив“, с посвещение на 

Георги Джагаров, и „Фолклор“, с посвещение на Иван Динков.
Повече от десетина години имах сърдечно общуване с двамата поети. Не 

съм се срещал често с тях, но ги чувствах близки и като темперамент, и като 
творческа нагласа, знаех много техни стихове наизуст, не се притеснявах да ги 
назовавам за мои учители в поезията.

И с двамата се срещнах за първи път по тяхна покана още като студент.
Тогава Георги Джагаров беше председател на писателския съюз. Явих се 

в кабинета му, а той ме покани на обяд в писателския ресторант. По време 
на обяда ми предложи да се захвана с аспирантура в Съветския съюз и да 
кандидатствам за редакторска работа в „Литературен фронт“. С характерната 
си прямота ми каза, че ме наблюдава внимателно – мене самия и това, което 
пиша – и бил убеден, че ми предстои добро бъдеще в литературата.

По същото време Иван Динков беше редактор в Партийното издателст-
во. Прочел стихотворението ми „Писмо от мама“, силно се впечатлил, попи-
тал кое е това непознато за него момче, заръчал да отида при него. Посвоему 
прям, Иван Динков също ми предрече добро бъдеще в литературата. Аспи-
рантура и работа не можеше да ми предложи, но това, че ми предложи своето 
благоразположение, това, че се изказа ласкаво за моите стихове, беше равно-
силно на това да ме е целунал самият Господ Бог.

Занесох двете стихотворения с двете посвещения в редакцията на „Лите-
ратурен фронт“. Дадох ги на Здравко Петров – тогава заместник-главен редак-
тор на вестника. Прочете ги, одобри ги, похвали ме, че съм ги направил добре, 
в стилистиката на двамата поети, след което постави едно голямо НО.

– НО – каза Здравко Петров – не е възможно двете стихотворения да 
бъдат отпечатани заедно, защото двамата поети са в лоши отношения.

Иван Динков нищо нямало да каже, но Джагаров щял да направи голям 
въпрос – щял да сметне, че е направено нарочно.

И стихотворенията наистина бяха отпечатани поотделно: „Фолклор“ на 
16 август 1979 година, „Мотив“ на 28 февруари 1980 година.

Една вечер рецитирах на Джагаров посветеното на него стихотворение 
и поисках разрешение то да бъде публикувано.

– Това е христоматийно стихотворение – произнесе се Джагаров и поис-
ка да му го напиша на салфетка.

След като посвещението на Джагаров беше публикувано, същата висо-
ка оценка чух и от Иван Динков. Той изрецитира стихотворението наизуст, 
като добави, че му липсва още една строфа и ме смъмри, че накрая съм го 
развалил. С безпогрешното си поетическо чувство Иван беше усетил къде 
стихотворението пропада. Казах му, че не аз съм развалил стихотворението, 
а цензурата. Лично главният редактор на „Литературен фронт“ беше цензу-
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рирал последния стих: вместо „Мълчат – като на помен“, той беше написал „И 
помня нещо твое“ и от неговата намеса стихотворението издишаше.

Това, което научих от Здравко Петров за отношенията между Георги 
Джагаров и Иван Динков, не помрачи моите чувства към двамата поети и не 
промени моите приятелски отношения с тях. Станах може би по-внимателен, 
предпазвах се от всякакво желание да любопитствам и от всякакво намере-
ние да ги сдобрявам или сближавам. Но след като вече знаех какви са отноше-
нията между двамата, коректно се ползвах от предимството да наблюдавам 
отвътре тяхното развитие.

(…)

12. 
В късни доби изпращам Георги Джагаров до дома му на булевард „Руски“.
Не се разделяме, а започваме едно безкрайно трамбоване – напред-назад 

по тротоара пред Руската църква между улиците „Раковски“ и „Бенковски“.
Пространно и подробно, живо и разпалено Георги Джагаров ми разказ-

ва как е било обсъждано преименуването на турците, как е замислен така 
нареченият „възродителен процес“.

Турският проблем занимава Георги Джагаров от дълги години.
Една нощ се връщаме от Петрич. Двама сме на задната седалка на мерце-

деса, от дума на дума стигаме до турския въпрос.
Някъде по пътя се оказва, че се е спукала гума и докато шофьорът я сме-

ня, ние с Георги Джагаров се разхождаме в тъмнината по шосето и обменяме 
мисли. Не бяхме още толкова близки и директният му въпрос ме изненадва:

– Какво предлагаш за разрешаване на проблема?
Казвам му, че много сериозно се занимавам с този проблем, че го позна-

вам от неговата историческа, политическа, битова и чисто човешка страна.
Договаряме се да помисля и когато подготвя нещо, да му го дам.
След известно време в една от комисиите на Народното събрание Георги 

Джагаров изнесе специален доклад, където преди всичко лансира идеята си 
за единна нация – всички сме българи, няма македонци, няма турци, няма 
цигани…

Сега по тротоара на булевард „Руски“ Джагаров доверително ми обясня-
ва как се е стигнало до практическите мерки за преименуването на турците.

– Или както го нарекохме „възродителен процес“ – не крие иронията си 
Джагаров.

Историята започнала с един документ, подготвен от Георги Джагаров и 
връчен на Тодор Живков.

Документът е връчен, а дълго време – отклик никакъв.
Безпокойство започва да гризе Джагаров.
Един ден получава плик.
В плика – писмо от Тодор Живков, адресирано до Георги Джагаров и още 

няколко души. В писмото е изразено най-общо становище на Тодор Живков 
по турския проблем. Становище, противно на становището на Георги Джа-
гаров.
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Една вечер извън София се събира група от седем-осем души: трима 
членове на Политбюро, един секретар на ЦК на БКП, двама други – „не от 
кариерата“ (вероятно учени), Джагаров и, разбира се, Тодор Живков, който 
ръководи заседанието.

– Няма шега – кефи се Джагаров. – Тук се стреля. Тук хвърчат глави. Не 
знае нито Москва, нито Вашингтон, нито Политбюро!

Обсъждат документа, подготвен от Георги Джагаров. Това бил любим стил 
в работата на Тодор Живков – да обсъжда важни проблеми в тесен кръг.

Пръв взема думата един от членовете на Политбюро.
– По интонацията ще го познаеш – присмива се Георги Джагаров и ими-

тира изказването, като ми изяснява позицията на изказващия се.
Станал прав, изопнал диафрагма, категоричен в съжденията си: по-доб-

ре да ги натоварим на влака и да ги пратим в Турция, отколкото да ги правим 
българи, защото турчинът българин никога няма да стане.

Вече се сещам кого имитира Джагаров и кого продължава да иронизи-
ра, че сред българите бил голям патриот, а сред турците – ненадминат техен 
приятел.

Е, това е Пенчо Кубадински.
Да, Пенчо Кубадински. Той категорично отхвърля документа на Георги 

Джагаров.
– По същество обаче ние бяхме на една позиция – уточнява Джагаров. 

– И двамата бяхме на мнение, че този проблем не може повече да се търпи, 
трябва да му се намери решение. Ние и двамата отстоявахме позициите на 
българския народ.

След Кубадински думата взема Александър Лилов.
Според наблюденията на Джагаров, по това време – като втори човек 

в партията – Лилов дотолкова е спечелил доверието на Живков, че Живков 
е бил съвсем близо до мисълта да си остане държавен ръководител, а ръко-
водството на партията да предостави на Лилов. Джагаров твърди, че е било 
въпрос на съвсем кратък период да се извърши предаването на властта.

Джагаров ще отвори още една скоба, за да припомни, че някога той е 
предложил Лилов за организационен секретар на Съюза на писателите. После 
го е предложил за назначаване в отдела на ЦК на БКП. Обаче последвалото 
бързо издигане на Лилов на следващите постове е смущавало Джагаров:

– Той беше способен, но не беше за високите върхове, където не всяка 
глава издържа, както и неговата накрая не издържа. 

Тихо, сухо и логично – първо, второ, трето, четвърто, пето – Александър 
Лилов започва да отхвърля точка по точка документа на Георги Джагаров.

По едно време Джагаров ще прекъсне Лилов и между двамата ще започ-
не разгорещен и яростен спор.

Джагаров обвинява Лилов, че не познава действителното положение в 
живота и в партията, че не стои на позициите на народа и предава интересите 
на нацията.

– Другарят Живков не се намесва – подчертава Джагаров. – Той при-
тежава великата способност да изслушва, да остави двете страни докрай да 
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изчерпят мотивите си.
Докато припомня диспута с Лилов, Джагаров пак е обзет от дискусионна 

страст:
– Аз нямах какво да губя, защитавах своите твърди убеждения, че бла-

годарение на такива като Лилов у нас са създадени всички условия за турска 
автономия – има училища, вестници, списания, издателство, радио, остава 
само да се постави върховен глава.

След лютия спор между Георги Джагаров и Александър Лилов, в който 
никой не отстъпва от позицията си, ще се изкажат и други участници в сре-
щата. Становищата им са неутрални, но никой не застава зад Лилов въпреки 
евентуалната възможност утре той да поеме ръководството на партията и 
съдбите на всички да са в неговите ръце.

Втори път взема думата Пенчо Кубадински. Подушил накъде вървят ра-
ботите, той вече не е категоричен, че турците българи не стават.

Тодор Живков закрива заседанието, като не изразява личното си стано-
вище – времето изтече, ясно е, че този въпрос трябва да се обсъди внимател-
но и прочее…

Качват се в колите.
В колата при Джагаров се качват двама от участниците в тайната среща.
– Бях възбуден – спомня си Джагаров. – В тъмното сложих длани на 

раменете им и им казах, че тази вечер Александър Лилов ми падна в очите, 
че утре може да стане първият човек в партията, но за мене той вече е нищо, 
щом стои толкова далече от интересите на България и на българския народ.

