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АФОРИЗМИ

Лъжливите историци трябва да се наказват, както 

фалшификаторите на пари.

☙ Сервантес ❧

Всичко, което е скрито сега, времето ще разкрие някога.

☙ Хораций ❧

Потомството ще отдаде на всеки дължимата му чест.

☙ Тацит ❧

Дървото с дълбоки корени не се бои и от най-силния вятър.

☙ Конфуций ❧

Животът е само един миг между две вечности.

☙ Платон ❧

Този, който не помни миналото, е осъден да го повтаря.

☙ Дж. Сантаяна ❧

Ролята на човека е да прочиства семената на историята.

☙ М. Пришвин ❧

Бляскавата история рядко бива правдива.

☙ С. Джонсън ❧

Историческите материали трябва да бъдат лесно запалими.

☙ Ст. Лец ❧
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Предмет на тази статия са някои парадигмални 
културни тенденции в протичащия днес све-

товен преход от индустриалната в информационна-
та епоха.

Информационната и комуникационната ре-
волюция направиха срещите на културите от раз-
личните страни и цивилизации непрекъсваем и в 
буквалния смисъл на думата денонощен процес. В 
световното и в националните културни простран-
ства текат много на брой и разнообразни по при-
родата си културни потоци. Телевизията, различ-
ните аудиовизуални средства, радиото, интернет, 
книгите, вестниците и какви ли не нови техники 
и технологии непрестанно излъчват културна про-
дукция и културни новини. Трансферът на култу-
ра е не по-малко интензивен от икономическия и 
технологическия трансфер.

Ако добавим към тези колосални културни по-
тоци и колосалните потоци от хора, които пътуват 
в наше време, т.е. срещите на живите носители на 
различните култури, и създаването в градовете на 
градове от чуждоезиково и чуждокултурно населе-
ние – можем да говорим за нова културна ситуация 
в съвременния свят.

Тази нова ситуация може да бъде определена 
като бунта и диалога на културите в информацион-
ната епоха.

Бунтът на културите – защото всичко в света 
се глобализира, а културите се борят да се запази 
многообразието на света и на културите, и още – за-
щото самите култури всеки ден общуват помежду 
си и всяка отстоява своята национална и цивилиза-
ционна самобитност.

БУНТЪТ И ДИАЛОГЪТ НА КУЛТУРИТЕ
Александър Лилов

Александър Лилов – професор, 
доктор на философските нау-
ки, член-кореспондент на БАН. 
Рабо ти в областта на филосо-
фията на културата, естети-
ката и политологията. Автор 
е на моно графии и научни тру-
дове, по-важните от които са: 
„Към природата на художестве-
ното творчество“ – преведена 
на руски, полски, китайски, чеш-
ки език, „Въображение и твор-
чество“, „Европа – да бъде или 
да не бъде“, „Европа – диалог и 
сътрудничество“, „Диалогът на 
цивилизациите. Световният и 
българският преход“ – преведе-
на на китайски език, тритом-
никът „Информационната епо-
ха“ (т. 1 и 2), както и на над 200 
публикации у нас и в чужбина. 
Директор е на Центъра за стра-
тегически   изслед вания.
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Диалогът на културите – защото без диалог не може да се решат съвре-
менните проблеми, а съвременният свят не може да оцелее, и още – защото 
самите култури се обогатяват в културния междунационален и междуциви-
лизационен диалог.

Тук ще разгледам три капитални процеса в развитието на културата в 
информационното общество: първият – запазване на водещата роля на висо-
кото изкуство в системата на съвременната култура; вторият – революция в 
масмедийната култура; третият – ново съотношение на реалното и виртуал-
ното в литературата и изкуството.

В съвременното културно развитие на света като цяло и на различните 
общества се наблюдават и други важни тенденции, както позитивни, така и 
негативни, но те не са предмет на този анализ. Най-мащабната от тези други 
тенденции е идеята за така наречения културен катастрофизъм. Тя идва още 
от Ницше, преминава през разгръщането на някои действително упадъчни 
културни явления от ХХ век и кулминира в някои съвършено реални проце-
си на сегашната духовна картина в света. Съвсем не подценявам явлението 
„духовен упадък“ в нито една от неговите разновидности. Ценностните, мо-
ралните и естетическите дефицити са едни от най-тревожните и непривет-
ливи черти на нашето време. От доста години се готвя да напиша обстойна 
статия за „културния катастрофизъм“, да разгледам философията на Ницше 
в контекста на исторически новата информационна епоха и да лансирам едно 
друго тълкувание на неговата идея за свръхчовека, но за това – друг път. Сега 
нека се концентрираме върху горните три проблема.

І. Въпреки всичко високата култура запазва
базисната си духовна роля

Предсказанията за упадък на културата в съвременната епоха не се 
сбъдват. Разбира се, в съвременното културно развитие протичат разнооб-
разни процеси, включително и разрушителни. Но не само и не преди всичко. 
Наблюдаваме нормално културно историческо развитие – по-бавно, откол-
кото примерно в технологиите, икономиката, социалната диференциация, по-
сложно по своето протичане, но реално, противоречиво и в никакъв случай 
не апокалиптично.

По-скоро може да се говори за различни, често противоположни, в ня-
кои случаи вододелни културни процеси. Сменят се културни парадигми – 
примерно модернизмът с постмодернизма, той – с още ненаименуваната кул-
турна парадигма на информационното общество. Изчерпват се едни идеи и 
творчески импулси и вместо тях се появяват нови. Съжителстват си различни 
художествени направления, стилове, търсения. Отричат се или девалвират 
едни принципи или художествени открития и се утвърждават нови. Стари, 
ненарушими ценности губят влияние, нови няма и се образува морален и в 
по-широк план – ценностен вакуум. И така нататък, и така нататък. Изобщо 
пред очите ни се възправя културният вододел между две епохи, а не култур-
ният нихилизъм на новата епоха, не краят на културата.
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Ние присъстваме не при залеза на културата и не сме пред знамения за 
нейния упадък, а при създаването на културата на информационната епоха. 
Това е труден и бавен процес. Но това е същността на съвременното култур-
но развитие на човечеството.

Културната система на обществото е най-сложната му система, много по-
сложна от икономиката, политическата власт и международните отношения. 
Технологиите, производителните сили и политическите елити се променят 
много по-бързо от културните принципи, образци, вкусове, ценности и т.н. 
Културните основи на обществото не се променят често и тотално, за разлика 
от политическите и икономическите, културната му система се изгражда в 
течение на по-продължителен исторически период в сравнение с останалите 
му системи. Културните системи на обществата в различните исторически 
епохи са различими и същевременно вътрешно единни, приемствени.

Затова говорим за българска, френска, немска или руска култура изобщо 
и за българската, френската, немската или руската култура през еди-коя си 
епоха, през еди-кой си век от тяхното развитие. Те са едно и също нещо, кога-
то се опитваме да обобщим основните им характеристики, и същевременно 
не са едно и също нещо през различните епохи. Така стои въпросът не само 
с националните култури, а и с цивилизациите. Еднакво важно е да се познава 
както цивилизационната им същност, така и нейното проявление през раз-
личните исторически периоди.

Това, което сега може да се каже със сигурност за културната система 
на информационното общество, е, че тя е в процес на „ставане“. Този про-
цес се разгръща и в глобален, и в цивилизационен, и в национален мащаб. 
В глобален – защото навсякъде по света настъпват кардинални промени в 
образованието, информираността, комуникациите, мисленето на хората. В 
цивилизационен – защото всички цивилизации без изключение, една повече, 
друга по-малко, се опитват да се адаптират към предизвикателствата на ин-
формационната епоха. В национален – тук наблюдаваме положението както в 
напредналите страни, където някои области на културата вече съществено се 
измениха, така и в развиващите се страни, които са по-назад, но принципно 
се съобразяват с парадигмалните културни тенденции на информационната 
епоха.

И ето тук ние се срещаме с друга особеност на развитието на културната 
система на информационното(ите) общество(а). От една страна, съвършено 
ясно е, както вече отбелязах, че процесите и промените в тази система са 
много по-бавни от процесите и промените в останалите системи на общест-
вото. От друга страна, тук се наблюдават и изпреварващи развития на някои 
субсистеми на културната система – образование, комуникация, трансфер 
на знания и културни ценности, начин на мислене. Тези развития не само 
из преварват развитието на икономиката, политическата и геополитическа-
та област, а и изпълняват ролята на ускорители на тяхното информационно 
развитие. Изпреварващата роля на културата и цивилизацията в общото раз-
витие не е ново явление (например ролята на Ренесанса или на Просвещени-
ето). Но при днешните комуникационни реалности тя е много по-голяма и 
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по-забележима.
Очевидно е, че в самата културна система на обществото има субсис-

теми, които се развиват по-бързо, и субсистеми, които се развиват по-бав-
но. Към първите можем да отнесем образованието, науката, комуникациите, 
средствата за информация, професионалната подготовка, начина на облича-
не и др. Към вторите – религията, художествената култура, морала, ценнос-
тите, обичаите, традициите. Както се вижда, първите са по-близо и по-тясно 
свързани с икономиката и отчасти с политиката, вторите – с ценностната, 
етическата и естетическата система на обществото. Ускоряването на първите 
не само е възможно, то е желателно, защото ускорява цялостното развитие на 
обществото. Изкуственото ускоряване на вторите е възможно, но не е жела-
телно, защото води до нетрайност и деформиране на националното развитие 
и до обезличаване на националната специфика.

Като цяло обаче историческото темпо на промените в културата е много 
по-бавно и по-трудно от промените в другите системи на обществото. Най-
желателна и най-продуктивна е еволюционната форма на културно развитие. 
Стига, разбира се, да се прави разлика между биологичната и културната ево-
люция. Не е разумно например да се чака милиони години, за да се отстрани 
агресивността у човека, който разполага вече с ядрено оръжие, както не е 
нужно да изпиеш цялото море, за да разбереш, че водата му е солена.

Съвременното културно развитие е исторически или вътрешносистем-
но обосновано съчетание от по-бързи и по-бавни процеси и промени в кул-
турната система на информационното общество. Има периоди, през които 
определен вид изкуство се развива по-бързо от друг вид, какъвто е случаят с 
драмата в древността и с киното в съвременността. Или има примерно тех-
нически, технологически или други вътрешносистемни обстоятелства, които 
пораждат бурно развитие на съответната културна област, какъвто е случаят 
със съвременните масмедии.

Кои тенденции са най-характерни за развитието на културата на инфор-
мационното общество?

Тук няма да се спирам на материалната, технологическата и техническа-
та култура. Ясно е, че в тази област човешкото културно развитие извършва 
епохални промени. Създадени са нова информационна икономика, нови ин-
формационно-комуникационни технологии, нова информационна техника, 
очертават се нови, още по-революционни промени в обозримото бъдеще.

Няма да се спирам и на развитието на науката в информационното 
общество. По същите причини. Информационното общество е немислимо 
извън съвременната научна революция. Именно тя направи възможна тех-
нологическата и техническата революция. Именно те, научната и техноло-
гическата революция, родиха информационната парадигма, която прониква 
във всички сфери на обществото и представлява централна ос на тяхното 
съвременно движение. И именно научната революция е главният ресурс на 
производителните сили на информационния социум и главният гарант за 
икономическия му просперитет.

Ще разгледам някои характерни, бих ги нарекъл определящи, тенденции 
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в развитието на художествената култура на съвременното информационно 
общество.

� На първо място бих поставил запазването на високите изкуства – лите-
ратура, музика, живопис, театър, кино, балет – като фундамент на художестве-
ната култура. Разбира се, в различните страни, в едно или друго време водещи 
са различни изкуства. В Китай например едно от основните изкуства в минало-
то е калиграфията. През различните исторически периоди също се наблюдават 
различни основни изкуства. Киното например е ново изкуство.

Появата на нови изкуства, скокът в техническата база на всички изкуст-
ва, фантастичните възможности, които предлагат телевизията, киното, ком-
пютърът, внасят видими промени и в развитието на високите изкуства, но не 
променят тяхната базисна културна роля. Хипертекстът не замени класиче-
ската художествена литература. Киното не унищожи театъра. Звукозаписните 
и видео-музикалните технологии не изпратиха в музея операта. И така ната-
тък. Няма изкуство, което да не е повлияно от техническите и технологичес-
ките възможности на информационната епоха и да не ги използва в една или 
друга степен и насока. Но също така няма изкуство, което поне в обозримото 
бъдеще да е застрашено от изчезване поради техническия и технологическия 
преврат на информационната революция.

Обяснението на този факт е в различната природа на научното и техно-
логическото развитие на обществото, от една страна, и на художествено-кул-
турното му развитие – от друга. Първото е резултат на умствения потенциал 
и на интелектуалната дейност на човека и неговия социум. Второто има инте-
лектуално-емоционална, емоционално-интелектуална природа и изпълнява 
различни социални функции. Първото осигурява знания – главният ресурс 
за материалното развитие на информационното общество. Второто осигу-
рява генерирането на общокултурни, етични, естетически и хуманистични 
стойности – главен ресурс за духовното му развитие.

В художествената култура на информационното общество бурно се раз-
вива т.нар. масмедийна култура. Това е знаменателен факт, но не е знамение за 
изчезването на фундаменталната художествена култура в бъдеще, а е израз на 
нейното значително разширяване и обогатяване в новата епоха. Тя няма да се 
развива нито само като интелектуална, нито само като емоционална или раз-
влекателно-хедонистична. Нейното предназначение като човекознание, чове-
колюбие и човекоизграждане ще се запази, докато съществува човечеството.

Никое общество, включително и информационното, не може да същест-
вува без вътрешна ценностна спойка, без съхраняване на историческия опит 
на предците, без прозрение в най-съкровените тайни на човешката душа и 
човешките отношения. Векове и хилядолетия наред това е правила художест-
вената култура. Тя ще продължи и занапред да е пазител на ключа към цело-
купната същност на човека и поради това не съществува опасност от нейно-
то изчезване преди изчезването на човечеството.

� На второ място бих поставил мощното развитие на масмедийната кул-
тура. Това е една от най-важните характеристики на информационното общес-
тво. Началото на масмедиите не се поставя в информационната, а в индуст-
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риалната епоха. Радиото, телевизията, спътниковата система, компютърът се 
зараждат през по-ранни периоди на ХХ век. Това е безспорно, както е безспо-
рен техният разцвет през информационната епоха.

В новата епоха масмедиите преживяват количествен и качествен скок в 
своето развитие. Развиха се всички медии – печат, радио, телевизия, интернет, 
DVD, целият спектър аудиовизуални средства. Образуваха се мултимедията и 
световната медийна паяжина. Създадоха се крупни и безброй дребни произ-
водствени и разпространителски културни компании – киноиндустрия, ТV 
индустрия, производство на развлекателни, музикални и най-различни други 
програми, на игри и т.н. Мултимедията е навсякъде – в дома, на улицата, в 
автомобила, влака или самолета, и функционира 24 часа в денонощието.

Количественото насищане на глобалното и локалното пространство с 
масмедии само по себе си е положително явление. Защото е част от демокра-
тизирането на културата, т.е. от осигуряването на нейния достъп до всички 
хора. Но то може да придобие и противоположна роля, ако манипулира с 
негативни цели масовото съзнание. Животът е пълен със случаи и в едната, 
и в другата посока.

Качественото развитие на масмедиите е свързано с обединяването на 
текст, образи, мелодии, цветове в единна интерактивна система на въздей-
ствие и с възникването на виртуалната реалност и на реалната виртуалност. 
Това действително са нови явления. Създаването на хипертекста, на метаези-
ка, на интерактивната система на въздействие придава нови възможности за 
достигане до умовете и душите на хората. Превръщането на невъзможното 
във възможно, на реалното във виртуално и на виртуалното в правдоподоб-
на реалност поставя и изкуствата, и хората в други плоскости на съществу-
ване и реагиране. Чудесата на легендите оживяват и това е още по-прекрасно 
от техните имитации – вижте „Хари Потър“ или „Властелинът на пръстени-
те“. Но войните, насилието, убийството могат да изглеждат като игра, а не 
като трагедия – вижте видеоинформациите за сегашните войни, или филмите 
„Междузвездни войни“, или филмите на ужасите.

Дали създаващата се култура на виртуалните реалности или на реалните 
виртуалности ще бъде нов етап в развитието на художествената култура, или 
ще се развива като едно от нейните разнолики направления, сега е рано да се 
предскаже. Но със сигурност може да се предположи, че човекът на информа-
ционното общество няма да престане да се вълнува от образите на Медея и 
Антигона, Хектор и Ахил, Клеопатра и Марк Антоний, Мона Лиза и Мойсей, 
Хамлет и Фауст, мадам Бовари и Анна Каренина, Пиер Безухов и братя Кара-
мазови и цялата необозрима галерия на световната художествена класика от 
различните изкуства.

Новата масмедийна култура се отличава още с глобалните си мащаби 
– културни трансфери и транснационални потоци от митове, знания, идеи, 
информация, художествени постижения и друг национален и цивилизацио-
нен опит. Тези трансфери и потоци сближават и сродяват участниците в тях. 
Така не само се обогатяват различните култури, а и постепенно се издига зда-
нието на многообразната общочовешка култура. Диалогът между народите 
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и цивилизациите не води до подкопаване на уникалността и спецификата 
на техните култури, а способства за постигане на нова степен в осмислянето 
на всички страни и хора по Земята като единна човешка общност, единно 
човечество.

Ролята на масмедията за разгръщането и укрепването на този истори-
чески процес е първостепенна. В сегашния етап на всемирната история тази 
роля е противоречива, както е противоречива ролята и на другите сфери на 
обществото – политика, икономика, международни отношения. Има много 
позитивни и все още много негативни фактори в развитието на този процес. 
Но като цяло това е векторът на всемирното развитие в информационната 
епоха и ролята на мултимедията в него ще расте.

Развитието и саморазвитието на масмедийната култура ще продължи 
още по-интензивно в обозримото бъдеще. Тези, които говорят за „масмедий-
на галактика“, са на верен път и са подбрали сполучлива метафора, за да обоз-
начат тази съвсем невиртуална реалност.

� На следващо място бих поставил не отслабването, а дори засилва-
нето на социалните функции на художествената култура. Тук съм длъжен 
да отбележа, че в естетиката и в теорията на литературата има сериозни 
теоретични школи, които отричат или по-скоро се абстрахират от социал-
ните функции на изкуството, не ги разглеждат. Такава е например школата 
на структурализма, която разглежда литературната творба само като текст, 
автономен текст. Структурализмът се интересува от вътрешния строеж на 
творбата, от начина, по който тя се изгражда от автора, а след това и от чи-
тателя, но не от нейното функциониране в социума, в историята, в собстве-
ната и в другите култури. Такава теоретична призма е възможна и при онези 
теоретици, които я прилагат талантливо, дава впечатляващи резултати. Има 
и други школи, които аналогично разглеждат изкуството, но през други те-
оретични призми – например психоанализата, или семиотичният анализ, 
или постмодернизмът.

Аз принадлежа към лявата школа в естетиката, която след френските 
просветители и немската класическа философия, особено след Кант и Хегел, 
се интересува и от функционирането на културата и изкуството в социума и в 
историята. Тази естетическа школа е не по-малко резонна, отколкото другите. 
Да не говорим за нейните забележителни имена и постижения.

Преди всичко бих желал да подчертая полифункционалния характер на 
изкуството. Той произтича от полисъставната природа на художествената 
творба и на процеса на нейното създаване, а след туй и на нейното възприе-
мане. Художествената творба, независимо от кое изкуство е, има емоцио-
нално-интелектуална, интелектуално-емоционална природа, предизвиква и 
въздейства на чувствата, въображението, разума, инстинктите, съзнанието и 
подсъзнанието на човека. В процеса на нейното създаване – в различна степен 
в различните изкуства и автори – участват всички духовни сили на твореца. 
А в процеса на нейното възприемане – всички духовни сили на реципиента. 
Нито творбата, нито нейното създаване, нито нейното възприемане могат да 
се сведат до въпроса: само рационален или само ирационален, интелектуален 
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или емоционален, мисловен или интуитивен е процесът на художественото 
творчество и на естетическото възприятие.

Като се добави към това, че културата и по-специално художествената 
култура е част от обществото – негова основна сфера заедно с политиката, 
икономиката и международните отношения, става още по-ясно, че тя има и 
не може да няма своите обществени функции. Изкуството е индивидуален 
акт, дори колективните изкуства са такива, каквито ги създават участващите 
в тях творци, но и индивидуалните, и колективните художествени творби се 
създават в обществото, живеят в него, необходими са му, задоволяват едни 
или други човешки и обществени потребности, т.е. изпълняват съответни 
социални функции.

Информационното общество не снема социалните функции на художест-
вената култура и не ги редуцира само до хедонистичната им роля или до 
чистото индивидуално себеизразяване. Разбира се, и хедонизмът, и себеизра-
зяването присъстват в изкуството, но редукцията му само до тях обеднява и 
неговата същност, и неговата роля. Изкуството е било и продължава да е по-
лифонично и полифункционално. То ни говори за различни неща, задейства 
различни страни на нашата духовност, кара ни да се вълнуваме, да размиш-
ляваме, да мечтаем, да одобряваме или да осъждаме, да се изпълваме с обич 
или с негодувание и така нататък, и така нататък.

Тук бих искал да подчертая значението на теоретичната концепция за 
диалогичната природа на изкуството и за диалогичното битие на художест-
вения образ. Тази концепция принадлежи на известния съветски учен Миха-
ил Бахтин 1. В нея е обобщена идеята за „Голямото време“ (историческия ди-
алог) и за „Малкото време“ (съвременността), която разглежда непрестанния 
и безкраен духовен живот на голямото изкуство. То се създава в определено 
време, но в диалог с миналото и с бъдещето, в дадена култура, но влиза в 
диалог с други култури, изразява духа и смисъла на своята епоха, на своята 
родина и своята цивилизация, но е открито за диалог с другите епохи, отечест-
ва и цивилизации. „Чуждата култура – подчертава Бахтин – само в очите на 
друга култура разкрива себе си по-пълно и по-дълбоко…“ 2. „Няма ни първо, 
ни последно слово и няма граници на диалогичния контекст (той отива в без-
граничното минало и в безграничното бъдеще). Даже миналите, т.е. родените 
в диалога на изтеклите векове смисли, никога не могат да бъдат стабилни 
(веднъж завинаги завършени, окончателни) – те винаги ще се изменят (обно-
вявайки се) в процеса на последващото, бъдещото развитие на диалога.“ 3

Изкуството на различните епохи, на различните страни и цивилизации 
олицетворява колективните и индивидуалните особености на тези епохи, 
страни и цивилизации и влиза в диалог както със своите съвременници, така 
и с бъдещите времена, поколения, хора. Ефектът от този диалог е разностра-
нен – естетически, познавателен, комуникативен, включително възпитателен. 
Извън културния диалог вътре в обществото и между обществата не можем 
да си представим развитието нито на личността, нито на нацията като цяло, 
нито на цялото човечество.

И така: създаването и функционирането на изкуството е сложен емоцио-
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нално-интелектуален, интуитивен и мисловен процес. То е полифонично, по-
лифункционално и диалогично. Полифонизмът му е свързан с най-дълбоката 
същност на неговата художествена природа и на творческия процес, който 
го създава. Полифункционалността му се основава върху реалните свойства 
на художествената творба. Диалогизмът му се корени в способността на ху-
дожественото произведение да генерира жизнен опит, ценности, отношения, 
които имат значение както за времето и съвременниците си, така и за „голя-
мото време“ по израза на Бахтин, и за идните поколения.

Разбира се, съотношението между отделните компоненти и функции на 
изкуството в различните изкуства е различно. Достатъчно е да сравним ли-
тературата и музиката, киното и живописта, които и да било изкуства. Не 
само различните изкуства, а и видовете и жанровете в едно и също изкуст-
во. А също различните художествени школи и направления. Това е толкова 
очевидно, че не се нуждае от аргументиране. Всеки може да види разликата в 
природата и въздействието на интимната лирика например и романа или на 
символизма и реализма и така нататък.

По-съществено е да се вникне във факта, че всичките си функции в об-
ществото изкуството осъществява именно чрез художествено-естети ческата 
си природа. Само силното, пълноценното художествено произведение може 
да упражнява голямо обществено влияние. И най-„правилните“ от идейна 
и социална гледна точка творби са с нулево въздействие, ако са слаби худо-
жествено. Изключително важно е значението на художествените средства и 
символи, с които е изградена творбата, и на комуникационните средства за 
нейното разпространение и възприемане.

ІІ. Революция в развитието на масмедийната култура

Така стигаме до следващата особеност в развитието на художествена-
та култура в информационното общество – разширяване на изразните, раз-
пространителските и комуникационните средства на изкуството. Заговори 
се за две галактики – „Галактиката на Гутенберг“ (вербалността) и „Галакти-
ката на Маклуън“ (визуалността). Появиха се хипертекстът, хиперцепцията, 
Image oriented култура, нови символи, нови стилове. „Семиотиците и логиците 
– пише Умберто Еко – хвърлиха много сили да описват разликата между изра-
зите „дете“, „някое дете“, „едно дете“, „онова дете“, „деца“, „детство“, „дечурлига“. 
Тези различия не се поддават съвсем на визуално изображение, но са много 
важни в езиците на изкуствата, както и въпросът за картината, изобразяваща 
непозната жена. Какво е това? „Женски портрет“? „Женски образ“? „Образец 
на жена“? Или живописен аналог на фразата: „Пред мен е жена, тя ме гледа“? 4

Общата ситуация Еко описва така: „Съгласно книгата на Маршал Мак-
луън „Галактиката на Гутенберг“ (1962), след изобретяването на печата е 
преобладавал линейният начин на мислене, но от края на 60-те години той е 
сменен от глобалното възприятие – хиперцепцията – чрез образите на теле-
визията и на другите електронни средства.“ 5

Първите компютри впрочем също предлагаха линейна писмена инфор-
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мация – нещо като бързо бягаща книга. По-късно се появи хипертекстът. 
„… хипертекстът е многоизмерна мрежа, в която всяка точка тук е свързана с 
всяка точка там, където искате.“ 6

Заключението на У. Еко е, че визуалните и вербалните комуникации и 
средства трябва да съществуват съвместно. „По-скоро ние се движим към 
общество с по-високо равнище на свобода и в него свободното творчество 
ще съществува съвместно с интерпретацията на текста. (…)

Хипертекстуалният роман ни дава свобода и творчество и нека се на-
дяваме, че уроците по творчество ще заемат своето място в училището на 
бъдещето. Но написаният роман „Война и мир“ ни приближава не към без-
крайните възможности на свободата, а към суровия закон на неминуемостта. 
За да бъдем свободни, ние трябва да научим урока на живота и смъртта и 
само книгите са способни да ни дадат това знание.“ 7

Цветан Тодоров също изследва движението на културата между раз-
личните цивилизационни пространства и през различните епохи. Той се ин-
тересува от взаимодействието между европейската и мексиканската, между 
европейската и американската, между европейската и руската култура, пише 
книга за диалогическия принцип на Михаил Бахтин. Тезата му е сходна с те-
зата на Умберто Еко. Той пише в „Дълг и наслада“: „Култура, която не се про-
меня, е мъртва, както наричаме „мъртви езици“ тези, които не могат вече да 
се променят – такъв е латинският. Какво е френската култура? Приемстве-
ността е безспорна, но никой елемент не е останал недокоснат.“ 8

През 1981 г. Цв. Тодоров публикува специално изследване за диалогич-
ната природа на литературата и изкуството под заглавие „Михаил Бахтин и 
принципът за диалога“ 9.

С голяма категоричност въпроса за отношението между традиционната 
и масовата култура поставя Мануел Кастелс. Той тръгва от положението, че 
след създаването на азбуката през VІІ век преди Христа до ХХ век писмената 
култура е доминираща; през ХХ век аудиовизуалната култура взема своя ис-
торически реванш чрез „обединяването на различни начини на комуникации 
в една интерактивна мрежа“. „Или, с други думи – пише той, – формирането 
на хипертекст (връзката от една страница към друга) и метаезик (невидимата 
информация за страницата, ползвана от браузерите и търсачките), които за 
първи път в историята интегрират в една система писмените, устните и аудио-
визуалните форми на човешка комуникация.“ 10

Негово е заключението: „Появата на новата електронна система за ко-
муникация, характеризирана от своя глобален обхват, от интегрирането на 
всички средства за комуникация и от потенциалната си интерактивност, про-
меня и ще промени завинаги нашата култура.“ 11

Въпреки че отбелязва „ембрионалния стадий“, в който се намира тази 
промяна, Кастелс е озаглавил раздела, в който я описва, така: „От Галактиката 
на Гутенберг до Галактиката на Маклуън“… т.е. от писмената до визуалната 
култура. Според мен такова заключение, поне на този етап, не почива на со-
лидни доказателства и следователно не може да се приеме. Промени действи-
телно има и те са фундаментални. Телевизията, радиото, интернет, глобалната 
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компютърна интерактивна мрежа, хипертекстът са тук и преживяват бум. 
Медийната култура преживява възход. Но тук е и продължава да се развива 
и съществуващата от хилядолетия традиционна култура. Засега не се виждат 
признаци за „края на Галактиката на Гутенберг“ 12.

На този етап от развитието на човечеството и на художествената култу-
ра би следвало да се говори за взаимоотношението между културите и вътре 
в културата между различните й дялове. За да се изследва това отношение, 
трябва да се навлезе в дълбочина, а не само в горните му пластове: вербал-
ност – визуалност, образ – слово или тяхното обединяване.

Ние действително наблюдаваме възход на медийната култура. Това е 
една от емблемите на информационната епоха. Ала това не води до упадък 
на голямото изкуство, то не преживява стадий на изчезване, а продължава да 
бъде основа на културата и в информационното общество. По-същественото 
е, че в различните области на културата и в културния живот, в културните 
отношения, в естетическите възприятия на хората, в културните комуника-
ции между тях настъпват дълбоки изменения. Те трябва да се изследват и 
кодифицират.

Вербалното и визуалното не се взаимоизключват. Визуалният образ не 
е откритие на ТV или DVD. Той е в основата на ежедневния живот и опит на 
хората. Той е езикът на изобразителното изкуство, театъра, киното, балета, 
архитектурата. Информационните технологии откриха възможности за ин-
терактивното съчетаване на вербалното и визуалното, което от своя страна 
отваря нова страница в развитието на културата, а не възвестява края на 
досегашната културна галактика на човечеството.

Аз виждам културата на информационното общество не като упадък и 
още по-малко като край на литературата и високите изкуства и възход на 
някаква радикално нова култура, а като развитие на досегашните и на нови 
културни области и форми – и самостоятелно, и в синтез. Ще бъдем свиде-
тели както на нови клонове и форми на културата, така и на запазване на 
културното наследство на човечеството и на развитие на неговите принципи 
и форми. Хипертекстът няма да убие текстовете на Омир, Данте, Балзак, Шек-
спир или Достоевски. Телевизионният образ няма да замени театъра, операта, 
балета, киното. Ще вървят напред и едните, и другите. Художествената култу-
ра на информационното общество няма да намали богатството и многообра-
зието на културното развитие на човечеството, напротив – създава възмож-
ности за тяхното увеличаване.

Като отстоявам тезата за еволюционното развитие на художествената 
култура, в което сложно се преплитат приемствеността и промяната, аз в ни-
какъв случай не отричам бурното развитие на мултимедията и възхода на 
медийната култура в наше време.

Може би най-значителното явление в развитието на културата след мо-
гъщата научна и комуникационна революция е медийната революция. Ме-
дийната глобализация на света днес е в по-напреднал стадий в сравнение с 
всичките други форми на глобализация. Изградени са и функционират де-
нонощно глобална мрежа и национални мрежи от разнообразни средства за 
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информация. Няма да е пресилено да се каже, че днешният свят е такъв, ка-
къвто го представя мултимедията.

Съвременният свят е наситен с медии – печатни, електронни, интернет. 
Вестниците излизат в огромни тиражи, а електронните медии и интернет 
мрежите покриват цялото земно кълбо. Ако добавим към това и телефоните, 
особено мобилната телефонна техника – средствата за информация се пре-
връщат в гигантска световна паяжина, която обхваща всички страни и хора.

Печатното слово продължава да играе централна роля. През 1970 г. по 
данни на ЮНЕСКО в света са излизали 7947 вестника с 392 000 000 тираж. 
В 1996 г. излизат 8391 вестника с 548 000 000 тираж. Най-много вестници в 
света дневно се продават в Япония – 72,2 милиона, в Индия – 60 милиона, в 
САЩ – 56 милиона, в Китай – 50 милиона и други.

Многократно повече са телевизионните приемници и зрители. През 
2000 г. в света е имало над 2 милиарда ТV приемници. Като се има предвид, 
че един телевизор не се гледа от един човек и един вестник или едно списание 
не се ползват от един читател, вижда се каква гигантска световна паяжина 
представлява съвременната мултимедия.

Ето таблицата за 20-те страни в света с най-много телевизори 13. Естест-
вено зрителите са двойно и тройно повече.

20-те страни в света с най-много телевизори в бита (в млн.)