27 май 1986

(…)

29.
Годината започва с бурни пленуми на ЦК на БКП, сесии на Народното 

събрание.
Връзката ни с Георги Джагаров се позагубва.
Няма го, а аз се чувствам задължен да го потърся в тази лавина от не-

благоприятни за него събития.
Една вечер ще поръчам на момичетата от писателското кафене да му 

предадат, че съм питал за него.
Подир няколко дни ми се обажда по телефона в редакцията.
Уговаряме си среща.
Междувременно – случайна среща в писателската книжарница. Веднага 

влизаме в писателското кафене.
Как изглежда обезвластен, обруган, изоставен от ласкатели и навлеци?… 

Ругаят го по вестниците, по телевизията и радиото, по митингите и събра-
нията, по кафенетата… Ругаят го навред. Ругаят го и тези, които винаги са го 
ругали, и тези, които са му се кланяли доземи…

Със сядането започва да се извинява за ечемика по очите му. Било не-
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приятно и за него, и за този, който го гледа. През тези дни захарта в кръвта му 
била на критичната граница и това се получило не от осъзнатото притеснение 
– той умеел да се владее, а от натрупаните досега несъзнателни притеснения.

В момента не изглежда притеснен – говори премислено, не нервничи.
За покръстването на турците казва, че е станало без негово знание, че е 

организирано и ръководено от няколко души: Тодор Живков дърпал конци-
те, министърът на вътрешните работи Димитър Стоянов провеждал акцията, 
министър-председателят Георги Атанасов координирал действията.

Напомня за онова тайно заседание, за което ми е разказвал.
Уточнява годината на провеждането му – 1982.
Разработката за покръстването била готвена от Тодор Живков и няколко 

души около него. Джагаров с други хора готвел друга разработка – против 
национализма и нихилизма.

За започването на покръстването през 1984 година научава една вечер в 
писателското кафене. Дошъл скулпторът Вежди Рашидов и съобщил, че едва 
се измъкнал от кордоните и репресиите в родния си кърджалийски край. 
Джагаров посрещнал това съобщение с изненада. Още на другия ден потър-
сил Тодор Живков, не го намерил веднага, видели се чак след около седмица 
или десетина дни. Живков му казал, че въпросът с имената е възелът на на-
ционалния проблем и че този възел вече е разсечен. Джагаров му възразил 
– всеки има право да си избира име. На свой ред Живков му препоръчал тези 
приказки да ги запази за себе си.

Намирам голяма разлика между това, което Джагаров ми казва сега, и 
онова, което ми е разказвал на 27 май 1986 година.

Разминаване има и между казаното по адрес на Тончо Жечев на 29 март 
1989 година и казаното сега. Тогава Джагаров нападаше Тончо, че бил от-
рекъл участието си в разработката за покръстването. Сега обяснява, че бил 
чул за някаква група, която щяла да разследва участието на Тончо Жечев в 
разработката. На хора от тази група Джагаров им бил казал: „Ще го хванете 
Тончо за…, защото това е съвсем друга разработка.“ И за втора разработка 
в предишни разговори не е споменавал. И тонът му по отношение на Тончо 
Жечев се е променил – сега говори за него като за свой близък човек, за свой 
съратник в провеждането на националната политика…

23 януари 1990
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В реконструкцията на Народния театър, започна-
та през 1972 година със събаряне на прогнилата 

зрителна зала, ми се наложи да участвам в начало-
то на 1974 година. Току-що ме бяха избрали за сек-
ретар по строителството на Софийския градски ко-
митет на партията. Грубият строеж трябваше да се 
завърши към 14 март. За да се осигури време за рес-
таврационните работи по синтеза на архитектурата 
и другите видове изкуства.

Още в началото на този разказ искам да поясня 
защо тогава бяха нужни такива секретари. Не само 
за да подготвят решения по кадровите въпроси.

В напредналата фаза на строителство се поя-
вяваха задачи, които не бяха предвидени и не беше 
ясно кой ще ги реши. Даже и срещу пари. Подобни 
задачи се джиросваха на секретаря на градския ко-
митет, докато той намери кой да се заеме с тях.

Например да се провери новата конструкция 
на зрителната зала на театъра за устойчивостта й 
на девета степен на земетръс по скалата на Рихтер. 
По този повод се наложи да се купи апаратура за 
сеизмичната лаборатория на Инженерно-строител-
ния институт. 

Или да се намери строителна организация, 
способна да изгради на дванадесет метра дълбочи-
на под тротоара, между Народния театър и кафене 
„Бамбука“, склад за декори. С девет метра светъл от-
вор. Асансьорът за качване и спускане на декорите 
побираше трамвайна мотриса. От старите, правени 
преди Девети септември. 

Или да се намери начин да се достави кросно 
от дванадесет метра за изтъкаване в Панагюрище 
на завесата с Жар птица, за което трябваше да се 

ОФИЦИАЛНОТО ИЗЯВЛЕНИЕ НА ГЕЛЦИ
Георги Григоров

Георги Григоров – политик и 
държавник. Инженер строител, 
ръководител на фирма, която 
изгражда обекти в България и 
в Русия. Работи с партньори за 
трансфер на нови технологии в 
Източна Европа. Автор е на кни-
гите „Наниз от усмивки“ и „Как 
да не ти се живее“.
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убедят ръководството и общественото мнение, че е необходимо да се отреже 
една забележителна двадесет и два метрова мура в Пирин планина. По този 
случай на място за оглед на мурата замина комисия начело с Пенчо Кубадин-
ски. Извикаха и мене.

Или да се убеди Министерството на външната търговия, че наистина 
трябва да се доставят двеста кубически метра иглолистна дървесина от Кана-
да за пода на сцената. Защото само там имало това дърво, от което се правели 
дъски с уникално свойство. Като се извади пиронът или клинът, с който е 
закрепен декорът, дървесината се свива и дупката се затваря.

Появяваха се задачи, макар и предвидени, изпълнението на които никой 
не беше в състояние да организира.

Хидрострой, който изграждаше въпросния склад за декори, беше покрил 
с калните си бентонитни технологии на шлицовата машина цялото простран-
ство около театъра, а предстоеше панцеровка (обшиване на склада с метал), 
което изискваше безупречна чистота за заварките. Така че нямаше и нямаше 
да има достъп до пуска на обекта, за да качим четирите статуи – класическите 
фигури на жени, върху покрива на театъра. Трябваше да се намери вертолет, 
който да ги вдигне. И екипаж, който да се съгласи да го направи в гъсто насе-
ления център на града.

Когато броят на подизпълнителите и доставчиците достигна сто и шест, 
нямаше друга сила, освен секретаря на градския комитет, която да ги нака-
ра да спазват графиците. За сведение само, при изграждането на Народния 
дворец на културата тези подизпълнители и доставчици бяха четиристотин 
и петдесет, а при строежа на пети и шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ – седем-
стотин и тридесет. Най-сложният момент бе да се съчетаят някак си строи-
телните работи с работата на реставраторите, на художниците, на скулпто-
рите и на дизайнерите. И да не се изцапат специално тъканите копринени 
тапети, внесени от Франция.

Тези и други подобни роящи се задачи бяха трупани върху секретаря 
по строителството. Той обаче знаеше, че това е супервайзерска дейност, за 
която по тарифите на Международната организация по труда в Женева се 
заплащат по 38 долара и 86 цента на час. А той работеше за заплата от близо 
два долара на час – не само на този обект.

Супервайзерската ми дейност предполагаше да участвам в безброй съ-
вещания.

Така се запознах с Гелци. Първокласен мозайкаджия от Строително уп-
равление № 3 на елитната организация „Софстрой“.

Това стана след вечерята в ресторант „Москва“, която дадох на екипажа 
на вертолета, вдигнал статуите на покрива на театъра. Впоследствие този рес-
торант срещу Руската църква бе закрит и там се направи магазин „Минерал-
сувенир“. Предвиждаше се в него да пазаруват жените на държавните глави, 
които посещават Народна република България.

Никак не можех да си представя, че именно жените на президентите и 
монархическите особи, които посещават България, ще си харчат парите тук. 

След вечерята с летците отидох да видя как напредват довършителните 
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работи на театъра. Нещо ги нямаше гипсаджиите. От тяхната работа зависе-
ше възстановяването на детайлите, нанасянето на рисунките, позлатяването 
на рамките. А беше зима – месец февруари, но вече 1976 година. Гипсът съх-
неше бавно. Попитах техническия ръководител къде са майсторите.

– Ами, дойде един набит човек в кожена тужурка и осемлитрова дама-
джана с вино. Почерпи ги. Те одобриха виното. И той им каза, че имат още 
дамаджани на съседния обект – реконструкцията на ресторант „Кристал“, къ-
дето за малко им трябвали гипсаджии…

Тръгнах по пресните дири на гипсаджиите и ги открих при първоучите-
ля ми в строителната професия и по-специално – в теорията и практиката на 
пуска. Моят бивш министър на строежите Георги Белички.

Срещнал го първият секретар на градския партиен комитет и го помо-
лил да се заеме с пуска на „Кристал“. Също предконгресен обект, както театъ-
ра. Не му стигали гипсаджии на пусковика. Тръгнал да ми ги поиска, но като 
разбрал, че вечерям с летците, решил лично да покани гипсаджиите. Естест-
вено, с дамаджана. Предполагал, че няма да му се сърдя. Каза:

– Извинявай, опитай виното, стопли се. Остави ми работниците. В замя-
на ти давам най-добрия мозайкаджия в София – Гелци.

И повика Гелци. Той дойде. Пихме по чаша. Хубаво беше виното. Вли-
заше като кадифе. Така се запознах с мозайкаджията. Подадох му ръка и му 
казах да ми се обади.

Тръгнах си. В снежната, тъмна и отблъскваща нощ. Утре рано ме чакаха 
и други обекти. Стана ми топло. Мислех, че е от виното. Разкопчах копчетата 
на балтона. И на сакото. И на ризата. Горях. Не беше от виното. Седнах да си 
почина на стълбите на театъра…

Събудих се в болницата. Онази нощ за пореден път ме бе хванала пнев-
монията. Оздравявах бавно, с мъка. След петнадесет дни се появих на обекта. 
Строителите си бяха отишли.

Останал беше един-единствен въпрос. Министерството на финансите 
не утвърдило щата за техническия персонал на театъра. Актьорският състав 
имаше щат. Но за 75 души техници, сценични работници и друг обслужващ 
персонал нямаше фонд работна заплата. В министерството мислели, че теа-
търът няма да бъде завършен. За изненада строителите го завършили. А поз-
дравителният концерт за делегатите на конгреса вече бил насрочен на сцена-
та на театъра. Нямаше персонал, за да започнат репетициите.

Покани ме на разговор Людмила Живкова. Тогава тя беше първи замест-
ник-председател на Комитета за култура. Поела ангажимент да осигури щата 
на персонала. Но не могла. Не се справила дъщерята на Тодор Живков с бюро-
крацията. С това явление се бях срещал много пъти и го преодолявах колкото 
и както мога. Интуитивно чувствах, че бюрокрацията ще погуби социализма. 
Сега, когато пиша тези редове, виждам, че тя погубва и демокрацията.

Помолих Людмила да се обадя по телефона. Подаде ми слушалката. 
Позвъних на началника на монтажно-инсталационното управление на „Соф-
строй“. Под негово пряко ръководство бяха монтирани механиката, елект-
рическата силова част, осветлението, автоматиката, желязната завеса и анг-
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лийското дистанционно управление на сцената на театъра.
– Колко души ви трябват, за да експлоатирате сцената на театъра един 

месец?
– Но, шефе, там не работи хидравликата. Инвеститорът не успя да я дос-

тави.
– Добре де, ще минем на временна схема, ако трябва сцената ще я дър-

жите на ръце отдолу по време на концерта за делегатите на конгреса. Колко 
ще струва това?

– Ще трябват най-малко седемдесет души за три смени. И ще отидат се-
демдесет хиляди лева, сигурно… За един месец… Щом казваш…

Рекох на Людмила Живкова, че от генералната сметка на театъра не са 
усвоени парите за монтажа на хидравликата на сцената и тя може да пренасо-
чи част от тях да платим на монтажниците. И че има право да се разпорежда 
до пет милиона лева. Въпросът беше решен, без да питаме Министерството 
на финансите и в рамките на правилника за капитално строителство. Тя ме 
погледна с благодарност.

Върнах се в театъра, където ме чакаха монтажниците. Връчих им запо-
ведта на Комитета за култура и ги пратих да сключат договор за работата и 
за парите.

Излязох на чист въздух. Беше се показало мартенското слънце. Снегът 
искреше в хиляди звездици. В небето се усещаше предпролетната тръпка. 
Гърдите още ме боляха, но чувствах, че оздравявам.

Пред театъра ме чакаше Гелци. Най-добрият мозайкаджия. Напираше 
нещо да ми каже.

– Какво те мъчи, Гелци?
– Омагьосаният кръг. За да ми дадат софийско жителство, трябва да 

имам квартира. За да ми дадат квартира, трябва да съм софийски жител.
Знаех го аз този кръг. Абсурд на абсурдите. Създаден от същата тази бю-

рокрация. И мълчаливо поддържан от ръководството на партията и държава-
та. И подкрепян даже от просветени хора, мои приятели, когато им казвах, че 
тази практика трябва да се отмени. Защото единственият начин да се излезе 
от омагьосания кръг е да се ожениш за вдовица с апартамент. Желю Желев го 
реши още първия ден като президент. Отмени софийското жителство. Решение-
то се оказа май единственото правилно решение на Желю. Но е историческо и 
е негова заслуга! Сложи край на една феодална порядка в ХХ век.

Това се случи много по-късно – през 1991 г. След петнадесет години. А 
ние стояхме с Гелци пред театъра през 1976 година.

– Ела, да отидем в градския комитет. Може би ще изясня нещата.
Обадих се на директора на Строително управление № 3 при Софстрой. 
– Познаваш ли Гелци от вашето управление?
– Как да не го познавам. Най-добрият мозайкаджия.
– Защо не го предлагате за жителство?
– Как да не го предлагаме. Предлагаме го всяка година, но някой го спира в 

комисията, която оформя списъка. Инженер Григоров, моля ви да се застъпите.
Погледнах Гелци. Попитах:
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– Има ли нещо?
– Има, другарю секретар…
– Какво?
– Ами спомняте ли си за един фалшификатор на дипломи за средно об-

разование от Враца, който бе осъден на пет години затвор. Това съм аз. Но си 
излежах присъдата. Като затворник се научих да правя хубави мозайки…

– Гелци, било каквото било. Ще се опитам да ти помогна.
И се разделихме.
Проверих случая. Полковниците от МВР в комисията спирали пред-

ложението. Попитах ги защо. Защото Гелци можел да им се изплъзне изпод 
контрол. 

Малко охладнях към този случай. Но Гелци се хвана за мен като удавник 
за сламка. Пишеше ми писма всяка седмица. Две години. Последното с една 
лирическа поема от шестнадесет страници  – дано се трогна. Естествено, не от-
говарях на писмата му. Да си ходи във Враца – град, в който и аз бих живял.

Мина време. Секретарката ми донесе плик с писмо от Гелци. Вътре има-
ше нещо, на пипане като пура. Не смеела да го отвори. Казах й да го остави 
на бюрото. Тя си излезе. Гледах плика и кой знае защо си спомних, че тия дни 
бяха избухнали няколко пластически бомби в Ливан с експлозив чехосло-
вашко производство. Взех плика, протегнах се през бюрото и го отворих зад 
челната стена. Вътре имаше химикалка – китайско производство. И лист, на 
който пишеше:

„Другарю Григоров, изпратих ти толкова много писма, но ти не ми отго-
вори. Предполагам, че нямаш писалка, ето защо ти пращам такава, за да ми 
отговориш…

Твой Гелци“ 
Не му написах нищо. В една прекрасна утрин Гелци ме чакаше пред град-

ския комитет. Поканих го да се качи в моя кабинет. Гледахме се четири-пет 
минути.

И той започна своя разказ как се опитал сам да се справи с проблема за 
жилището, след като никой не му помогнал.

Намерил някакъв голям изоставен апартамент в Княжево. Проучил кои 
са собствениците. Разбрал, че са евреи, които отдавна са заминали за Аржен-
тина и нямат наследници тук. И се заел в свободното си време да го ремон-
тира. Но не му стигали парите, та ходел да прави ремонти на апартаменти в 
града. Смазал се от работа. Накрая завършил ремонта, стегнал жилището и 
седнал да си почине. Някой почукал на вратата. Били евреите от Аржентина. 
Върнали се завинаги…

Пред мен седеше съкрушен от съдбата човек. Вече не искаше нищо. Беше 
му все едно. Безразличието му обаче трая секунди. Връх взе неговата жизне-
ност и благородство.

– Но аз не за квартира и за жителство дойдох. Дойдох да направя офици-
ално изявление пред градския комитет на партията, другарю секретар!

И стана. 
Станах и аз. Закопчах си сакото. Щом ще има официално изявление.
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– Другарю секретар. В този град има полов глад! Нямаше случай, когато 
правя ремонти, домакинята да не ме чака по пеньоар и да не отвори шише 
уиски… Аз не мога повече. Направете нещо, пощадете ме! Сили не ми оста-
наха…

Гласът на Гелци затрептя. Трепна и моят глас.
Направихме нещо, пощадихме го. 
За два месеца успях да се наложа, да му дадат жителство и квартира.
– Какво му трябва на строителя? – казваше Белички. – Бира, скара и 

квартира! Иначе, благородството той си го има!
За толкова години един-единствен човек да се реши да направи офици-

ално изявление в градския комитет! Беше безпартиен.
Благородна постъпка, нали?

10 август 2001 г.
Слънчев бряг,
хотел „Аврора“ 

ПРЕСЪТВОРЕНИЕ

Председателят на Съюза на художниците Светлин Русев често идваше в 
Кюстендил.
Бяха времена, когато неговото изкуство, нещо съвсем ново и по експре-

сивност, и по мащаби, и по тоналност, предизвикваше неодобрение у някои. 
Не прощаваха на художника отклоненията от каноните.

Когато той идваше в нашия град, се представяше в съвсем друга светли-
на. Консерватор в представите си за рисуването…

След срещите си с групата на местните художници той се отбиваше при 
мене.

– Имам молба към тебе, другарю секретар. Ти всеки ден си тука. Няма да 
ти е трудно всеки ден да ги караш да рисуват. Да не оставят молива, кредата, 
въглена. Иначе няма да станат художници. А до един са толкова талантливи!

Не знам дали съм изпълнявал молбата му, но често ходех да видя какво 
са нарисували.

В един прекрасен ден дойде художникът Недко Каблешков – директор 
на Художествената галерия в града. С вид на победител и на владетел на тайна 
той ми прошепна:

– Другарю секретар, години подготвях изложба на картините на Май-
стора. След като придобихме и неговите миниатюри, моята цел е постигна-
та. Само тези десет миниатюри ни липсваха, за да представим Майстора в 
пълната му светлина. Вече ангажирах зала „Отечество“ на булевард „Вито-
ша“ в София.
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И замина да урежда експозицията с притежаваните от Кюстендилската 
художествена галерия творби на Владимир Димитров – Майстора.

В навечерието на нейното откриване на Недко му хрумна да покани 
Светлин Русев – да види как групата на кюстендилските художници е подре-
дила картините.

Беше събота, някъде към края на деня.
Светлин дойде.
Дълго гледà картините. После попита къде е закачалката. Свали си сако-

то. Развърза вратовръзката. И запретна ръкавите на бялата си риза.
Пред очите ни се състоя нещо невиждано. Художниците от кюстендил-

ската група, под ръководството на Светлин, три пъти преподреждаха карти-
ните. След всяко преподреждане се появяваше нов Майстора. Спря дейността 
си Светлин в нула часа. Избърса с ръка изпотеното си чело и каза:

– Сложете десетте миниатюри на края в този порядък!
Омаяни от сътвореното от Майстора, гледахме онемели пресътвореното 

от Светлин.
Когато художникът си тръгваше, Недко разказа на присъстващите защо 

миниатюрите се наричат „царска колекция“ .
– Защото, когато ковчежникът на царя дошъл при художника с предло-

жение да закупи тези миниатюри, Майстора му отказал. С думите:
– Аз картини за царе не съм рисувал!