Китай 400,00
САЩ 219,00

Япония  86,50
Индия  63,00
Русия  60,50

Германия  51,40
Бразилия  36,50
Франция  34,80

Великобритания  30,50
Италия  30,30

Мексико  25,60
Канада  21,50

Украйна  18,05
Испания  16,20

Южна Корея  15,90
Тайланд  15,19

Индонезия  13,75
Полша  13,05

Малайзия  10,80
Австралия  10,15

Като се добави към тази гигантска мултимедийна паяжина световната мре-
жа от компютри и компютърни мрежи, картината става още по-внушителна.
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Не по-малко внушителна е картината на хората по света, които ползват 
интернет информацията. През 2005 г. 1 милиард и 81 милиона души са полз-
вателите на интернет. Ето таблицата за 15-те страни с най-много интернет 
ползватели 14. България е на 79-о място от 224 страни в тази сравнителна таб-
лица с 630 хиляди души, ползващи интернет.

Top 15 Countries in Internet Usage, 2005

Internet users
(thousands) Share %

 1. U.S.   197,800  18,3
 2. China   119,500  11,1
 3. Japan    86,300   8,0
 4. India    50,600   4,7
 5. Germany    46,300   4,3
 6. UK    35,800   3,3
 7. South Korea    33,900   3,1
 8. Italy    28,800   2,7
 9. France    28,800   2,7
 10. Brazil    25,900   2,4
 11. Russia    23,700   2,2
 12. Canada    21,900   2,0
 13. Indonesia    18,000   1,7
 14. Mexico    16,900   1,6
 15. Spain    15,800   1,5
 Top 15 Total   750,000  69,4
 Worldwide Total  1,081,000 100,0

Не са необходими повече данни, за да се види, че съвременният свят е 
свидетел и участник в медийна революция, която действително създава „ме-
дийна галактика“, както се изразява Маршал Мелихан 15.

Тенденцията за количествено нарастване на медиите и електронните ко-
муникации ще продължи.

Но същината на проблема не е само в количествения бум на мултимедия-
та. Още по-важни са качествените развития в различните медии и в компю-
търно опосредованите комуникации. Тяхното професионално изследване е 
от компетенцията на специалистите. Това, което ме интересува тук от гледна 
точка на особеностите на културата на информационното общество, е отно-
шението между реалното и виртуалното в медийната култура.
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ІІІ. Съотношението на реалното и виртуалното
в литературата и изкуството

Този проблем има три страни. Едната – реалните и виртуалните общно-
сти в наше време, реалното и виртуалното във взаимоотношенията между хо-
рата в условията на електронните комуникации. Втората – съвременната сим-
волна среда. Третата – реалното и виртуалното в литературата и изкуството. 
И трите страни са сред най-дискутираните днес. По тях вече има доста лите-
ратура. Бих посочил изследванията на Умберто Еко, на постмодернистите, на 
изследователите на медиите и медийната революция, особено американските, 
съществува обширна библиография на автори, които изследват глобалното и 
локалното и пресичането им в глокалното, както се изразяват те.

Цветан Тодоров подчертава ролята на новите технологии, машини и ко-
муникационни мрежи, които не само улесняват дейностите на хората, „но ги 
и моделират“. „Телевизията – пише той – ни пренася незабавно на хиляди ки-
лометри от дома, запознава ни с форми на живот, които по никакъв начин не 
бихме могли ние сами да опознаем, размива границите между виртуалното 
и реалното.“ 16 Мануел Кастелс е озаглавил петия раздел на том 1 от своето 
изследване на информационната епоха така: „Културата на реалната вирту-
алност: интеграцията на електронната комуникация, краят на масовата ауди-
тория и възходът на интерактивните мрежи“ 17.

Реалните и виртуалните общности от хора не са едни и същи – те са раз-
лични форми на общност както по обхвата на участващите в тях, така и по 
характера на връзките и взаимодействието им. Във физическите общности 
човек живее и работи постоянно и се реализира в тях – професия, бит, ра-
бота, образование, развлечения и т.н. В социологията е натрупана обширна 
професионална литература по този тип общности.

Виртуалните общности се създават в електронната комуникация и в по-
вечето случаи са свързани с общи професионални и културни интереси. „Ин-
тернет потребителите се включват в мрежи или онлайн групи на базата на 
споделени интереси и ценности и тъй като интересите им са многостранни, 
такива са и техните онлайн членства.“ 18

Що се отнася до реалното и виртуалното в литературата и изкуството, 
нещата тук са значително по-сложно преплетени. Тяхната естетическа при-
рода е основана върху художествения образ. Нещо повече. Както знаем от 
науката, всяка форма на комуникация се осъществява чрез символи. Езикът, 
на който общуваме, или езикът на което и да е изкуство е отначало докрай 
изграден от символи. Когато описваме или се вълнуваме от Родопите и Луна-
та, ние боравим с думи-символи, а не със самата натура. Или още по-точно: в 
художествения образ органично присъстват и реалното, и виртуалното.

Ако проследим световната история на художествената култура, ще ви-
дим, че изкуствата на всички епохи са се занимавали с реални съвременни или 
екзистенциални проблеми на човека и на човешкото общество – независимо 
дали това са чувствата, вярванията, вълненията, т.е. проблемите на душата, 
или са неизброимите проблеми на обществото. Но са се занимавали не като 
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са ги описвали, изобразявали или изразявали буквално, а като са създавали 
несъществуващи в реалността художествени образи, т.е. виртуални форми. 
Другояче казано, реалното и виртуалното са плътта и душата на изкуството. 
Елиминирайте едно от тях и вие ще умъртвите художествения образ.

Когато се говори обаче за виртуалната реалност или по-скоро за реал-
ната виртуалност като отличителна особеност на художествената култура 
на информационното общество, се има предвид не тази реално-виртуална 
целокупност на изкуството. Смисълът на лансираната нова постановка е не 
поражданата от изкуството виртуална реалност (каквото всъщност е то по 
своята природа), а пораждането на реална виртуалност, т.е. превръщането на 
реалното в нещо друго, привидно, хем съществуващо, хем несъществуващо, 
в нещо виртуално (например ужасът на войната в занимателна игра между 
добрия и лошия).

Виртуалната реалност винаги е съществувала в художествената лите-
ратура и в изкуството, защото те изразяват реалността чрез символи, чрез 
въображаемото, а не чрез натуралните реалности, т.е. изобразяват ги, пре-
предават ги, преживяват ги чрез символи. Художествената реалност винаги 
е виртуална, вторична, хем действителната, хем преобразената от твореца на 
съответното художествено произведение.

Новото следователно не е виртуалната реалност, изкуството е невъз-
можно и даже немислимо извън нея. Целият свят на изкуството е въобража-
ем, образен, символен, сиреч виртуален. Новото и различното днес е реалната 
виртуалност, в която мултимедията потопява съвременния човек, особено те-
левизията, компютърът, интернет, аудиовизуалната техника. Интерактивната 
комуникация преувеличава, интензифицира полисемантичното значение и 
звучене на символа, измества го от реалността, прави го по-важен и много-
значен от самата реалност, обкръжава ни със символи, а не с реалности, кои-
то символите олицетворяват. Символите не само изкривяват реалността, а и 
предизвикват неясни послания към възприемащите ги.

Виртуалната реалност – това е действителният свят, реалният живот, 
представен в художествени образи, в символи. Реалната виртуалност – това 
е свят, изграден от символи на съществуващи или несъществуващи събития, 
семантични значения, взаимоотношения, явления и т.н. Във виртуалната ре-
алност ние комуникираме с многообразието на реалния живот, в реалната 
виртуалност сме потопени в живота на символите, в техните всевъзможни 
комбинации, полисемантични послания, режисирани внушения, емоционал-
ни предизвикателства и така нататък.

По такъв начин се изгражда нова символна среда. Хората са потънали 
в реално протичащи в живота събития, които обаче на екрана изглеждат 
съвсем други, виртуални. Мрежата ни поставя в друго, виртуално обкръ-
жение. Светът в мрежата и светът в действителността са едно и също и 
същевременно далеч не са едно и също. Това е така, защото мултимедията 
представя събитията такива и не съвсем такива, каквито са. Компютърът 
може да постигне каквато искате сцена, каквито искате визуални образи, 
каквато искате ситуация. Вижте за справка „Междузвездни войни“. Въобра-
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жаемият, виртуалният свят започва да доминира над реалния, става също 
така реален.

Присъствието (или отсъствието) на събитията от екрана или в другите 
медии и начинът, по който те ги представят, са сред най-важните критерии 
за оценка на това, което се случва в живота. Едно събитие, което не попада 
в мултимедията, не е събитие. Попадналото там събитие е такова, каквото 
го представя мултимедията. Виртуалното започва да измества реалното и 
да доминира в общественото съзнание. Реалното и виртуалното танцуват 
днес такъв вихрен танц, че човек все повече се обърква кое е едното и кое 
е другото.

Даже жестоко и кръвопролитно събитие като последната иракска война 
беше до такава степен стерилизирано в медиите на участвалите в нападение-
то страни, че разрушението, смъртта, страданието, загиването на десетки и 
стотици хиляди хора изглеждаха като игра на силния и добрия със слабия 
и лошия. Виртуалният образ на войната в Ирак и реалната война бяха две 
различни реалности.

Изобщо, погледнато in profundis, виртуалното е в самата природа на из-
куството. То създава един несъществуващ в реалната действителност, но на-
пълно реален в духовната вселена на човека и човечеството виртуален свят. 
Невероятно красив, богат и вълнуващ е този свят. Появата и мощното разви-
тие на информационните технологии и на дигитализираната комуникацион-
на система рязко увеличават виртуалните възможности на изкуството и осо-
бено на мултимедията. Това е позитивно явление. Не можем да си представим 
съвременното кино например без участието на съвременния компютър или 
съвременната телевизия без обединението на хипертекста, образа и звука, 
както и без обединяването на реалното и виртуалното.

Няма власт над ролята на въображението в изкуството. И няма граници 
за него. То може да отиде дотам, докъдето позволява естетическата природа 
на художествения образ, неговата способност да въздейства върху човека. 
Всеки опит да бъде поставено художественото въображение под социален, 
политически или идеологически контрол винаги е завършвал по един и същи 
начин – вулгаризация на изкуството.

Никой не може да ограничи въображението на художника, когато той 
създава художествения образ, и никой не може да го спаси, когато то напусне 
зоната на естетичното.

Естетическата наука изследва естетическите явления и обобщава ес-
тетическите категории „прекрасно“, „трагично“, „комично“ и т.н., а не уста-
новява общозадължителни норми и правила за създаване на художествени 
творби. Нормативната естетика е мутант на идеологизираното естетическо 
съзнание.

Единственият законодател в изкуството е неговата естетическа приро-
да. Това означава, че всяко изкуство е виртуално, но не всяка виртуалност 
е изкуство.

Целият въпрос е културата да извисява човека и да го стимулира за из-
граждането на един разумен и по-добър реален свят. Такъв е смисълът и на 
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културата на информационното общество. Както и на всички културни епо-
хи преди него. „За да бъде значима – казва Даниел Бел – една култура, трябва 
да надхвърля настоящето, защото тя постоянно се сблъсква с онези фунда-
ментални въпроси, чиито отговори, посредством набор от символи, осигуря-
ват живото смислово единство на съществуването.“ 19 Когато загуби този си 
смисъл, изкуството се самоубива.
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Очакванията на теоретиците на модерната епо-
ха са, че постепенно ще се върви към публич-

на сфера, която ще позволява диалог между рав-
ноправни субекти, освободени от пристрастия и 
субективност. Тя ще се усъвършенства в резултат 
на „рационална критика“, предполагаща, че всеки 
греши и затова трябва да бъде коригиран. Типич-
ни в това отношение са идеите на Карл Попър за 
„отвореното общество“ и на Чарлз Сноу за „две-
те култури“. Попър предлага като идеал общест-
во на постоянна критика и самокритика, чрез кои-
то функ ционирането на публичното пространство 
се въз приема по аналогия с начина, по който функ-
ционират университетските научни семинари 1. От 
своя страна, с идеята си за „двете култури“ Чарлз 
Сноу акцентира върху тенденциите към отделяне и 
ясно разграничение между научната рационалност 
с нейния обективизъм и хуманитарната култура, в 
центъра на която стоят ценностите и човекът 2.

Тези очаквания обаче започват да изглеждат 
все по-трудно осъществими през последните де-
сетилетия. Реално публичната сфера се развива по 
коренно различна логика. Постоянната критика, 
за която говори Попър, не създава по-рационална 
публична сфера, не усъвършенства комуникативна-
та рационалност.

„Седемте култури на капитализма“ е много по-
пулярна работа на Ч. Хемпдън-Търнър и А. Тромпе-
наарс – опит да се анализира светът през призмата 
на идеята за разделението му вече не на противопо-
ложни военнополитически системи, а на различни 
културни ареали, в които най-успешно се развива 
капитализмът 3. По-долу също ще разгледам „седем 
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култури“ на капитализма, но не разделени географски на планетата, а съсъ-
ществуващи и взаимодействащи си в глобализираната публична сфера днес. 
Това са културите на индивидуалния успех, на скандала, на порнофикацията, 
на страха, на имиджа, на шоуто, на насилието. Те се превръщат в основни 
доминанти на съдържанието и функциите на медиите и на публичната сфе-
ра, която създават. Под „култура“ тук ще разбираме най-общо съвкупност 
от ценности, образци, норми, стандарти, нагласи, форми на поведение, които 
имат съответно поведенско въздействие и социален, а не биологичен произ-
ход. При това ако „двете култури“ (науката и хуманитарната култура) у Сноу 
са отделени с повече или по-малко ясни граници помежду си и се разминават 
една с друга, културите на публичната сфера, формирана от третата индуст-
риална революция, са тясно свързани и взаимодействащи помежду си, под-
чинени са на общата логика на пазарното функциониране. Всъщност общият 
им знаменател е, че те притежават характеристики на най-продаваните кул-
турни продукти. Публичното пространство функционира чрез постоянното 
взаимодействие на тези „седем култури“ като основни измерения на глобали-
зирания културен пазар.

1. Културата на индивидуалния успех

В глобализираната и конкурентна пазарна ситуация утвърждаването на 
съвкупността от ценности, цели, нагласи, въплъщаващи културата на инди-
видуалния успех, има основополагащо значение за самото й съществуване. 
Тя легитимира в най-висока степен съществуващата реалност, обяснява и оп-
равдава кой къде се намира в социалната стратификация и какво би следвало 
да очаква, за да промени своето състояние. Културната хегемония, необходи-
ма за възпроизводство на глобализираната пазарна ситуация, се реализира, 
като в центъра на публичната сфера се налагат образците и образите на тези, 
които благодарение на шанса или на личните си качества са постигнали успех 
и служат като референтна група за милионите други, които не са постигнали 
това, но се надяват да го направят. Така бедният, нямащият, нещастният не 
се сравнява със себеподобните си, а с богатия, с имащия, с щастливия и се 
надява да получи същото, което в културната и медийната среда край него се 
пропагандира като постижимо за всекиго. По този начин в глобализираното 
либерално публично пространство се предлагат надежди, мечти, представи, 
че шанс има всеки, стига да пробва отново и отново. В него е пълно с така 
наречените success stories – истории за успелия човек в епохата, която Сюзън 
Стрейндж нарече още преди повече от две десетилетия „казино капитали-
зъм“. „Нарастващата несигурност прави всички нас закоравели и до голяма 
степен неволни комарджии“, обяснява тя 4. С тази метафора се описва съвре-
менният пазарен капитализъм с гигантската си финансова суперструктура, 
която надвишава десетки пъти по обем реалната икономика и прави цялата 
икономика и обществения живот високо нестабилни и рискови. Между 96 и 
98% от функциониращите на глобалната сцена финанси променят своето по-
ложение в резултат от спекулации. В такава реалност печалбата и загубата в 
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най-висока степен са резултат от спекулацията във виртуалната игра на цен-
ни книжа и в размяната на валути, в която милиони хора залагат, купувайки 
и продавайки акции, ценни книжа, облигации. Рискът да спечелиш или да за-
губиш в много отношения е като риска при тотото или лотарията, на конните 
състезания или в казиното.

Образците на успеха се лансират в две основни версии. Първата и воде-
щата е версията на „обществото казино“, където успехът е резултат от шанс, 
в който няма привилегировани, той може да споходи всекиго, както и да го 
заобиколи. В това общество именно се увеличават хората, за които работят 
безброй телевизионни игри, предлагащи огромни суми и коли, действа систе-
мата на лотарията, казиното, ротативките, системата на „реалити шоу“, където 
неизвестният, обикновеният става изведнъж знаменит и богат. Никога преди 
в историята не е било разпределяно такова огромно количество средства чрез 
всякакъв вид игри, лотарии, хазарт. Изследване през 2008 г. в САЩ, които да-
ват тон в това отношение, показва, че 68% от населението се е опитвало да 
спечели пари чрез някаква игра през годината, а около 750 000 младежи между 
14 и 21 години страдат от пристрастеност – не са способни да се спрат навреме 
при хазартна игра и са принудени дори да крадат, за да компенсират загубите 
си 5. Всъщност процентите на населението, които залагат на успех в живота не 
чрез традиционната протестантска етика, а чрез „казино поведение“, имат па-
ралел в огромното доминиране на спекулативната икономика над реалната.

Втората и подчинена версия на успеха, налагана като образец в либерал-
ното публично пространство, е за успеха, постигнат в резултат на индиви-
дуални усилия и заслуги. Това е традиционното либерално понятие още от 
ранните етапи на развитие на капитализма, което открива зависимост между 
личните качества, интелекта, усилията и резултатите от тях в конкурентни-
те условия. Някога, когато все още реалната икономика на производство на 
материални предмети имаше водещо значение, това понятие легитимираше 
нейното съществуване, но сега тя има второстепенна роля. Подпомага и си 
взаимодейства с възприемането на успеха като случайност. Легитимира си-
туациите, в които личните усилия и способности съвсем не са достатъчни за 
успех в една реалност, където резултатите зависят от толкова много външни 
и независими глобализирани сили спрямо човека, че вероятността да бъдат 
положителни или отрицателни са като при хвърляне на зарове. В такъв свят 
щом мястото, на което се намираш, е резултат от шанс, няма на кого да се 
сърдиш, не бива да обвиняваш друг за това, че си от страната на губещите. 
Такива са правилата в казино играта и призивът е просто да опитваш отново 
и отново, все може накрая шансът да те споходи.

В крайна сметка обаче публичната сфера налага именно образеца на 
този, който се е пробвал, положил е усилия и му е провървяло. И отново и 
отново предлага различните образци на успелия – бил е беден, но постигнал 
предприемачески успех, станал милионер или се превърнал в знаменит ак-
тьор, певец, спортист, манекенка, който разказва как го е споходил късметът 
или как е бил „открит“. Милионите анонимни зрители започват да се иден-
тифицират именно с тях, а не с неудачниците, некадърниците, „лузърите“. Те 
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четат и се вълнуват от списание „Блясък“, описващо истории на „звездите“. 
Надяват се да се докоснат по някакъв начин до съответните знаменитости, 
да заприличат на тях, да се идентифицират с тях. Мечтаят за същото показно 
потребление, за същата известност, за същите маркови рокли и автомобили, 
къщи и пътешествия, вълнуващи събития и публично внимание, лукс и кра-
сота, коктейли и пари. Богатството и известността, въплътени в образите на 
милионери, певци, спортисти и телевизионни водещи, бизнесмени и полити-
ци, запълват публичното пространство на вестници, списания и телевизион-
ни рубрики със същите темпове, с които нараства дистанцията между тях и 
десетте или двадесетте процента най-бедни в обществото. Ако предходният 
капитализъм е предлагал публичните образи на носителите на протестант-
ската етика с нейната умереност и спестовност, сегашният акцентира на об-
разците на свръхпотребление и лукс 6. Намиращата се в криза индустрия на 
вестници и списания в света, изправена пред натиска на електронните ме-
дии и на интернет, реагира, като започва повече от всякога да продава мечти 
и надежди, да предлага идентификации с образи на успели хора. Бедните и 
средните по статус или тези, които са сред изпадналите и губещите, вече не се 
бунтуват, не вдигат стачки и революции, а се захранват с отговори на въпроси 
от рода на „Какво е да си богат?“, „Как се става богат?“, „Как мога да спечеля 
лесно и бързо?“, „Как да се вредя сред елита?“.

Ако групата за идентификация на бедния, слабия, нещастния не е неговата 
собствена, а на медийни знаменитости и успели хора, се появява феноменът 
бедните и работниците да гласуват и да подкрепят десницата, която им обеща-
ва спасение от състоянието, в което се намират. Те се отъждествяват с успелите 
и богатите, т.е. именно с онези избиратели, които традиционно се свързват с 
десницата 7. Така става възможно например Силвио Берлускони, най-богатият 
човек в Италия, три пъти да печели парламентарни избори и да има предим-
ство над силната някога левица, привличайки голяма част от нейните избира-
тели. Житейската му история е представена в публичното пространство, което 
той самият в значителна степен контролира, и генерира надежди, че успехът 
може да посети всекиго и да го извади от състоянието, в което се намира. Както 
в самата Италия, така и навсякъде по света неравенството нараства, но пара-
лелно с него публичната сфера мощно налага този културен модел.

2. Културата на скандала

В постмодерната ситуация либералната представителна държава в мак-
симална степен е зависима от публичното мнение. То непрекъснато е сонди-
рано от журналисти и социолози, а държавата се опитва да провежда своята 
политика в съответствие с едни или други мнения и с потребностите, след-
ващи от тях, което я прави силно подвластна на емоции, демагогия, пиар и 
лобистки въздействия. Тук съществени са два момента: първо, скоростта на 
създаване и сриване на репутации, на морални образи, резултат на огромния 
брой медии, и почти незабавните комуникативни възможности; второ, този 
процес се реализира в много отношения случайно, по логиката на теорията 
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на хаоса, но в същото време закономерно, доколкото пък логиката на конку-
рентно функциониращите медии в свръхнаситеното публично пространство 
е логика на зрелището или на „обществото на спектакъла“, както би се изра-
зил Ги Дебор 8. Зрелището обаче не е възможно без възгласи от типа на „Осан-
на“ и „Разпни го“, без резки амплитуди, без информационни шокове. Ключов 
инструмент за такива шокове стават скандалите. Те превръщат във факти и 
разкази в публичната сфера нарушенията на определени норми, престъпва-
нето на границите на нормалното, отиването отвъд морално и правно прием-
ливото, разтърсващото моралната чувствителност на преобладаващата част 
от гражданите. В повечето случаи това става чрез информация, накърняваща 
образа, взривяваща репутацията на определени публични лица.

Именно затова в епохата на обществата, основани на знанието, и при свръх-
конкуренцията репутацията, имиджът стават ключови за успеха на отделните 
субекти – политици, партии, бизнес, държави и пр. Публичното пространство е 
запълвано активно с позитивен и негативен пиар на различни субекти, с бран-
дове, с „незрим капитал“ и това също участва в неговата трансформация отвъд 
особеностите, характерни за него в модерната епоха. Така се създават предпос-
тавки за възход на феномена „култура на скандала“ и на манипулацията чрез 
образи, които не просто заместват все по-активно реалността, а са активен ин-
струмент за въздействието върху нея и за промяната й.

 В САЩ, където публичната сфера е най-интензивна и най-рано и бързо 
се развива през последния век, се смята, че аферата Уотъргейт и Виетнамска-
та война поставят началото на нова епоха, в която скандалът става основен 
механизъм за функционирането на публичното пространство и медиите се 
нуждаят от него, за да могат да съществуват, така както всяко живо същество 
се нуждае от слънцето и въздуха. Преди 70-те години на ХХ век в развитите де-
мокрации основните медии не се нахвърлят така настървено върху недостатъ-
ците и грешките на управляващите. Информационната епоха промени нещата 
и навсякъде прегрешенията, негативните страни и публичният скандал са се 
превърнали в част от всекидневния живот на съвременните демокрации. При 
това в повечето случаи трудно може предварително да се каже коя история ще 
се превърне в скандал, още повече че нерядко той възниква като че ли от не-
значителен факт и „от мухата се прави слон“. Във всеки случай обаче скандалът 
винаги предполага „изкупителна жертва“ и създава повишени очаквания за 
промяна, видимост на потребност от „ново начало“, „нов етап“, „нова епоха“.

Интернет също подхранва сензационността във възприятието на об-
ществото, тъй като хората сега имат мигновен достъп до новини и мнения 
и при заливащия ни огромен поток от информация скандалът се превръща 
в основен инструмент за увеличаване на потреблението на една или друга 
информация. Това промени и обществените възприятия – гражданите вече 
възприемат политиците и държавниците като фигури, които непрекъснато 
генерират скандали; представата, че всеки има „скелети в гардероба“, които 
могат да бъдат извадени наяве, е повсеместна. Вторият мандат на предишния 
американски президент Клинтън бе низ от скандали – от историята с Мо-
ника Люински до атаките „Уайтуотър“ за финансови злоупотреби. Същото 
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се получи и с наследника му Джордж Буш. Затова се смята, че една от де-
финициите на съвременните политически култури е „култура на скандала“ 9. 
При все по-нарастващата медийна конкуренция и двадесет и четири часо-
вите информационни емисии изглежда, че тази култура има все по-голямо 
бъдеще. Популярна е дори идеята, че в крайна сметка скандалът е от полза за 
политика, защото го прави разпознаваем сред всички останали. Смята се, че 
след като определени хора престанат да ни шокират с поведението си, стават 
безинтересни. Вярно е обаче, че в резултат на скандалите навсякъде растат 
общественото недоверие в публичната власт и цинизмът. Политици и изоб-
що публични фигури са принудени да се приспособяват към тази ситуация 
и да овладяват основните тънкости на „културата на скандала“, да търсят от-
говори на въпроси как да се разграничи мнимият от истинския, малко опас-
ният от много опасния скандал, кой от тях измества реалния дневен ред на 
обществото и кой всъщност е основен за добрата политика. Налага се те да 
го възприемат като неизбежно зло, на което трябва освен да се научат да ре-
агират адекватно, и да го използват за свои цели.

3. Културата на порнофикацията

Развитието на модерната публична сфера през ХІХ и първата половина 
на ХХ век в много отношения следва културни характеристики, произтича-
щи от протестантската етика и викторианската епоха, в които сексуалността 
не присъства в публичното пространство и е затворена изцяло в интимната 
сфера. Това е пространството, създаващо социалните предпоставки за фрой-
дистката схема, в която „То“ – публичните табута, външната цензура, потис-
кат сексуалността, прогонват я в сферата на подсъзнателното. По подобен 
начин се развива и публичната сфера на социализма, която в началния етап 
на развитието си следва аскетизма на културните възприятия на ранната мо-
дернизация. Сексуалните намеци, език, проявления са в сферата на непри-
личното, което е допустимо само в неформалната комуникация.

Всичко това започва да се променя след 60-те години на ХХ век с възхода 
на консумативната култура и ляворадикалните бунтове в развитите западни 
страни паралелно с появата на новите комуникации и промяната на отноше-
нието между публично и частно. Все повече онова, което е изглеждало непри-
лично, срамно, вулгарно, просташко, нецензурно и поради това неприемливо 
за публичната сфера, започва да нахлува в една или друга степен в нея както 
чрез медиите, така и чрез масовата култура.

Появява се феномен, характеризиран като „порнофикация на публична-
та сфера“. Въвелият това понятие Джим Слиипър в своята статия „Отвъд по-
топа от порнография, една консервативна трансформация“ отбелязва как съ-
временният човек живее в своеобразна „еротична империя“, която го гледа от 
всеки билборд за бельо, от реклами, предлагащи лекарства срещу дисфункция 
на ерекцията, от постъри за поредното еротично шоу в поредния еротик бар 
и чрез всякакви образи на кабелните телевизии, нахлуващи в нашия живот. 
„Порнификацията на публичната сфера и наративи е еротично-позорен екви-
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валент на пасивното пушене, тя не е така неприятна, както хвърлянето на чове-
ка в преследване на печалба и пазарен дял. Не я наричайте свобода на словото; 
не става дума за чувствителни неща, които се цензурират. Не става дума за 
художествено изкуство, политика или мнения на съгражданите. Единственото 
социално послание в тези цинични подкани е: „Нашата компания може да зао-
биколи твоя мозък и сърце и да мине през твоите ерогенни зони и вътрешнос-
ти, за да стигне директно до твоя портфейл. Нищо лично, впрочем“ 10.

Тази тенденция се опира на радикални промени в сексуалната етика, 
свалящи предходни социални табута и регулатори, превръщащи тази сфера 
изцяло в проблем на личен избор и на лични права, в които обществото не 
следва да се меси. В общества със силни консервативни и религиозни тради-
ции тази нагласа среща реакцията на социални и политически сили, които 
превръщат в ключов политически проблем семейните ценности и укрепва-
нето на семейните общности. Някои от по-ярките проявления на порнофи-
кацията са следните.

Първо. В света на консумативната култура голото тяло и еротиката са 
сред най-силните рекламни въздействия. Множество класически вече про-
учвания в областта на психологията на рекламата показват, че реклами, кои-
то използват животни, деца или еротични послания, продават много повече 
продукти, отколкото използващите персонажи от анимационни филми или 
исторически фигури 11.

Второ. Отклоненото поведение в сексуалната сфера получава специално 
внимание от страна на медиите, а публичните фигури с такова поведение стават 
медийни звезди именно благодарение на демонстрирането му. Типичен пример 
у нас са водещите на телевизионни предавания Дим Дуков, Азис, Евгений Мин-
чев и пр. Те вече са образци на съответното демонстрирано поведение. Световна 
медийна новина, присъстваща в продължение на седмица сред водещите новини 
през април 2008 г. например, бе историята с австриец, който дълги години дър-
жал заключена дъщеря си в бункер и извършвал кръвосмешение с нея.

Трето. Специалното внимание и свръхдетайлите, с които в медиите се 
описват явления като проституция, педофилия, различни форми на сексуал-
но насилие. Те се превръщат във водещи новини, а описанията твърде често 
са своеобразни наръчници за поведение. Протича процес на порнофикация, 
вулгаризация, опростачване на езика. Изчезва представата за прилично и не-
прилично, евфемистично и натуралистично изразяване на едни и същи неща, 
свързани с човешката сексуалност. Креватните сцени се превръщат в неотме-
ним атрибут на киното. Азис, разказващ за гениталните си имплантанти, и 
неговият „семеен“ партньор Китаеца са основни фигури на телевизионния 
спектакъл на реалити шоуто. Табутата падат, границите между позволено и 
непозволено в повечето случаи са заличени.

Четвърто. Смята се, че ако до началото на епохата на телевизията сексу-
алните грехове на политиците не присъстват в медиите и там, където ги има, 
се споменават между другото от техните противници и от булевардните вест-
ници, от 60-те години на ХХ век те започват да привличат сериозните средства 
за масова информация и да оказват огромно влияние върху настроенията на 
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обществото 12. С нахлуването на медиите в личния живот на публичните фи-
гури през последните десетилетия сексуалните скандали стават неотменима 
част от политическия процес в много страни, раздуват се и са храна за медии-
те в почти целия свят – от САЩ и детайлно пресъздаваната история за отно-
шенията между президента Клинтън и неговата стажантка до Финландия, къ-
дето външният министър Илка Каневра е принуден да подаде оставка заради 
изпратените от него 200 sms-а на симпатична млада стриптийзьорка.

Пето. Порнофицира се и се еротизира феноменът „смешно“. Смешното 
в различни епохи е взривявало сексуални табута, но днес повече отвсякога 
банализираната сексуалност се превръща в негов център. Изчезването на усе-
щането за сакрално, изоставянето на традициите, обезверяването и дълбоко-
то разочарование на човека, включен в консумативната култура, трансфор-
мират радикално съдържанието на смеха и смешното. Днес „висша“ форма 
на хумор е, когато някой от водещите на забавни телевизионни предавания 
или от техните повтарящи се гости се съблече пред камерите 13. Така смехът на 
Калоянчев и Парцалев с огромното многообразие от ситуации и съдържания, 
в които е включен, заобикалящ границите на сексуалните табута, се заменя с 
вулгарния смях на Слави Трифонов, ориентиран главно към сексуалната сфе-
ра. На мястото на блестящия талант на освободения като че ли от сексуалност 
Чаплин идва повърхностността и неприличието на Бени Хил.

Всички тези тенденции взривно се разгръщат с интернет средата и с гло-
бализацията на телевизията, в които по същество липсва каквато и да е регу-
лация и се създава глобализирано лично пространство, като рязко се разши-
ряват възможностите за лични контакти и отношения. В уеб пространството 
има десетки български сайтове (elmaz.com, aha.bg, gepime.com, sladur.bg, flirt4e.
com, bgdate.com, mucunci.com, gotini.com, asl.bg, nasame.com, my.big.bg, chukni.
com, rozovo.com, gadje.bg, dasesresthtnem.com, bglove.co.nr), които събират огром-
на аудитория и ежедневно в тях се регистрират стотици българи, търсещи 
любовна връзка или приятелство. В най-големия от тях elmaz.com броят на 
регистрираните потребители в средата на 2007 г. е наближавал един милион, 
а във втория по големина aha.bg те са били около половин милион.

Наред с глобализираното лично пространство върви и глобализирано 
порнопространство. Проучванията на интернет аудиторията показват, че 
повече от половината файлове, които се свалят от него, са с порнографско 
съдържание. През 2007 г. близо 700 млн. души са посетили поне веднъж пор-
носайтове. Пийплметрични изследвания у нас показват, че през февруари и 
март 2008 г. 382 деца до 14 години са гледали порно всяка нощ по Тв 1000, 
„Стайс планитум“, ХХL и „Фрий Х“. Притежавайки измервателни машинки за 
гледане в около 2500 домакинства, пийплметричната агенция е установила, 
че предаванията по тези четири телевизии през този период са проследени 
от 4025 жени и 5807 мъже. Средно поне 158 000 души са гледали еротичен 
епизод по телевизия „Диема“ през март 2008 година 14.

Това, което по-рано се е възприемало като поквара, като порочност, сега 
в редица случаи може да стане инструмент за придобиване на популярност 
на един или друг представител на културата и на политиката и в крайна смет-
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ка да има своите пазарни ефекти. От Моника Люински до Азис се оказва, че 
порнофицираният скандал около тяхното име се превръща в пазарен про-
дукт, от който те се възползват. Това допълнително срива моралните стандар-
ти на обществото.

4. Културата на страха

В условията на пазарна конкуренция и свръхпредлагане на културни 
продукти се налага масова култура, разчитаща на чувството на тревога и 
страх у аудиторията. Предлага се нарастващо количество продукция, в цен-
търа на която стоят бедствия, опасности, катастрофи – любима храна за ки-
ното и медиите, за маркетинга на продуктите. Най-различни конкуриращи се 
групи в обществото се опитват да наложат своите идеи с помощта на страха. 
Политици, медии, компании, екологични организации непрекъснато излъч-
ват предупреждения за някакви предстоящи опасности, които не биха могли 
да се предотвратят, ако не се следва това, което те предлагат. Пиар стратегии-
те на различните партии в публичното пространство в много отношения са 
конкурентни модели за това какви предстоящи опасности се очакват, ако тех-
ният конкурент вземе или запази властта, и как всяка от тях ще ги предотвра-
ти, ако гражданите заложат на нея.

Страхът от старостта, от това, че ще напълнееш и няма да изглеждаш 
добре, че ще се разболееш от СПИН или от някоя друга болест, страхът от за-
губа на работа или на близки хора, страхът, че ще се случи нещо на децата ти, 
че ще бъдещ ограбен, че ще загубиш статуса си, че няма да успееш в някакво 
начинание, че предстоят глобално затопляне, финансови кризи и какво ли 
още не, са най-лесното средство за продажба на всяка продукция – от крем за 
лице и хранителни добавки до стоманени врати и камери за обезопасяване на 
жилището. Масовата манипулация чрез страх подхранва постоянно чувство 
за тревожност, обща страхова нагласа, откъсната от конкретни явления, съ-
бития, хора, която обаче много лесно се обвързва и идентифицира с едни или 
други конкретни неща и намира оправдание в тях. Така в много отношения 
страхът откъсва човека от непосредствения му опит и придава негативни 
значения на всякакви заобикалящи явления.

Когато медиите се борят за съществуване, много лесно сензацията, шо-
кът и особено страхът се превръщат в инструмент, чрез който те се опитват 
да завоюват аудитория. Добрата вест не се котира, печели се от новини – ко-
рупция, инфлация, скандал, убийство, нарушение, престъпление, бедствие, 
инфлация, поскъпване на стоки и услуги, негативна тенденция и пр. Те са на 
първите страници на вестниците и заемат челно място в информационните 
емисии. Така се появява феноменът „култура на страха“, проявяващ се в това, 
че публичната сфера генерира страхове, които са непропорционални на рис-
ковете във всекидневния живот. Шокът, страхът се използват като маркетин-
гов инструмент за привличане на вниманието. Има разнообразни техники за 
сплашване – грижливо се подбират фактите и се оставят онези от тях, които 
изглеждат най-стряскащи; отделни социални събития се обобщават и обяс-
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няват като представящи доминираща тенденция; изопачават се статистика 
и бройки, стигматизират се определени социални групи. Затова неслучайно 
най-продавани са вестници с имена като „Шок“, „Супершок“, „Сензация“ и пр. 
Медиите стават увеличително стъкло, лупа, която лесно превръща единични 
факти в нещо масовидно, уголемява единични ужаси и страхове.

Това превръща думата „сигурност“ в една от най-важните за човека. И 
бизнесът, и маркетингът реагират светкавично, предлагайки в отговор на 
страха сигурност – „сигурно лекарство“, „безопасен секс“, „сигурно простран-
ство“, „безопасни храни“ и пр. В условията на глобализация се разгръща гло-
бален пазар на страха.

На практика обаче има нарастващо разминаване между реалност и 
представи за реалността, пораждано от механизмите на културата на стра-
ха – насажданите представи за престъпност, социално положение, бедност, 
тенденции на обществото противоречат на строгите академични данни. 
Така например национално представително социологическо изследване във 
Великобритания показва, че според две трети от британските граждани пре-
стъпността през предишните две години е нараснала, а според половината 
от тях това нарастване е „голямо“. Реалните данни обаче показват, че рискът 
да станеш жертва на престъпление е паднал с 40% след 1995 г. Грабежите са 
намалели с 39%, кражбите на коли – с 31%, насилието – с 24 процента. Меди-
ите и опозиционните партии обаче са склонни да говорят точно обратното, 
търсейки най-различни аргументи за това 15.

Подобна е тенденцията и у нас. В България има около 1800 престъпления 
на 100 хиляди души, докато например в Холандия те са 8000. Жертвите на пре-
стъпления в България са 1,2% годишно, а във Великобритания 7,4%, но масовите 
нагласи са, че у нас престъпността е по-висока от другите европей ски държави и 
продължава да нараства 16. Подобна е ситуацията и в САЩ – в средата на сегаш-
ното десетилетие 62% от запитаните отговарят, че са „напълно загубили надеж-
да“ за намаляване на престъпността, което е почти два пъти повече, отколкото в 
края на 80-те години, когато престъпността реално е по-голяма 17.

За появата на „културата на страха“ допринася и липсата на т.нар. пози-
тивни утопии след краха на социализма, на очакванията за по-добро бъде-
ще, които са носили идеологии като социалистическата и комунистическата. 
Хората вече не мечтаят за по-добро бъдеще. Вместо дебат за избор и промя-
на в обществото ние имаме визия на фатализъм и конформизъм, при които 
човекът има пасивна роля. Няма ориентация към бъдещето, а затвореност в 
настоящето – конформистка сетивност, стремяща се да управлява общество-
то тук и сега срещу страховете от бъдещето и липсата на комфорт от минало-
то 18. При липсата на надежда в бъдещето, на която да се опреш, несигурност-
та на настоящето носи със себе си засилен екзистенциален страх.

5. Културата на имиджа

Развитието на модерната публична сфера до 70-те години на ХХ век се 
основава на вестника и радиото; в центъра е предлагането на информация, 
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в която образът отсъства или играе второстепенна роля. Тогава именно въз-
никва представата за медиите като инструмент за предаване на информация, 
за представяне на събитията такива, каквито са. Това е публична сфера, в 
която взаимодействията са свързани с печатната и с вербалната култура на 
участниците.

Нещата започват да се променят с възхода на телевизията, особено от 
70-те години на ХХ век, когато тази култура постепенно започва да отстъпва 
пространство на възхождащата благодарение на електронните медии визуал-
на култура. Външният вид, телегеничността и фотогеничността, начинът, по 
който изглежда като образ едно или друго събитие, стават основна форма на 
предлагане на информация. Публичната сфера, която преди това се състои 
от милиони слушатели, все повече е заместена от пространство, в което до-
минират зрителите и в което човек може да получава информацията не само 
чрез едно, а чрез повече сетива едновременно. Тази нова сфера ангажира ком-
плексно основните възприятия на човека и изглежда много по-достоверна, 
създавайки виртуална имидж реалност, която започва да замества реалната 
среда на човека и да се превръща в основен фактор, задаващ норми и нагласи, 
чрез които се очаква той да възприема тази реална среда. Възникват по-лесно 
ефекти на идентификация с медийни фигури, перцептуална илюзия за съучас-
тие в събитията, за присъствие на мястото, където се развива действието.

С цифровите фотоапарати и с бързо нарастващите по брой камери за 
наблюдение, разположени навсякъде из градовете и булевардите, с възмож-
ността милиони хора да снимат всекиго и всичко с подръчния си мобилен 
апарат, както и с развитието на второто поколение интернет (web 2.0), особено 
на сайтове за обмен на фотографии като www.flickr.com и на клипове като www.
youtube.com, в центъра на правенето на медии застават образите. На мястото 
на предходната „Гутенбергова галактика“ идва културата на образите или на 
имиджите, където степента на субективност и емоционалност на възприятие-
то е много по-силна, независимо че виртуалната среда създава много по-силно 
усещане за реалност и за въздействие. При образната информация, особено 
с възможностите на съвременната техника, може да се конструира всякаква 
реалност и в нея реално и измислено, възможно и желано, съществуващо и 
несъществуващо са много по-трудно отличими, защото изглеждат в равна 
степен образно достоверни. Нещо повече, поради това че се нагажда към же-
ланията и страховете на потребителите, измислената образна реалност може 
да изглежда много по-достоверна от непосредствената емпирична реалност на 
човека и така да задава отправните точки на отношението му към нея. Затова 
и възможността за манипулация и вкарване на човешкия живот, възприятия, 
разбирания в света на измисленото, нереалното нарастват повече откогато и 
да било. При това проблемът вече не е само че основната част от потребява-
ната информация, функционираща в публичната сфера, е доставяна от теле-
визионния екран, пред който всекидневно средният гражданин прекарва по 
2–3 часа, а и в това, че всеки с дигитална камера и персонален компютър може 
да произвежда, променя, подменя, изопачава и разпространява в глобалното 
публично пространство всякакви образи. Така комуникацията в публичната 
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сфера все повече зависи от образи и жестикулации, а идващите поколения от-
делят повече време от предходните за консумация на продукти, които са израз 
на имидж културата, а не на печатното и писменото слово.

Възходът на пиара и маркетингът трансформират проблема „какво ще ка-
жат другите“ като инструмент за публичен неформален контрол в проблем на 
имиджите и имидж културата, където е важно как ще изглеждаш, а рекламата 
и пиарът стават ключови елементи за поддържане на добра репутация. В епо-
хата на обществата, основани на знание, и при свръхконкуренцията репутация-
та, имиджът са определящи за успеха на политици, партии, бизнес субекти, 
държави и пр. Затова и публичното пространство е запълвано активно с пози-
тивен и негативен пиар на различни субекти, с брандове, с „незрим капитал“ и 
това също участва в трансформацията на публичната сфера в постмодерните 
условия. Обществата са изправени пред ситуация, в която медийни псевдосъ-
бития изместват реалния живот, а изграждането на персонален имидж в пуб-
личната сфера измества потребността да се формират реални добродетели.

6. Културата на забавлението (развлечението, шоуто)

Ако при културата на страха един продукт се продава благодарение на 
предизвикване на усещане за страх, при културата на развлечението на преден 
план се извежда продажбата чрез въздействие върху желанията и надеждите, 
мечтите и нереалистичните очаквания на човека, чрез идентификацията му с 
красиви, успели, печелещи знаменитости или шоу образи. Утвърждаването на 
осемчасовия работен ден през модерната епоха и възходът на консумативния 
тип капитализъм трансформират традиционната етика на труда и превръщат 
потреблението и свързаните с него удовлетворение, забавление, развлечение 
в център на увеличаващото се свободно време. Забавлението приема много 
форми, но медиите стават основен техен инструмент, чрез който те достигат 
до индивидуалните потребители. Дори класификационно се оформят поня-
тия като „медийна и развлекателна индустрия“. За това допринася във висока 
степен възходът на телевизията и изобщо на технологиите за възпроизвод-
ство на образи, чрез които се съчетават телевизия и кино и филмите са воде-
щи в съдържанието на голяма част от телевизионните канали.

Публичната сфера, която действа съобразно с логиката на националните 
и глобалните пазари, функционира в синхрон с консумативния тип стандар-
ти и поведение. Нещо се продава в степента, в която може да предизвика 
силни усещания, да развлича, да разсмива, да освобождава от напрежение, 
да вкарва човека в някакъв мечтан или желан свят от красиви неща и хора, 
които липсват в реалния му живот. Така „сапуненият сериал“, рок или поп-
фолк концертът, телевизионната игра, комедията, в която зад кадър някой 
непрекъснато се смее, постоянните рекламни прекъсвания с предложения за 
нови и нови стоки и услуги, които биха направили живота ни по-добър, ста-
ват един от основните елементи на публичната сфера, формирайки мощната 
култура на забавлението.

Характеристиките на масовата развлекателна култура, насищаща пуб-
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личното пространство, започват да се пренасят и в други сфери. Шоу кул-
турата разделя публичната сфера на идоли и поклонници. Поклонникът се 
прекланя пред идола, готов е да възпроизведе всяка външна характеристика 
на неговото поведение. Избирателят, който в рационалните модели търси ня-
кого да представя интересите му, започва да се трансформира в поклонник 
или фен на звезда. От една страна, шоу звездите влизат в политиката и пече-
лят от шоу поведението си. Азис участва в предизборната кампания на БСП. 
Във всеки български парламент през последните две десетилетия присъст-
ват фигури от шоу бизнеса. Световният екшън герой Арнолд Шварценегер 
става губернатор на най-големия щат в САЩ. Италиански порнозвезди се 
кандидатират за депутати. Телевизионният говорител и второстепенен ар-
тист Роналд Рейгън става дори президент. От друга страна, политиците, за да 
спечелят избиратели, започват да превръщат своята кампания и публичното 
си поведение в своеобразно шоу и да участват в шоу продукции. На екрана 
те се държат не като интелектуалци или държавници, а като знаменитости 
от поп културата. През 1992 г. кандидатът за президент Бил Клинтън участва 
в популярно телешоу, свирейки на саксофон – инструмент, популярен сред 
чернокожите американци, за да спечели от техните културни пристрастия. 
Наследникът му Джордж Буш се появява сред публиката в телевизионната 
игра „Милион или нищо“, българските политици „гастролират“ в „Шоуто на 
Слави“, а Берлускони и Саркози стават президенти с политически стил, в кой-
то има елементи на шоу. Всъщност предизборните кампании като цяло на-
всякъде все повече приемат характеристики на шоу продукции.

7. Културата на насилието

Формално в съвременните високоразвити общества на либерална де-
мокрация физическото насилие е забранено от съществуващите правни и 
възпитателни системи. Опитите за такова насилие се санкционират. Множе-
ство граждански организации също бдят за спазването на нормите, възприе-
ти от цивилизацията. Дори физическото насилие над престъпник и заподоз-
рян е в разрез със съществуващите норми. Но прогонвано от правния мир, 
то шества във виртуалния свят, превръщайки се в симулакрум, който влияе 
и върху реалния свят.

Основен механизъм за тази цел стават публичната сфера и медиите, 
където всяко насилие, дори изолираното, се превръща във факт, достоен да 
заеме водещо място не само в криминалните хроники, а често и в челните 
заглавия и информации по медиите. От своя страна насилието, особено в 
неговата образна форма чрез телевизионния екран, чрез детските игри, чрез 
безбройните екшън герои, задава стандарти на поведение и в реалния свят. У 
нас основен медиен персонаж, който се превърна в главен герой на масовата 
литература през 90-те години на ХХ век и през следващото десетилетие, е 
мутрата, формираща модела на социален успех чрез способността за наси-
лие. В средата на 90-те години на ХХ век съставът „Гумени глави“ у нас пее: 
„Купих си днеска новата бата и исках да я изпробвам на някой в главата. В 
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училището гадно на чина си седях и новата бухалка под чина си държах. За-
почна тогава кошмарният час, за решителен бой вече бях готов аз. А новата 
даскалка се направи на тарикатка, разбих главата на тази скапана патка.“

Вярно е, че телевизионното насилие не може да се разглежда като един-
ствена и еднозначна причина за реалното насилие, защото взаимодейства с 
множество други фактори, които формират човека и от които зависи него-
вото поведение. Медиите не създават директно насилието, но те увеличават 
неговата значимост, превръщайки се в подсистема на обществото, която иг-
рае ролята на позитивна обратна връзка по отношение на реалните събития. 
Взаимодействайки си с други фактори, те усилват тяхната роля и в крайна 
сметка корелацията между реалното насилие и насилието в културно-инфор-
мационната сфера е силно позитивна 19.

През 1991 г. метаанализ на 28 изследвания на деца и юноши, подложени 
на медийно насилие и след това наблюдавани в социалните им взаимодей-
ствия, стига до заключението, че подобно насилие повишава агресивното по-
ведение към приятели, съученици и непознати 20. При друг метаанализ през 
1994 г. от 217 изследвания на въздействието на медийното насилие между 
1957 и 1990 г. се установява позитивна корелация между медийното и реално-
то насилие в 85% от случаите при деца и младежи от 6 до 21 години 21. Ефек-
тите са по-силни при онези от тях, които по други причини имат някакви 
предпоставки за агресивно поведение. Лонгитидунални изследвания в САЩ 
в продължение на 10–15 години също показват позитивна корелация между 
гледането на насилие по телевизията в детството и агресивното поведение 
след това на съответните възрастни хора 22.

Дигитализацията на комуникациите и достъпните мобилни технологии 
за заснемане на всяко насилие днес обаче водят до нови измерения на този 
проблем. Чрез мобилния телефон всеки акт на насилие навсякъде може да 
бъде записан и пуснат в публичното пространство. В българските училища, в 
които агресията през последните години нараства, това се превръща в мода. 
Медиите са взривявани от записи, на които ученици малтретират учителка 
със заплахи, обиди, псувни, блъскане. Заглавия от рода на „Тринайсетгодиш-
на наби учителката си в час по физическо“, „Седмокласник наръга съученик 
с джобното си ножче“, „Седемнайсетгодишен в Перник заколи съученик и го 
разфасова“, „Две непълнолетни момичета убиха своя съученичка в Пловдив“ 
са типични не само за ставащото в българските училища, а и за взаимодейс-
твието между медиите и културата на насилие. По данни от 2008 г. 8% от 
учениците в България са жертва на системно малтретиране в училище, а 4% 
са насилници 23. От една страна, концентрацията на информация за насилие 
и шоу култура на насилие в екшъни, трилъри, интернет игри, песни и дори 
в анимационни филми, влияе върху социализацията на младото поколение, 
тласка го към крайни форми на насилие. От друга страна, шумното оповес-
тяване в публичното пространство на тези прояви се превръща в допълните-
лен фактор за възхода на една виртуална култура на насилието, т.е. получава 
се силна позитивна обратна връзка.
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Това понятие по принцип е една от подкатегори-
ите на географското положение, която изяснява 

пространственото ситуиране на даден обект спря-
мо политически значими обекти. То е изключител-
но променливо във времето, тъй като в най-висока 
степен е подвластно на социално-политическите и 
икономическите процеси. Настъпват преобразува-
ния, които постоянно моделират геопространство-
то, рефлектирайки най-вече върху особеностите на 
геополитическото положение, с промяна на качест-
вата в неговите свойства – потенциалност, централ-
ност, дистанционност.

Тази статия има обзорен характер, представящ 
в генерализиран план особеностите на съвременно-
то геополитическо положение на България. Целта на 
изследването е насочена към определяне на общите 
рамки на българското геополитическо простран-
ство, които да дадат относително обективна пред-
става за неговото ситуиране на геополитическата 
карта. В този смисъл в статията е направен опит да 
се открои отчетливо функционалната зависимост 
на геополитическото положение на България в ди-
намичните процеси на геополитическата система, с 
относителна устойчивост във времето.

Мястото на България в геополитическата 
структура на света се обуславя от положението й 
спрямо Големите пространства, от геоикономичес-
ките и геокултурните особености на регионите, как-
то и от пространствената й близост до конфликт ни 
или нестабилни (наситени с етно-културно разно-
образие) региони. Геополитическият потенциал на 
България, съизмерим с детерминантите на терито-
рията (111 хил. км2), населението (7,5 млн. души) и 
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икономиката (БВП – 79 млрд. дол., съотнесен към паритета на покупателната 
способност), формира геопространство от нисък ранг както в глобален, така и 
в регионален аспект, което поставя страната ни в обсега на силна зависимост 
от външно влияние. България попада сред обектите на геополитическо въздей-
ствие от страна на други държави или съюзи, където функцията на реципиент 
на политическо влияние, а не на негов износител, е преобладаваща.

На микрониво положението на България в Югоизточна Европа я опре-
деля като съставна част от Балканския геополитически възел – субрегион, 
в който културното и етническото многообразие са с пословична извест-
ност. Полуостровът от дълго време е символ на нестабилност, изразяваща 
се в междуетническо напрежение и териториални претенции – причина за 
чести военни стълкновения. Представляващ преходна земя, контактна зона 
на взаимодействие между Изтока и Запада не само в геокултурен, а и в гео-
политически план, Балканският полуостров има важно геостратегическо по-
ложение за осъщест вяване на пряк контакт с Предна Азия и Близкия изток. 
Конфигурацията и положението му спрямо средиземните морета, Протоци-
те, долното течение на Дунав и най-кратките сухоземни пътища за Леванта 
обуславят функциите му на кръстопътна земя. Тя се намира в югоизточния 
ъгъл на Европа, в непосредствена близост до Мала Азия и Северна Африка. 
Тези географски особености на Балканския полуостров са причина за при-
вличане на вниманието на Великите сили, чиито съперничещи си интереси 
се проектират и наслояват сред балканските народи. Като се ръководят от ве-
ликодържавните си амбиции, влиянието им на Полуострова става неотменна 
характеристика, съпътстваща многообразието в отношенията на политичес-
ките субекти в него. М. Бъчваров [1] пояснява, че Великите сили, подвласт-
ни на интересите и иконографските си представи за региона, се ангажират 
твърде малко с отчитане на местните реалности. За сложността на геополи-
тическото положение на страните от Балканския полуостров особено точна 
характеристика дава М. Русев [9], като отбелязва, че тук се преплитат инте-
ресите на четири Големи пространства – Средна Европа (Германия), Евразия, 
Атлантизмът и Ислямският свят.

България заема централно положение на Балканския полуостров, с ши-
рок излаз на Черно море (378 км) и р. Дунав (470 км), които са естествен ре-
сурс, благоприятстващ икономическите, транспортните и културните връзки 
с други страни и региони. През територията й преминават важни сухоземни 
магистрални пътища (паневропейски коридори № 4, 9 и 10), свързващи За-
падна и Източна Европа с Близкия изток и Средиземноморието, както и раз-
клонение на газопровода от Русия за Югоизточна Европа за доставка на при-
роден газ за балканските страни. Но изградената пътна инфраструктура на 
България е с ниско качество, а реализацията на транспортни инфраструктур-
ни проекти е изключително ниска. Негативно влияние върху транспортно-
географското положение на страната днес оказва и политиката на съседните 
държави. От няколко десетилетия насам тя се характеризира с ориентация 
към изграждане и модернизиране на обиколни по отношение на България 
маршрути, включващи се към важните европейски магистрали. Това до голя-
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ма степен омаловажава цялостната геополитическа тежест на страната.
Върху особеностите на геополитическото положение на България вли-

яние оказва и близостта й до ключови елементи с геостратегическо значение 
и до т.нар. горещи точки, фокусиращи в себе си значителен геополитически 
заряд. В това отношение страната е в непосредствена близост до Босфора 
и Дарданелите, намиращи се под контрола на Турция, и в съседство с раз-
мирния район на Косово. Регионалните процеси, свързани със събитията в 
бивша Югославия (Косовската криза, югоембаргото и военната интервенция 
на САЩ), както и действията на Турция за ограничаване на пропускателния 
режим на Протоците водят до увеличаване не толкова на валоризацията на 
българското гео пространство, колкото на неговата геополитическа зависи-
мост от развиващите се там динамични промени.

В изчерпателен геополитически анализ, засягащ съвременното географ-
ско положение на България, С. Карастоянов и М. Русев [6] стигат до заключе-
ние, че геополитическото й положение има „огромно значение за социално-
икономическото развитие на страната... с потенциално високи възможности 
за нейното икономическо географско положение“. Неговият потенциал обаче 
до момента не е успешно реализиран. Предвид природоресурсната осигуре-
ност и транспортната „блокада“ на България от съседните страни геополити-
ческото й положение е със занижен залог за националното развитие. Освен 
това страната се намира в регион, определян като „геоикономическа пери-
ферия“ на Европа, където комуникационните (транспортни връзки, съобще-
ния) и стопанските потоци (външна търговия, инвестиции) са със сравнител-
но ниска наситеност. Според М. Бъчваров [2] територията на България няма 
качества на геостратегически ключ, каквито са Гибралтар, Протоците и дори 
Сърбия спрямо международни интереси и комуникации, което подлага на 
съмнение положението ни на важен кръстопът.

В геополитически аспект България, заедно с целия Балкански полуост-
ров, е част от Западния санитарен кордон (Балтийско-черноморски пояс от 
държави), който обхваща територията на Източна Европа. Това е зона на сме-
сено геополитическо влияние, разположена между Големите пространства на 
Германия (сега част от атлантическия Запад) и Русия (Евразия). Функционал-
ната роля на този кордон се свежда до възпрепятстване на евентуален съюз 
помежду им, който би нарушил баланса на геополитическото равновесие за 
сметка на трето Голямо пространство. Съгласно законите на геополитическа-
та наука страните, попадащи в пределите на санитарния кордон, са лишени 
от геополитическа самостоятелност. Външният фактор има решаващо значе-
ние във векторите на геополитическата им ориентация, той изменя в отделни 
периоди принадлежността им в цялостните пространствени конфигурации. 
Според М. Русев [8] най-типични представители на Западния санитарен кор-
дон са Финландия, Полша, Словакия, Румъния и България. Временната за-
висимост на тези страни от Русия и Средна Европа наслоява у тях различни 
стремежи за геополитическа (не)привързаност, от които често се възполз-
ва друга геополитическа сила. В различни периоди това са Великобритания, 
Франция, САЩ.
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След разпадането на социалистическата система и включването на Из-
точна Европа в геополитическото пространство на Запада санитарният кор-
дон се измества пò на изток. Той се разширява, включвайки и бившите съ-
ветски републики, но вече се изразява в съперничество между самия Запад и 
Евразия (Русия). В същото време имплантиралите се в структурите на НАТО 
и ЕС бивши съветски сателити, включително и България, продължават да бъ-
дат регион на особен интерес от страна на Русия. Макар Обединена Европа да 
представлява политическо единство под егидата на атлантизма, икономичес-
кото, в известна степен културното и особено психологическото разделение 
между съществувалите доскоро две части на континента се открояват и сега. 
Това дава основание да се смята, че Източна Европа продължава да бъде ре-
гион със специфични характеристики на санитарен кордон. Включването му 
в геополитическия обхват на Запада е закономерен акт, обясняващ се с побе-
дата му над СССР в половинвековната глабална конкуренция. Познавайки 
геополитическата история на страните от санитарния кордон обаче, можем 
да предположим, че регионът трудно може завинаги да бъде „бетониран“ в 
руслото на атлантизма. Твърдите позиции на Русия в санитарния кордон, от 
друга страна, са ограничени, но маркират присъствието й. Притежаването 
на Калининградска област и силното й геополитическо влияние в Беларус, 
Източна Украйна, Крим, Приднестровието, Абхазия и Южна Осетия са инди-
катори и днес за наличие на руска (евразийска) зона на влияние, запазваща 
функциите й за потенциално въздействие върху пространството на целия 
санитарен кордон. Активизацията на руското влияние остава вероятна при 
евен туално отслабване на американските позиции в Европа или при хипо-
тетичен вътреш нополитически катаклизъм сред страните от Европейския 
съюз, който да попречи на по-нататъшната европейска интеграция, отслаб-
вайки по този начин и влиянието на атлантизма на изток. Във връзка с това, 
без да правя елементарни геополитически прогнози, само ще отбележа, че в 
тази организация вече бе възпрепятствано приемането на единна конститу-
ция, проблемно остава също и формирането на обща външна, отбранителна 
и валутна политика.

Геополитическата история на България от Освобождението насам след-
ва периодична пространствена привързаност по отношение на Евразия (Ру-
сия, СССР) и Средна Европа (Германия, Австро-Унгария). Макар никога да 
не влиза в политико-географските им граници, подобно на страните от Цен-
трална Европа, силната зависимост на България в различни периоди от тези 
две геополитически сили я превръща в пространствен проводник на техните 
интереси. От своя страна, преследвайки целите за реализация на национал-
ния интерес, българската политика е в непрекъснато търсене на тесен съюз 
както с Русия, така и с Германия. Сега тази геополитическа привързаност се 
изразява с цялостната съвременна ориентация на България към западното 
геополитическо пространство.

Според Е. Казаков [5] източно-западната традиция на геополитическо 
влияние върху България се проектира и във вътрешнополитическия модел 
на партийните организации. В направен политико-исторически преглед на 
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развитието на българските партии, разгледани във връзка с позицията им 
относно конкретни геополитически събития, авторът достига до генерали-
зираната им подялба на прорусофилски и прогерманофилски или русофоб-
ски (наследени днес от проатлантическите). Освен че потвърждава тяхната 
приемственост и сега, той твърди, че еволюцията им в българската политика 
намира конкретен израз в промяната на съотношението на геополитическите 
сили в Европа. Тоест в днешния период на относителна геополитическа сла-
бост на Русия в Европа е съвсем разбираема тенденцията към преобладаване 
на прозападни (проатлантически) политически партии в българския поли-
тически живот. В този план дори традиционно отстояващата прорусофилс-
ка геополитическа линия БСП през последните години в значителна степен 
също демонстрира проатлантически геополитически пристрастия.

Въздействието на ислямския свят, макар и ограничено, след рухване-
то на междублоковото противостоене има своите импулси на активизация. 
„Отварянето на границите“ способства за нарастване на икономическото и 
културното влияние на Турция – страна, определяна като един от лидерите 
на мюсюлманската общност, но същевременно идентифицираща се и с при-
надлежността си към атлантическия Запад. Наличието на около милион ет-
нически турци в България е фактор, който генерира особено отношение на 
привързаност на южния ни съсед към тях. Показателни за това са фактите, 
свързани с политическата подкрепа, културното сътрудничество и инвести-
ционната политика на Турция в икономиката на България, насочена предим-
но към районите с турско население.

Съвременното геополитическо положение на страната се влияе пряко 
от членството й в организационните структури на Европейския съюз и на 
НАТО, което я поставя в обсега на атлантизма. Съвкупното западно влияние 
се проявява във всички сфери на обществения живот, чието продължително 
въздействие се гарантира и от официалния държавен външнополитически 
курс. Той е насочен към задълбочена социално-икономическа интеграция 
със страните от ЕС и Северноатлантическия алианс.

От друга страна, влиянието на Евразия продължава да бъде многоас-
пектно и поради силните исторически (респективно икономически) връзки, 
и поради културната близост, които поставят България в рамките на Славян-
ско-православната цивилизация. Връзките ни с Евразия в рамките на геокул-
турното сходство се проявяват с още една особеност от етногенетичен ха-
рактер. Спецификата на българското геопространство, по подобие на Русия, 
макар мащабът да не позволява да се правят съвсем коректни геополитичес-
ки сравнения, наподобява евразийската природа. Не само защото България 
се намира на контактната зона между Изтока и Запада, като съчетава техни 
елементи в същността и поведението си, а и защото един от основните ет-
нически субстрати, участвали във формирането на съвременния български 
етнос – прабългарите, има азиатски произход. Тоест гумильовският славя-
но-тюркски синтез за Русия [вж. 3] е може би аналогичен и за България с 
всички произтичащи от това грубо сравнение геополитически обстоятелст-
ва. Изобщо цялостната ни геокултурна детерминанта оказва мощно влияние 
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както върху вътрешната политика, така и върху международните отношения 
на страната. Българският културно-генетичен код се характеризира с непре-
станно проявяващи се връзки с Евразия, чиято сила на въздействие в отдел-
ни периоди се оказва решаваща за нашето място в пространствените коорди-
нати на глобалната политическа система.

От трета страна, след обединението на Германия стартира своеобразен 
ренесанс на „източната й политика“, която се изразява в особено отношение 
на геополитическа привързаност към пространството на Средна Европа. 
Най-ярко доказателство за това е водещото й място в националните иконо-
мики на тези страни (инвестиции и външна търговия), включително и на 
България. Възраждането на концепцията за Средна Европа (Mitteleuropa), до-
минирана от Германия, макар и в хипотетичен вариант (тъй като Германия се 
намира под глобална геополитическа зависимост от САЩ), неминуемо засяга 
и нашата страна.

В съвременните условия важно значение за определяне на геополитичес-
кото положение има неговото геоикономическо изражение. Един от главните 
аспекти в това отношение е регионалната структура на външната търговия, 
показваща генерализираната пространствена рамка на икономическата ори-
ентация. Сега България е под силната зависимост на европейския пазар, на 
чийто регион се пада половината (50,1%) от външнотърговския й стокообмен. 
Отсъствието на митнически прегради и наличието на редица общоприети 
стопански споразумения в него оказват широко влияние върху националната 
ни търговия. Главни търговски партньори на България от няколко години 
са Германия (11,3%) и Италия (9,3%), с които двустранното икономическо 
сътрудничество е най-динамично. Мястото на страната в европейското гео-
икономическо пространство обаче, с оглед на структурата на стокообмена, 
конкурентоспособността на икономиката, отрицателното търговско салдо 
и количеството на привлечените инвестиции, разкрива функционалната ни 
роля най-вече на пазарна периферия.

Регионална структура на външнотърговския стокообмен на България 
за периода 2001–2006 г. (в %)

Регион
Година

2001 2002 2003 2004 2005 2006
ЕС 51,6 52,5 52,4 55,8 52,4 50,1
ОНД 16,3 12,4 11,9 12,3 14,0  4,8
Азия  3,7  4,3  5,5  8,2  8,5  9,2
НАФТА      3,2  2,7
Лат. Америка  1,8  1,9  2,1  2,7  2,8  3,5
Африка  0,4  0,3  0,2  0,8  1,1  0,7
Араб. страни  1,6  1,6  1,4  1,5  1,5  1,2
Балкани 19,0 20,3 22,0 22,4 22,9 24,0

Съставено по данни на Министерството на икономиката и енергетиката на Р. България 
– htpp://www.mi.government.bg/
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Десетте водещи страни в търговския стокообмен 

на България за 2006 г. (в млн. щ. д.)