20 май 2007 г.
 Борово 

ГРЕШКА И ПРОШКА
На Росен Тошев

– И до ден днешен, Гошо, не мога да си простя една моя грешка…
Така ми каза Верка, когато стояхме с нея на короната на язовир „Коп-

ринка“.
Залязващото слънце изсипваше последни искри върху къдравите вълни 

на водата, образувани от хладния ветрец. Встрани от нас Кольо, съпругът 
на Верка – директор на язовира, обясняваше нещо на Мария, Жени, Фани и 
Нецо.

Мълчах и чаках Вера да продължи.
– Преди да постъпя в института една година работих в Стройуправле-

нието – в лабораторията. Всеки ден вземахме проби от бетона и ги анализи-
рахме. Бях на третия етаж, в очакване да дойде бетонът. Някой ми помаха 
отдолу във войнишка униформа. Беше мой съученик. Навярно го бяха пус-
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нали в отпуск от казармата. Бързо слязох, здрависахме се и след малко се 
озовахме в малката сладкарничка до обекта. Толкова бях ожадняла, че вед-
нага си поръчах чаша боза и я изпих на един дъх. Като се прекъсвахме един 
друг, разказвахме как е преминала годината, през която не бяхме се виждали. 
Споделихме плановете за бъдещето. Погледнах часовника си. Бетонът щеше 
да бъде докаран всеки момент. Разделихме се щастливи от срещата. Изтичах 
по стълбището. Помахах му за сбогом. Изведнъж изстинах и се хванах за гла-
вата. Та аз, в бързината, си бях поръчала боза само за мене… Ето, Гошо, какво 
не мога да си простя!

– Човек обикновено прощава грешките си, Верче. Не толкова защото 
нищо човешко не му е чуждо. А защото с течение на времето става снизходи-
телен към отминалото.

Вечерта, когато потегли влакът от Казанлък за София, си мислех за онези 
мои грешки, които още не съм си простил. Отсях няколко, заслужаващи да 
си ги простя.

Остана една.
Някъде в началото на „нежната революция“, в някакъв вестник прочетох 

скръбно известие, че е починал най-големият композитор на отиващия си 
двайсети век. Помня снимката му – симпатичен мъж с черна къдрава коса и 
високо оплешивяло чело. На лицето – рогови очила. Името му нищо не ми 
говореше и го забравих веднага.

Не забравих обаче какво пишеше в скръбния спомен. Че е създал нова-
торска музика, непозната преди него. За която започнали да го преследват. 
Сталин забранил да се изпълняват произведенията му. Никъде не му давали 
работа. Живеел в нищета.

Приятелите му музиканти го ценели извънредно много. Но не знаели 
как да му помогнат. Докато един от тях го поканил да прави музика за мулти-
пликационни филми. И тогава създателят на гениална музика направил един 
гениален ход. Забранената музика адаптирал към анимационните филми, на 
които се радвали децата. По такъв начин ни е оставил своите послания, чрез 
чистото детско възприятие. 

Знаел е, че родителите не гледат като децата целия филм, а оттук-оттам. 
Сигурно и цензорите така са слушали музиката – между другото. Музикална 
илюстрация, която звучала приемливо. На Сталин вече не му било до мул-
типликационните филми. Започвала четиридесет и пет годишната студена 
война между Изтока и Запада.

След като бях допуснал грешката, че не запомних името на композитора, 
търсех възможност да си я поправя. Спирах вниманието си на по-старите 
мултфилми, които от време на време се появяваха по руската телевизия. Но 
все се случваше, че съм изпуснал надписите за създателите на филма. В ста-
рите филми те бяха в началото, а не като в сегашните. 

Един приятел дори направи каламбур с начина на представяне на съвре-
менните филми. Но отнесен към живота:

– Таман филмът на живота взе да става интересен и… започнаха надпи-
сите…
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На седми декември 2007 година, след четиринайсетчасово полюшване и 
потракване на влака от Петрозаводск, слязохме с моя съдружник на Ленин-
градската гара в Москва. Настанихме се в хотел „Будапеща“.

Свалих балтона и сакото. Пуснах телевизора и развързах вратовръзка-
та. Течеше току-що започнал мултипликационен филм, направен в зората на 
цветното кино. Изпипан сценарий по една приказка. Рисунки на талантлив 
художник. И музика.

Каква музика само!
Седнах на стола. С тежките зимни обувки. И с вратовръзката в ръка. Два 

часа не мръднах. Музиката ме обсеби и ме поведе, без да ме пусне. 
Тя ме водеше при осиротели три дъщери, на които майка им беше почи-

нала. При любящия им баща – пътешественик и търговец. По морета и океа-
ни, по острови и брегове, по източни пазари и приказни градове. Сред синьо-
пенести вълни и надолу към рибите, морските звезди, раците и октоподите. 
Сред животните, пеперудите и птиците. На поляните с цветя, в дъбравите и в 
тайствените зали. Пред чудовището. Из изпитанията, завистта, злобата и ко-
варностите. Накрая победата на доброто над злото! Благородният подвиг на 
най-малката дъщеря, погалила чудовището, с което разваля магията и пред 
нея застава висок, рус и синеок момък, оказал се при това и принц.

Прости ми за този банален преразказ, читателю. Виж само колко теми 
изредих. Изумлението ми растеше, защото музиката не само беше озвучи-
ла тези теми, тя ги беше разрешила в някакви си два часа. Не мога да пре-
създам на белия лист как хармонията прерастваше в дисхармония, която за 
мое удивление звучеше повече от хармония. Не само сепването, където не го 
очакваш, но радостта, читателю, от това, че ето – на шейсет и седем години 
съм, а два часа изпитвах чувства, които не познавах досега. Сигурно е компо-
зиторът, чието име бях забравил…

Филмът свърши. Нищо нямаше след края, освен че е създаден в 1952 
година. Една година преди смъртта на Сталин.

Името на композитора сигурно е било в началото. Не разбрах кой е теле-
визионният канал. Нито как се казва филмът. 

Седях така още един час. 
Но какво значение имаше дали ще си простя, или не грешката?
Музиката му звучеше в мене!
Метнах вратовръзката на закачалката и си събух тежките зимни обувки.
Прибрах се у нас. И написах този разказ.

15 декември 2007 г.
Борово
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Отиде си от този свят един от 
най-крупните български философи. 
Напусна ни акад. Николай Ириба-
джаков. Но ни остави богато теоре-
тично и нравствено наследство. Една 
дълга поредица от талантливи фило-
софски книги. Едно рицарско отно-
шение към идеите на социализма. И 
един пример на забележителна лич-
ност и на борец.

Духът и делото на акад. Николай 
Ирибаджаков са ценно достояние на 
българската обществена наука и на 
българските обществени борби.

Завършил е философия и исто-
рия в Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“ през 1949 г.

От ранни години е закърмен с 
идеите на социализма. Член на РМС 
и от 1940 г. на БКП. Участник в ан-
тифашистката съпротива в Търнов-
ско и Горнооряховско. Дълги години 
е член на Централния комитет на 
БКП. От 1956 до 1989 г. е главен ре-
дактор на сп. „Ново време“.

След 9.ІХ.1944 г. защитава докторат и става професор по история на 
философията в Софийския университет. През 1974 г. е избран за член-ко-
респондент, а по-късно и за академик на БАН, удостоен е със званието „На-
роден деятел на науката“. Специализирал е в Берлин (1954), Лондон (1963–
1964), САЩ (1973). Отличаван е многократно с високи държавни и научни 
награди.

Акад. Николай Ирибаджаков е сред най-плодовитите български фило-
софи. Някои от най-известните му монографии са: „Модерни“ критици на 
марксизма“ (1960), „В защита на творческия марксизъм“ (1962), „Философия 
и биология“ (1967), „Идеологическата борба“ (1969), „Клио пред съда на бур-
жоазната философия“ (1970), „Ролята на народните маси в историята“ (1978), 

НЕПРИМИРИМИЯТ
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„Социологическата мисъл на древния свят“ (три тома), „Критика на метафи-
зическия разум“ (1979), „Философия на революционните действия“ (1980), 
„Философия и стил на мислене и действие“ (1985), „Диалектика на прелом-
ното време“ (1990) и др. Както личи и от заглавията, предмет на неговите 
из следвания са ключови философски проблеми на историята, биологията, 
социологията, идеологическата борба. Научните му статии са над 150. Талант-
лив, ерудиран, задълбочен учен марксист, Ирибаджаков има големи приноси 
и заслуги в развитието на съвременната българска философия.

Неговото творчество е широко известно и извън границите на България. 
Той бе член и зам.-председател на Международната федерация на философ-
ските дружества, превеждан е на руски, немски, английски, чешки, румънски, 
гръцки език.

Николай Ирибаджаков отдаде целия си живот за творческото разработ-
ване на идеите на социализма и марксизма. От ранни младини до последния 
си дъх той остана верен на тези идеи, не се отрече от тях, не ги предаде, на-
прави много за тяхното развитие и защита в годините на прехода.

Ние, които работим в сп. „Понеделник“, скланяме глави пред светлата 
памет на акад. Николай Ирибаджаков и изказваме искрените си съчувствия 
на неговото семейство!

От редакцията
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От Москва дойде внезапно тъж-
ната вест – почина Георгий Гачев, 
съобщи дъщеря му Анастасия. При 
нещастен случай – блъснала го елек-
тричката Переделкино–Москва.

Професор Георгий Гачев е ви-
ден руски учен литературовед, кул-
туролог, философ, българист. Той е 
със солиден български корен, син на 
големия български музиколог и фи-
лософ – комунистът Димитър Гачев, 
загинал в Колима от сталинските 
репресии, и на проф. Мира Брук, му-
зиколог. Родът на Гачеви е от Браци-
гово, дал много имена на революци-
онери, герои идеалисти. Днес Гачеви 
са на почит в Брациговския край и в 
цяла България.

Георгий Гачев се занимаваше 
през последните години с описание 
на националните образи на света. 
Има десетки книги и студии, пре-
ведени на основните световни ези-
ци, които за съжаление още не са 
издадени на български език. Геор-

гий Гачев е неразривно свързан с България, владееше чудесно български 
език, познаваше и обичаше нашата литература, история, нашата природа, 
българския начин на живот. Говореше за България пред своите студенти в 
Москва и при чуждестраните си гостувания. Последните десетилетия той 
посещаваше ежегодно България. Софийският и Великотърновският уни-
верситет го удостоиха с почетното звание „Доктор хонорис кауза“. У нас 
е издадена забележителната му книга „Ускорено развитие на литература-
та“. Изключително интересно е неговото изследване на българския образ 
на света в поезията на Ботев. Една от последните му работи е рецензия за 
сборник документи, свързани с творчеството на Добри Войников, излязъл 
от печат у нас през 2005 година. 

СВОБОДНИЯТ ЧОВЕК
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Георгий Гачев имаше в България много приятели. Той дружеше с пър-
венците на българския духовен живот Тончо Жечев, Йордан Радичков, Геор-
ги Джагаров, Александър Лилов и много други, с които се срещаше ежегодно 
в София или в Москва. 

След разпадането на СССР в края на миналия век, той живееше в Пе-
ределкино във вилата на Борис Пилняк, в съседство с вилите на Пастернак, 
Чаковски, Окуджава. Сега той се нарежда до техните светли имена и влиза 
в пантеона на руската слава. Парадоксално. Този добър и малко странен 
човек, неустроен за нашия груб свят, на който половината живот премина 
в тормоз и неуредици като син на враг на народа, след рухването на Съвет-
ския съюз, във времената на елциновия разгул, публикува статията „Аз съм 
съветски човек“. На всеослушание заяви, че винаги се е чувствал свободен 
да твори и да пише според съвестта си. Свободен да пише, но не и да публи-
кува. Повече от книгите му видяха бял свят, години след като са написани.

Георгий Гачев през последните години редовно посещаваше редакцията 
на сп. „Понеделник”. Списанието, което публикуваше негови размишления, 
сега изказва съболезнованията си на многобройните му приятели и чита-
тели в България, на съпругата му проф. Светлана Семьонова, на дъщерите 
му и на сина му Димитър Гачев, който живее и работи от две десетилетия в 
България.

Георгий Гачев ще остане в нашата памет като крупен учен, мислител, 
радетел за близките отношения между българи и руснаци. 

Той беше вярващ човек и затова по стар християнски обичай нека да 
кажем – „Вечна му памет“ и „Царство му небесно“.

Сбогом, скъпи приятелю!

От редакцията
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Емил Стойчев
ФАНТАСТИЧНА РАЗХОДКА
1980, 55/65 см
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Десетият конгрес на Международния олимпий-
ски комитет (МОК), проведен във Варна през 

1973 г., подчерта, че олимпийското движение е най-
широкото социално движение от този род в света и 
се радва на подкрепата на младежта от всички стра-
ни. В „Манифест върху спорта“ ЮНЕСКО изтъква, 
че „спортът е сложна дейност, която до принася за 
изграждане на младежта, както и за отдиха и култу-
рата на всички. Спортът подпомага човешките от-
ношения, общия дух и международното разбира-
телство“ *. Спортът (олимпий ски и неолимпийски) 
изпълнява важни cоциални функции. Той е мощ-
но комуни ка тивно и интегративно средство, с чи-
ято помощ различните групи хора или нации се 
обединяват за постигане на обща цел. Практику-
ването на физически упражнения и спорт води до 
подобряване на физическото и психическото здра-
ве на индивида, до повишаване на дееспособността 
и жизнеността на нацията. Спортно-състезателната 
дейност има освен това развлекателни и престиж-
ни функции.

В края на миналия и в началото на новия век 
сме свидетели на промени в социалната структура 
на обществото, предизвикани от прехода от индуст-
риално към информационно общество, появява се 
нова структура на заетостта, изчезват стари и се 
раждат нови професии и т.н. Всичко това обуславя 
необходимостта от реформиране на обществото, 
включително и на спорта. Почти двадесет години 
страната ни се намира в преход и с различен ус-

ЗА БАЛАНСИРАН ПОДХОД 
В РЕФОРМАТА НА СПОРТА

Христо Меранзов

Христо Меранзов – старши на-
учен сътрудник, доктор на педа-
гогическите науки, дългогоди-
шен зам.-председател на БСФС 
по учебно-спортната работа, 
ръководил внедряването и усъ-
вършенстването на системи-
те за детско-юношески спорт и 
за олимпий ска подготовка. Бил 
е председател на Българската и 
зам.-председател на Междуна-
родната федерация по вдигане 
на тежести. Автор е на десет-
ки книги, монографии, статии 
и др., между които: „За славата 
на спорта и честта на родина-
та“ (1974), „Система за олим-
пийска подготовка“ (1976), „Ана-
лиз на програмата и участие то 
на България на олимпийските иг-
ри“ (1980).

*  „Манифест върху спорта“. Изготвен от СИЕПС със съдей-
ствие то на ЮНЕСКО. С., 1970, с. 22.
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пех се променя и се стреми да адаптира или да замени старите структури и 
форми на управление с нови, присъщи на сегашното общество. Това е много 
труден и мъчителен процес. Така е и със спортната реформа. Леви и десни, 
служебни и коалиционни правителства опитваха да реформират спорта с 
държавен комитет, с агенция или с министерство, но вместо напред и нагоре 
българският спорт върви надолу. На Олимпиадата в Москва (1980 г.) Бълга-
рия има 41 медала и е на 3-то място в подреждането по нации, в Сеул (1988 г.) 
– 35 медала и 5-о място, а в Атина (2004 г.) вече заема чак 33-то място само с 
12 медала, т.е. броят на медалите намалява близо 3,5 пъти (вж. Приложения, 
Табл. 1). Подобно е положението и в детско-юношеския и в масовия спорт. 
Броят на спортистите в звената за детско-юношески спорт намалява само за 
5 години от 190 066 души през 1989 г. на 65 604 през 1994 г., или почти 3 пъти 
(вж. Приложения, Табл. 2).

През февруари 2008 г. Държавната агенция за младежта и спорта (ДАМС) 
представи за обсъждане проект „Национална стратегия за развитие на фи-
зическото възпитание и спорта в Република България 2008–2015“. На стр. 9 
в документа е записано: „От изложеното става ясно, че у нас в продължение 
на 15 години не е извършено задълбочено проучване и подготовка от съот-
ветните субекти за истинска реформа на системата за физическо възпитание 
и спорт в съответствие с нарастващите потребности на социалната практи-
ка.“ Изводът е силно смущаващ, но е верен – за близо 18 години истинската 
реформа не е започнала. Тук възниква логичният въпрос: защо няма реална 
реформа? Всички правителства след 1989 г. декларираха желание и създаваха 
правителствени органи с цел да реформират спорта, но освен да разрушат 
съществуващата система, нова, по-ефективна не постигнаха. Политическата 
класа у нас стартира реформата с отричане и разрушаване на действащите 
обществени органи и структури, а заедно с тях и на националната спортна 
система.

Много политици, спортни деятели от по-младото поколение и част от 
обществеността не знаят или не си спомнят всъщност какво е отречено и раз-
рушено. Поради тези причини си позволявам да припомня как е изграждана 
и как е функционирала системата от 60-те години на миналия век насам.

Национална система за физическо възпитание и спорт

Няколко месеца след Олимпийските игри в Токио (1964 г.) Български-
ят съюз за физическа култура и спорт (БСФС) провежда национална кон-
ференция, където подлага на критичен анализ състоянието на българския 
олимпийски спорт, прави изводи и обсъжда идеи за бъдещето. Решено е на-
ционалната система за физическо възпитание и спорт да се преструктурира 
в три относително самостоятелни подсистеми – масово-оздра вителен спорт, 
детско-юношески спорт и високо спортно майсторство, като се подходи ди-
ференцирано при създаването на условия за тяхното развитие. В спортната 
наука да се формират два класа – фундаментален и приложен, и БСФС да 
поеме като свой приоритет развитието на приложната наука. Спортовете в 
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БСФС да се групират. Първа група – олимпийски спортове: борба, основни 
олимпийски спортове (лека атлетика, плуване и гимнастика), спортове, които 
са традиционни за България, и спортове с перспектива за бърза реализация 
на олимпийската арена. Втора група – останалите олимпийски спортове. Тре-
та група – неолимпийски спортове.

Приема се, че поставените цели може да бъдат постигнати за един олим-
пийски цикъл, но практиката показва, че за извършване на необходимото 
преустройство и реализация е нужен 6–8-годишен период. И това най-добре 
се вижда от резултатите в Мексико (1968 г.) – 9 медала, 66,83 точки и 15-о мяс-
то, т.е. няма съществено придвижване напред в сравнение с Токио (1964 г.), 
докато 8 години по-късно в Мюнхен България печели 21 медала, 145 точки и 
заема 8-о място в класирането по нации (Табл. 1).

Шейсетте и началото на 70-те години на ХХ век е времето на разработва-
не на нормативните документи и тяхното внедряване в практиката, а 70-те и 
80-те години показват ефективността и резултатността на новата национална 
спортна система във вътрешен и международен план.

Ето накратко описанието на Националната спортна система.

Масово-оздравителен спорт
Състои се от практикуване на физически упражнения и спорт за здраве 

и от масов състезателен спорт. С физическите упражнения и спорта за здраве 
се цели осъществяване на здравна профилактика, повишаване на дееспособ-
ността и жизнеността на нацията и т.н., а масовият състезателен спорт, освен 
всичко споменато, има за цел и подбор на талантливи спортисти за високо 
спортно майсторство. Всички нормативни документи на БСФС и на държа-
вата (министерства, ведомства, общини и др.) са съобразени с тези цели и 
изисквания. На всеки 10 години се прави национално изследване на физиче-
ското развитие и дееспособността на населението, а на всеки 5 години се про-
вежда национална спартакиада и преглед на масовия спорт. Играят се масови 
гимнастически упражнения, производствена гимнастика, училищна ведрина, 
провеждат се масови кросове, работнически, учрежденски и селски състеза-
ния. В ежегодно утвърждаван републикански спортен календар се формира 
раздел за масово-оздравителен спорт.