Място Страна Стокообмен
Относителен дял в общата 

структура (в %)
1 Германия 4,291 11,3
2 Русия 4,142 11,0
3 Италия 3,507  9,3
4 Турция 3,078  8,1
5 Гърция 2,040  6,5
6 Франция 1,557  4,1
7 Румъния 1,457  3,9
8 Китай 1,019  2,7
9 САЩ 0,865  2,3

10 Испания 0,861  2,3

Източник: http://www.mi.government.bg/

Геоикономическото влияние на евразийския регион (14,8%) върху Бъл-
гария се дължи основно на нейната зависимост от енергийните ресурси на 
Русия. Руският дял във външната търговия е 11%, на второ място след Гер-
мания, но в общата структура на вноса е на първо място със 17,2 процен-
та. Външнотър гов ският оборот с Русия само за последните 3 години се е 
увеличил повече от два пъти, а за 2006 спрямо 2005 г. надминава 38 про-
цента. Енергоносителите (природен газ, нефт, ядрено гориво и въглища), 
съставляващи повече от 90% от стоковия внос на България от Русия, обра-
зуват огромен външнотърговски дефицит (3,7 млрд. дол.), който ни поставя 
в позицията на постоянен търговски клиент. Събитията през последните 
години показват, че руското икономическо влияние като цяло нараства пре-
димно в дейности, свързани със суровинно-енергийния сектор. Днешна Ру-
сия, чиято геоикономическа политика е насочена към укрепване на ролята 
й на енергийна свръхдържава в света (официално провъзгласена стратегия 
от руския президент В. Путин през 2005 г.), има пряка рефлексия и върху 
България. Показателен факт са преобладаващите руски инвестиции в неф-
тената промишленост на страната (около 500 млн. дол.) под управлението 
на руска ТНК („Лукойл“). Трайните интереси на Русия в енергийния сектор 
са в синхрон с провежданата в това отношение целенасочена геополити-
ческа линия. В края на 2006 г. чрез подписан договор стана ясно, че строе-
жът на АЕЦ „Белене“ ще се осъществи от руска компания („Атомстройекс-
порт“). За България това е мегапроект с геополитическа значимост, с който 
се прокарва, макар и силно концентрирано, технологическото влияние на 
Русия. В началото на 2007 г., след дългогодишни преговори, бе утвърден 
(от Русия, България и Гърция) и проектът за изграждане на нефтопровода 
Бургас–Александруполис. Функцията му на пряк конкурент на лансирания 
от САЩ Баку–Джейхан дава контранастъпление на руската геостратегия в 
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Югоизточна Европа, като обвързва и България. Енергийната геополитика 
на Русия в Южна Европа пряко засяга страната ни и с още един проект – за 
транспортиране на енергоресурси (газопроводът „Южен поток“ от Русия 
към Италия). Той е руският геополитически отговор на проамериканската 
геостратегия (проектът НАБУКО) за ограничаване на руския монопол на 
европейския енергиен пазар. С пускането на съоръженията в експлоатация 
България може да стане важен елемент за руската геополитика с потенци-
ална вероятност да се превърне в енергиен разпределителен център на Бал-
каните. Осигурявайки транспортирането на руския нефт и газ към Среди-
земно море, като се заобикалят Протоците, енергийната инфраструктура на 
наша територия създава реална среда за възвръщане на многоаспектното 
руско геополитическо влияние в България и на Балканите.

Сред балканските страни е важно да се отбележи търговският ни сто-
кообмен с Турция, на която се падат 8,1 процента. Политико-географското 
ни съседство от първи ранг, икономическите постижения на Турция през 
последните две-три десетилетия и големият й вътрешен пазар са главни 
предпоставки за нарасналото й влияние у нас. Другите геоикономически 
региони – Азия, Африка, Латинска Америка и НАФТА, предвид ниския им 
дял във външната ни търговия, не оказват съществено въздействие на гео-
икономическото положение на страната.

За цялостно разбиране на положението на България в глобалната ге-
ополитическа структура могат да послужат количествените показатели на 
дипломатическите мисии. Според В. Колосов и Р. Туровский [7] проследява-
нето на географ ската конфигурация на външнополитическите визити дава 
отчетлива представа за стабилността на външнополитическите връзки и 
геополитическата ориентация на всяка страна. Периодичните количествени 
натрупвания от реализираните дипломатически визити позволяват разкри-
ване на качествените измерения в геополитическото положение. Не винаги 
обаче техният брой и честота са подвластни на преки геополитически от-
ношения, поради което стойностите в получените резултати не би трябвало 
да се абсолютизират.

В общ геополитически план географското разпределение на политичес-
ките визити през последните години ясно показва прозападната ориентация 
на България, особено що се отнася до визити, пряко обвързани с участието 
ни в структурите на НАТО и ЕС. Външнополитическата дейност, разгледана 
по страни обаче (двустранната дипломатическа активност), откроява друга 
реалност – непрекъсната работа за поддържане и на източен (евразийски) 
външнополитически вектор. От всестранните междудържавни посещения 
водещо значение имат посещенията на висшите държавни лидери – прези-
дент, министър-предсе дател и министър на външните работи, които показват 
интензитета и качеството на политическото общуване.

От особено значение за определяне на представите за съвременната гео-
политическа обвързаност на България е проследяването на географията на 
политическите визити за последните пет години на държавите, които й оказ-
ват най-силно съвкупно геополитическо (геоикономическо, геокултурно) 
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влияние – САЩ, Русия, Германия, Италия, Турция. От тяхното многоаспектно 
въздействие зависи на практика устойчивостта на българската многовектор-
на външнополитическа дей ност.

География на двустранните политически визити на България с Русия, Германия, 
САЩ, Турция и Италия (2001–2006 г.)

Равнище
Страна

Русия Германия САЩ Турция Италия

От бълг. 
страна

От руска 
страна

От бълг. 
страна

От немска 
страна

От бълг. 
страна

От амер. 
страна

От бълг. 
страна

От турска 
страна

От бълг. 
страна

От итал. 
страна

Президент 6 1 3 2 1 1 2 1

Министър- 
председател 1 1 4 2 4 2 2 7 1

Министър 
на МВнР 5 4 3 1 13 3 1 2 2 1

Сумарно 12 6 10 3 19 3 4 5 11 3

Общо 18 13 22 9 14

Съставено по данни на Министерството на външните работи на Р. България
нtpp://www.mfa.government.bg/

В общия брой на разменените визити двустранните политически кон-
такти със САЩ имат относителен превес (общо 22), дължащ се най-вече 
на честите дипломатически гостувания на българските външни минист-
ри. Динамиката на тези посещения е тясно обвързана с участието на Бъл-
гария във военните операции в Афганистан и Ирак, както и с дейностите 
по подготовката за членство в НАТО. Само през 2003 г. българският вън-
шен министър посещава Съединените щати пет пъти, а в следващата 2004 
– годината на приемане на България в пакта, са осъществени три визити. 
На ниво президент и министър-председател са осъществени съответно 2 
и 4 визити, изцяло от българска страна. Американските дипломатически 
визити в България са само три посещения на държавния секретар през 
2002 и 2005 година.

Дипломатическите отношения с две от страните лидери на ЕС – Ита-
лия и Германия, заемащи съответно трето и четвърто място в деловата 
външнополитическа активност на България, имат структура на визитите, 
сходна с американската. Особеност в отношенията с тях е по-големият 
брой междудържавни контакти на ниво министър-председател. Данните 
показват, че синхронност в двустранните визити се осъществява само с 
Турция, като единствено с нея България отчита отрицателно външнопо-
литическо салдо.
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В разглеждания обмен на визити с петте страни Русия е на второ мяс-
то (общо 18), но тя категорично води класацията в междупрезидентския 
диалог. От българска страна са осъществени общо 6 президентски посеще-
ния, като пиковата година е 2003, когато българският държавен глава по-
сещава Русия три пъти (включително и неофициална приятелска среща). 
Активизацията на междупрезидентските визити се стимулира главно от 
събитията по случай честването на 125-годишнината на Освобождението 
на България, когато е и визитата на руския президент у нас. Следващото 
му официално посещение беше в началото на тази година във връзка със 
130-годишнината на Освобождението. Българо-руската дипломация през 
2003 г. разширява своята дейност и чрез от криването на две нови българ-
ски консулства в Русия (в Екатерининбург и Новосибирск) във връзка с 
облекчаването на процедурите по издаване на визи за руски граждани. 
През следващите три години се забелязва повишена двустранна посеща-
емост на министрите на външните работи с размяна на общо 9 визити (5 
от българска и 4 от руска страна).

Русия е на първо място по общия брой на дипломатическите посещения 
на външни министри в България през този период. След нея се нареждат 
САЩ (3), Турция (2), Италия и Германия с по едно. Може да се констатира, 
че периодите на активна българо-американска дипломация (особено 2003 и 
2004 г.) съвпадат и с подема на българо-руските двустранни отношения. Сле-
дователно независимо от ключовите моменти, обвързващи ни официално в 
евро-атлантическите структури, евразийският вектор на българската външ-
на политика отбелязва повишена динамика.

През периода 2001–2005 г. Русия е лидер по отношение на общия брой 
(6) на официалните посещения на нейни висши държавни представители в 
България, изпреварвайки външнополитическата активност на останалите 
четири страни. Причината за интензитета на българо-руските визити има и 
геоикономическо обяснение, засягащо действията и целите на провежданата 
от Русия енергийна геополитическа линия в Европа. Свидетелство за това е 
проведената през септември 2006 г. тристранна среща между президентите 
на България, Гърция и Русия в Атина (подписване на договора за изграждане 
на нефтопровода Бургас–Александруполис), както и „енергийната“ визита на 
българския министър-председател в Москва през май 2007 г. За същия пе-
риод дипломатическите послания както от българска, така и от руска страна 
отбелязват изключително активизиране на двустранните отношения. Не се 
пропуска да се подчертае като подсилващ фактор духовната и културна бли-
зост между двата народа.

Динамиката в географията на политическите визити затвърждава пре-
ходността на геополитическото положение на България. Тоест, макар и в „пре-
гръдката“ на Запада, българската външна политика запазва функционалната 
си роля и по отношение на Изтока. България демонстрира желание за под-
държане на постоянен диалог с Русия независимо от членството си в западни 
геополитически структури. Вероятността за задълбочаване на българо-рус-
ките отношения остава съвсем реална в сегашния период на нормализиране 
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на обществено-културните връзки, потвърждаваща се от дейното участие 
на страната ни в геополитическите проекти на Русия. Необходимостта от 
провеждане на източна политическа линия като цяло все пак е резултат от 
съвкупното влияние, което фокусира географското положение на България. 
Това е факторът, от чиито особености зависи организацията на външнопо-
литическата дейност и който определя както насоките, така и действията на 
българ ската външна политика.

От направения анализ може да се констатира, че геополитическото по-
ложение на България е достатъчно сложно – резултат от разновекторното 
геополитическо (геоикономическо, геокултурно) влияние на външните сили. 
Днешното положение на страната с преобладаваща зависимост от Запада 
маркира главно общоустановената й пространствена ориентация в геополи-
тическата система. Логичната констатация, която следва от този факт, е, че 
България е подвластна на атлантизма и на глобалния еднополюсен модел; 
подчинена е на вестернизацията, а след откриването на американски военни 
бази у нас – и на военния хегемонизъм на САЩ. Това, разбира се, показва 
само синтезираното в сложната геополитическа система място на Бълга-
рия. Влиянието на други геополитически сили и най-вече на Русия е все още 
значително по-слабо, но е непрекъснато. Основните причини за неговата не-
престанна проява са географската близост и геокултурната принадлежност 
на България към Евразия. В различни периоди съвкупното влияние на Евра-
зия и произтичащите от него геополитически връзки се оказват решаващи 
за руското надмощие у нас. От българска страна те стимулират и традици-
онно проявяващия се евразийски вектор на българската външна политика, 
ориентиран към сближение с Русия. Именно културният фундамент, твърди 
руският геополитик Д. Замятин [4], се възприема като най-важната съставка 
в структурата на геополитическото пространство, от която зависи неговата 
устойчивост във времето. Придържайки се към подобна теза, „относително 
постоянното“ място на България в пространствено-времевия континуум я 
поставя по-скоро в рамките на Евразия. Доколко обаче българската външна 
политика би се утвърдила като културно обусловена зависи както от проце-
сите на геополитическо възраждане на Русия, така и от тенденциите, засяга-
щи отслабването на Запада.
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Новата класова структура на съвременното бъл-
гарско общество е огромна тема. Тя е свързана 

с реалната структура на обществото, защото когато 
говорим за слоеве и класи, всъщност става дума за 
хората – за групирането им в общности, за общест-
вените отношения между тях, за неравенствата и 
привилегиите, за мобилността и житейските шан-
сове. Всичко друго е някаква форма на функциони-
ране, на институции и формализирани структури, 
на закони и бюрократични механизми.

Какво става със социално-класовата, или със 
социално-общностната, или с професионално-общ-
ност ната, или с класово-стратификационната струк-
тура на обществото в условията на глобализация, 
от 1990 г. насам? Частен случай е какво стана с кла-
совата и стратификационната структура на Бълга-
рия в хода на прехода и в резултат от него.

Обществото на средната класа

Нека първо очертаем стратификационния про-
фил на едно богато западно общество с устойчива 
държавност и нация-за-себе си1. Това всъщност е 
идеалът за стратификационен профил. Бил е реал-
ност в средно големите европейски държави2 през 
60-те–80-те години, все още е реалност в скандинав-
ските държави и в някои специални държави като 
Швейцария, Белгия, Холандия. Това са общества с 
балансирана структура, с доминиране на средните 
класи, с елити и низини, между които няма поля-
ризация. Сега се съпоставяме с този идеал – първо, 
идеологически, и второ, носталгично.

Елитите са ясно обособен слой, с всички ос-
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новни компоненти – капиталово-икономически, политически и държавни-
чески, на науката и изкуствата, на медиите и шоу бизнеса, на образованието 
и здравеопазването, традиционни и нови елити. Става дума общо за голяма 
обществена прослойка от порядъка на 15 процента.

Важно е, че сред елитите доминират демократични публични традиции 
и норми на поведение, както и изявено национално достойнство и отговор-
ност. Действат данъчни и граждански механизми за възпиране на този елит 
да се олигархизира, възпира се олигархизирането като риск за държавата и 
обществото.

В такива държави елитите не изневеряват на своята обществена роля 
да бъдат лидери на нацията и да се грижат за нейните специфични интереси, 
както и да бъдат граждански радетели за устойчива държавност, за държавен 
суверенитет и достойнство. В това си измерение елитите съхраняват своята 
морална обществена и държавническа характеристика. Не се трансформират 
в елити от тип „транзитни пътници“ или в местна клиентела на глобални ели-
ти, а остават в достатъчна степен във функцията си на национален елит.

Средната класа е в порядъка на 40–50%, доминира като граждански и 
професионални общности. Устойчива е в личностен и семеен, в поколенски 
и социален, в професионален и статусен план. Активна е политически, с кон-
сервативна доминанта. Стабилизира политическата система, като в същото 
време е отворена за нововъведения, но умерено, винаги с малки и премерени 
стъпки. В този смисъл средната класа дава стабилност и на самото разви-
тие, като предпазва от екстремизъм и волунтаризъм. Заедно с това средната 
класа е масовият граждански носител на демократичността при отстояване 
на принципа за граждански свободи и права на личността, има смелост да 
се противопоставя открито и упорито на посегателства върху демократич-
ността и свободите в обществото. Изобщо това е гражданската зона, особено 
високите и средните слоеве (на средната класа), които в най-голяма степен са 
носители на свободата и са радетели за нея. Нито елитите, нито по-ниските 
слоеве имат интереса, манталитета и смелостта да отстояват свободата така, 
както средната класа.

Високата средна класа е с изключително голям обществен престиж. Пре-
ди всичко на базата на своята експертна производителност, на високата си 
квалификация за решаване на специални обществени проблеми, на достойн-
ството на професиите и като социална прослойка, която концентрира знание-
то и културата, образоваността и експертността в държавата, в икономиката 
и в обществото като цяло. Именно високата и средната прослойка на сред-
ната класа демонстрират най-високите стандарти за качество на живот – не 
на материален стандарт на живот (тук елитите са водещи), а на качество на 
живот като по-широка и комплексна характеристика.

Ниската средна класа е стабилна в дребния си бизнес, в чиновническата 
си служба, в свободната си професия, за която има пазар и която носи доста-
тъчно добри доходи. Има стабилна жизнена перспектива не само за себе си, 
а и за поколенията напред. Има високо гражданско и национално самочув-
ствие. Поддържа сравнително висок материален стандарт – осезаемо висок 
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спрямо ниските класи и самолюбуващо се висок спрямо средните и ниски-
те класи в по-бедните държави. Стабилността и самоувереността на ниската 
средна класа е масовата гражданска спирачка пред елементарни политически 
популисти и манипулатори. Последните имат шанс само при дестабилизира-
не именно на ниската средна класа.

Като цяло средната класа в най-голяма степен е носител на гражданската 
ценност „труд“, на стремежа към жизнен просперитет чрез труд и професи-
онална кариера. Още и на предаването на тази ценност към младите поколе-
ния и унаследяването на специалните професионални позиции, на трудовите 
качества, на производителния принцип във философията на живота изобщо. 
В това си измерение средната класа има изключителна роля за нормалното 
развитие на обществото. Нито при елитите, нито при ниските класи трудът е 
върхова ценност.

При елитите – тъй като при тях доминират ценностите „власт“ и „бо-
гатство“, „публичен престиж“ и „светски живот“. Тук позицията е по-важна 
от личните качества. Заемането и удържането на висока позиция невинаги 
става заради притежаване на лични качества и достойнства. Заемането и 
удържането на висока позиция невинаги става поради труд, професионални 
таланти, делови постижения. В този смисъл е и социологическото понятие 
„статусна несъвместимост“.

При ниските класи трудът също е ерозирана ценност. Първо, защото сред 
тях в голяма част от случаите работата е нещо отчуждено и инструментално, 
работи се заради парите, заради оцеляването, заради семейна и друга принуда. 
И второ, защото безработицата и несигурността са големи, както и принудата 
да се мигрира в търсене на работа, да се ходи на гурбет – сега на това се казва 
да станеш гастарбайтер. И още, поради нуждата да се работи нещо, което не 
е по придобитата специалност и занаят, което е далеч под интелектуалното 
равнище на човека, нископрестижно е и уронва достойнството.

Ниските класи в богатите западни общества са голям процент (30–40%), 
но те не са в тежест на обществото като цяло. Обратно, ниските работнически, 
земеделски и чиновнически прослойки и общности в огромното си мнозин-
ство са работещи и достатъчно производителни, социализирани и интегри-
рани, уважаващи институциите на властта и на гражданското съжителство. 
Огромната част от тях са образовани над гражданския минимум за нормал-
ност – основно и средно образование, базово общо или професионално3.

Преобладаващата част от ниските класи са в зоната на относителната 
бедност, но не затъват в дълбока мизерия, а обратно – имат малка „дълбочина 
на бедност“. Близо са до границата на социалния минимум, далеч са над опас-
ната граница на жизнения минимум на оцеляването. Всъщност това са низо-
ви прослойки и общности, които имат достатъчно висок стандарт на живот, 
имат шанс да се преборват и за добро качество на живот, в перспектива могат 
да се движат към по-добро.

В сравнение с низовите класи и дори с голяма част от средните класи 
в по-бедни страни тези прослойки имат висок стандарт, съизмерват се и 
черпят високо самочувствие, чрез пътувания и почивки в по-бедни страни 
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могат чувствително да повишат своя реален стандарт и качество на живот. 
Принадлежността на тези хора към авторитетна нация и силна икономика и 
държава самò по себе си до голяма степен компенсира относително ниското 
им класово самочувствие и статус. По тази линия тези хора допълнително 
биват приобщавани към своята нация и държава, чиято ценност е доминант-
на в мисленето и самооценките им. Материалната и класовата им бедност и 
неравенство се компенсират чрез националната им принадлежност, от която 
те черпят сила и чувство за превъзходство.

Последното бе от особена важност в предишния период при сравнява-
нето със социалистическите страни (60-те–80-те години), продължава и сега 
при сравняването с т.нар. нови демокрации. Това е една от причините за т.нар. 
обуржоазяване на манталитета на класическата работническа класа (по Маркс) 
в западните страни и за затъването им в консумативно самодоволство – според 
логиката на потребителското общество и неговата вещна масова култура.

В онзи идеализиран период на обществото на средната класа (60-те–80-
те години) всички основни социални прослойки и класи са се развивали с 
позитивно натрупване и перспектива – и елитите, и средните класи, включи-
телно ниската средна класа, и низовите прослойки на относителната бедност. 
Всички те са забогатявали в по-голяма или в по-малка степен, разширявали 
са жизненото си пространство и мобилност, потъвали са във все по-многооб-
разно и изкушаващо потребление, привиквали са към удобството и услугите, 
натрупвали са цивилизационно самодоволство и високомерие.

Нарастване на богатството на домакинствата
по основните децилни групи в САЩ – 50-те–70-те години

20%
най-богати

+ 94%
богатство

+ 101%
благосъстояние

+ 120%
матер. стандарт

20%
бедни

20%
най-бедни

Източник: По Габор Щайнгард. Световната война за благоденствие: 
новото разпределение на власт и богатство
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Това е реализираната „американска мечта“, по-общо това е практическо-
то основание за идеализиране на западните страни – дори бедните подобря-
ват положението си, субективно и те „забогатяват“ в сравнение с предишната 
си нищета.

Затова в този период тези западни държави са били с такава класова 
умиротвореност. Просто всички са били доволни, възприемали са общество-
то като благоприятно устроено за тях, а държавата като разумно и отговорно 
управлявана. Всички класови антагонизми са били в голяма степен омеко-
тени и компенсирани. Теорията за „потребителското общество“, което също 
става сякаш безкласово, е идеологическият венец на този период на всеобщо-
то благоденствие в западните страни.

Затова тамошната т.нар. работническа класа или това, което днес прили-
ча на работническа класа в Марксовия смисъл, не е революционна и не иска 
да сменя модела на обществото. Дори не е лява и често в реалната политика 
подкрепя десни формации и лидери. Затова тя е конформистка и реформист-
ка като идеологически и политически нагласи.

Доколкото има масова култура, ако се върнем към понятието на Маркузe 
за едноизмерния човек, това е и работническа класа, и нещо, приличащо на 
работническа класа, която принципно се деидеологизира и деполитизира. В 
условията на онова общество на високо и нарастващо потребление, на нараст-
ващ стандарт на живот, на национално и цивилизационно самолюбуване и 
високомерие спрямо останалите по-бедни народи класата действително се 
деидеологизира – удобството на бита поглъща политическото мислене. Това 
е една от двете основни причини за рязко свиване и на избирателната актив-
ност в западните страни – всъщност по време на избори мисловната деполи-
тизация се опредметява в изборна пасивност.

В част от тези държави и общества има и низини, които са аутсайдерски, 
но те са минимален процент и освен това като правило са от чужденци имиг-
ранти, които нито желаят да се интегрират изцяло в своята нова родина, нито 
са възприемани като равностойни съграждани от страна на народа домакин 
и неговата държава. В големите страни на Западна Европа тази маса аутсай-
дери – компактните маси от гастарбайтери, кварталите от неинтегриращи се 
имигранти, е далеч по-висок процент. Но през периода на разцвет (60-те–80-
те години) тези рискови граждански маси са били добре контролирани, дей-
ствали са мощни икономически стимули те да са мирни и примерни; редките 
избухвания на социални ексцесии или, обратно, на ксенофобски ексцесии 
бързо са били овладявани.

Глобализацията и новият полярен 
стратификационен профил

Ако начертаем и втория профил по Щайнгард, динамиката на профила 
по същите децилни групи в САЩ, но вече през 80-те–90-те години, картинка-
та рязко се променя.

Глобалният елит скоротечно натрупва допълнително огромно богатст-
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во, докато високата средна и средната класа започват бързо да свиват своето 
богатство, да се ограничават, застават пред призрака на нестабилността и за-
губата на възможности.

Най-нископлатените спират нарастването на доходите си и започват да 
се движат надолу. Отрязва се светлата им социална перспектива и започват 
да затъват в културата на бедността и на обществената онеправданост. А най-
отдолу започва да се натрупва огромна маса критична и безперспективна 
бедност. Аутсайдерското дъно застрашително набъбва като брой и процент, 
концентрират се компактни граждански маси и квартали и сиви зони извън 
държавния контрол.

Дистанцията между върха и дъното на пирамидата само за две десетиле-
тия се удвоява и утроява. Средната класа бързо се свива, дестабилизира се, губи 
основното си качество – стабилност и увереност в добрата си перспектива.

Това е процес, който изпреварващо с едно десетилетие и в най-публични 
форми се развива в САЩ. После се пренася, макар и в омекотени социални 
форми, в Западна Европа. Междувременно той бе имплантиран чрез шокови 
икономически и социални реформи в страните на „новите европейски де-
мокрации“. В България този полярен социален модел бе внедрен най-бързо, 
най-радикално, в най-крайни и уродливи форми. Казвам го със съжаление, 
но това е факт.

Този процес на разместване и раздалечаване по същество е поляризация 
на социалната и класовата структура на обществото. Нейните основни изме-

Нарастване на богатството на домакинствата
по основните децилни групи в САЩ – 80-те–90-те години

10%
свръхбогати

+ 42%
богатство

– 19%
благосъстояние

– 1,4%
матер. стандарт

20%
високоплатени

20%
най-нископлатени

Източник: По Габор Щайнгард. Световната война за благоденствие: 
новото разпределение на власт и богатство
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рения са следните.
Първо, в условията на глобализация социалната структура се разтяга неи-

моверно. Нагоре към върха на пирамидата – с откъсване над нея, и надолу към 
аутсайдерското гето, към дъното на пирамидата – с пропадане под нея. Отгоре 
и отдолу на практика се скъсва социалната връзка, принципно става дезинте-
гриране. Това е същността на поляризацията на социалната структура.

Променя се стратификационният профил на съвременните западни об-
щества. Не само в периферните и бедните общества и държави. А и в цен-
тралните и богати държави на западния свят. За съжаление този процес в 
България стана в екстремна степен и форма. Тук полюсите са ясно видими, 
дистанцията между тях и „здравата“ социална структура на обществото 
също са релефно очертани.

Второ, върхът на пирамидата се въздига неимоверно високо и се откъсва 
някъде в облаците. Върхът на елита се олигархизира – концентрира в ръцете 
си огромна част от общественото богатство, пряко овладява институциите на 
публичните власти, превръща останалите части от елитите в субелити, които 
са лично зависими от него. Това е съвсем малка група хора, които поради 
изключителността на своето битие закономерно придобиват самочувствие 
за избраност и царственост, за недосегаемост от граждански и политически 
контрол, усвояват манталитет за наддържавност.

Демократичността принципно нито е в характера им, нито е в мантали-
тета им. Обратно, това е група, която има власт и упражнява власт, огромна 

6

Динамика на СТРАТИФИКАЦИОННИЯ ПРОФИЛ на „развитото 
постиндустриално западно“ общество – след глобализацията от 90-те 
години на XX век и началото на XXI век

Автор: Михаил Мирчев, 2005, 2007.

Рискови свръхелити
(олигархическо-тоталитарни)

Елити (демократични,
граждански интегрирани)

Средна класа
(демократична маса,
„гражданско общество“)

Граница под елита

Граница под средната класа
(„социален минимум“)

Граница към мизерията
и гето изолацията
(„жизнен минимум“)

Устойчиво общество
„на средната класа“ -

пожелателна идеологема сега;
реалност в Западна Европа

през 70-те и 80-те години на XX век

Поляризирано общество –
свръхбогати елити, свивана и

раздвоена средна класа, масово
обедняване и бедност, масови

гето изключени общности
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власт. Следователно естествено е да мисли и действа по логиката на центра-
лизацията, властовото декретиране, непубличността, използването на бързи 
и радикални механизми за решаване на проблеми и за постигане на цели.

Трето, средната класа и високодоходните специалисти задържат рас-
тежа си, а голяма част от тях започват чувствително да пропадат. Ниската 
средна класа застрашително се дестабилизира, реалните й доходи стресово 
се свиват, застава се пред опасността от ипотечен фалит. Тя става страхлива 
за бъдещето си, за оцеляването си в статуквото на престижна средна класа. 
Поради тази си нестабилност и страх от демократична гражданска маса тя 
става манипулирана политически маса – започва да търси „силната личност“ 
в политиката, за която да се хване и под нейното благоволение да оцелее.

Спомнете си „Бягство от свободата“ на Фром. Пренесете ситуацията 
в България от 2000 г. насам. И ясно ще се открои аналогичен процес: ниска-
та средна класа като социална група най-лесно се прихваща от самозвани 
политици и популисти манипулатори. Първо бе Симеон (2001), после дойде 
Волен (2005), накрая Бойко (2007). Това са еднотипни популистки полити-
чески феномени, които търсят и намират своята социална база именно сред 
ниската нестабилна средна класа, масовото чиновничество, масовия дребен 
бизнес, който едва оцелява под натиска на големите, на бюрокрацията и на 
корупцията, сред масовия среднообразован човек, който е фатално зависим 
от политическата и бюрократичната номенклатура и конюнктура.

Четвърто, в основата на обществената пирамида и под нея се натрупва 
огромна маса, която е затънала в крайна бедност, с екстремна и непоносима 
„дълбочина“. Това е мизерстваща бедност, която закономерно и бързо води до 
социална деградация и сегрегиране, до критична болестност и малформации, 
до масова неграмотност и малограмотност. Както и до общностна култура на 
„жертви“ на обществена изолация и дискриминация, до масова девиантност 
и криминалност. В края на краищата – до примитивни форми на социалност, 
които съответстват на отдавна отминали исторически епохи.

Това е бедност, която отделя хората и общностите им от съвременното 
цивилизовано общество, а след това развива у тях и агресивност спрямо него. 
В противовес на олигархичния връх тук, на дъното и дори извън дъното на 
обществото, се концентрира голяма маса население – сега в България вероят-
но около 17–20% са крайно бедни, включително около 5–7% гето изолирани 
и бедстващи.

Глобализацията като социално инженерство

Тук е мястото да кажа, че глобализацията през последните 20 години ни 
най-малко не е спонтанен и хаотичен процес, както някои се опитват да ни 
убеждават. Не е процес, който се разгръща „отдолу нагоре“. Обратно, очевид-
но е, че това е високоорганизиран процес – централно институционализиран, 
детайлно планиран, строго дисциплиниран, профилирано персонифициран 
по места, в отделните региони и държави, в икономическите отрасли и об-
ществените сфери. В този смисъл глобализацията не е хаотичен процес, а 
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продукт от воля и последователно действие. Светът 20 години очевидно бе 
движен в определена посока, при това високоорганизирано и с максимално 
„шоково“ ускоряване.

Глобализацията е ускорен, организиран и с ясно целеполагане процес 
на социалното инженерство – в отделните общества, които активно биват 
включени в процеса на глобализация, в Европа като цяло и в т.нар. Западен 
свят, в зоната на индустриалното и постиндустриалното общество. Социал-
но инженерство, което активно и бързо трансформира социално-класовата 
структура на обществата. Това е предпоставка, за да се реализират основните 
й цели. Това е и обективно следствие от новата структура на икономиката, от 
новия начин на нейното регулиране и функциониране, от съответните нови 
елити, които излизат на върха и поемат реалната власт в обществата.

Ако се вгледаме в чисто управленски план, практиката на глобализира-
нето на България показва, че ролята на политическата власт в регулацията на 
обществената система не само че не намаля (в сравнение с додемократичния 
период, до 1989 г.), а обратно – (1) след един преходен период на плурализация 
сега вече отново се концентрира огромна свръхвласт, (2) но този път в над-
държавни и дори в надрегионални органи и институции на реалната власт.

Властта, вместо да се приближава към гражданите и гражданските общ-
ности, включително като гласуващи в „демократични политически избори“, 
се отдалечава от тях. При това се отдалечава драстично – до скъсване на ес-
тествени социални връзки до степен на кастовизиране на управляващите 
групи и до принципното им откъсване от и над „гражданското общество“. До 
степен на масово деполитизиране на гражданските маси, отчаяни, че от тях 
по същество нищо не зависи. Поради което се обезсмисля съучастието им в 
демократичните форми за конфигуриране на властови органи и за легитими-
ране на властниците.

Новата стратификация в България

Стратификационният резултат от реформите и прехода в България има 
следните основни измерения.

Класово-стратификационният профил в България бе крайно поляризиран.
Оформиха се двата полюса в стратификационната пирамида.
Откъм върха: малка част от елитите се изтегли нагоре, обособи се оли-

гархичен връх. Елитите, вместо да укрепват като общност и ръководна класа, 
вътрешно се поляризират и разделят. В олигархичната група се концентрира 
огромно богатство, заедно с това и огромна реална политическа власт, огром-
на власт и над медиите.

Тези олигархични групи, съвсем малобройни, стават толкова богати и 
толкова овластени, и толкова анонимни, и толкова недосегаеми, че всъщност 
социалната връзка между тях и обществото се скъсва – в техните родни дър-
жави, както и в глобалното общество като цяло.