Към края на 60-те години под силното въздействие на изграждащата се 
Система за олимпийска подготовка (СОП) и разрастващата се Система за дет-
ско-юношески спорт (СДЮС) се преустройва и системата за масово-оздра ви-
телен спорт, като се акцентира върху масовата спортно-състезателна дейност. 
Подобно на олимпийския цикъл и спартакиадите се провеждат периодич-
но на 5 години, като само на финала се демонстрират масови гимнастически 
композиции. През останалото време се провеждат състезания по училища, 
квартали, села и градове, в общините, околиите и окръзите по териториален, 
производствен или по ведомствен признак. На финала на спартакиадата се 
извършва комплексно класиране. То обхваща: масов спорт – за работници, 
селяни, квартални и училищни отбори, за студенти, ветерани; детско-юно-
шески спорт – за спортни школи (СШ), спортни училища (СУ), специализи-
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рани спортни школи (ССШ), ученически спортни школи (УСШ) и за детските 
и юношеските отбори на дружествата за физическа култура и спорт (ДФС), 
т.е. сегашните обединени спортни клубове, а по някои спортове за сборните 
отбори на окръзите; високо спортно майсторство – за отборите на ДФС по 
спортните игри и сборните окръжни отбори по индивидуалните спортове. 
В по-късен етап и по индивидуалните спортове участват отборите на ДФС 
– екстрена и първа категория. На всеки 4 години се прави преглед на състоя-
нието на спорта в страната. Вместо кампанийно участие в отделни прояви 
се преминава към системно целогодишно и многогодишно практикуване 
на спорт. Раждат се Националният физкултурен комплекс (НФК) „Родина“, 
движението „Здрави, силни, работоспособни“, инициативата за семеен спорт 
„Мама, татко и аз“ и др. В масови спортни мероприятия ежегодно участват 
над 1 500 000 граждани, което е около 17–18% от населението на страната. 
Комплексното класиране на спартакиадите стимулира както развитието на 
масовия спорт, така и високото спортно майсторство.

Днес на мястото на тези прояви се развиват платените спортни услуги 
във фитнес центрове, в плувни комплекси, в ски училища, провеждат се ак-
ции с пропаганден характер като годишен маратон „София“, Олимпийски ден 
и други.

Система за детско-юношески спорт (СДЮС)
Изградената през 60-те и 70-те години на миналия век Система за дет-

ско-юношески спорт има 4 нива, които са задължителни за всеки спорт не-
зависимо от началната възраст на занимаващите се. Първо ниво – масови 
мероприятия; второ ниво – подбор и начална спортна подготовка; трето 
ниво – спортна специализация и усъвършенстване; четвърто ниво – спортно 
майсторство.

На всяко ниво отговарят и съответни учебно-тренировъчни звена.
На първо ниво децата се обучават на обща двигателна култура и получа-

ват обща физическа подготовка. Провеждат се подвижни игри и състезания 
по опростени правила. Звената тук са секциите и групите на секциите в учи-
лищата.

На второ ниво се извършват подбор и начална спортна подготовка. Дейс-
тващи звена са: спортни кръжоци по видове спорт в основните училища; под-
готвителни групи по видове спорт; кръжоци по обща физическа подготовка; 
спорт ни секции към пионерските (детските) домове; детски спортни школи 
(ДСШ). Пределната възраст за обучение е 14 години. Тези звена имат особено 
значение за СДЮС, тъй като я свързват с масовите мероприятия сред децата 
и юношите и по естествен начин осъществяват прехода от масовия спорт в 
училищата към специализираните звена в БСФС. Децата изучават техниката 
на няколко дисциплини или на отделен спорт и се работи за развитие на фи-
зическите им качества. Треньорът трябва да открие наклонностите на своите 
ученици по собствена преценка и с помощта на специфични функционални 
и спортно-педагогически тестове да ги насочи към определен спорт.

На трето ниво се осъществяват спортна специализация и усъвършен-
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стване. Тук звената са: ученически спортни школи, специализирани спортни 
школи; интернати и полуинтернати; спортни училища; отбори на друже ствата 
за физическа култура и спорт. Пределната възраст за обучение и тренировка 
е 19 години. Приема се, че в това ниво попадат спортисти с определени ин-
тереси, амбиции и мотивация, поради което се работи за тяхното спортно 
усъвършенстване, т.е. усвояват се детайлите на спортната техника и тактика, 
провеждат се тренировки с доста голямо натоварване (5–10 тренировки сед-
мично) и се участва в състезания. По някои спортове като плуване, гимнасти-
ка и др. в спортните училища се работи и за спортно майсторство.

Четвъртото ниво е за спортно майсторство. Звената са: армейски шко-
ли за високо спортно майсторство (АШВСМ); студентски школи за високо 
спортно майсторство (СШВСМ); национални юношески отбори. Началната 
възраст (а не пределната) е 18 години. Това е последното ниво на СДЮС и 
първото на високото спортно майсторство или на системата за олимпийска 
подготовка. Предполага се, че тук се подготвят най-подходящите за съответ-
ния спорт. Между тях има и истински таланти, но до световните спортни 
върхове достигат само тези, които са трудолюбиви, дисциплинирани и имат 
добър треньор и добри условия. И трите звена в това ниво трябва да реша-
ват отговорната задача – да продължат усъвършенстването на талантливите 
спортисти от първите три нива на СДЮС в най-отговорния период за състе-
зателя – преминаването му към високото спортно майсторство.

СДЮС се развива и обогатява в течение на няколко десетилетия – от 
1952 г. до началото на 80-те години.

През годината на първия голям олимпийски успех за България в Мюн-
хен (1972 г.) в БСФС има 97 491 участници в детските и специализираните 
спортни школи с 1693 треньори и 12 спортни училища с 3980 ученици, а при 
най-големия успех през 1988 г. в Сеул – 160 455 школници, 3084 треньори и 
36 спортни училища с 12 934 ученици. За 8-милионна България това са ог-
ромни числа. За съжаление след 1990 г. започва главоломен спад на броя на 
спортистите в СШ, ССШ и СУ (Табл. 2), само за 5 години от 1989 до 1994 г. той 
намалява от 190 066 на 65 604, или близо 3 пъти.

Високо спортно майсторство
Високото спортно майсторство е функция на дружествата за физиче ска 

култура и спорт, или сегашните обединени спортни клубове, и на българ ските 
спортни федерации (БСФ). Българският съюз за физическа култура и спорт 
създава условия за работа, подпомага и координира дейността на дружества-
та и федерациите.

Едновременно с изграждането на СДЮС се преустройват нормативната 
база, структурата и функционирането на териториалните (ДФС) и национал-
ните (БСФ) органи за управление на националната спортна система. Всъщ-
ност на всички етажи на управление и във всички териториални подразделе-
ния на държавата съществуват съответни структурни органи и звена на ДФС 
и БСФ. Всяка школа, група, секция и клуб е член на ДФС по териториален 
принцип и на БСФ по вертикала, а отделните субекти на националната спорт-
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на система са съответно съгласувани и съподчинени. Същото се отнася и до 
финансирането, което се извършва от републиканския бюджет и от бюджета 
на регионалните държавни структури, както и от Спорт тото, което е предо-
ставено на БСФС от държавата.

В периода след Токийската олимпиада (1964 г.) с преустройството на сис-
темата за детско-юношески спорт се преустройва и организационната струк-
тура на ДФС, БСФ и БСФС като цяло.

В рамките на дружествата за физическа култура и спорт (990 на брой) 
се формират съвети за високо спортно майсторство (СВСМ) – първа степен 
(14 на брой) и втора степен (20). Отделно се изграждат центрове за високо 
спорт но майсторство (ЦВСМ). На всеки две години дружествата за физи-
ческа култура и спорт се преатестират и прекатегоризират. Структурата им 
добива завършен вид в средата на 70-те години. Тя обхваща 4 категории – ек-
стрена, първа, втора и трета.

Дружествата за физическа култура и спорт – екстрена категория, раз-
полагат с пълна мрежа на СДЮС, включително спортни училища и научно-
приложна лаборатория (НПЛ). Те селекционират спортисти от територията 
на общината и от придадени им от ЦС на БСФС спортни училища и центро-
ве за високо спортно майсторство от съседни общини. Цялата териториална 
система на ДЮС, СВСМ и ЦВСМ по общите управленски, материално-тех-
нически, финансови и други проблеми се ръководи от ЦС на БСФС, а спорт-
но-методически – от БСФ и съответните подразделения в страната (секции, 
центрове, клубове).

В средата на 60-те години става ясно, че научно-техническият прог-
рес, международното политическо, научно, техническо, културно и спорт-
но съ трудничество създават приблизително еднакви възможности на всяка 
национална система да изучава и прилага най-добрите средства, методи и 
стандарти, съществуващи в света. Като се стандартизира и унифицира под-
готовката на спортистите съобразно със световните стандарти, се очаква и 
нарастване на броя на претендентите за олимпийски медали. Последвалите 
игри на олимпиадите потвърждават тези очаквания. Ясно е, че да попадне 
между претендентите може само талантлив спортист, но за да победи, той 
трябва да притежава нещо повече от талант. Това „нещо повече“ може да се 
постигне само при най-добрия треньор и при най-добрите условия. Това е и 
целта, която БСФС си поставя с изграждането на ефективна система за рабо-
та с националните отбори и с най-добрите спортисти, наречена

Система за олимпийска подготовка (СОП)
Необходимост. Изграждането на такава система е продиктувано от още 

един фактор. Класирането на континентални и световни първенства и на 
олимпийските игри става по резултати, равноправно и спортсменски, но не 
се вземат предвид човешките, материалните, научните и другите ресурси на 
отделните държави. Малките по население и по-бедните по материални ре-
сурси страни, каквато е България, са в неизгодно положение. Това налага на-
шата страна да изгради по-рационални СОП и СДЮС.
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През последната година от подготовката за Мексико (1968 г.) СОП вече 
е към края на формирането си, но придобива завършен вид в началото на 4-
годишния цикъл на подготовка за Мюнхен (1972 г.). Така тя функционира до 
Сеул (1988 г.). Този период, както показват всички анализи, е най-продуктив-
ният в цялата история на българския олимпийски спорт.

Представянето на игрите в Мексико не се различава много от предста-
вянето в Токио, но там за първи път българин (борецът Боян Радев) повтаря 
олимпийската си титла.

Определение. Системата за олимпийска подготовка е съвкупност от дей-
ности, структурно и функционално свързани помежду си в определен ред и 
оформени в съответни органи или организационни форми. Тези дейности 
и органи, изпълнени със съдържание и управлявани от подготвени кадри, 
осигуряват многогодишен учебно-тренировъчен процес за постигане на ви-
соки спортни резултати по време на игрите на олимпиадите. СОП е сложна 
динамична система, която разполага с научно, медицинско, финансово и ма-
териално-техническо осигуряване, със стройна структура и работещи органи 
от горе до долу и със солиден кадрови потенциал.

Всичко това характеризира СОП като система за откриване, обучаване и 
подготовка на спортистите, което е в синхрон с участието им в състезания. Те 
от своя страна също са подредени по начин, позволяващ постигането на най-
високи резултати на световни първенства и в края на олимпийския цикъл, 
т.е. на игрите на съответната олимпиада.

Възприетата стратегия за спортно развитие и международна изява се от-
разява и върху създаването и експлоатацията на материалната база. По свое-
то предназначение тя се разделя на производствена (за обучение и трени-
ровка) и представителна (за състезания). Производствената база е с местно 
или с национално значение. Базата с национално значение се ползва главно 
за подготовка на националните отбори. Така се създават националните бази 
Спортпалас – Варна, Белмекен, Диана, Созопол, Петрич, гребните бази – Пан-
чарево, Пчелина, Пловдив и други.

Чуждият опит. В проектирането и реализацията на системата за детско-
юношески спорт и особено на системата за олимпийска подготовка голяма 
роля през разглеждания период играе изучаването на опита на тези системи в 
Унгария, ГДР и в СССР. Анализът тогава показа, че за България най-подходя-
ща е съветската система, допълнена с някои елементи на германската система 
(главно в детско-юношеския спорт и центровете в страната). Приемайки този 
извод, БСФС се договаря с Комитета за физкултура и спорт на Съветския 
съюз и подписва съвместен дългосрочен договор-програма за сътрудниче-
ство. Изградена е съвместна смесена комисия със съпредседатели зам.-пред-
седателите на БСФС и на КФС на СССР.

Характерна черта на националната спортна система на България през 
периода 1958–1989 г. е пряката взаимовръзка между масовия спорт, системата 
за детско-юношески спорт и системата за олимпийска подготовка. Чрез масо-
вия спорт се дава възможност на милиони деца да укрепват своето здраве и 
физика, а заедно с това се селекционират талантливи кадри за големия спорт. 
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Със своите спортни успехи и изключителна популярност те стават любимци 
на народа и особено на децата и младежите. По този начин привличат хиляди 
млади хора в спорта, откъдето по-късно израстват нови шампиони и рекор-
дьори като самите тях. Ето как масовостта помага да се от крие талантът, а 
той от своя страна увеличава масовостта, в която се раждат новите спортни 
таланти на България.

Ефективност на националната спортна система

Най-обективна оценка за ефективността на една национална спортна 
система се получава тогава, когато се съпоставят нейните спортно-техниче-
ски резултати с резултатите на другите страни, показани на световната спорт-
на арена. Европейските и световните първенства и най-вече олимпийските 
игри са безспорен критерий за сравнение и оценка. Благодарение на архива 
на МОК, БОК, БСФ и БСФС и богатата спортна и олимпийска литература у 
нас днес е възможен анализ на спортния летопис на България.

Поради различни, но главно финансови и спортно-методически при-
чини участието на България на континентални и световни първенства и на 
олимпиади до Втората световна война е символично или липсва. Спортът ни 
по това време е на балканско равнище, поради което участието на балканиа-
ди е по-системно и по-широко. Едва след Втората световна война постепенно 
излизаме достойно и на световната арена. Началото е плахо и трудно, но пър-
вите успешни крачки в Европа и по света вече са налице. На Таблица 3 (вж. 
Приложенията) е показан броят на спечелените медали на европейски и на 
световни първенства по години. За да се проследи тенденцията на световните 
първенства, трябва да се изключат годините, в които се провеждат игрите на 
олимпиадите, тъй като тогава няма световни първенства по олимпийските 
спортове. Вижда се, че до 1969 г. резултатите са едноцифрени числа за светов-
ните първенства и достигат 13 за европейските. След това започва стабилно 
увеличаване на броя на спечелените медали, който в периода 1983–1991 г. се 
задържа на над 30, а през 1983, 1985, 1987 г. е над 40 от световни първенства. 
Подобна е картината и при европейските първенства. Върхът е през перио-
да 1984–1986 г., когато броят на медалите е над 40. След 1990 г. отбелязваме 
спад и на двата вида първенства. Тази тенденция се откроява още по-ярко 
при представянето ни на олимпиадите (Табл. 1). На игрите от 1972 до 1988 г. 
България е твърдо в десетката с по над 20 медала, като през 1980 г. стига до 
трето (но без участието на САЩ и на някои от силните западни страни), а 
през 1988 – до пето място в подреждането на нациите по броя на спечелените 
точки. (Жалко, че в най-силния период на своето развитие България не участ-
ва на игрите през 1984 г. в Лос Анджелис, които бяха бойкотирани по поли-
тически причини.) През това време в десетката няма друга страна с по-мал-
ко население от България. Действително 80-те години могат да се определят 
като златен век на българския спорт. Може би в Лос Анджелис можеше да е 
нашият Еверест. Поне това показваха резултатите от световните първенства 
по олимпийските спортове (Табл. 3) през 1983 г., когато по спечелени медали 
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бяхме втори в света след СССР, пред САЩ и ГДР. Връх в развитието си по 
това време достигат и почти всички направления на националната спортна 
система: масов спорт, детско-юношески спорт, елитен спорт. Тези постижения 
са закономерни, а не случайни. Националната ни спортна система бе много 
добре адаптирана към тогавашната форма на управление и към базиса на ин-
дустриалното общество. Разбира се, не всичко в тази система бе съвършено. 
Тя имаше и недостатъци, например прекалената централизация и бюрокра-
ция в управлението, откъсването на спортистите за дълъг период от семейст-
вата им, от служебните и учебните им задължения, както и провеждането на 
продължителни лагерсборове, които в някои спортове достигаха до 290–300 
дни в годината. Явна беше необходимостта от реформа. Но вместо това се 
премина към ликвидиране на системата.

Президентите и премиерите на страната след 1990 г. наследиха от тотали-
таризма практиката да поздравяват шампиони и медалисти с телеграми и да се 
снимат с тях, без да се притесняват, че те стават все по-малко. По този начин 
се премълчава или прикрива истината за състоянието на националния спорт. 
Липсата на обективна оценка е една от причините да няма реална промяна.

През далечната 1948 г. у нас се извърши реформа. Създаде се Върховен 
комитет за физическа култура и спорт към Министерския съвет и спортът 
стана държавен. Общественото начало бе сведено до минимум, а очаквани-
те резултати не идваха или се появяваха много бавно. Държавата разбра, 
че спортът е преди всичко обществено дело, и прие предложението на мла-
дежките и синдикалните организации за създаване на обществена спортна 
организация. Така само след 10 години се учреди Българският съюз за фи-
зическа култура и спорт. Изграждането на БСФС на мястото на бюрократич-
ния държавен орган върна спорта на обществото. Националната обществена 
организация обедини ентусиазма, любовта и енергията на хиляди деятели и 
специалисти за просперитета на спорта. После държавата делегира много от 
функциите си на обществото в лицето на БСФС, а чрез него на спортните фе-
дерации и на спортните дружества и техните подразделения. Тя запази задъл-
жението си да подготвя спортни кадри и да развива науката, да финансира 
строителството и поддържането на материалната база, да формира спортната 
политика и да контролира нейното прилагане. Това се извърши от тоталитар-
на, а не от демократична България. Вместо да продължим този процес и след 
промените през деветдесетте години, допуснахме рязък спад.

Защо?
Защото вместо да адаптираме, усъвършенстваме и доразвиваме ефек-

тивно функциониращата национална спортна система в условията на демо-
кратичната държава, ние я разрушихме. Защото държавата вместо да фор-
мира спортната политика и да създава условия за развитие на спорта, реши 
да го командва. И за да няма конкуренция, ликвидира обществената орга-
низация (БСФС) в центъра и по места, прогони кадрите или ги принуди да 
емигрират (над 1500 треньори работят в чужбина) и да развиват спорта в 
целия свят, но не и у нас. Защото е вярно, че спортистите ни печелят медали 
и титли въпреки държавата, а не благодарение на нея. Защото вместо единен 
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учебно-тренировъчен и спортно-състезателен процес, се получи изкуствено 
раздуване на състезателния за сметка на учебно-тренировъчния процес и ес-
тествено секна създаването на спортисти. Защото ние, които имахме може 
би най-ефективната система за детско-юношески спорт, стигнахме дотам да 
внасяме спортисти отвън, дори и в най-българските спортове като борба и 
вдигане на тежести. Защото позволихме да се разграби и унищожи матери-
алната спортна база и я превърнахме в търговска стока с неспортно пред-
назначение. Защото с всичко изброено дотук държавата изгони децата от 
спорта, остави ги в ръцете на наркопласьори и на други престъпни субекти и 
така застрашава бъдещето на България. И става ясно, че спадът не е случаен, 
а производен.

В същото време Франция, Англия, Испания и други страни, които бяха 
далеч зад нас в класациите, приеха основополагащи принципи на нашата сис-
тема и ги приложиха в своите специфични национални системи. Там те дей-
стват, дават резултати и страните са вече далече пред нас.