По тази линия демократичните процеси се спират, изпразват се от съ-
държание, връща се монополизмът – не само в икономиката, а и в политика-
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та. По тази линия неминуемо се влиза и ще се влиза в противоречие и остра 
конфликтност с основните демократизиращи процеси в Европа, с вече съз-
дадената демократична инерция тук в България, с новите цивилизационни 
императиви на XXI век.

Във връзка с това в политологията от 10–15 години се говори за „пре-
дателството на елитите към демокрацията“, типологизират се новите 
космополитни елити като „транзитни пътници“, говори се за „недодялани 
индивидуалисти, които разбъркват целия свят“, както и за „изчезването на 
лидерите“.

В средата на пирамидата: средната класа бе свита и дестабилизирана. 
Високата средна класа започна да се изтегля нагоре, като се интегрира към 
статусните елити. Изоставя естествения за себе си делови и производителен 
принцип за успех в живота и се съблазнява от богатството, от светската по-
казност, от политическата позиция и властта. В този смисъл тя намалява своя 
ресурс и своята значимост като културен, експертен и творчески елит на на-
цията и обществото, за да заеме върхови институционални позиции.

Средата на средната класа рязко се свива и остава в силна зависимост от 
политическата конюнктура и от глобалния капитал. Това е особено болезнено 
и дебалансиращо. Доколкото в средата на средната класа е средният национа-
лен капитал, както и средният национален мениджмънт и добре поставената 
масова интелигенция, там е мястото на младите предприемчиви хора и групи, 
които трябва да наберат сила и опит, за да имат шанс да се разгърнат в голям 
мащаб в своята житейска зрялост. Свиването на тази гражданска съвкупност 
и оставането й в политическа зависимост директно отнема много от силата 
на нацията и от суверенитета на икономиката и на държавата.

Ниската средна класа масово се оказа в ситуация на оцеляване и страх 
от бъдещето. Това са хората на дребния бизнес, на масовия семеен бизнес, 
на масовите битови услуги, на средно поставеното и обезпечено чиновни-
чество, на притеснената, но все пак активна интелигенция, както и на високо-
квалифицираните работници, занаятчии и земеделци. Когато ниската средна 
класа започне масово да фалира и да загубва досегашния си статус, да става 
безработна и да се декласира, това неминуемо се усеща в атмосферата на об-
ществото като цяло. Нараства гражданският страх от бъдещето, стопява се 
националното самочувствие, политическият популизъм намира своите масо-
ви избиратели.

Откъм дъното на пирамидата: натрупва се огромна като процент граж-
данска маса. Това е и компактно живееща и самоорганизираща се маса, която е 
заредена с голяма жизненост и агресивност. Става дума за гражданска маса от 
аутсайдери, от асоциални и девиантни, от изолирани и сегрегирани общности. 
Те са практически извън легалния пазар на труда и обществено-производител-
ните дейности, извън закона и обществения контрол, извън културното прост-
ранство на една европейска нация и държава. Това, в рамките на обществото и 
държавата като цяло, е принципно изоставащ цивилизационен сегмент. „Сива 
зона“ в обществото и държавата. В нея конфликтността става начин на общ-
ностно мислене, стратегия за изява, жизнена философия и за учено поведение.
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В резултат на всички тези трансформации социалната връзка се скъса 
на три места: (1) между олигархичните елити и масата от т.нар. демократич-
ни елити; (2) между интегрираните работнически слоеве на относителната 
бедност и аутсайдерското дъно на мизерията и гетата; (3) между високата и 
ниската средна класа, поради изтъняването и зависимостта на свързващия ги 
среден слой на средната класа.

Това разкъсване на социалната връзка на три места в социалната йерар-
хия всъщност е основният структурен проблем и бариера: (1) пред стабили-
зирането на България – икономическо и политическо; (2) пред намаляването 
на социалната конфликтност – между класите и съсловията, между етно-на-
ционалните общности, между регионите и София, между поколенията; (3) не 
дава възможност да се мобилизираме около ясни и консенсусни национални 
ценности и цели; (4) на тази „класова“ обективна основа се разпада съзнава-
нето ни като българска нация, като стойностна нация в Европа, като нация с 
добро бъдеще.

Професионалната структура и поляризацията

Професионалната структура също бе рязко променена и деформирана в 
процеса на поляризация. В края на краищата рязко бе влошено качеството на 
работната сила в България. Само за 15-ина години от страна със сравнително 
високообразована и професионално добре подготвена и производителна ра-
ботна сила деградирахме до страна с ниска и изоставаща от Европа образова-
ност и културно ниво на работната сила, с остър дефицит на добре подготве-
ни, висококвалифицирани и екипно възпитани работници и специалисти.

Има професии, които бяха премазани от пресата на структурната безра-
ботица през 90-те години. Една от най-поразените общности е на инженерите 
и по-специално на високотехнологическите и изобретателско-внедрителски-
те инженери, както и на високотехнологическите работници. Затварянето на 
заводи и институти просто ги разгони по света, декласира част от тях, спря 
възпроизводството им. Сега отново се усеща техният дефицит и това отново 
е структурен проблем. Другата масово поразена общност е на креативните 
висококвалифицирани учени и изследователи – в областта на фундаментал-
ните природни науки, в техническите науки, в областта на фундаменталните 
обществени и хуманитарни науки. Става дума общо за креативната ни науч-
на, изобретателска и внедрителска интелигенция. И тук затворените институ-
ти, спрените пари за изследователска дейност, унизителните възнаграждения, 
незащитеността на авторството и на патентите – всичко това и тях разгони 
по света, декласира част от тях, спря възпроизводството им. От друга страна, 
бързо се масовизират много професии, които са модерни и създават илюзии 
за свръхцивилизованост. Такива са занаятите на служителите в маркетинга 
и рекламата, в пиара, в търговията и туризма, на финансовите и банковите 
служители, на работещите в адвокатското обслужване, на обслужването на 
компютърни мрежи и информационни системи. Общият знаменател на това 
професионално преструктуриране е, че общото интелектуално равнище на 
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работната сила видимо и рязко падна. Много от високоинтелектуалните про-
фесии бяха заменени като маса от среднозанаятчийски – в администрациите 
и услугите. Всичко това създава краен дисбаланс в пазара на работната сила 
– дефицитност или свръхпредлагане, високи претенции с ниско покритие, 
вълни от нови професии, които се оказват нискоефективни, критично свива-
не на експертния потенциал, зависимост от външни ментори и специалисти. 
Все висока конфликтност – тлееща, отложена, избухваща. При всички случаи 
– структурна.

Специален интерес представляват проблемите за възникването и харак-
теристиките на две нови класи (на излишните и на ленивите), които не са съ-
ществували по времето на Маркс и до средата на ХХ век; за спонсорираната и 
социализираната икономика и други. Но за тях – в друга статия.

БЕЛЕЖКИ

1  Първите 30–35 държави и национални общества според рейтинга и класацията на Индек-
са на човешкото развитие, изчисляван от Световната банка. В началото на 90-те години 
България е в тази зона. Сега е пропаднала 30 места по-надолу и вече не е в зоната на 
т.нар. развити общества – с развита икономика, висок стандарт и балансиран профил на 
стратификацията си.

2  С население около 10 млн. души.
3  В България по конституция сега този граждански минимум е завършване на основно об-

разование (8-и клас), чрез редовно и съзнателно обучение в училище до 16-ата година 
на младия човек, което предполага индивидуално покриване на съответните държавни 
образователни стандарти. В повечето страни на ЕС има аналогичен стандарт – като граж-
дански образователен и културен минимум. 

   Това всъщност е цивилизационен минимум за гражданска нормалност и функционална 
способност човек да бъде пълноценен на пазара на труда, в своята семейно-репродук-
тивна реализация, във всички свои публични и институционални взаимоотношения, вкл. 
при ползване на своите основни човешки и граждански права.
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Формирането на приоритетите на тройната ко-
алиция през последните три години от управ-

лението на страната беше сложен и широко диску-
тиран процес. Фактът, че България се управлява от 
коалиция, съставена от партии с твърде различна 
политическа идентичност, предполагаше различни 
гледни точки към приоритетите на управлението.

В рамките на мандата на правителството се 
работеше за приемане на страната в ЕС и за ней-
ното ускорено икономическо развитие. Постигна-
то е членство в ЕС. Налице са и едни от най-благо-
приятните в Европа условия за развитие на бизнеса. 
Корпоративните данъци са сред най-ниските в ЕС, 
а съотношението на осигурителните вноски рабо-
тодател–осигурено лице – сред най-благоприятните 
за бизнеса. Добри са и макроикономическите резул-
тати – устойчив растеж на икономиката, измерван с 
6,2 на сто за 2007 г. при 6 на сто средногодишно за 
последните четири години, над 6 млрд. евро външни 
инвестиции за миналата година, солиден държавен 
резерв. Бюджетният баланс на консолидирано ниво 
е положителен с 3,75% от брутния вътрешен про-
дукт. Безработицата е рекордно ниска за периода на 
прехода, като в рамките на мандата е намалена с над 
3,7 процента.

В условията на членство на страната в ЕС и на 
растеж на икономиката е напълно естествено бъл-
гарските граждани да очакват промяна на стандарта 
и качеството си на живот. Тяхната неудовлетворе-
ност от бавните темпове на подобряване на живота 
на обикновения българин се отразява както върху 
доверието в управлението на страната, така и върху 
електоралната подкрепа за БСП. Резкият спад на об-

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД 
ПЕНСИОННАТА СИСТЕМА

(Катарино – стъпки в правилна посока)
Донка Михайлова

Донка Михайлова – икономист, 
народен представител в 40-ото 
Народно събрание. Член е на Коми-
сията по труда и социалната по-
литика и на Комисията по здра-
веопазване. Работила е в струк-
тури на гражданското общество 
в сферата на социалната поли-
тика и образованието.
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ществената подкрепа, изразен в изборите за Европейски парламент и на мест-
ните избори през 2007 г., налагаше преоценка на приоритетите, които БСП за-
щитава пред своите коалиционни партньори и осъществява в управлението.

Коалиция за България даде свой прочит на общественото очакване за 
промени, като предложи на партньорите си социално ориентирано управле-
ние през останалата година от мандата. Актуализираната управленска прог-
рама, обсъдена на срещата в Хисаря, извежда доходите и качеството на живот 
като първи управленски приоритет. Резултатите от срещата в Катарино при-
дават конкретен характер на програмата.

Потребността от промяна е обусловена от трайните тенденции към на-
маляване на разходите за труд през целия период на българския преход като 
относителна величина от брутния вътрешен продукт. Въпреки че през 2007 г. 
е постигнат най-висок растеж на реалната работна заплата за последните 
5 години – 10,4%, по дела на разходите за труд в БВП България остава на пос-
ледно място в Европа. През целия преход делът на разходите за труд устой-
чиво намалява – от 53,7% през 1990 г. на 33,2% през 2007 г., като в ЕС-15 той 
е 48,4%, а в ЕС-27 – 49 процента. Страната ни е на последно място по запла-
щане на труда при паритет на покупателната способност (при елиминирани 
ценови различия). България изостава по процентно изменение на номинал-
ните разходи за труд от редица страни със сходно икономическо развитие 
– Латвия, Литва, Румъния, Естония, в които наемните работници се ползват в 
по-голяма степен от развитието на икономиката.

В рамките на мандата устойчиво нараства – от 40,6 на 43,1, брутният 
коефициент на заместване на дохода от труд при пенсиите. За сравнение през 
2000 г. той е 38,6%, но при средно за ЕС над 60 процента.

Този бегъл анализ обосновава необходимостта от извеждане на растежа 
на доходите като приоритет за един продължителен период, от обръщане на 
тенденцията в разпределението на резултатите между труда и капитала.

С голяма сила този извод важи за доходите от пенсии, които са традици-
онно ниски. За съжаление в близко бъдеще в това отношение няма особено 
сериозни перспективи, поне до пенсионирането на родените след 1.I.1960 г., 
които ще получават и втора пенсия от втория задължителен капиталов пен-
сионен стълб.

Повишаването на доходите от пенсии беше един от най-очакваните ре-
зултати от приключилата среща в Катарино. Не само защото проблемът за-
сяга всекидневието на огромна група български граждани, а и защото това 
е един от най-тежките социални проблеми на съвременното българско об-
щество. Още повече, че решението на последното заседание на конгреса на 
БСП за преизчисляване на старите пенсии беше създало и в партията, и в 
обществото очакване за промяна. На проведената през февруари кръгла маса 
на левицата в БСП по социално-икономическото развитие бяха предложени 
трите приети в Катарино решения за увеличение на пенсиите с конкретни 
времеви и финансови разчети. В хода на подготовка на заседание на ВС на 
БСП по проблемите на възрастните хора в Ловеч се проведе кръгла маса по 
предизвикателствата пред пенсионната система. Участвалите пенсионерски 
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организации и представителите на работодателските и синдикалните органи-
зации изпреварващо изразиха рядко постижимо единомислие по модела на 
промяната – такава, каквато тя бе приета в Катарино.

В мандата на управление на тройната коалиция бяха решени важни 
проблеми на пенсионната система. Създадени са възможности за откупуване 
на недостигащ осигурителен стаж за времето на обучение на лицата с висше 
или полувисше образование. Право да откупуват стаж получиха и лица, на-
вършили възраст за пенсиониране, на които не достигат до 5 години стаж, 
при условие че се осигуряват върху минималния осигурителен доход за само-
осигуряващите се лица. Създаде се възможност средствата за осигуровки да 
се приспадат от пенсията. От 1.I.2007 г. се въведе обезщетение за дълготрайна 
безработица за регистрирани безработни лица на възраст 60 г. и 6 месеца за 
мъжете и 57 години и 6 месеца за жените. Стартира програмата „Помощ за 
пенсиониране“, осигуряваща заетост на безработни в предпенсионна възраст. 
Чрез Закона за насърчаване на заетостта се стимулират работодатели, наема-
щи безработни на възраст над 50 години. Създадени са преференции за ра-
ботещите след навършване на пенсионна възраст. Бяха въведени стимули за 
работодатели и за наемане на лица от 50- до 64-годишна възраст, придобили 
професионална пенсия за ранно пенсиониране.

Въпреки това остава основателната обществена неудовлетвореност от 
решаването на пенсионните проблеми.

Решенията от срещата на тройната коалиция в Катарино са известни 
– индексирането на пенсиите от 1 юли да е 10,35 на сто, а не планираните в 
бюджета 9,5 на сто, преизчисление на старите пенсии на база на осигурителен 
доход от 2007 г. и нарастване на коефициента за трудов стаж.

Индексирането на пенсиите с 10,35% е в съответствие с методиката на 
швейцарското правило (50% от ръста на инфлацията и 50% от ръста на сред-
ния осигурителен доход). Тези проценти гарантират защита от инфлация и до-
гонване, но не и така нужното изпреварване на доходите от трудова дейност.

По-важни са другите две решения, насочени към преодоляване на сери-
озни проблеми на пенсионната система. Те са значими стъпки, които демонс-
трират воля за решаване на проблемите в дълбочина.

Преизчисляването на пенсиите към актуален среден осигурителен до-
ход е стъпка, за която възрастните настояват отдавна. Очакванията са, че на 
преизчисление подлежат всички пенсии и че увеличението ще бъде чувстви-
телно. И двете очаквания са преувеличени. Това е така, защото в последните 
години редица действия за повишаване на група пенсии, без да имат за цел 
да преодолеят остаряването, на практика изравниха част от старите пенсии с 
новите, а при друга част разликите значително се намалиха. Такива стъпки са 
по-чувствителното увеличение на минималните пенсии и индексирането на 
по-ниските пенсии с по-висок процент. Поради тази причина преизчисление 
към среден осигурителен доход отпреди 2006 г. е безсмислено. Също и при 
преизчисление към 2006 г., през която средният осигурителен доход е 354,50 
лева. Поради това преизчислението има смисъл само при база осигурителен 
доход за 2007 г. – 398,17 лв. Организациите на пенсионерите бяха в остра по-
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лемика дали пенсиите трябва да бъдат преизчислявани на база на приравнен, 
или на база на действителен трудов стаж. Ако беше приет първият подход, 
увеличение нямаше да получат над 1222 хиляди пенсионери, което е 55% от 
общия им брой. Това са най-вече работилите при първа и втора категория 
труд и част от пенсионерите със смесен трудов стаж. Средното увеличение 
щеше да е с 23 лв. за пенсиите за осигурителен стаж и възраст и 14 лв. за 
инвалидите. Приет беше по-благоприятният втори вариант – преизчисление 
при превърнат осигурителен стаж. При него увеличение няма да получат 836 
хиляди пенсионери, което е 37,5% от общия им брой. Средното увеличение 
ще е с 33 лв. при пенсиите за трудов стаж и възраст. Без увеличение ще ос-
танат част от възрастните, работили при трета категория, които при преиз-
числението през 2000 г. са останали на запазен размер, част от минималните 
пенсии, максималните пенсии, пенсии, несвързани с трудова дейност (около 
60 000), над 68% от пенсиите за инвалидност. Най-голямо увеличение (около 
20%) получават работилите при трета категория труд и пенсионирани преди 
2001 г. Ако беше приет първият вариант, на бюджета на НОИ щяха да са не-
обходими допълнително 26,3 млн. лв. месечно, а при преизчисление на база 
превърнат трудов стаж необходимите средства са 49,1 млн. лв. месечно.

Още миналата година пред правителството стоеше предизвикателството 
– преизчисляване на пенсиите. Ако това се беше случило тогава, то би имало 
още по-голям смисъл. Но се прецени, че по-добре би било да се индексират 
повторно всички пенсии. Може би това решение би било по-изгодно в поли-
тически план и тази година. То обаче би означавало, че управлението отказва 
да предприеме практически действия за премахване на една несправедливост 
на системата, като изравни доходите от пенсии на хората, пенсионирани пре-
ди 2000 г., с пенсионираните сега. Тази стъпка крие риск – хората, които няма 
да получат увеличение на пенсиите, ще се почувстват разочаровани и оне-
правдани. Тя обаче е отговорна и справедлива. И то спрямо най-възрастните, 
които дълги години са били онеправдани и които имат най-голяма потреб-
ност от средства за лечение и грижи.

При приемането на идеята за преизчисляване на пенсиите БСП успя да 
преодолее съпротивата на част от коалиционните си партньори и да защити 
интересите на най-ощетената част от възрастните.

Докато преизчислението имаше някои опоненти, идеята за нарастване 
на коефициента за трудов стаж във формулата за изчисляване на пенсиите се 
приема с безспорна обществена подкрепа. Зад този подход стоят синдикални 
организации и организациите на пенсионерите. Това е добра възможност за 
общо нарастване на пенсиите на голямата част от пенсионерите. На експерт-
но ниво се обсъждат различни възможности – увеличението да стане от 1% 
на 1,05 или на 1,1 процента.

Нарастването на коефициента е сериозна стъпка за промяна на нивото 
на пенсиите и би имало значителен политически смисъл. Но има и недоста-
тъци – ако не се индексират пенсиите, които се изплащат от републиканския 
бюджет, и пенсиите от първа и втора категория труд, те ще останат непроме-
нени за по-продължителен период. Вариантът е скъп поне за първата година 
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от въвеждането му. При увеличение на тежестта на стажа на 1,1% годишната 
допълнително необходима сума е малко над 500 млн. лева.

Съчетаването на индексиране на пенсиите, на преизчисляване на ста-
рите пенсии и на нарастване на коефициента за трудов стаж в рамките на 
оставащата една година от мандата е отговор на обществените очаквания 
за справедливост на системата и за повишаване на доходите на възрастните 
хора. Комбинирането на трите подхода компенсира в голяма степен негати-
вите на отделните стъпки и удовлетворява очакванията на възможно най-
широк кръг пенсионери. Остават открити въпросите откога ще бъдат из-
вършени преизчисляването и нарастването на коефициента за трудов стаж 
и с колко ще нарасне коефициентът за 1 година стаж. Намирам за разумно 
първото изплащане на преизчислените пенсии и на пенсиите с нараснал 
коефициент да стане едновременно, за да няма разочаровани хора, оставени 
без увеличение.

Естествено въпросът за финансовите възможности за осъществяване на 
предлаганите решения е определящ. Става дума за необходим ресурс от един 
милиард и двеста милиона лева.

Важно е да бъдат мобилизирани всички нормативни и управленски въз-
можности за ограничаване на трудовите доходи в сивия сектор. Ако приемем 
твърденията на някои анализатори, че се получават доходи от труд в рамките 
на милиарди „на черно“, минимална част от легализирането им би осигурила 
допълнително необходимите средства за увеличението на доходите на въз-
растните. А това е въпрос на политическа воля, на стимули и на контрол.

Важна причина за недостига на средства в бюджета на НОИ е неблаго-
приятното за страната съотношение между работещи и пенсионери – 100:82. 
Тенденцията в това отношение не е добра. Ситуацията се усложнява от факта, 
че България има една от най-ниските в Европа възрастови граници за пенсио-
ниране. Очевидно на този етап повишаването на възрастта е неприемливо 
за обществото. Това налага въвеждане на по-нататъшни значими стимули за 
заетост на лицата, навършили възраст за пенсиониране. Вече е решено, че 
от 2009 г. хората, които са навършили възраст за пенсия, но продължават да 
работят, ще получат за всяка прослужена над нужния стаж година по 5 про-
цента за формирането на бъдещата пенсия, а не досегашните 3 на сто.

Идеята за държавно участие във фонд „Пенсии“ по формулата 8:10:12 
решава проблема с деформацията на разходно-покривния принцип на сис-
темата. Тази формула обаче продължава тенденцията към намаляване на 
осигурителната тежест за работодателите при неравнопоставено по-тежко 
положение на осигурените лица. В рамките на мандата осигурителната те-
жест вече намаля с 9 процента, с тенденция да намалява още. Трябва обаче 
да подчертаем, че от началото на мандата при общо намаление с 9% осигури-
телната тежест за осигурените лица е нараснала с 0,55%, а за работодателите 
е намаляла с 9,55 процента. При сегашното намаляване на осигурителната 
тежест осигуровката за работодателите намалява с нови 2%, а за осигурените 
лица се запазва.

Държавата следва да поеме отговорност за пропуските, направени в об-
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ластта на пенсиите през последните 20–30 години, през които не бе създаден 
резервен фонд, допуснато бе значително по-ранно пенсиониране в сравнение 
с ЕС, даван бе осигурителен стаж без вноски. Необходимо е планиране на 
участието на държавата не само с данъчни приходи, а и с други приходоиз-
точници – приватизация, концесии, дългово финансиране. Макар и твърде 
закъснял и без приет закон, Сребърният фонд на практика вече е създаден. В 
него има акумулирани над 100 млн. лв., които се очаква до края на годината 
да нараснат няколко пъти – на 800 млн. лева. Добро постижение е новият до-
говор на българската държава с „Дънди прешъс металс“, в резултат на който 
от концесията на мината за полезни изкопаеми в Челопеч през следващите 10 
години във фонда ще влязат 700 млн. лева.

Решенията от Катарино, отнасящи се до пенсиите, показаха, че сигналите 
на обществото са разчетени правилно. Вярно е, че привилегия да правят сил-
на социална политика имат богатите държави. Но е вярно и това, че страната 
ни се развива, а развитието има смисъл само ако хората го усетят по всекид-
невието си.
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Социалните разслоявания и трансформации у 
нас протичат и по хоризонтала, и по вертика-

ла. Промените по хоризонтала са свързани главно с 
промените в характерни социални страни, присъщи 
на дадена социална група или слой, които след опре-
делена степен прерастват в същностни черти, харак-
терни за други социални групи и слоеве. Например 
работникът става служител, предприемач работода-
тел, безработен, собственик и прочее. Кооператорът 
става служител, работник, арендатор, арендодател и 
прочее. Промени настъпват и в професионалната, 
отрасловата и образователната структура на заети-
те и на населението. Промените по вертикала зася-
гат различията в условията на живот, в жизненото 
равнище и формират трите основни социални групи 
– бедни, средни и богати. В тях има по 2–3 вътреш-
ни групи и могат да се формират 8–10 групи соци-
ални слоеве, често фиксирани при социологически 
изследвания. Социалните групи са големи образува-
ния от хора, които имат сравнително еднакво соци-
ално положение, общи характерни черти и интере-
си, обусловени от значими фактори. В този смисъл 
и класите са социални групи. Не губят своето значе-
ние и известните характерни за класите признаци, 
като отношението към собствеността на средствата 
за производство, мястото им в обществения възпро-
изводствен процес, начина за получаване на доходи 
и техния размер. Може да се говори за социални гру-
пи или класи на наемните работници, на капитали-
стите работодатели, на едрите земевладелци, а в пос-
ледно време и за политическа класа. Из ключително 
важна е не констатацията за наличие на социални 
различия, а оценката на насоките и дълбочината на 
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промените – дали социалните различия се увеличават и се върви от социал-
на диференциация към социална поляризация, или се намаляват, което е същ-
ностна страна на социалистическата идея.

В България през последните 18 години настъпиха дълбоки социални 
промени и по хоризонтала, и по вертикала. Коренно се измени отраслова-
та, професионалната и статусната структура на обществото. По вертикала 
промените се изразиха в бързото обедняване на около 80% от населението 
и бързото законно и незаконно, криминално забогатяване на около 5–8 про-
цента. Оформи се социалната диференциация – бедните, средните и богатите 
социални групи. За тях е писано много и тук само се маркират, за да се насочи 
вниманието към някои по-специфични аспекти на социалното разслояване. 
Общоизвестни са данните за нарастването на социалната поляризация в све-
та. Например 225 лични състояния в света достигат 1000 млрд. долара, което 
се равнява на общия доход на 2,5 млрд. души от най-бедните страни, или на 
47% от земното население. 825 млн. души страдат от глад, 8 млн. от тях са в 
западните развити страни. Над 2,5 милиарда живеят в бедност, като над 1,1 
млрд. – в крайна бедност, с по 1 долар на ден. Те също са част от фона, на кой-
то се осъществяват новите социални процеси.

В света като цяло и във всяка отделна страна протича обективният про-
цес на развитие на производителните сили, включително и чрез развитие и 
използване на върховите технологии, включително и на ИКТ, и на още 8–10 
на правления – микробиологията, физиката, химията, изучаването на космоса 
и други, които имат революционен характер. Доколкото елемент на произво-
дителните сили са и хората със своите знания, производствени навици и опит, 
с взаимния си обмен на дейност, те стават носители на същностни промени и 
на обществото, на обществените отношения, включително и в социалната об-
ласт. Развитието на производителните сили на сегашния етап е съпроводено 
с дълбоки промени в социалните отношения. Те дават основание да се говори 
за протичане и на обективни процеси на социална революция, т.е. за коренни 
промени в условията на живот на хората, за преход към новото информаци-
онно общество като общество на знанието. То дава сериозен отпечатък върху 
собствеността и формите на нейната икономическа реализация, върху фор-
мите и видовете заетост, върху съдържанието и характера на труда, върху на-
чина на живот. Следователно обективният процес на развитието продължава 
въпреки задържането му в отделни страни за известно време. Той е твърде 
различен по региони и страни – някъде е едва забележим, другаде по-явен, в 
някои страни със значително присъствие. Реалната практика и при социализ-
ма, и при капитализма доказа, че субективният фактор може да влияе върху 
насоките и темповете на развитие на производителните сили и съответно 
върху промените в социалните отношения. В зависимост от степента на на-
личните знания за факторите и закономерностите на общественото развитие 
и за идеологическите принципи и идеи държавата, главно чрез приеманите и 
прилаганите закони, може да влияе и в положителна посока за тяхното уско-
рено развитие, и по посока към тяхното задържане или временно връщане 
назад. Световната практика е пълна с подобни примери.
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Главният изразител на развитието на производителните сили е иконо-
мическият растеж, измерен с нарастването на БВП на зает, т.е. на произво-
дителността на труда, или на човек от населението. Постигането му изисква 
и финансови средства, и тяхното ефективно използване, и подготвени кадри 
със средно и висше образование, които да развиват науката, да технологизи-
рат нейните постижения и да могат да ги прилагат в практиката. Пазарната 
икономика със своите икономически механизми, каквито са конкуренцията 
и борбата за повече печалба, в значителна степен осигурява икономически 
растеж. В този смисъл е необходима политика на държавата, която да съз-
дава благоприятни условия за постигане на по-висок икономически растеж. 
Наличието му е изключително важен показател и фактор за икономическо-
то и социалното развитие на дадена страна, но неговата роля не бива да се 
абсолютизира и фетишизира, че той автоматично решава всички назрели 
икономически и особено социални проблеми. Например, както показват 
данните на МОТ от всички райони на света, икономическият растеж сам 
по себе си намалява, но не премахва безработицата. В доклада на Между-
народното бюро по труда (МБТ) от края на 2005 г. се посочва, че като се 
използва показателят за „еластичната заетост“, става ясно, че за всяка точка 
от 1 процент на допълнителен растеж на БВП общата численост на глобал-
на заетост нараства само с 0,30 процента точки между 1999 и 2003 г. Това е 
спад от 0,38 процентни пункта между 1995 и 1999 г. Разкриват се и различ-
ните зависимости, проявени в отделни региони. В доклада се подчертава, 
че глобалният икономически растеж не успява да осигури нови и по-добри 
работни места, което води до задълбочаване на бедността. Сега половината 
от работниците в света все още не печелят достатъчно, за да прескочат – те 
и техните семейства – прага на бедността от 2 долара. Основното послание 
е, че досега по-добрите работни места и по-високият доход за работниците 
в света не са били приоритет в изготвянето на икономическа и социална 
политика и трябва да станат негова основна цел. Тези апели са валидни и за 
развитите страни.

Промените и в света, и у нас потвърждават тази закономерност. Лестър 
Търоу в книгата си „Бъдещето на капитализма“ прави констатацията: „От 
1973 г. до 1994 г. американският БВП на човек от населението нарасна с 33%, 
обаче реалните часови ставки спаднаха с 14%, а реалните седмични заплати 
– с 19% за неръководещите работници (мъже и жени, които не са шефове 
на никого другиго). Към края на 1994 г. реалните заплати се върнаха на рав-
нището от края на петдесетте години.“ Той подчертава, че инвестициите в 
образованието се превръщат в защитна необходимост против падането на 
заплатите. Подобна тенденция се констатира за същия период и в Ирландия. 
Професор В. Проданов посочва, че за едно десетилетие ирландската иконо-
мика нараства с 88% и в същото време населението, което живее с доходи под 
60% от средните за страната, се увеличава от 25 на 35 процента, а най-бога-
тите 20% повишават своя дял от националния доход от 46,7 на 52,5 процента. 
Подобни тенденции се наблюдават и в Германия, Франция, Финландия и дру-
ги, включително и в България.
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Какви са причините за тези явления, превръщащи се в тенденция и зако-
номерност? По изследванията на Лестър Търоу въвеждането на новите тех-
нологии освобождава работна ръка и тя се насочва към услугите, но оказва 
силен натиск върху размера на работната заплата. Освобождават се не само 
работници – „сините якички“, а и служители и мениджъри – „белите якички“. 
През рецесията 1980–1981 г. са уволнени по три „сини якички“ на една „бяла“, 
а през рецесията 1990–1991 г. съотношението пада на две към едно. При сък-
ращенията през 1990–1991 г. без работа остават 1200 млн. души, от които 71% 
са наети повторно. От тях на 31% работните заплати са намалени с 25 и пове-
че процента, при 32% намалението е от 1% до 25% и само 37% не са загубили 
от заплатите си. Влияние оказва и наличието на много имигранти, готови да 
работят и за по-ниски заплати и при непълна заетост.

Периодът 2000–2006 г. за България е период със сравнително устойчив 
икономически растеж – 4–6 процента. Той е съпроводен с промени и в со-
циалната област. Броят на заетите се е увеличил в услугите с 298 хил. и в 
материалното производство със 112 хил., от тях 40 хил. в селското стопан-
ство. Заетите в услугите от 55% стават 58%, което се приема с положителна 
оценка. Но 45% (134 742 души) от увеличението в услугите е в отрасъл „Тър-
говия и ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за дома“, 15% (45 000 
души) в „Държавно управление и задължително обществено осигуряване“, 
13% (41 хил. д.) в „Операции с имущество и бизнес услуги“, 11,5% в „Хотели и 
ресторанти“. Само 23% са свързани с новите информационни технологии. В 
материалното производство най-много са в отрасъл „Строителство“ – 42 500 
души, в „Производство на текстил и облекло“ – 31 432, в „Производство на 
дърво и дървен материал и изделия от него, без мебели“ – 4821, и други. На-
расналият брой на заетите не е в отраслите с най-висока заплата и като раз-
мер, и като темп на нарастване, каквито са отраслите „Производство на кокс, 
рафинирани нефтопродукти и ядрено гориво“ с 212% увеличение на сред-
ната заплата и „Добив, без добив на енергийни суровини“ – с 217 процента. 
Нарасналият брой е главно в икономическите дейности, изискващи все още 
ниско- или средноквалифицирана работна сила, с предимно ръчен труд. При 
широкото и увеличаващо се използване на компютрите и в управлението 
едва ли е по хвално увеличаването на броя на заетите в „Държавно управле-
ние и задължително обществено осигуряване“. Намален е броят на заетите в 
образованието и здравеопазването.

Осъществяват се значителни промени в социалните отношения и по 
вертикала. При общия процес на обедняване на мнозинството от населе-
нието у нас през последните 18 години хората с високо образование и ква-
лификация минимизираха загубата при обедняването. При икономическия 
растеж те са най-търсените и заплатите им нарастват силно. На тази осно-
ва се формира ново мащабно социално и главно вертикално социално раз-
слоение, изразено като социална диференциация. За 6-те години заплатите 
са нараснали общо за заетите на 155%, за ръководните кадри – на 228%, а в 
частния сектор – на 257%, на аналитичните специалисти – на 198%, а в част-
ния сектор – на 233%, на приложните специалисти – на 181% и съответно 
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на 189%, на помощния персонал – на 178% и 192%, на квалифицираните 
работници – на 174% и 162 процента. Всички други са под тези равнища. 
Изменят се и съотношенията между най-ниските и най-високите заплати 
през 2000 г. и 2006 г. – общо за всички заети коефициентът нараства от 3,13 
на 4,61 общо за цялата икономика, от 2,84 на 3,61 в обществения сектор и 
от 3,13 на 5,49 в частния сектор. Силата на социалната диференциация е и 
в това, че ръководните кадри, аналитичните и приложните специалисти са 
35,5% през 2000 г. и 21% в 2006 г., а усвояват съответно от средствата за ра-
ботна заплата – 46,2% и 56,6 процента. Засилването на социалната диферен-
циация има двояко значение. От една страна, тя разкрива дълбоки различия 
в рамките на наемните трудещи се – хората, които са сключили договор и 
са продали своята работна сила на работодателите. За 2006 г. от 3110 хил. 
заети 122,7 хил. са работодатели, 246,1 хил. са самостоятелно заети и 2701,5 
хил. са наети лица. По горните данни именно при последните се появяват 
сериозни различия. Да не забравяме, че наети лица са и мениджърите, спе-
циалистите, от които някои получават десетки и стотици пъти по-висока 
заплата от средната – до 200–300 пъти в Германия и до 1000 пъти в САЩ по-
голяма заплата от средната в тези страни. Тук са и наети спортисти, някои 
също с много големи възнаграждения. Някои от тях превръщат натрупа-
ните големи трудови възнаграждения в капитал – пари, които носят пари, 
независимо къде са вложени. От друга страна, високите възнаграждения на 
посочените категории заети извеждат на върха на социалната йерархия и 
техните семейства. Доходът на член от домакинствата им през двете години 
е значително по-висок, сравнен с другите социални групи, което предопре-
деля и жизненото им равнище, и задълбочаването на социалната диферен-
циация. В България при изчислена издръжка на живот за декември 2006 г. 
от 384 лв. на човек от домакинството само около 15% получават общ доход 
на член от домакинството над тази сума. Издръжката на живот е необходим 
ориентир за рационалното хранене и за поддържането на нормални усло-
вия за живот в най-малката клетка на обществото – семейството. Общият 
доход на член от домакинството, сравнен със съответната издръжка на жи-
вот, в 2000 г. е 66,5% и в 2006 г. – 71% от нея. Относителният дял на дохода 
на десетпроцентните групи лица в първата група с най-нисък общ доход 
на лице и в десетата – с най-висок, от общия доход на всички домакинства 
в 2000 г. е 2,7% към 24,8%, или 1:9,2, а в 2004 г. е 2,6% към 27,3%, или 1:10,5. 
Тези съотношения варират по години.

У нас голямата част от социалните разслоявания са станали с активната 
намеса на държавата, главно чрез приеманите закони. Такива са законите за 
приватизацията, за реституцията, за данъчното облагане, за нарастването на 
заплати и други доходи от държавния бюджет. Да се позовем на последни-
те законови разпореждания за прилагането на т.нар. плосък данък. Докато 
за намаляването на корпоративния данък (данък печалба) на 10% има осно-
вания – да се привлекат чужди капитали и да се постигне по-голям иконо-
мически растеж, не така стои проблемът при намаляването на данъка върху 
дохода (данъка за облагане на физическите лица). Въвеждането на 10% про-
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порционален данък за всички доходи за и след минималната заплата от 220 
лв. вместо действащото прогресивно облагане според размера на дохода с три 
ставки на данъка:

180 лв. необлагаем доход;
180–250 лв. 0+20% за горницата над 180 лв.;
250–600 лв. 14 лв. + 22% за горницата над 250 лв.;
над 600 лв. 91 лв.+24% за горницата над 600 лв.
При този подход всички с доходи около 400 лв. ще са ощетени. Зато-

ва се предвиди добавка за тях. По различни изчисления засегнати са между 
50% и 70% от заетите. Техните доходи се задържат на досегашното ниво, а на 
останалите се увеличават със сумата от намаления данък. Така се засилват 
формиралите се различия в размера на доходите между хората, които и до-
сега са с високи доходи, и хората с ниските доходи, т.е. засилва се социалната 
диференциация. Странно прозвучаха оправданията за този резултат. Чуха се 
мнения първо от хората от Стопанската камара, а после и от хора от прави-
телството, че така се премахвала една несправедливост, ощетяваща досега хо-
рата с високо образование и квалификация, защото плащали по-висок данък. 
И никакъв знак за съчувствие към хората, които продължават да живеят със 
същите доходи при равни други условия за всички. Дали не трябва да се по-
търси конфликт на интереси, щом всички, които вземат или защитават тези 
решения, имат доходи далеч над 600 лв.? Семействата с по-ниски доходи ще 
бъдат засегнати и от премахването на семейното облагане, и от премахването 
или намаляването на процентите на някои признати разходи. Други посоч-
ват, че така се подпомага създаването на средната класа у нас. Това е вярно, но 
защо само по този начин? Ако се бе вдигнал необлагаемият доход на 600 лв. 
или повече, щяха да се подпомогнат да се утвърдят или да се включат и нови 
слоеве от населението към средната класа. Подобно предложение идва от пар-
тии извън парламента. Аргументът, че 10-процентният данък върху доходите, 
без необлагаем минимум, в този си вид и по този начин е силно технически 
удобен, едва ли е съществено основание пред засилването на социалната ди-
ференциация. Ставката на облагане можеше да бъде също по-висока, както 
е в други страни, прилагащи плосък данък: в Литва – 33%, в Латвия – 25%, в 
Естония – 24%, в Русия, Украйна и Словакия – 19%, в Румъния – 16%, което 
също по друг начин щеше да се отрази на нискодоходните социални групи. 
Вярно е, че средно за страната реалните доходи са нараснали през 2006 г. на 
129% спрямо 2000 г. Но при по-бързото нарастване на номиналните заплати 
и на други доходи на хората с доходи над и много над средните социалната 
диференциация се задълбочава.

Национално отговорно, хуманно и социално справедливо е всички со-
циални групи и слоеве да ползват постиженията от икономическия растеж, 
което да намери израз в нарастването на доходите на всички и да не се по-
лучава задълбочаване на социалната диференциация, водеща към социална 
поляризация. Това е същностната страна и на социалистическата идея. Засил-
ването на поляризацията е присъщо на неолибералната пазарна икономика. 
Преодоляването й е възможно само чрез разумната, обоснована намеса на 
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държавата. Тя трябва да държи сметка кои от мерките подпомагат иконо-
мическия растеж и кои засилват или намаляват социалната диференциация. 
Трябва да споменем, че в последните две години се приеха и национално от-
говорни и значими за бъдещето на нацията мерки. Например увеличаването 
на помощите при раждане – на 200 лв. за първо дете, вече 600 лв. (2,4 пъти 
по-високо) за второ дете и по 200 лв. за всяко следващо. При едновременно 
раждане на две и повече деца помощите за всяко от тях се увеличават с по 
150 процента. Удължи се отпуската по майчинство на 45 седмици при 20 в ЕС, 
през което време се получават 90% от заплатата, и други. Важни са и дифе-
ренцираният подход при увеличаване на пенсиите, и то с по-висок процент 
на хората с минимални и близки до тях пенсии, а също ускореното нараства-
не на минималната работна заплата. Тези хора леко се оттласнаха от дъното 
на бедността. Макар и плахи, тези стъпки са във вярна посока.

Разглежданият проблем включва и проблема за преодоляването или пре-
махването на бедността. Тя, разбира се, има различно съдържание в отделни-
те страни и етапи на развитие. ООН прие програма за борба с бедността до 
2025 г. В нея става дума за преодоляване на крайната бедност, т.е. в страните, 
където мнозинството от населението живее с по 1 долар на ден – признато 
за крайна бедност от Световната банка (СБ) и прието от другите. Пак според 
СБ за умерена бедност се приема границата 2 долара на ден. В някои запад-
ни страни за бедност се приема доход от 3–4 долара на ден. У нас от много 
години се използва гарантираният минимален доход (ГМД) като най-ниска 
граница за съществуването на човека – равна или близка до физиологичес-
кия минимум за оцеляване, т.е. доходите едва стигат за оскъдна храна. Дълги 
години ГМД бе около 40 лв., а сега е 55 лв. Той е в основата при определяне-
то на помощите за отопление през зимата, давани по определени правила и 
схеми, които ежегодно се ползват от около 1 млн. души. ГМД е по 1,83 лв. на 
ден, а при курс на долара 1,3 лв. се падат по 1,41 лв. на ден. В този смисъл и 
диференцираното ускорено увеличение на минималните пенсии от 86 лв. на 
102 лв. е оттласкване от дъното на бедността. Прагът на бедността и жизне-
ният минимум включват минимално количество стоки и услуги, обуславящи 
ниско жизнено равнище на живеещите в бедност. Една от главните линии на 
борбата с бедността е доближаването на по-ниските доходи на човек от дома-
кинството до обявения праг на бедността – за 2008 г. 165 лв. Доходът на член 
от домакинството е добър показател, защото отразява всички постъпващи 
доходи – от работна заплата, от собственост като дивиденти, лихви, наеми, 
рента и други, от пенсии, стипендии и други трансфери, от домашно стопан-
ство и други, които се ползват от домакинството според подредените от него 
приоритети. ГМД, прагът на бедността или жизненият минимум са надеждни 
показатели, защото дават представа за количеството, качеството и разнооб-
разието на необходимите и на потребяваните стоки и услуги. Тяхното пови-
шаване и разнообразяване съобразно с налаганите от развитието промени е 
начин за подобряване на жизненото равнище и на бедните слоеве. Като пра-
вило бедността започва някъде около 70% под средните доходи на член от 
домакинството за дадената страна като трайна величина за няколко години. 
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Колкото прагът на бедността е по-близо до тази граница, толкова по-добро е 
жизненото равнище на бедните. С развитието на производителните сили се 
променя и съдържанието на социалния минимум, разглеждан като достиг-
натия среден доход на човек от домакинството в дадена страна на дадения 
етап на развитие, около който се формира средната класа. Доходът на член от 
домакинството в размер над 5–8 пъти вече формира горния слой на средната 
класа – слоя на заможните. Над тях е социалната група на богатите, за която 
няма горна граница. Относителна бедност, разглеждана като социална група 
с доходи под 70% от средните, ще има, докато съществува подобна социална 
диференциация. Нейният край може да се търси някъде в бъдещото инфор-
мационно общество, в което заедно с технологическата и информационната 
революция ще настъпят и радикални промени, предизвикани от новата соци-
ална уредба на обществото, т.е. от социалната революция.

Образованието става неотменим фактор за заетост, а с това и за 
повишаване на жизненото равнище. Мерките за повишаване на образованието 
и квалификацията на населението не са лукс, а неотменими изисквания, 
необходимост за постъпателното развитие на обществото. Те са осъзнати от 
форумите на ООН и са формулирани като същностни страни на устойчивото 
развитие на обществото (УРО), т.е. икономическият растеж да е съпроводен 
с намаляване на социалните различия и с недопускане на увреждания на 
природата. УРО е изискване, заложено и в решенията на Европейския съюз. 
Нека припомним решенията на сесията на ЕС от Лисабон 2003 г.: „Съюзът си 
поставя следната стратегическа цел за следващото десетилетие: Да стане най-
конкурентоспособната икономика в света, основана на знанието, способна 
да постигне устойчив икономически растеж с повече работни места, по-
добри трудови условия и с по-голяма социална еднородност.“ На сесията в 
Гьотеборг стратегическата цел беше допълнена, че „устойчивото развитие е 
фунда мен тална цел на Съюза съгласно с неговия основополагащ договор. 
Това изисква обединяване на икономическата, социалната и екологичната 
политика по взаимно подсилващ се начин“.

Следователно приетата теза за УРО, която из исква икономическият 
растеж да е съпроводен с намаляване на социалните различия и спазване 
на екологичните стандарти, съвпада с национално отговорната и хуманна 
комплексна политика на всяка държава, ако тя се съобразява с тези 
международни изисквания. Тя не противоречи и на лявата политика, 
която в своята същност предполага това. Остава да се приемат конкретни 
мерки за спазването на тези изисквания, което правят вече много страни и 
големи градове. Така ще доведем до успешен край борбата за намаляване и 
преодоляване на сегашната бедност у нас.
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Славянофилството и славянофилите са моя ста-
ра изследователска тема. Обичам да изучавам 

идеите на това сложно и противоречиво явление в 
руския мисловен живот, да разгадавам политичес-
ките схеми, които се създават, за да помогнат на Ру-
сия в трудния й исторически път. Славянофилите 
дават най-много идеи за развитието на Русия; още 
повече са тези идеи за нейното спасение и избав-
ление от кризата, която преживява с настъпването 
на буржоазната епоха. Някои днешни изследовате-
ли виждат драмата на славянофилите в това, че чер-
таейки пътя на Русия към нейното бъдеще, те гледат 
назад в миналото; че не се опират на реалностите, а 
се осланят единствено на традициите; че искат това, 
което вече е било. Вероятно. Но пред толкова мно-
го обществено-политически проекти (макар съдър-
жанието им да е сходно), които целят да „вразумят“ 
историята и да я накарат да направи изключение 
поне за Русия, неволно си задавам наивния и абсур-
ден въпрос: „Чува ли историята какво й говорят и 
пророкуват, или прави каквото си иска?“. Този въп-
рос поставя и проблема за „ползата от историята“ и 
от заниманията с нея.

Какво трябва да правим ние, хората на хумани-
тарната мисъл: да описваме, да се догаждаме какъв е 
Божият промисъл, да го следваме, или да насочваме 
историята, да предизвестяваме опасностите, които 
би могла да донесе на хората? Идеите за историята 
и за развитието на човечеството са толкова много, 
че би било наистина напразно да се пораждат, ако 
от тях няма практическа полза, т.е. ако историята, 
въпреки всичко, не се вслушва в тях.

През Средновековието идеите за историята са 

ЧУВА ЛИ ИСТОРИЯТА 
КАКВО Й ГОВОРЯТ И ПРОРОКУВАТ ?

Панко Анчев

Панко Анчев – литературен 
критик и историк на българска-
та литература. Изследванията 
му са насочени към социално-по-
литическите идеи в литерату-
рата от Възраждането до наши 
дни. Последните години работи в 
областта на политологията. Ав-
тор е на книгите „Творци и слово“, 
„Човекът в словото“, „Съвестта 
на думите“, „Въведение във фило-
софията на българската литера-
турна история“ и други, както и 
на множество статии, студии и 
рецензии.
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подчинени на християнската представа за края на света, когато ще настъпи 
Второто пришествие и ще се установи Царството Божие. Модерната епоха, 
която разколеба вярата, разруши религиозното съзнание и отдалечи човека 
от Бога, има потребност от човешка намеса в смятаните доскоро за Божи 
промисъл исторически процеси. Удивеният от себе си човек, видял се госпо-
дар на вселената и на историята, изведнъж осъзнава, че правото, което си е 
извоювал с неверието или със съмнението в съществуването на Господ, му 
носи повече неволи и страдания, отколкото радости и спокойствие. Надеж-
дите, с които се подхранва, го карат да се чувства горд, че може да ги има, че е 
способен да мисли сложно, аналитично и да си позволява неща, които преди 
не е смеел да направи. Оказва се обаче, че това никак не е лесно.

Секуларизираният човек търси себе си в безкрая на времето, като се 
опитва да чете историята според представите и желанията си за по-добра 
съдба. Останал без Бога, той трябва сам да се утешава и сам да прокарва пъ-
тищата в настоящето и към бъдното. Той правилно схваща историята като 
отправна точка, защото тя се повтаря в някакъв вид и през определен срок; 
когато познаваш миналото и законите, по които то е протичало, можеш по-
лесно да си представяш бъдещето именно като повторение на историята. Но 
за да е по-адекватна тази представа, е необходимо да разбираш и да анализи-
раш историята. Религиозното съзнание предполага един тип мислене, поради 
което практически не съществува философия, а само богословие. Секуларно-
то мислене е различно у всеки отделен човек, социални съсловия, народи и 
в отделните епохи. Затова има различни философии и философски системи. 
Никоя от тях обаче не обяснява в пълна мяра света, защото те не са всеобщи, 
а частни (въпреки претенциите си за всеобщност), и не представят адекватна 
и напълно точна картина на историческото развитие и на механизмите, по 
които то се осъществява. Всички обаче страстно ги търсят и се поставят в ус-
луга на обществото, за да може то да извървява благополучно и безболезнено 
своя път в историята.

Обществото изживява болезнено периодите на преход от едно състояние 
в друго. Това е кризата. Преходът е разпад на старата система и зараждане на 
новата. И когато нито старата е изчезнала, нито новата още се е наложила, 
състоянието на неопределеност тежи и предизвиква икономически, полити-
чески, морални страдания на цялото общество и на отделните личности. То-
гава именно са най-много теориите за общественото развитие, за историята и 
устройството на държавата. Сякаш нарочно точно тогава, колкото и неверо-
ятно да е, пред обществото и пред държавата в упадък се отварят най-много 
пътища, по които трябва да преминат, за да се избавят от кризата. Историята, 
разбира се, предпочита да върви по своя си път…

* * *
Аз не говоря за пророчества, за предсказване на събития, за вземане на 

конкретни решения в определени исторически моменти, а за избор на систе-
ма, организация, тип общество. Пред такъв избор народите се изправят не-
рядко. Възможен ли е обаче той? И какво точно означава да го направиш?
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Историята на човечеството е като колона от хора: едни са първи, дру-
ги – по-назад; едни са силни, енергични и вървят бързо, други са по-слаби, 
уморени, преплитат крака и изостават. Някои достигат точката, към която 
всички са се запътили; другите не успяват да се доберат до нея или се доби-
рат късно, когато първите вече са се устроили там, разположили са биваци-
те си и са заработили усилно на новото място. Някои умират по пътя. Във 
върволицата се раждат и нови народи. Отначало те биват носени на ръце от 
родителите си, но после или укрепват, или залиняват и умират рано-рано. 
Движението към заветната точка Лев Гумильов нарича „пасионарност“ и то 
обичайно е съпроводено с порив, енергичност и радост от съществуването. В 
междинните точки обаче различните народи и общества преживяват различ-
ни по характер състояния, в някои от които придобиват по-голяма енергия, 
а в други точки губят сили и желание за движение. За всеки народ и всяко 
общество е важно да спрат разложителните процеси, да укрепят организма и 
да преживеят заболяването.

Всяка идея за историята, както и всяко философско учение или система, е 
особен род въображение. Дори мечта! Тя изразява представата на своя създа-
тел и на обществената група, чийто изразител е той, за обществена хармония 
и, както казва Константин Леонтиев – организация. Идеята за историята е, 
разбира се, опит и усилие да се очертае реална и обективна картина на исто-
рическия процес, на неговите основни етапи, срокове на продължителност, 
скорост на протичане, удобно разполагане вътре в него на хората и съсловия-
та и т.н. Тя е това, което самото общество иска да получи, за да оцелее и да про-
дължи да съществува. Идеята за историята е израз на състоянието на хума-
нитарната и политическата мисъл на времето. В някои случаи тя се стреми да 
„узакони“ теоретично състоянието, да го оправдае като единствено правилно 
и необходимо, а в други е своеобразна социално-политическа мечта, надежда 
за постигане. Тъй като няма Бог и съзнанието на обществото не е религиозно, 
а в Модерната епоха е дори открито атеистично, авторитет става тази идея за 
историята и за устройството на обществото, която придобие най-голямо раз-
пространение, тъй като се е оказала най-близка до общата мечта, или защото 
е проста и достъпна, или е наложена от властта, на която служи.

* * *
Секуларизираното съзнание постоянно търси религиозни по форма и 

съдържание компенсации, затова насочва усилията си към „абсолютни идеи“ 
от рода на „края на историята“. Такава идея или „организация“ са „абсолют-
ната монархия“, „диктатурата на пролетариата“ и други форми на тоталита-
ризъм и диктатура. Във всички държави и народи тези идеи се появяват и 
утвърждават въпреки претенциите за съвършена демократичност и плура-
лизъм на властите и на политическите убеждения. Ленин беше забелязал, че 
империалистическият капитализъм се стреми напълно естествено към моно-
пол. По същия начин всяко общество в Модерната епоха се стреми към тота-
литаризъм и „абсолютна монархия“ и задължително ги преживява в различно 
време по различен начин и степен на наситеност и проявление. Властта има 
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нужда да доказва, че е „от Бога“, т.е. че е необходима, неизменна, справедлива, 
вечна и няма алтернатива. Тя не е в състояние да се крепи единствено върху 
„общото съгласие“ не защото хората са различни по характер и нагласа, а по-
ради това, че трябва да я чувстват като стояща „отгоре“, „неземна“, за да й се 
подчиняват. „Демократичната власт“ се изживява като власт „по благодат“, а 
не по „избор“ и „закон“. Но „власт по общо съгласие“ е симулация, а ако реално 
съществува, то е за малко и не е здрава. Тя е илюзия, която бързо се разпада и 
веднага търси своя безспорен лидер и владетел, който да я задържи, укрепи и 
съхрани за дълго време (т.е. за мечтаната вечност). „Демокрацията“ е юриди-
ческа, а не политическа форма на властта, която не позволява наследственост 
по родов признак, а само по съсловен. Личностите на върха на властовата 
пирамида могат да се сменят и е задължително да се сменят в определeн срок, 
но смяната на политическия тип власт не се разрешава от системата. Все пак 
такъв момент един ден настъпва и това вече е революционно действие.

Макар диктатурите и тоталитаризмите да се определят теоретично като 
изкривявания на демокрацията, като заболявания на институциите, узурпи-
ране на властта, те са напълно присъщи на системата състояния – и властта 
в Модерната епоха, поради своята атеистичност, страстно се стреми към тях. 
Но именно защото никоя власт през Модерната епоха не е „от Бога“, дикта-
турите и тоталитаризмите са жалки имитации и „генетични отклонения“ от 
модела на средновековната абсолютна монархия. Диктаторът не е собственик 
на властта, нито народът и обществото са негово притежание, както е през 
Средновековието. Хората не са му поданици, а граждани на държавата, която 
той управлява. А той по презумпция е поставен за определен срок, след което 
бива сменян и диктатурата преминава в друг тип власт. Няма наследствена 
диктатура именно по тази причина. Тя е слаба по рождение, по природа и 
същност и заради обявеното от Просвещението всеобщо равенство и естест-
вени права на гражданите.

Диктатурата и тоталитаризмът не означават непременно насилие, лаге-
ри, политически убийства, но и не ги изключват. Защото не понасят съпро-
тива и неподчинение. Различното мислене се наказва, тъй като разколебава 
системата и поощрява съпротивата. Властта се засилва, когато се съсредото-
чава в една личност. Ограничената от закона власт трябва да се съобразява 
с общото мнение, да съгласува, убеждава, разколебава. Тя не може да бъде 
бърза и категорична в трудни моменти. Докато безконтролната власт е силна. 
Тя може по-бързо и по-ефикасно да решава трудните проблеми – било вът-
решни, било външни. Изостаналата държава винаги изпитва необходимост 
от експедитивни решения и сурови мерки за излизане от трудностите. Поли-
тическите борби я измъчват, раздират и унищожават. Бедният народ трудно 
се измъква от окаяното си състояние, ако няма кой да го поведе и избави. 
Затова и там обикновено се раждат форми на диктаторско управление.

Не е достатъчно обаче просто да искаш да установиш диктатура. Необ-
ходими са условия и силна, безапелационна и категорично приета от цялото 
общество личност. Практически никой не заграбва властта, тя му се предос-
тавя. Да, вероятно е по-точно да се каже, че силният властник принуждава 
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обществото и народа да му предоставят абсолютната власт, т.е. диктатурата. 
Но той няма как да ги принуди, ако те не се съгласят. Тази взаимозависимост 
не е очевидна, но съществува и трябва да се отчита, ако искаме да не се задо-
воляваме с повърхностни политико-публицистични възклицания.

Никоя форма на власт не е нито добра, нито лоша. Тя може да бъде само 
подходяща или неподходяща, силна или слаба, навременна или изживяна, 
ефективна или не, но не бива да се оценява като нравствена или безнравстве-
на, като добра или лоша, като хуманна или нечовешка. Защото поначало, щом 
не е от Господа, не може да е нравствена.

* * *
За секуларното съзнание компенсаторните механизми на властта от ре-

лигиозно естество са важни, но не са единствени. Идеите за историята в край-
на сметка конструират такива „организации“, които да оправдаят системата, 
да я укрепят и развият благоприятно. Изключение (но те също имат социал-
но и политическо обяснение) са идеите, чието осъществяване ще доведе до 
гибел, страдания, нещастия. Но въпреки това историята често носи на хората 
именно беди, страдания, нещастия, гибел, разрушения. Човешкият ум ражда 
идеята, оформя я като стройна теория, вживява се в нея и започва да работи 
за нейното осъществяване, ала историята, когато не е „съгласна“ и има „друго 
намерение“, насочва процеса в определената от нея посока. Който предусети 
накъде се движи историята, единствен създава адекватна и полезна за хората 
идея за нея. Това не е толкова трудно, колкото изглежда на пръв поглед, нито 
е въпрос на пророчества.

Предусещането на хода на историята е присъщо на този, който я позна-
ва като философия, като закономерност. Защото самата история се повтаря 
и на определени етапи под някаква форма възпроизвежда минали явления. 
Явления и тенденции, а не събития. Впрочем събитията също се повтарят, 
но не буквално, а в сходство, като тип, ритъм, цикличност. В крайна сметка 
– като осъществяване на Божия промисъл. Историята е средище на човешка-
та дейност, но тя не е дело на човека. Човекът е само участник в нея. Той има 
свободата да избира как да се държи, да я следва или да й се съпротивлява, но 
не я твори. В никакъв случай не е и сляп изпълнител, не е листо, носено върху 
вълните на времето. Човекът е съзнателно същество и участва в историята в 
степента на познанието си за нея – ала не повече.

Не са малко случаите, когато почувствалият се като творец на истори-
ята човек я моделира по свое желание и й налага свои решения – например 
установяването на социализма в Русия в началото на ХХ век и в една част от 
държавите на Източна Европа (включително и в България) след Втората све-
товна война. Успехът на Великата октомврийска социалистическа революция 
през 1917 г. създаде убеждението, че човешката воля е по-силна от историята 
и че човекът може да определя когато поиска и както поиска историческото 
време за социално-икономическите и политическите системи. Социализмът 
в Русия не е исторически експеримент, а човешки опит да се наложи човешка-
та воля в устройството на света. Основавайки се на тезата на Маркс за не-
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избежната гибел на капитализма и за пролетариата като гробокопач на бур-
жоазията, руските болшевики, под напора на редица обстоятелства, които им 
дават основание да смятат, че имат това право, ускоряват до крайност хода на 
историята и налагат на Русия (впоследствие се оказа, че е преждевременно) 
нова социална система.

Всичко, което се случва не навреме и не по определените от историята 
правила, изопачава смисъла си и се самоопорочава. „Пререждането на ходо-
вете“ (термин от шахмата) почти винаги води до резултат, който не е пред-
виждан предварително и на който историята отвръща с извънредни остри 
действия. „Имплантирането“ на социализма (той е имплантиран, защото в 
Русия, а и в целия свят, по това време няма условия за неговото раждане 
– макар да е заченат вече) откъсва политическата система от социално-ико-
номическата и създава постоянна смъртна заплаха за политическата власт. 
От всички условия за смяна на социално-икономическата система, изисквани 
от Маркс в неговите анализи на историческия процес, налице е единствено 
осъзнал се класово пролетариат, ликвидирал буржоазията като класа. В исто-
рията обаче „гробокопачът“ на господстваща класа се явява на сцената после-
ден, а не първи, и едва тогава, когато вътре в старата система са се извършили 
всички социално-икономически изменения и в резултат на това се е зароди-
ла новата. Маркс точно изведе този закон за протичането на историческия 
процес, но допусна, че за социализма той не важи, защото пролетариатът е 
достатъчен за пренареждането на етапите.

И макар че създаде могъща държава и дори победи в една изключително 
тежка световна война срещу своя класов противник, социализмът рухна, защо-
то историята в крайна сметка не го подкрепи. Той пренебрегна нейните зако-
номерности и правила и бе закономерно отстранен от историческата сцена.

* * *
Историята не допусна реализацията на социализма в Русия и в Източна 

Европа не защото той е нехуманен, или защото капитализмът няма алтерна-
тива, или защото така се възстановявала справедливостта. Това са чиста про-
ба пропагандни твърдения на невежи, но щастливи от случилото се изплаше-
ни за себе си повърхностни анализатори. А защото исторически беше заченат 
„извънматочно“, без необходимата подготовка на обществото и системата. В 
съответната историческа епоха социализмът е явление случайно, лишено от 
жизнени сили за продължителен живот и неприспособимо към него.

Октомврийската революция показа, че човешката намеса в историята 
може да бъде агресивна и за определено време да променя радикално обек-
тивния исторически процес. Чрез тази намеса се ликвидират цяла една сис-
тема, ръководната й класа, икономическите й отношения, формата на дър-
жавното управление. Всичко! Историята позволява подобни действия, за да 
сигнализира за заченати процеси, които ще се появяват в друг някой момент. 
Такива сигнали тя е давала и е избързвала, за да покаже, че носи в себе си за-
родиша на новото. То може да има, но може и да няма име; да е предугадено 
теоретично от философа анализатор или появата му да не е дори подозирана. 
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Зависи кога се дава сигналът. Историята предупреждава и подготвя човече-
ството, за да знае какво ще се случи след време и да бъде готово да го приеме 
без страх и тревога.

Моделът на историческия процес никъде не се проявява в чист вид. На-
викът западноевропейската историческа реалност да се приема като образец 
за развитието на народите по цял свят е научно неиздържан. Това, че наро-
дите от Западна Европа преминават първи през основните исторически ета-
пи, не означава, че те единствени ги изживяват в тяхната образцова форма. 
Не е задължително онова, което те създават или преживяват, да е механично 
пренесено и възприето от останалите. Всички вървят по един и същ път. Но 
го изминават по различно време и в различни условия, което прави самата 
система нееднаква в отделните страни и народи. Тази разновременност поз-
волява понякога, както бе в Русия в началото на ХХ век, да се смесят разно-
родности от общественото развитие и да се роди преждевременно обществе-
но-икономическа система от нов тип. Но това раждане не е естествено, не е 
нормално; то е „патологично“, поради което социално-политическото отроче 
е със слаба „имунна система“, болнаво и по-лесно е поразявано от изпитани-
ята, които „нормалното“ раждане би му спестило.

Никой народ няма свой собствен път на развитие, напълно различен от 
другите. Народите имат свое време, своя скорост на движение, свой жизнен 
срок, но пътят на всички, докато съществуват, е един и същ. Своеобразия-
та не са доказателство за уникалност. Многобройните народи обаче, които 
населяват огромни територии, преживяват историческите етапи и периоди 
неравномерно дори един спрямо друг и не по едно и също време. Примерите 
с Китай, Индия, Русия, Бразилия са пред очите ни. Това раздробява обществе-
ното съзнание, поражда вътрешни противоречия и оформя няколко центъра 
на етно-социален и политически живот вътре в нацията и държавата. Всеки 
от тях концентрира обществена енергия и създава свой модел на развитие на 
системата. Затова колкото по-голям е народът и колкото по-обширна е тери-
торията, върху която живее, толкова по-силно е съзнанието му за уникалност 
и за свой път в историята. Или поне така твърдят неговите мислители, идео-
лози и пропагандатори.

Именно поради тази си особеност Русия стана мястото на преждевре-
менното и описано по-горе раждане на социализма. Народът възприе охотно 
идеята за социализъм и я осъществи, защото държавата му бе изпаднала в 
неразрешима за социално-икономическата и политическа система икономи-
ческа и политическа криза. Русия в оня исторически момент имаше нужда от 
власт, подобна на абсолютната монархия, която да спаси многонационалната 
империя от разпад и разруха. Такава бе „диктатурата на пролетариата“.

* * *
Казаното по-горе предпоставя убеждението, че е било възможно през 

1917 г. Русия да избира измежду няколко варианта и че само грешките на мо-
нархията и незрялата политически руска буржоазия са причината за неуспе-
ха на Руската буржоазна революция и на започналите реформи на Столипин. 
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Ако това е вярно, тогава нека приемем, че историята е послушала тези, които 
са били най-убедителни в предложенията си за бъдещето на Русия и са успе-
ли да докажат, че е дошло времето на социализма. Тя дава такъв шанс, защото 
признава правото на обществата и народите на избор – разбира се, в рамки-
те на допустимата свобода и възможност за отклонение от всеобщия път. В 
случая за историята очевидно е по-важно съхраняването на Русия, отколкото 
запазването на социално-икономическата система.