Да се върнем отново към кардиналния въпрос – защо спортът ни върви 
назад, защо няма реална спортна реформа? Логично е да се зададе въпросът 
– защо през този период, когато управляваха различни политически сили, ре-
зултатът е един и същ? Кое е общото, което пречи да се реформира система-
та? Общото е моделът. Грешното в него не е наличието на държавен спортен 
орган, а драстичното осакатяване или ликвидиране на общественото начало 
в управлението на спорта. Навсякъде по света спортът се възприема като 
обществено явление и се ръководи от обществото. В стратегии, концепции, 
закони и други нормативни документи се подчертава ролята на държавата 
за създаване на правни, финансови, материални и други условия за практи-
куване на спорт за здраве и за високи постижения, както и правото на само-
управление на обществените спортни организации по развитието на спорта. 
Така е било и у нас – и в монархическа, и в тоталитарна България. Днес има 
поле за действие и на Държавната агенция за младежта и спорта, и на единна 
национална спортна организация (БСФС или друг вид и тип спортен съюз). 
Ето защо се налага да приложим балансиран подход при смяната на модела и 
реформирането на националната система. В него следва да се очертаят доми-
ниращите функции на държавните органи по отношение на провеждането на 
национална спортна политика и практикуването на физически упражнения 
и спомагателните им функции по отношение на управлението на самодей-
ния спорт. Това изисква да се възложат на държавните ведомства (МОН, МО, 
МВР, МЗ и др.) програмните занимания с физически упражнения и медицин-
ското, научното и кадровото обезпечаване на спортната система, участието 
в развитието на ведомствения спорт и др., а на ДАМС, вместо да управлява 
самодейния спорт, да се възложат истинските държавни проблеми в спорта – 
формиране на държавната политика, изграждане на нормативната база, стро-
ителство и поддържане на спортната база, финансово и научно осигуряване, 
контрол по прилагане на закона, на постановленията и на другите държавни 
нормативни актове.

Обществените спортни организации трябва да поемат фундаменталната 
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отговорност за цялостното развитие на спорта в страната – спорт за здраве, 
детско-юношески спорт, високо спортно майсторство, професионален спорт 
и подготовка на националните отбори. Тук са нужни два вида организации: 
специализирани по отделни спортове – федерации (съюзи), и комплексни по 
всички видове спорт на национално, областно, общинско и низово терито-
риално или териториално-ведомствено равнище. Двата типа организации 
следва да имат юридическа, административна и финансова самостоятелност 
и лостове за координиране и взаимен контрол. Те следва да осъществяват 
взаимодействие с останалите неспортни обществени организации (синди-
кални, младежки), с ДАМС, с ведомствата и с общините по развитието на 
самодейния спорт в страната.

Тези два типа спортни организации трябва да реанимират специфичния 
производствен процес в спорта – селекция, обучение, тренировка и състеза-
ния, и да осигурят възпроизводството на спортисти от висока класа. Освен 
това да разработят и предложат стратегия за развитието на спортовете по 
вертикала и хоризонтала, т.е. по отделните видове и комплексно по терито-
рии и ведомства.

Съгласно Конституцията на България, Олимпийската и Европейската 
спортна харта, както и основните принципи на правното положение на не-
правителствените организации в Европа спортът е право и задължение на 
държавата, обществото и индивида. Тези постановки следва да намерят мяс-
то в съответните нормативни документи, които да задължават, да поощряват 
и да улесняват трите субекта в реализацията на техните права и задължения. 
Особено внимание да се отдели на привличането на бизнеса и на лични сред-
ства при финансирането на заниманията с физически упражнения и на раз-
витието на спорта. Реформаторският модел и реформата на самата система 
следва да предпазват спорта от външна намеса – политическа, идеологическа, 
религиозна, расистка и т.н. За да стане това, е необходимо те да бъдат утвър-
дени със съответни документи (концепция, стратегия, манифест, закон) от 
Народното събрание.

Предложеният подход може да постави начало на реалното провеждане 
на необходимата реформа в спорта и да създаде предпоставки за спиране 
на спада и за постепенно връщане на международния спортен престиж на 
България.

�
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Таблица 1
БЪЛГАРИЯ НА ЛЕТНИТЕ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ – УЧАСТИЕ, МЕДАЛИ, КЛАСИРАНЕ

Год. Място на про-
веждане 

Медали Призови места Класи-
ране по 
медалиЗлато Сребро Бронз Общо IV място V място VI място Точки

1896 Атина България участва, но не печели медал 
1900 Париж България не участва 
1904 Сент Луис България не участва 
1908 Лондон България не участва 
1912 Стокхолм България не участва 
1916  Не се провеждат 
1920 Антверпен България не участва 
1924 Париж България участва, но не печели медал 
1928 Амстердам България участва, но не печели медал 
1932 Лос Анджелис България не участва 
1936 Берлин България участва, но не печели медал 
1940  Не се провеждат 
1944  Не се провеждат 
1948 Лондон България не участва 
1952 Хелзинки – – 1 1 – – 1 4 40
1956 Мелбърн 1 3 1 5 – 4 1 36,50 18
1960 Рим 1 3 3 7 – 2 4 40,50 17
1964 Токио 3 5 2 10 2 2 1 65,50 15
1968 Мексико 2 4 3 9 4 3 5 66,83 15
1972 Мюнхен 6 10 5 21 8 3 3 145,00 8
1976 Монреал 6 9 7 22 8 7 4 156,50 8
1980 Москва 8 16 17 41 9 12 11 265,00 3
1984 Лос Анджелис България не участва 
1988 Сеул 10 12 13 35 9 12 11 247,80 5
1992 Барселона 3 7 6 16 3 9 7 113,50 17
1996 Атланта 3 7 5 15 6 5 4 108,00 17
2000 Сидни 5 6 2 13 2 3 0 85,00 16
2004 Атина 2 1 9 12 5 6 2 84,00 33

Общо 50 83 74 207 56 68 54

КЛАСИРАНЕ :
а) индивидуално:1–3-то – медали; 4–6-то – грамоти, извършва се от МОК;
б) неофициално класиране по нации – по медали (практикува се от Атина, 1896) и по точки 
(практикува се от Париж, 1924), извършва се от организаторите на игрите и от пресата.
В неофициалното класиране по нации се начисляват точки за индивидуалното класиране, 
както следва: по медали – по 3, 2, 1 точка съответно за златен, сребърен и бронзов медал; по 
точки – начисляват се точки за всяко място от първо до шесто по системата – 7, 5, 4, 3, 2, 1.

Приложения
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Таблица 2
СПОРТИСТИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ЗВЕНА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

Години 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
Звена

1. ДСШ 99 816 110 562 94 325 58 254 41 097 31 902 20 247

2. УСШ 33 559 37 920 36 696 31 853 23 230 21 025 23 163
3. ССШ 27 080 25 588 23 253 15 593 12 032 8868 9266
4. СУ 12 934 15 996 14 664 9700 8261 6575 5830
5. ДФС – отбори юноши 8579 8151 8095 7022 5540 6233 7098
ОБЩО 181 968 190 066 179 437 124 222 90 160 74 603 65 604

Таблица 3
МЕДАЛИ ОТ СВЕТОВНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПЪРВЕНСТВА ПО ГОДИНИ 

ПО ОЛИМПИЙСКИТЕ СПОРТОВЕ

Година
 Световни първенства  

 Година
 

Европейски първенства
 Медали Медали

злато сребро бронз ОБЩО злато сребро бронз ОБЩО
1949   1 1 1951  1  1

1952   1 1 1954   1 1

1957 1 1 2 4 1955  1 4 5
1958  2 1 3 1956  1 1 2
1959 1 4 1 6 1957 1 2  3
1962 1 4  5 1958 1 2  3
1963 1 3 7 11 1959  2 2 4
1964   1 1 1960  3  3
1965  4 3 7 1961 1  1 2
1966 3  1 4 1962   3 3
1967 1 2 4 7 1963 3 1 2 6
1969 6 13 4 23 1964  1  1
1970 1 6 5 12 1965 4 5 4 13
1971 8 6 12 26 1966 1 4 2 7
1972 3 2  5 1967 1 6 6 13
1973 6 7 9 22 1968 4 7  11
1974 8 10 6 24 1969 8 6 5 19
1975 6 5 12 23 1970 6 1 8 15
1976 2 3 1 6 1971 1 1 5 7
1977 4 7 15 26 1972 7 10 7 24
1978 5 3 7 15 1973 11 15 6 32
1979 6 11 6 23 1974 12 7 4 23



152

СПОРТ

бр. 3/4 – год. XI

1980 2 4 2 8 1975 9 9 9 27
1981 12 15 9 36 1976 10 8 9 27
1982 8 9 6 23 1977 5 10 7 22
1983 15 11 20 46 1978 8 7 11 26
1984  3 4 7 1979 12 13 9 34
1985 21 8 14 43 1980 21 12 6 49
1986 11 12 13 36 1981 14 11 12 37
1987 23 9 11 43 1982 13 9 8 30
1988   1 1 1983 20 13 14 37
1989 12 11 9 32 1984 19 10 12 41
1990 5 9 5 19 1985 17 15 16 48
1991 7 13 10 30 1986 23 14 8 45
1992  3 2 5 1987 17 12 10 39
1993 15 3 4 22 1988 16 10 12 38
1994 7 9 6 22 1989 13 11 14 38
1995 7 6 7 20 1990 5 10 15 30
1996 1 4 3 8 1991 12 4 7 23
1997 4 2 4 10 1992 10 12 10 32
1998 3 1 3 7 1993 9 6 9 24
1999 4 2 5 11 1994 11 5 12 28
2001 9 5 7 21 1995 7 14 7 28
2002 5 8 12 25 1996 4 2 9 15

 234 240 256 730 1997 8 4 7 19
1998 8 2 1 11
1999 9 12 4 25

2000 10 11 10 31

2001 3 5 6 14
2002 13 12 8 33

 387 339 323 1049
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