Историята винаги има достатъчно основания, за да допусне или да не 
допусне отклонение в осъществяването на Божия промисъл. Основанията са 
винаги „тактически“, породени от необходимостта да се запази определено 
статукво, което да ускори, но по-късно, по-важния процес. И така се възста-
новява равновесието. Тези съображения обаче ние не ги знаем. Можем да ги 
изследваме едва когато станат минало и съпоставим вариантите (възможни 
и невъзможни) на историческия процес. Сложната ситуация, драматизмът на 
конфликтите между класите и особено стечението на конкретните обстоя-
телства изострят обществената чувствителност, пораждат съзнание за криза 
и затрудняват очертаването и възприемането на реалната картина. И задъл-
жително оставят у следващите поколения усещането за пропусната възмож-
ност и неправилен субективен избор.

Да си припомним българския ХІV век, когато по нашите земи реално 
се забелязват наченки на капитализъм и обуржоазяване на икономическите 
отношения. Разпадането на държавата от имперски тип на няколко малки 
държавни образувания не е породено от неразбории в царската фамилия, от 
липса на желание за единство (което тогава не е било и необходимо в такъв 
вид), а от естествената необходимост на капитализма от обособяване на по-
малки национални територии за нов тип производство и размяна на реални 
белези на нова икономическа система. Османлиите сварват България в пре-
ходен период, а тогава всяка държава е слаба и негодна да устои на набезите 
на организираното нашествие. И българският преход към Модерната епоха 
се отлага с няколко века. Т.е. историята не допуска това да стане именно тук, 
обрича българите на страдания и тежък живот, но вероятно им предоставя 
други компенсации. Какви по-точно? Това е въпрос на внимателно изслед-
ване и анализи (вж. моите книги „Разумът в българската история“, 2005 г. и 
„Малкият народ“, 2007 г.).

* * *
Ако в историята винаги търсим отговор на въпроса „Защо?“, т.е. ако се 

мъчим да откриваме първопричината на събитията и явленията, ще ни бъде 
по-лесно да отгатваме какво ни предстои. Защото то се подчинява на същите 
закони, по които протича историческият процес.

Отговаряме ли на въпроса „Защо?“, историята ще ни чува какво говорим 
и пророкуваме…
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България и българското общество почти 20 го-
дини преживяват един мъчителен период на 

преход, означаван формално като преход от соци-
алистическото устройство на държавата към ус-
тановяване на демократично общество с функцио-
нираща пазарна икономика. Това по същество е 
установяване на нова уредба в обществото и дър-
жавата. Първоначално бе създадено впечатление-
то, че този преход ще протича повече или по-мал-
ко спонтанно и ще се съпровожда с преодолими 
трудности, като преминаване от една оказала се 
нетрайна и неустойчива обществена и държавна 
формация (социалистическата) към потвърдила-
та по-голямата си жизнеспособност и устойчивост 
система на пазарно стопанство и демократично 
държавно устройство. Той бе възприеман с надеж-
дата, че е път към създаване в България на съзи-
дателно и проспериращо общество с пазарна, со-
циално ориентирана икономика в рамките на една 
действително демократична държава. Вярваше се, 
че най-сетне ще бъде осъществен императивът на 
Васил Левски: „Нам свобода и човешки правдини 
ни трябват!“

Оказа се, че определени сили в България са 
разбирали по друг начин целите и задачите на пре-
хода. Те са виждали в него възможност да заграбят 
националното богатство и спестяванията на хората, 
да придобият икономическа мощ, с която да си оси-
гурят властта в държавата, т.е. стремили са се към 
„нов ред“, но друг, не само различен, а и диаметрал-
но противоположен на очаквания от обществото. 
Тези сили са се стремили вместо към просперираща 
национална държава и общество към безконтролна 
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тяхна власт в страната, позволяваща им, не на последно място, присвояване-
то на резултатите от труда на хората.

В почти всички случаи в периода на прехода идеите и особено целите 
на въпросните сили (на формиращата се мафия) бяха умело прикривани със 
словесна бутафорна конфронтираност между т.нар. леви и десни партии, кои-
то се оказаха формации, силно зависими от силите на „новия ред“.

Именно с помощта на тези партии парламентът бе използван като оръ-
дие за привидно законово разрушаване на държавността в страната (с мотив, 
че се унищожава принудата на социалистическата държава).

С подобен мотив (ликвидиране на правовия ред на социализма) бяха 
създадени поредица от закони и подзаконови актове, с които бе осигурена 
„правната“ ненаказуемост преди всичко на икономическите престъпления, 
извършвани от визираните сили и техните подставени лица. Така се осъ-
ществи правомерността на т.нар. приватизационни процеси, чрез които се 
ограбваше и ограбва основната част от „недвижимото“ национално богат-
ство на България.

Ликвидационните процеси в селското стопанство, подсладени с лозунга 
„връщане на земята в реални граници на собствениците им“, създадоха ба-
зата за развитие на арендата, като законова форма за дългосрочно ползване 
на тези земи, почти безвъзмездно, чрез символична аренда за собствениците. 
Тази арендна форма практически превръща голяма част от реалните собст-
веници в номинални. „Реформите“ в селското стопанство създадоха и предпо-
ставките за фактическо обезземляване на собствениците на селско стопански 
земи, които станаха обект на масово спекулативно „изкупуване“ от „находчи-
ви и умели“ търговци.

Оказа се, че случващото се в периода на прехода не е нито случайно, нито 
спонтанно. То бе умело дирижирано и осъществено от онези, които се стре-
мят да наложат в България своя нов мафиотски ред. За постигане на целите 
си организираната мафия (политическа и икономическа), освен посочените 
„парламентарни усилия“, прилагаше на практика както силови методи, така 
и паралелни въздействия, насочени към промяна на ценностната система на 
обществото и неговите членове. Целта бе да се отслабят и дори да се разру-
шат мотивацията и желанието за съпротива срещу тези сили и налагането на 
въпросния „нов ред“, който по същество означава превземане на държавата и 
превръщането й в оръдие на тяхната власт над цялото общество.

Въпросното силово въздействие върху обществото и неговите членове 
не се изразява чрез диктатури от типа на тези на Мусолини, Хитлер и Сталин, 
а се осъществява с целенасочени действия за постигане на безогледно обед-
няване на хората в България, за да мислят те само за ежедневния хляб. Това се 
постига предимно чрез неадекватно заплащане на труда, чрез ограничаване 
на социалните фондове, несправедливо данъчно облагане и не на последно 
място – чрез налагане на високи спекулативни цени на пазара на жилища, на 
стоки за населението (храни, лекарства и др.).

Колкото и тежки да са последствията от материалното ограбване на чле-
новете на обществото, те сравнително бързо могат да се преодолеят, ако по-
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литиката и практиката на системно ограничаване на средствата за живот на 
над половината от населението на България до нивото на екзистенц миниму-
ма бъдат прекратени.

Далеч по-съществени ще се окажат пораженията върху обществото 
и неговите членове – резултат от масираните и разнообразни въздействия 
върху ценностната им система. Тези последствия са коварни и поради дълго-
трайното си проявление, което не се прекратява след ограничаване или пре-
установяване на въздействията, които ги предизвикват.

Те са насочени преди всичко към ерозията на морала на хората. Непре-
къснато телевизията, филмите и разнообразните шоу програми внушават, че 
насилието, убийствата, сексът, жестокостта, бандитизмът и разгулността са 
основни и същностни елементи на ежедневието на съвременното общество. 
Тези внушения, гарнирани обилно с прояви на опростачване, имат за цел да 
поощряват първосигнално, примитивно чувствено-сетивно възприемане на 
света, на междучовешките отношения, за да върнат хората в онези ранни епо-
хи, когато са господствали отношения, основани на принципа на силата и на 
варварската жестокост.

Приоритетни обекти на разглежданите медийни въздействия са подраст-
ващите, младежта и по-непросветените слоеве на обществото, които нямат 
достатъчно изградени вътрешни критерии, за да се отнасят критично към 
потоците от примитивност, извратеност, жестокост и пошлост. Тези потоци 
обикновено са захаросвани с информации за спортни събития и с пропа-
гандиране на множество местни и чуждестранни музикални изпълнители 
с недоказани качества, които умело са смесвани с действително стойностни 
световни и български изпълнители и музикални групи, така че покрай тях да 
„минават“ за звезди, като целта е да се размива границата между посредстве-
ността и таланта.

Последствията от въпросните неслучайни въздействия вече се наблю-
дават в ежедневието на българското училище – прояви на агресивност, пиян-
ство, зависимост от наркотици, безпардонно отношение към всички и всичко. 
Ерозирането на морала се проявява и в поведението и вандалските действия 
на спортните, предимно футболните, фенове по време и след спортните със-
тезания, на стадионите и извън тях.

Забележимо се увеличава грубостта в отношенията между членовете на 
обществото.

Наред с това престъпността, често пъти и като подражание на показвано-
то от медиите, ежедневно съпътства живота на хората (кражби по домовете, 
кражби на улицата, разнообразни форми на измами с имоти, с пари и пр.).

Всеки може сам да забележи докъде достигат и може да достигнат 
последствията от „атаката“ срещу морала и ценностната система на об-
ществото и гражданите, както и че тя не среща съпротива от обществото 
и държавата с оправданието им, че подобни явления са присъщи на „сво-
бодните общества“.

Изнесеното, а и безброй случаи и примери от живота в страната по-
казват, че по време на българския преход са извършени и се извършват 
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множество големи и малки престъпления срещу нацията, срещу общест-
вото, срещу отделните граждани. Уникалното обаче е в това, че в България 
тези престъпления остават не само ненаказани, но че те са правно защи-
тени като ненаказуеми. С тази своя уникалност очевидно нашият преход 
ще се оценява и изучава като „български принос“ в златния фонд на све-
товната организирана престъпност, като пример на успешно присвояване 
на държавата.

* * *

Ако народът не успее да отхвърли налагания „нов ред“ и мафиотските 
сили, които са негови вдъхновители и носители, историческата цивилизаци-
онна перспектива на българите и на България ще бъде прекършена задълго, 
ако не и завинаги.
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І. Исторически щрихи

Арабският интерес към Косово датира още от 
кървавите събития през 1999 г., когато само-

летите на НАТО бомбардираха сръбските позиции 
в провинцията. Тогава арабските столици се раз-
делиха в своите оценки за случващото се. Мнозин-
ството държави от Персийския залив, сред които 
са Саудитска Арабия, Катар, Кувейт, Обединените 
арабски емирства (ОАЕ), но също така и Йордания, 
ясно заявиха, че НАТО спасява местните албанци 
от сръбския геноцид и има право на намеса. „Уме-
рените държави“ изпратиха материална помощ на 
бед стващите косовари и промениха седалището на 
своите посланици, акредитирани пред сръбските 
власти. Повечето страни от тази група ги изпратиха 
в Букурещ. За разлика от тях т.нар. революционни 
режими – Сирия, Либия и тогавашен Ирак, опреде-
лиха въпросните военни действия като „агресия на 
НАТО“. Някои анализатори отстояват мнението, че 
тяхната позиция е повлияна от подсъзнателна со-
лидарност с Югославия, с чийто бивш лидер Йосип 
Броз Тито те много добре работеха в Движението 
на необвързаните. Посланиците на Дамаск, Трипо-
ли, Саддамов Багдад, Техеран и някои други държа-
ви останаха в Белград.

В противовес на тактиката на редица западни 
страни с аналогична позиция, които откриха дипло-
матически представителства в столицата на Косово 
в условията на резолюция 1244, превърнала терито-
рията в протекторат на ООН, позитивно настрое-
ните към Прищина арабски държави се задоволиха 
с изпращане на „благотворителни организации“ в 
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бившата сръбска провинция. Те трябваше да осъществяват хуманитарни, со-
циални и религиозни дейности, обаче тези фондации развиваха преди всичко 
религиозни практики, вследствие на което сред мюсюлманите в Косово се 
разпространиха ислямски идеи, непознати в косовското общество до 1999 г. 
Така в бившата сръбска провинция се появиха салафитските проповедници, 
които правят сериозни опити за привличане на част от местните вярващи 
мюсюлмани към своя начин на тълкуване на единобожието. Твърде малко 
бяха реализираните проекти със социално или с хуманитарно съдържание. 
Те се броят на пръсти – една болница и няколко детски градини са построени 
с помощта на ОАЕ, Йордания и Египет.

В този контекст за отбелязване е динамичното развитие на арабско-ал-
банските отношения след 1999 г., което пряко се отрази и на положението в 
Косово. Рязко се увеличиха инвестициите на Кувейт и ОАЕ в Албания. След 
финансова инжекция от ОАЕ в близост до албанско-косовската граница 
беше построено летище, чиято основна функция е да динамизира икономи-
ческия живот на вече независимата държава. Политическите контакти също 
зачестиха през последните месеци. След срещата на председателя на албан-
ския парламент с емира на Кувейт в края на миналата година Албанската 
теле графна агенция и сръбският вестник „Данас“ предрекоха, че Кувейт ще 
бъде първата страна от Персийския залив, която ще признае независимостта 
на Косово.

В светлината на подобна логика главният мюфтия на Косово шейх Наим 
Тарнава посети миналата година кралство Саудитска Арабия. Оттам той се 
завърна с обещания за бързо признаване на новата държава от Риад.

ІІ. Фактическо състояние

Почти два месеца и половина след едностранното обявяване на 17 фев-
руари 2008 г. на независимостта на бившата сръбска провинция Косово и 
след преминаването на трите последователни вълни от държави, признаващи 
този акт, се видя, че сред тях не се нареждат държавите от арабско-ислям-
ското пространство. Сред 39-те правителства, които изразиха готовност да 
изпратят свои дипломати в Прищина, има едва 6 страни – членки на Ор-
ганизацията ислямска конференция (ОИК): Турция, Афганистан, Малайзия, 
Сенегал, Албания и Буркина Фасо, и нито една от Лигата на арабските дър-
жави (ЛАД). Според архитектите на независимостта на Косово е очевидно, 
че е трябвало те масово да се присъединят към групата на „приятелите“ на 
Косово в рамките на втората вълна. Саудитският сайт „Муфакират ал ислам“ 
подчертава, че в първата вълна са САЩ и водещите държави от Европейския 
съюз (ЕС) – Великобритания, Франция, Германия и други, във втората са дру-
гите страни – членки на ЕС, афро-азиатският блок и останалите държави, а в 
третата – съседните държави, една от които е и България.

Официализирането на арабско-мюсюлманското признаване на Косово е 
трябвало да стане на проведената на 13 и 14 март среща на високо равнище 
на ОИК в Дакар. Своеобразно „подгряващо“ действие с ясно приканващ в 
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тази посока акт е изготвената броени дни преди това декларация на гене-
ралния секретар на организацията турчина Икмаладин Ихсаноглу, озагла-
вена „Одобрение от ОИК на обявената от Косово независимост“. Буквално 
на следващия ден държавният секретар на САЩ Кондолиза Райс приветства 
този документ на ръководството на ислямското ООН, както наричат ОИК, 
внушавайки необходимостта от материализирането му в конкретните дву-
странни отношения.

Но още на заседанието на външните министри на ОИК, предшестващо 
срещата на държавните и правителствените ръководители, кристализира 
преобладаващо обструкционистка позиция към новата държава. Тезата на 
лидерите на дипломациите на ислямските държави е, че Косово е европейски 
проблем. След като ЕС не е приел единна позиция, ОИК следва да се съобрази 
с това. Тоест всяка отделна страна – членка на организацията, сама трябва 
да изработи своето решение. Реваншът, който е бил планиран чрез внесе-
ното от Турция предложение в дневния ред на сесията на държавните глави 
за декларация за колективно признание на Прищина, е бил осуетен от пред-
ставителите на Египет, Судан и Азербайджан. Вместо колективно признание 
форумът в Дакар приема неутралната декларация за „Подкрепа на народа на 
Косово“.

В сенегалската столица се разгаря ожесточена словесна битка между 
враждуващите лагери, свързана с по-доброто аргументиране на собствената 
позиция. Бившата сръбска провинция Косово е представена от министъра на 
образованието Енвер Ходжа (съвпадение с името на бившия албански кому-
нистически лидер) поради липса на назначен министър на външните рабо-
ти. Но може би представителят на новата държава не е успял да постави на 
точното място акцента в своето обръщение към присъстващите, така че да 
получи търсената симпатия. Той отбелязва, че повече от век Косово е евро-
пейски проблем и не може да бъде сравняван със ситуацията в никоя друга 
страна от Азия и Африка. Поставяйки ясно разграничение между Косово и 
регионите, от които идват политиците, участници в срещата, Енвер Ходжа се 
опитва да ги успокои, че става въпрос за различни политически реалности. 
В същото време изглежда думата „Европа“ в изказването на косовския поли-
тик, много често отъждествявана в ислямския свят с недотам одобряваното 
политическо понятие „Запад“, е предизвикала крайно негативно въздействие 
върху участниците.

Експертите твърдят, че Сърбия също е била подготвена за косовския 
„десант“ в ОИК. Външният министър Вук Йеремич е изпратил писмо, в ко-
ето се изразява съжаление от изказаното от генералния секретар Ихсаноглу 
задоволство от обявената от Косово независимост. Нещо повече, в него се 
подчертава, че бившата сръбска провинция представлява прецедент, който 
може да катализира дейността на сепаратистки движения, действащи на те-
риторията на някои от страните – членки на ОИК. Той се опитва да обори 
точно аргумента на косоварите, че едностранно обявената независимост ще 
отприщи амбициите на сепаратизма, който най-силно е представен в афро-
азиатския регион. Мюфтията на Белград Мохамед Испахич също изпраща 
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писмо до високопоставения форум с призив организацията да не признава 
новата държава Косово.

Решаваща роля за въздържането на ислямските държави да признаят 
Косово изиграва изказването на Сергей Лавров, външен министър на Русия, 
която от 2005 г. получи статут на наблюдател в ОИК. В речта си руският пър-
ви дипломат потвърждава желанието на новия държавен глава на Руската 
федерация Дмитрий Медведев да продължи приятелските връзки с ислям-
ските държави. Той повтаря доводите на сръбската страна, че казусът Косово 
ще стимулира амбициите на сепаратистките организации в различни страни 
по света. Много от делегациите са възприели словото на руския дипломат 
като внушение да останат неутрални и да не се месят в конфликта, в който 
мерят сили двете супердържави Русия и САЩ. Неслучайно анализатори са 
категорични, че опасенията от нанасяне на щети в двустранните отношения 
(политически, икономически и военни) с Русия са основната спирачка пред 
редица страни – членки на ОИК, да признаят Косово. В същото време редица 
коментатори считат, че позицията на Русия е била подкрепена задкулисно 
от Иран и това още повече е неутрализирало турско-американския натиск, 
наклонявайки везните против колективното признаване на бившата сръбска 
провинция.

Твърде малко страни – членки на двете разглеждани международни ор-
ганизации (ЛАД и ОИК), изразиха своите официални позиции по отноше-
ние на обявената на 17 февруари независимост на Косово. Повечето от тях 
предпочетоха да поддържат отрицателен неутралитет, запазвайки мълчание. 
Из ключение правят две арабски държави – Египет и Либия. Позицията на 
Кайро стана известна от изявлението на президента Хосни Мубарак по време 
на посещението му в Москва. В руската столица той отбеляза: „Ние не можем 
да признаем Косово, тъй като нашите източноправославни братя (местната 
коптска общност, наброяваща около 15 милиона – бел. авт.) не биха одобри-
ли този акт.“ Много по-подробно аргументирана е позицията на зам.-външ-
ния министър по европейските въпроси Фатима Захра, изразена в отговор на 
парламентарното питане от Яхия Масири и Хазем Мансур, депутати от пар-
ламентарната фракция на „Мюсюлманските братя“. Египетската дипломатка 
заявява, че конфликтът в Косово не е религиозен и не може да бъде сравняван 
с конфликта в Близкия изток. Тя отклонява внушенията на председателя на 
парламентарната група на египетските ислямисти Мохамед Кататани, който в 
поздравителен адрес до премиера Хашим Тачи, до парламентарния председа-
тел Якуб Красничи и до целия народ на Косово призовава новата държава да 
стане „истински символ на исляма и светилник на мюсюлманите в Европа“. 
Експерти възприемат изказването на върховния наставник на „Мюсюлман-
ските братя“ Мохамед Махди Акиф, че „признаването на Косово от Египет 
не би противоречало на позицията на американската администрация, която 
побърза да го признае“, по-скоро във вътрешнополитически, отколкото във 
външнополитически контекст. Става въпрос за предизборна борба между 
опозиционните „Мюсюлмански братя“ и управляващата Националнодемо-
кратична партия на президента Мубарак в навечерието на местните избори. 



93

БАЛКАНИ

Паралелно с това първоначално представителят на Либия в ООН, а впослед-
ствие и лидерът на Джамахирията в своя типичен емоционален стил изложи-
ха аргументите за непризнаването на Косово. В тях прозира силен антиаме-
риканизъм, макар и изложен по имплицитен начин.

ІІІ. Причини за арабско-мюсюлманската обструкция

В най-общи линии мотивите за бойкота на страните – членки на ЛАД и 
на ОИК, по независимостта на Косово могат да бъдат синтезирани в няколко 
групи. Те обаче не са равнозначни за всички държави, тъй като техните външ-
нополитически механизми са изработили различни ценности и приоритети.

1. Огромното множество ислямски държави възприемат обявяването на 
независимостта на Косово като рецидив от студената война. Проблемната 
ситуация на Балканите се оценява като неразрешен спор между Вашингтон и 
неговите съюзници, от една страна, и Москва и нейните съюзници, от друга. 
Инстинктивно, следвайки поведенските стереотипи от времето на блоковото 
противопоставяне, тези държави, повечето от които са членки на Движение-
то на необвързаните, се дистанцират от подобен тип спорове.

2. Редица страни възприемат Косово като „американски продукт“. Те 
проектират своя антиамериканизъм, естествено натрупан от близкоизточния 
конфликт, върху новата проблемна ситуация. Обструкционизмът е видимо 
силно изразен при т.нар. революционни режими, например в Либия, Сирия, 
Иран и други.

3. Групата на държавите с ясно изразена ислямистка ценностна система 
не възприемат проблемната ситуация като открояващ се религиозен спор. 
Нещо повече, някои ислямистки кръгове подозират, че Косово играе ролята 
на троянски кон по отношение на истинския ислям. В уводна статия на елек-
тронното списание „Ал Асър“, отразяващо позициите на научния салафизъм, 
ислямистка доктрина, която доминира в интелектуалното пространство на 
Саудитска Арабия, се твърди, че Косово е помощ за т.нар. умерен ислям. То е 
замислено от Вашингтон като антитеза на т.нар. радикален ислям, представен 
в страните от Персийския залив.

4. Почти всички въпросни държави се опасяват, че Косово ще се превър-
не в генератор на сепаратистки движения в собствените им етноконфесио-
нални общества. Ако признаят новата държава, правителствата ще трябва да 
го направят и по отношение на някоя обособяваща се в страните им група.

5. Редица държави от арабско-мюсюлманската група възприемат силно-
то присъствие на „албанския фактор“ в обявяването на независимостта на 
Косово като причина за пасивно изразяване на верската си солидарност с 
местните мюсюлмани. Това, от правно-догматична гледна точка, прави ко-
совския казус коренно различен от босненския. Според неписаните правила 
на етническата легитимност на политическия ислям косоварите притежават 
своя собствена родина-майка, а именно Албания. Тя е длъжна да се погрижи 
за тях. Босненците, които са със сръбска и хърватска етническа принадлеж-
ност, не притежават родина-майка, тъй като тяхната автентична родина-май-
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ка е християнска държава. По разбираеми причини Сърбия и Хърватия не 
могат да изпълнят тази функция за босненците мюсюлмани. В този ред на 
мисли външният ислямски свят е длъжен да прояви религиозна солидарност 
и да се превърне в липсващата адекватна родина-майка. Най-общо казано, 
босненците и косоварите попадат в различни категории от т.нар. група на 
ислямизираните етноси. Косоварите са по-близо до върха на управленската 
пирамида в исляма, тъй като етнически спадат към Албания – ислямска стра-
на с традиции и присъствие чрез влиятелни общности в редица арабски и 
ислямски държави. Например създателят на модерен Египет, турският васал 
Мохамед Али паша (1769–1849), е от албански произход.

6. Местните мюсюлмани излъчват разнопосочни послания към ЛАД и 
ОИК. Разцеплението на сръбския институционен ислям през 2006 г. подкопа-
ва доверието към всички духовни лидери на това малцинство. Формират се 
две групи, които спорят помежду си. Първата е съставена от мюфтийствата 
на Косово, Албания, Македония, Черна гора и едното от крилата на сръбския 
официален ислям – Ислямския съвет на Сърбия със седалище Нови пазар, 
Санджак. Те призовават мюсюлманския свят да признае Косово. Втората гру-
па е представена от мюфтията на Белград Мохамед Испахич и от мюфтий-
ството на Босна. Макар и с различни аргументи и в различна степен на об-
струкция, те подкрепят позицията на своите правителства за непризнаване 
на бившата сръбска провинция за независима. На международните форуми 
на ислямските институции арабските страни признават официално подкре-
пения белградски, а не опозиционно настроения санджакски мюфтия Моа-
мар Соколович.

ІV. Прогноза

Сред експертите преобладава мнението, че Йордания, ОАЕ и Катар ще 
бъдат първите три арабски държави, които скоро ще признаят независимост-
та на Косово. Наблюдателите считат, че водещият аргумент за Аман да вземе 
подобно решение ще бъдат близките отношения с Вашингтон, който моби-
лизира всички свои усилия в тази посока. Трябва да се отбележи, че Йорда-
ния е първата арабска държава, която изпрати официално лице в Прищина 
– кралица Рания, съпругата на сегашния крал Абдула ІІ. През март 2000 г. тя 
посети редица селища в бившата сръбска провинция, участва в откриването 
на няколко социални обекта, в чиито офиси и до този момент са изложени за 
спомен снимки на местни жители с кралската особа.

Държавата Катар също активизира своята политика на Балканите. Така-
ва активизация особено ясно проличава в страните със значително ислямско 
население. Емирството е една от първите арабски държави, които признаха 
независимостта на Черна гора при отделянето й от Сърбия. 22% от нейното 
население изповядва ислямската религия. В края на януари 2008 г. Доха от кри 
посолство в Подгорица. Катарско-македонските отношения също бележат 
възход. Президентът Бранко Цървенковски съвсем наскоро посети столица-
та Доха, вследствие на което там беше открито македонско дипломатическо 
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представителство. Местните журналисти посочват като аргумент за начер-
таните амбициозни планове за развитие на двустранните отношения факта, 
че около 35% от македонските граждани изповядват исляма. При наличието 
на население, от което над 90% изповядват ислямската религия, е логично да 
се очаква скорошно установяване на дипломатически отношения с Косово. 
По същото време емирът на Катар откри в Доха внушителен Център за раз-
пространение на ислямската култура по света с бюджет от стотици милиони 
долари. Косово е потенциален обект за дейността на неговите активисти.

Много неясна остава позицията на Ирак. Журналистът Мохамед Арна-
ут (от албански произход) отбелязва, че конфесионално скроената държава 
няма категорична позиция по отношение на косовския казус. Правителство-
то в Багдад го разглежда през ясно отчетливата албанска призма. Албания е 
една от държавите, участващи в „коалицията на желаещите“ в Ирак. Преми-
ерът Сали Бериша посети Багдад в края на 2006 г. Редица албанци работят за 
многото чуждестранни фирми, установили се в полуразрушената държава. 
Докато все пак кюрдите, по понятни причини, изразяват симпатия към но-
восъздадената държава, сунитите и най-вече шиитите изпитват подчертан 
скептицизъм. Причината за това е отрицателното отношение на Техеран, кой-
то вижда в косовската независимост намесата на САЩ и на техните западни 
съюзници.

На този етап може да се обобщи, че Косово прилага едностранната дифе-
ренциация като средство в своята външна политика към арабско-мюсюлман-
ския свят. Основен неин компонент е натискът на местното обществено мне-
ние, изразявано от неправителствени организации, медии, изявени свет ски и 
религиозни дейци, върху гражданското общество в арабско-мюсюлманския 
свят. От своя страна то излъчва предимно положителни послания към своите 
правителства с цел бъдещото признаване на новата държава на Балканите. 
Комбинацията от натиска на Запада и в по-слаба степен симпатиите на граж-
данското общество, най-вече на верска основа, ще доведе до признаването 
на Косово в средносрочен и дългосрочен план от правителствата на някои 
от т.нар. умерени арабски държави и на тези страни – членки на ОИК, които 
са относително по-зависими от финансовата помощ на международните ин-
ституции. 
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Борислав Стоев
ДИАНА
рисунка, 60/40 см, 1986



97

ПРОФИЛИ

Проф. ИВАН АНГЕЛОВ



98

ПРОФИЛИ

бр. 5/6 – год. XI

Член-кореспондент професор Иван Ангелов, 
доктор на икономическите науки, е един от 

най-известните съвременни български учени ико-
номисти. Той е емблематична фигура в национал-
ното икономическо, научно, експертно и публично 
пространство, с впечатляваща професионална ак-
тивност – трудноизброими участия в дискусии, в 
конференции, в кръгли маси, постоянно гостуване 
на печатни и електронни медии. Познават го като 
име, като автор, а в много случаи и като личност във 
всички български икономически университети, фа-
култети и изследователски центрове. Известен е и 
извън страната.

Титлите му са е много. Изброих основните и 
няма да ги повтарям. Ще го наричам само по име, 
както е прието в професионалните научни среди. 
Името означава повече от титлите, не за всички, 
разбира се, но при него – със сигурност.

Публичната известност и професионална-
та компетентност невинаги вървят ръка за ръка. В 
днешно време немалко посредствени личности са 
широко известни. Надявам се това представяне да 
помогне да се разбере по-добре какво стои в основа-
та на научната и обществената известност на Иван 
Ангелов.

Прозрения

1. Макрофинансова стабилност и социална 
нестабилност. Първата година от управлението на 
тройната коалиция (БСП, НДСВ, ДПС) след послед-
ните парламентарни избори през 2005 г. премина 
успешно и спокойно. Влязохме в Европейския съюз. 

ЧЛЕНКОРЕСПОНДЕНТ ИВАН АНГЕЛОВ: 
ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ 
И ПУБЛИЧНА ИЗВЕСТНОСТ

Васил Тодоров

Васил Тодоров – доктор на ико-
номическите науки, професор в 
Икономическия институт на БАН. 
Работи в областта на макроико-
номиката (теория, политика, 
практика), икономическите из-
мервания, икономическата ста-
тистика. Осъществява експерт-
на и консултантска дейност към 
държавни институции и непра-
вителствени организации. Член 
е на национални и международни 
научни организации. Автор е на 
над 100 научни и експертни пуб-
ликации.
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Макрофинансовата стабилност, наследена от предходни управления, се под-
държаше и засилваше. През 2006 г. бяха събрани най-големите бюджетни 
приходи за целия период на прехода с излишък в бюджета от 1,8 млрд. лева; 
фискален резерв – 6 млрд. лева. В три последователни години икономически-
ят растеж беше около и над шест процента, заетостта се увеличаваше, а без-
работицата намаляваше и се приближаваше към средноевропейски нива. От 
Брюксел се сипеха похвали за икономическото развитие на страната. В тази 
обстановка на реално постигнати успехи и оптимистично изглеждащи ико-
номически и политически перспективи през февруари 2007 г. чрез в. „Труд“ 
Иван Ангелов обоснова предупреждението, че правителството, увличайки се 
по макрофинансовата стабилност, може да подкопае социалната.

Тезата за социалната стабилност е в контекста на фундаменталната кон-
цепция за устойчиво развитие, обявена от ООН в средата на 80-те години и 
препотвърдена през 1992 г. в Рио де Жанейро и през 2000 г. в Йоханесбург: 
„устойчивото развитие има четири измерения – социално, икономическо, еко-
логично и институционално“ (обърнете внимание, социалната устойчивост е 
поставена на първо място). Оценката на Иван Ангелов за ситуацията в стра-
ната към началото на 2007 г. и за членството ни в ЕС беше: в България през 
прехода се натрупаха силни социални дисбаланси, поляризацията в доходите и 
в разполагаемото богатство минава всякакви граници, значителна част от насе-
лението живее в бедност и мизерия. В бюджетната сфера цели професионални 
слоеве, ползващи се с обществен престиж, са изпратени в дъното на подоходна-
та стълбица; за илюстрация – 359 лв. средна заплата на лекар в държавна бол-
ница (тогава) и аналогична ситуация с учителите и учените при 839 лв. средна 
заплата в полицията. Политиката на българските правителства от последните 
десет години е антисоциална. Натрупват се напрежения, назряват условия за 
социална експлозия. България се нуждае от социална преориентация на ико-
номическата си политика, в разумни граници, при запазване на финансовата 
стабилност. През 2006 и началото на 2007 г., обръщайки се към правителството, 
Иван Ангелов неведнъж заявяваше в своите публикации: „Финансовата и со-
циалната стабилност са еднакво важни. Пазете ги – и двете.“

През февруари 2007 г. – при започващото ни членство в ЕС, при фис-
кален уют (големи излишъци в бюджета), похвали от чужбина и привидно 
социално спокойствие в страната, предупрежденията на Ив. Ангелов към 
правителството изглеждаха ненавременни и пресилени.

Събитията от тогава до сега потвърдиха, че е бил прав. Хората излязо-
ха на улиците. Пенсионерите протестираха месеци наред и масово, както ни-
кога досега. Станахме свидетели на най-голямата в историята на българското 
синдикално движение учителска стачка. Надигнаха се лекарите, учените, лесо-
въдите, работещите в социалните домове и други професионални групи. На-
прежението не е преодоляно и остава да тлее в обществото. Източниците му не 
са само социални. Имаше политически манипулации, използване, предизвик-
ване и поддържане на социални протести за предизборни цели (местни избори 
2007). Но в основата стои социалното напрежение. Ако то беше смекчено, въз-
можностите за политическото му използване щяха да са по-ограничени.
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Едва сега (април-май 2008 г.), след промени в правителството, премиерът 
заговори за „социален вектор“ и обяви социалната политика за приоритет. 
Можеше да стане по-рано, преди повече от година. Социалната и политичес-
ката ситуация в страната днес вероятно щеше да е по-друга.

2. Неолибералната вълна, Международният валутен фонд и българският 
преход. След Втората световна война, до края на 60-те и началото на 70-те 
години, кейнсианството беше водеща икономическа доктрина в макроиконо-
мическата теория и практика в Западна Европа. После дойде неолибералната 
вълна, която заля света, включително и Европа. Към края на 80-те и през 
90-те години неолиберализмът достигна своя апогей, след това звездата му 
започна да позалязва. Началото на промените и преходът към пазарна ико-
номика в страните от бившия социалистически свят съвпаднаха с апогея на 
неолибералната вълна.

Международният валутен фонд (МВФ) е основната транснационал-
на институция – проводник на неолибералните възгледи в икономическата 
практика на страните в преход през 90-те години и в развиващите се страни. 
България стана член на МВФ през 1990 г. У нас Фондът винаги се е радвал на 
гостоприемство, за него беше изречена и написана не една хвалебствена ода. 
Аз също смятам, че Фондът има определен принос за овладяването на мак-
роикономическия хаос в страната през първата половина на 90-те години, 
за прехода към макроикономическа стабилност и икономически растеж и за 
подобряването на инвестиционния ни рейтинг. Но позициите, политиките, 
действията на МВФ в страните, в които има влияние, съвсем не са неоспори-
ми. Иван Ангелов беше един от първите у нас, които изразиха критичното си 
отношение към Фонда и като политика, и като институция. Критиките бяха 
в две направления.

Първо, по налагания от Фонда неолиберален модел на прехода, известен 
като „Вашингтонски консенсус“.

Второ, МВФ и други международни институции (Световната банка), на-
миращи се под контрола на развитите страни и особено на една от тях, пре-
връщат България в опитен полигон за изпитания на екстремални теоретични 
конструкции, които никой не би им позволил да изпробват в контролиращите 
ги страни – нито правителствата, нито народите на тези страни. В онези слож-
ни времена (1991–1993 г.) такива критики звучаха необичайно, самотно, не-
разбираемо. Упрекваха го в какво ли не. Но той не отстъпи от позициите си.

Минаха години. В Източна Европа отношението към МВФ поохладня 
(но не и в България). В различни части на света Фондът претърпя не един и 
два провала и към него и към Световната банка (СБ) започнаха да се отправят 
все по-силни упреци. Нобеловият лауреат по икономика Джоузеф Стиглиц, 
бивш главен икономист на Световната банка, направи сериозни разкрития 
за механизмите на формиране на позициите на МВФ и СБ и на изразяваните 
чрез тях доктрини и интереси, за деструктивната им роля, особено на МВФ, 
в развитието на икономиките на източноевропейските страни и в други ре-
гиони на света. Някои източноевропейски страни (Чехия) прекратиха отно-
шенията си с Фонда. По света се чуха силни гласове – МВФ основно да се 
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реорганизира или изобщо да бъде закрит. Критиките и скептицизмът на Ив. 
Ангелов спрямо МВФ и Световната банка се потвърдиха.

3. Хоризонтът на икономическото сближаване между България и ЕС. През 
1998–1999 г., когато се заговори за започване на преговори за присъединява-
не на България към ЕС, Иван Ангелов със своя екип публикува прогнози, че 
при идеални вътрешни и външни икономически и други условия България 
може да се приближи до средните показатели на ЕС по БВП на човек от на-
селението не по-рано от 2040–2045 г., т.е. едва след 40–45 години. Последваха 
гневни реакции на управляващите среди, включително на тогавашния ми-
нистър-председател.

Впоследствие все повече учени, експерти анализатори и институции у 
нас и в чужбина започнаха да потвърждават тези прогнози. Появиха се пуб-
ликации на Виенския институт за международни икономически изследва-
ния, на Австрийския институт за икономически изследвания, на германски 
институти и дори на МВФ и на Световната банка, които повтаряха същото. 
През последните години за това узрява и нашата общественост. Сега всич-
ки разбират, че България може да разчита на относително сближаване с ЕС 
(достигане на 75–80% от тяхното ниво по БВП на човек от населението) към 
2050–2060 г. при средногодишен растеж на БВП в ЕС около 2,5 процента.

4. Икономически реформи от 80-те години. Пропускайки години и съби-
тия, ще се върнем в средата на 80-те години, откогато датира широката извест-
ност на Ив. Ангелов. Първият опит за икономически реформи в централно 
планираната икономика на България, познат като Нова система за планиране 
и ръководство на народното стопанство, е от 1963–1968 г. Основната идея на 
Новата система беше да се намалят централизацията и директивността в пла-
нирането и управлението и да се разшири полето на действие на механизми, 
свързани с материалната заинтересуваност и с пазара. Реформите бяха пре-
кратени по политически причини след събитията в Чехословакия през 1968 г. 
Към втората половина на 70-те години се появиха признаци, че икономиката 
започва да буксува. Официалната теза беше, че трудностите са временни и 
се дължат на изчерпване на екстензивните фактори на растежа при все още 
неовладени интензивни фактори, а също и на външни причини – неблаго-
приятна външнотърговска конюнктура и други от този род. Някои не може-
ха, други не искаха да разберат какво става или – ако го бяха разбрали – да го 
съобщят публично. Можеше да изпаднеш в немилост, ако се разграничиш от 
официалната теза.

Иван Ангелов беше от хората, които разбраха какво става и имаха про-
фесионалната и гражданска смелост да го заявят публично. През 1985 г. той 
публикува поредица от статии във в. „Труд“ (трябва да се отдаде дължимото 
на тогавашния главен редактор на вестника Дамян Обрешков, който, пое-
майки своя риск, помогна статиите да видят бял свят). Основната идея на 
тези статии: главните причини за трудностите в икономиката не са външни, 
а вътрешни; проблемите няма да се решат чрез усъвършенстване на центра-
лизацията и директивността; необходими са реформи, извеждащи на преден 
план децентрализацията, материалната заинтересуваност, използването на 
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пазарни механизми. В една от публикациите (20.IХ.1985 г.) се заявяваше в 
прав текст: „необходими са радикални икономически реформи и ако не бъдат 
предприети, самото съществуване на социализма като икономическа и поли-
тическа система е под въпрос“.

Статиите предизвикаха дискусии и напрежения сред научните, експерт-
ните, управленските и политическите среди.

Реформи имаше, но половинчати. Радикални не бяха предприети. Какво 
стана със социализма, знаем всички.

Из професионалната биография на Иван Ангелов

През 1957 г. той се дипломира по специалността „Икономика на про-
мишлеността“ в Университета за национално и световно стопанство (тогава 
ВИИ „К. Маркс“) – София. Постъпва на работа като икономист в Химическия 
комбинат в Димитровград. От 1960 г., след конкурс, е в Икономическия инс-
титут на БАН, където извървява последователно пътя от научен сътрудник 
през старши научен сътрудник (1970) до професор (1987). Защитава дисер-
тации за доктор по икономика – тогава кандидат на икономическите науки 
(1966), и за доктор на икономическите науки (1986). През 1995 г. е избран за 
член-кореспондент на Българската академия на науките.

През 1965–1966 г. е на специализация в Икономическата комисия на ООН 
за Европа в Женева, а от началото на 1970 до 1981 г., в продължение на единаде-
сет години и половина, е в изследователския център на UNIDO (Организация 
на ООН за индустриално развитие) във Виена, където започва от най-ниското 
ниво на редови сътрудник и достига до директор на департамент.

Професионален профил – макроикономика: състояние, развитие, прог-
нозиране, политика, регулиране, конкурентоспособност; подготовка и при-
съединяване на България към Европейския съюз, българската икономика в 
условията на членство в ЕС.

От началото на 90-те години е начело на силни изследователски екипи 
(за това ще стане дума по-нататък).

Има над 200 публикации у нас и в чужбина.
Много добра езикова подготовка – владее английски и руски, ползва 

френски и немски език.

Две силни поредици

През 1992 г. екип с ръководител Иван Ангелов публикува изследването 
„Икономиката на България до 1995 година“, в което се анализира текущо-
то състояние на националната икономика, правят се прогнози и се обсъжда 
началото на прехода. Тази публикация предизвика остра негативна реакция 
на тогавашния министър на финансите, който поиска уволняването на Иван 
Ангелов. В следващите години екипните изследвания продължават. Десето-
то поред – „Икономиката на България до 2004 година“, е публикувано през 
2002 г. Всяко от тези десет издания съдържа анализи и прогнози, дискутират 
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се основните въпроси на прехода в тяхното развитие към съответната годи-
на, обсъждат се варианти на икономическа политика.

С приближаването на преговорите за членството ни в ЕС, преди още да 
е завършила поредицата „Икономиката на България до... “, екипът започва 
нова поредица – „Икономиката на България и Европейският съюз“. Първото 
й издание е за предприсъединителния период и е публикувано през 2001 г.; 
второто (2003 г.) и третото (2006 г.) са за догонващото развитие. И трите изда-
ния предизвикаха интерес у нас, а също и в чужбина, включително и в Евро-
пейската комисия в Брюксел. Части от тях са публикувани на английски език 
в електронни и печатни издания в Европа.

Тези две поредици с общо тринадесет издания по основни актуални въп-
роси на икономическото развитие на България, осъществени в немного добри 
организационни и скромни финансови условия, са уникално явление в иконо-
мическата изследователска и експертно-аналитична дейност в страната през 
последните петнадесет години. Екипът е с променящ се, но устойчив състав; 
ръководителят на екипа е един и същ и той е не само ръководител, а – като 
правило – и основен изпълнител. Иван Ангелов е от онзи тип ръководители 
на изследователски и експертни екипи, на които не само името им стои от-
пред, а които работят заедно с всички останали и повече от всеки от тях.

Догонващо развитие

Тезата за догонващото развитие днес е широко известна, обсъждана, а 
също и оспорвана в научните и експертните среди, в публичното и полити-
ческото пространство на страната. Тя беше въведена от Иван Ангелов чрез 
монографиите „Стратегия за догонващо икономическо развитие до 2020 го-
дина“ и „Догонващо развитие – стратегия и реалности“, издадени съответно 
през 2003 и 2006 г. и представляващи втора и трета книга от поредицата „Бъл-
гария и Европейският съюз“.

Към 2000 г. при започване на преговорите за присъединяване към ЕС 
равнището на икономическо развитие на България, измерено чрез показате-
ли като БВП на човек от населението, производителност на труда, конкурен-
тоспособност и др., е около или под 30% спрямо равнището на ЕС-15. Ситу-
ацията е уникална. Никога досега в ЕС не са приемани страни, намиращи се 
на толкова голяма дистанция от европейската икономика. Големите различия 
в равнището на икономическо развитие ще породят проблеми и за България, 
и за Евросъюза. Оттук логичните въпроси: може ли дистанцията да се скъси? 
Колко, как и в каква перспектива?

Стратегията предлага отговори на поставените въпроси за хоризонта 
2001–2020 г., а за основни траектории на развитието и в по-далечна перспек-
тива; лансирани са варианти с различна скорост на скъсяване на дистанция-
та, предложени са политики.

В „Догонващо развитие – стратегия и реалности“ се съпоставят Стратеги-
ята и реалното икономическо развитие на България през първите пет години 
от хоризонта 2001–2020 г. Основни изводи за този период: по икономически 
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растеж, измерван чрез темпа на БВП, и равнище на БВП на човек от насе-
лението догонващо развитие има (дистанцията спрямо средните стойности 
за ЕС се скъсява), но догонването е бавно; догонване по конкурентоспособ-
ност няма; по някои от социално-икономическите измерения на развитието 
(доходи, потребление, образование, справедливо разпределение, социална 
еднородност) резултатите от първите пет години са по-скоро смущаващи, 
отколкото окуражаващи. Тревожен е изводът за социалната нееднородност: 
намираме се под долната критична граница на европейския социален модел и 
вместо да намалява, нееднородността се засилва – т.е. развитие в тази област 
има, но в обратна посока, отдалечаване вместо догонване.

Публикувайки Стратегията, Ив. Ангелов и неговият екип трасираха път, 
по който ще вървят и други изследователски и експертни екипи.

Икономическата политика

винаги е била в центъра на изследователската и експертната дейност на Иван 
Ангелов. Тя присъства неотменно във всяка от книгите от двете поредици, за 
които се спомена по-горе, в други негови публикации в научни и експертни 
издания, в медийни изяви. Отстояват се позиции по широк кръг въпроси, 
между които:

1. Цели и средства. През целия преход и досега в научни и в експертни 
среди, включително и на правителствено равнище, упорито се смесват цели и 
средства на икономическата политика и на икономическото развитие. Край-
ната цел и на политиката, и на развитието са условията за живот, качеството 
на живота, благосъстоянието на хората. Икономическият растеж (нараства-
не на БВП), макроикономическата стабилност, бюджетният дефицит/изли-
шък, ниските лихвени равнища и т.н. не са цели, а средства за постигане на 
целите. Те могат да бъдат междинни цели (например правителството залага 
постигане и поддържане на бюджетен излишък с оглед засилване на макро-
икономическата стабилност), но трябва да са в унисон с крайната цел. Ако, 
да продължим примера, се поддържа относително висок бюджетен излишък 
за сметка на инфраструктурата, здравеопазването, образованието и науката, 
това поражда социални дисбаланси през текущия период и противодейства 
на постигането на крайните цели в средносрочен и в дългосрочен план.

През 2001–2002 г. Иван Ангелов стигна до заключението, че у нас се пра-
ви „мащабна подмяна на целите със средствата на икономическата политика“. 
До същия извод достигна нобеловият лауреат Дж. Стиглиц, имайки предвид 
всички бивши социалистически страни в преход.

Един известен полски автор (Г. Колодко) заяви, че бюджетната предпаз-
ливост, стабилните валутни курсове, ниските данъци или дерегулацията не 
са цели; те са средства за постигането на крайната цел – устойчиво развитие 
и благосъстояние.

В годините на прехода и досега у нас смесването на цели и средства е 
обичайно в научни, експертни и правителствени среди.

2. Бюджетът: излишък или дефицит? За теорията и практиката на мак-



105

ПРОФИЛИ

роикономическото регулиране това е стара и трудна дилема. Класическото 
правило „балансираност на бюджета в дългосрочен план“ допуска дефицит 
не само при невъзможност да се постигне балансираност, а и като целенасо-
чена политика.

През първата половина на прехода българският бюджет беше в хроничен 
дефицит. След това в резултат на целенасочена политика в условията на ико-
номически растеж дефицитът започна да намалява и се стигна до излишък, 
поддържан вече няколко години. Бюджетното салдо е предмет на оживени 
дискусии. Каква да бъде политиката: дефицит, балансираност или излишък? 
Стабилността на бюджета е една от опорите на макрофинансовата, а оттам 
и на цялостната макроикономическа стабилност, а макроикономическата 
стабилност е сериозен резултат, постигнат от българската икономика през 
последните десетина години. Тя трябва да се пази и поддържа. По това има 
обществен консенсус. Същевременно големи групи от населението на стра-
ната са на прага на физическото оцеляване и може би няма да е пресилено, 
ако политиката спрямо тях през последните десет години се окачестви като 
близка до социален геноцид; състоянието на здравеопазването е повече от 
лошо; обявяваме, че отиваме към икономика и общество, основани на знания-
та, но образованието и науката не са много по-добре от здравеопазването. 
Причините за състоянието на здравеопазването, образованието и науката не 
са само финансови, но със сигурност финансирането е една от тях.

Позицията на Иван Ангелов: макрофинансовата стабилност трябва да се 
пази, но не бива да се абсолютизира. За икономическото и социалното раз-
витие на страната тя не е цел, а условие. Трябва да се поддържа не максимал-
но възможната, а достатъчна макрофинансова стабилност. В този контекст и 
предвид състоянието на икономиката и на социалната сфера политиката на го-
леми бюджетни излишъци е неподходяща. Вместо големи излишъци по-добре 
е да се увеличат бюджетните разходи в социалната сфера – за образованието, 
науката, развойната дейност и за определени икономически сектори (напр. 
инфраструктурата и селското стопанство). Стана практика в края на годината 
да се „усвояват“ набързо огромни суми от надплановия излишък. По-разумно 
е те да се залагат в разходната част на бюджета и да са на разположение на 
бюджетната политика през годината. Би могло да се отиде и към умерен, кон-
тролиран дефицит, каквато е политиката в много страни – членки на ЕС. Това 
ще създаде допълнителни възможности пред бюджетната политика.

3. Валутният борд. Иван Ангелов беше между първите, които се обявиха 
за въвеждане на режим на валутен борд по време на голямата криза в българ-
ската икономика през 1996–1997 г. Направи го в статията „България е в тотална 
криза“, публикувана в началото на ноември 1996 г. във в. „Пари“. Няколко дни 
по-късно в София пристигна началникът на Европейския отдел на МВФ Май-
къл Деплер и донесе писмо от управляващия директор на Фонда М. Камдесю 
до българския президент с предложение за въвеждане на валутен борд.

Още преди бордът да бъде въведен, през май 1997 г. на дискусия в БАН 
Ив. Ангелов заяви, че той е нужен на България за няколко години и след като 
икономиката излезе от „реанимацията“, трябва да се освободим от него и осо-
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бено от продължително фиксирания валутен курс. Предлагаше курс 1200–
1300 лв. за една германска марка и считаше, че при курс 1000 лева за марка 
левът е надценен. В най-новите си публикации той напомня, че от началото 
на 1998 г. до края на 2007 г. натрупаната инфлация е около 20% в еврозоната 
и около 100% в България. Разликата е 80 процентни пункта, което допълни-
телно и силно оскъпява лева. Приближаваме критична граница на оскъпява-
нето. Днес и в близките години България трябва да избира между постепенно 
или шоково обезценяване на лева при въвеждане на еврото. Според него за 
предпочитане е постепенният преход. За целта от няколко години препоръч-
ва отказ от трайно фиксирания курс на лева към еврото и преминаване към 
управлявано плаващ курс, какъвто има или имаше в повечето централно- и 
източноевропейски страни – членки на ЕС. Така ще се подготвим постепенно 
за по-малко болезнено преминаване към еврото след 4–6 години.

Запазването на фиксиран курс при очертаващите се перспективи с ин-
флацията ще доведе до натрупване на 140–150 процентни пункта разлика в 
натрупаната инфлация между еврозоната и България и до неизбежен шок 
със сериозни икономически и социални последствия за нея при въвеждане-
то на еврото.

4. Администрацията. В продължение на няколко години (2003–2006) 
Иван Ангелов подчертаваше, че България не е готова за присъединяване към 
ЕС, но въпреки това е по-добре да бъдем в Общността, отколкото извън нея, 
за да се въведат по-скоро и у нас правилата, редът и законността на ЕС. В „До-
гонващо икономическо развитие на България – стратегия и реалности“ той 
изброи 37 слаби позиции на страната преди присъединяването, между кои-
то и слабия ни административен потенциал. „Държавните и други институ-
ции не са ефикасни. Държавната и общинската администрация е прекалено 
раздута, недостатъчно квалифицирана, партийно ангажирана, неефективна, 
с несигурно бъдеще, ниско платена и склонна към корупция. С такава адми-
нистрация трудно се постига ускорено икономическо и социално развитие“ 
(с. 28 на посочената публикация).

Слабото усвояване на средствата от предприсъединителните фондове, 
изоставането в усвояването на структурните фондове и нашумелите напос-
ледък (април-май 2008 г.) скандали, довели до писмото от 8 май 2008 г. на 
Майкъл Лий – генерален директор на Главна дирекция „Разширяване“ в Ев-
ропейската комисия, потвърждават, че и по този въпрос Ангелов е бил прав. 
Той настояваше за по-радикални мерки по подготовката на административ-
ния ни персонал.

5. Пропускайки въпроси и позиции, ще завърша с ипотечната криза в 
САЩ. Първите й признаци се появиха в края на пролетта на 2007 г. и за нея 
открито се заговори два-три месеца по-късно. През октомври при обсъждане 
на проектобюджета за 2008 г. в Съюза на икономистите, в присъствието на 
високопоставени представители на Министерството на финансите, Ив. Ан-
гелов посочи, че ипотечната криза в САЩ вероятно ще прерасне в световна 
финансова криза и може би дори в рецесия – отначало отвъд океана, а след 
това и в някои от големите европейски икономики. Бюджетната политика 
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трябва да има предвид подобно развитие на събитията.
Впоследствие Ив. Ангелов неколкократно привличаше вниманието на 

институциите и на икономическата колегия върху възможните негативни 
ефекти на световната криза за нашата икономика и препоръча на правител-
ството да изготви превантивна програма за смекчаване на негативните пос-
ледствия върху нашата икономика, по която направи конкретни препоръки 
(в. „Пари“/19.II.2008 и в. „Дума“/13.III.2008 г.).

Фактите засега са: по най-нови данни на Организацията за икономи-
ческо сътрудничество и развитие (OECD) американската икономика вече е 
в рецесия – за първото тримесечие на 2008 г. се очаква 0,1% растеж на БВП, а 
за второто – нулев растеж. По данни на Евростат и на Главната дирекция по 
икономически и финансови въпроси на Европейската комисия се очаква спад 
на растежа на БВП в най-големите страни членки и в Общността като цяло 
през 2008 г., а навярно и през 2009 година.

В първата половина на май 2008 г., на срещата на тройната коалиция в 
Катарино, месеци след като Ив. Ангелов постави въпроса пред институциите 
и обществеността, министър-председателят съобщи, че правителството раз-
работва превантивни мерки във връзка с евентуалните отражения на финан-
совата криза върху българската икономика.

* * *
Отношението към позициите на Иван Ангелов невинаги е еднозначно. 

Като се започне от средата на 80-те години, когато заяви, че „без радикални ре-
форми бъдещето на социализма като икономическа и политическа система е 
под въпрос“, и до днес той винаги е имал опоненти. В годините на прехода дори 
се оформи кръг от лица и институции – постоянни опоненти (проф. Г. Петров 
и др., Отделът за анализи на БНБ, Центърът за либерални стратегии). Аз също 
не споделям някои негови позиции: изводите му от аржентинската криза в 
края на 2001 и началото на 2002 г.; част от оценките му за влиянието на МВФ 
и валутния борд върху развитието на българската икономика; отправяните от 
години призиви за излизане от валутния борд и фиксирания валутен курс (на 
теория призивите му звучат логично, но като се имат предвид специфичните 
български условия, дали това няма да означава да се изпусне отново „духът от 
бутилката“); някои от предложенията за посрещане чрез бюджета на социал-
ни и икономически искания и др. Няма да обосновавам собствените си виж-
дания. Само отбелязвам, че по едни въпроси позициите ни съвпадат, по други 
се различават. Но не разбирам някои от опонентите му, които не намират сили 
да признаят онова, което е безспорно и е потвърдено от времето.

Завършвайки, ще повторя отново: в продължение на десетилетия Иван 
Ангелов е открояваща се фигура в българското икономическо научно, екс-
пертно и публично пространство. Изследванията му, експертната му дейност, 
публичните му изяви са насочени към най-актуални проблеми на икономи-
ческото развитие и на икономическата политика на България. Приеман от 
едни, оспорван от други, той винаги е търсен, четен, обсъждан.
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Еволюцията на човешкото общество е следствие. 
Причината е действието на обективни закони в 

него. Един от основните е законът за връзката меж-
ду производителните сили и производствените от-
ношения. Всяка идваща обществено-икономическа 
формация е предизвикана от невъзможността про-
изводствените отношения на действащата форма-
ция да гарантират развитие на производителните 
сили, а чрез него – и на човешкото общество. Възпи-
ращото въздействие на производствените отноше-
ния на старата формация е породено от стремежа 
й да запази господстващото положение на класата, 
която в момента упражнява властта в капиталисти-
ческия свят.

Тогава възниква въпросът: има ли в началото 
на ХХI век подобна ситуация в света? Изчерпаха ли 
се възможностите на производствените отношения 
на капитализма да развиват производителите сили 
и, ако да, кои са симптомите за това? Позволявам си 
да твърдя, че процесът на изчерпване на капиталис-
тическите производствени отношения, като фактор 
за развитието на производителните сили, започва 
през миналия век. Първите белези за това са дадени 
в оценките за капитализма на редица авторитетни 
икономисти и политически анализатори. Ще ци-
тирам някои от тях. Известният икономист Джон 
Кейнс твърди: „Капитализмът не е успешен. Той не 
е нито интелигентен, нито справедлив. Няма и доб-
родетели, а освен всичко и не функционира добре. 
Казано накратко, ние не го обичаме, дори започва-
ме да го мразим. Но замислим ли се с какво бихме 
желали да го заменим, се оказва, че въобще нямаме 
представа за това.“ (Курсивът е мой – на това не-

ЗА СОЦИАЛИЗМА КАТО БЪДЕЩЕ
Стефан Нешев

Стефан Нешев – машинен инже-
нер, научен сътрудник. Работил е 
в областта на пластичната об-
работка на металите, в която 
има научни публикации и автор-
ски свидетелства. През 1983 г. в 
Гданск (Полша) завършва курс по 
проблемите на ценностния ана-
лиз (инженерно-стойностен ана-
лиз), по който работи в България 
и в СССР до 1990 година.
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гово твърдение ще се спра отделно.) Ще добавя и позицията на английския 
философ Джон С. Мил, който казва: „Ние не одобряваме идеала на тези, които 
искат да ни накарат да вярваме, че нормалното състояние на хората е посто-
янната борба за успех и че това газене, мачкане, настъпване и блъскане на 
другите, което характеризира капиталистическото общество, може да бъде 
желана съдба за човечеството.“ По-категоричен в позицията си е съвремен-
ният социален критик, американският професор Ноам Чомски: „Вярвам, че 
хората имат инстинкт за свобода и не искат да бъдат блъскани, командвани 
и потискани.“

Не бива наивно да допускаме, че промяната на една обществено-иконо-
мическа формация протича безметежно, както в условията на демократично 
общество загубилият доверието на избирателите премиер предава управле-
нието на държавата на своя приемник. Историята е дала достатъчно инфор-
мация, че борбата между класата, която си отива, и класата, която трябва да 
поеме отговорността за управлението и развитието на обществото, е наистина 
епична. Не е случайно внушението на един от най-известните представители 
на философията на съвременния капитализъм – неолибералният философ 
от САЩ професор Фукуяма. Според него краят на историята е настъпил, за-
щото човечеството ще живее завинаги в условията на неолиберализма и ед-
нопосочната глобализация. Разбира се, че зад това негово изказване се крият 
интереси, при това огромните интереси на малобройна социална прослойка, 
която е представител на съвременния неолиберален капитализъм. Твърдя, че 
е малобройна, защото в САЩ, страната лидер на съвременния неолиберален 
капитализъм, налагаща еднополюсната глобализация, живеят 3% от населе-
нието на земята, а жителите й консумират 50% от цялото потребление на 
света. Характерен белег за тази страна е и това, че 2% от нейното население 
притежават 60% от капиталите й. Не по-различно е положението и в другите 
развити капиталистически страни, които имат сходно ниво на социално не-
равенство. Подобна е ситуацията и в слаборазвитите страни, включително и 
в България. Разликата е, че в тях богатите не са толкова богати, а бедните са 
много по-бедни, отколкото в развитите страни. Оттук и изводът, че капита-
лизмът, който замени обществено-икономическата формация на феодализма, 
за да даде развитие на производителните сили чрез използване на енергията, 
инициативата и рисковата отговорност на всеки индивид в обществото, днес 
вече е регресираща формация за развитието на обществото. Причината е във 
фундамента, върху който е изграден капитализмът. Това са частната собстве-
ност, разпределението на произведените блага чрез пазара и йерархичното 
разделение на труда. Днес тези категории се превърнаха в демотивиращ фак-
тор за 95% от състава на съвременното общество, защото чрез тях разпреде-
лението на произведените блага създава за тези 95% нетърпима поляризация 
спрямо останалите 5 процента. Поради нея процесът на икономическа глоба-
лизация на света, възникнал от потребността за развитие на производителни-
те сили, се превърна в арена на сблъсък между производствените отношения 
на неолибералния капитализъм и производствените отношения на социализ-
ма. Капитализмът, който се стреми да наложи еднополюсната глобализация 
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в икономиката, при което богатите стават по-богати за сметка на бедните, 
които стават по-бедни, защото, както това бе отбелязано, еднополюсната гло-
бализация има за цел чрез разпределение на благата да изземва правата на 
преобладаващата част на обществото, включително и на цели народи, в полза 
на комерсиалното господство на капиталистическият елит, включително и на 
авторитарните капиталистически държави. Основният инструмент, с който 
си служи неолибералната капиталистическа политика, е стесняване на кръ-
га на онези, които участват във вземането на решения в общността, където 
живеят. Това, пренесено в процеса на глобализация, е валидно за народите 
на цели държави. Ето как процесът на глобализация стана арена за сблъсъ-
ка на идеологиите на капитализма и социализма. Началото на този сблъсък 
бе поставено в Бразилия, на форума в Порто Алегре. Той създаде предпос-
тавките за възникване на движението на алтерглобализма, което си постави 
за цел с икономическата глобализацията в света да се установи и глобална 
справедливост. Именно тази цел трасира пътя за промяна на съществува-
щата обществено-икономическа формация към социалистическия идеал, за-
щото според алтерглобалистите резултатът от икономическата глобализация 
на света трябва да е от полза за всички участници в този процес. Според тях 
разпределението на благата от нея трябва да се основава на справедливост, 
солидарност и на разнообразие на самоопределението. Ценности, заложени 
в идеологията на социализма. Налице са и първите резултати в страни от 
Южна Америка, Азия, Африка и Европа.

Създалата се ситуация поставя пред днешното поколение социалисти 
отговорния въпрос: какъв социализъм като обществено-политическа форма-
ция е необходим на света? Отговорността е в това, че социализмът, който ще 
искаме да наложим, ще определи както бързината на прехода към следващата 
обществено-икономическа формация, така и неговата ефективност в първи-
те години след налагането му. Трябва ли да се притесняваме каква ценностна 
система ще определим на социализма на бъдещето? Според мен – да. Ние сме 
съвременници на няколко вида социалистически ценностни системи, които 
управляваха различни държави и обществата им, със съответните успехи и 
неуспехи, в различни периоди от време. Правилният отговор на този въпрос 
е свързан с отговорите на система от подвъпроси. Те са: как трябва да се ор-
ганизира икономиката в една отделна държава от света, за да може условията 
на живот в нея да са задоволителни за всички членове на обществото? Как 
да се придадат на труда характеристики като достойнство и признание? Как 
да бъде осъществено удовлетворяващо и справедливо потребление? Как да 
се реализира в ценностната система на обществото съвместното действие на 
категориите ефективност, справедливост, демократичност и съпричастност? 
Фундаментални въпроси, на които днес ние трябва да дадем отговори, за-
щото с тях е свързана необходимостта да бъдат убедени в достойнствата на 
социализма политически неориентираните и колебаещите се. А защо не и 
противниците му. Да ги убедим, че социализмът е необходимата алтернатива 
на капитализма.

Готови отговори на поставените въпроси и рецепта за необходимия на 



112

ГЛЕДИЩА

бр. 5/6 – год. XI

света социализъм няма. Днес редица икономисти, философи и политолози от 
цял свят, симпатизиращи на или свързани със социалистическата идеология, 
в научноизследователската си дейност търсят научнообоснованите отговори 
на тези въпроси. Пример за такова търсене е и книгата на Майкъл Алберт 
„Парикон – животът след капитализма“, резюме от която ни предлагат в ин-
тернет Иван и Любен Аладжови. Не твърдя, че тази книга дава точната ре-
цепта как трябва да е организирано обществото след капитализма. Но в нея 
има интересни идеи, които могат да се ползват като жалони за определяне 
ценностната система на социализма на бъдещето. Тази, която да замени цен-
ностната система на днешната капиталистическа система. Но в едно съм убе-
ден. Социализмът на бъдещето няма да има ценностната система, която ни 
предлагаха с „Третия път“ Блеър и Шрьодер. Нито политическата алхимия, 
която ни предлага днешното ръководство на БСП, наречена „социално-ли-
берално“ управление. Не съм догматик. Знам, че всяка политическа доктри-
на има своя система на разпределение. Но от изключителна важност е да се 
поставят точните гранични стойности в тази област. Доказва го и книгата на 
Лафонтен „Сърцето бие отляво“. Всеки, който загуби мярата и излезе извън 
допустимите граници на идеологията си, го чака съдбата на ГСДП и на ней-
ния бивш лидер Шрьодер, на Блеър и лейбъристите на Англия. Съдба, която 
Лафонтен предсказа в цитираната книга.

За мен, а вярвам и за съвременните социалисти, посоката, в която трябва 
да се развиват обществено-политическите отношения в човешкото общес-
тво, е ясна. Пътят на това развитие ще трябва ние да извървим и ако не ни 
стигне времето да извършим тази историческа смяна на обществено-иконо-
мическата формация на света, да предадем с достойнство щафетната палка 
на следващото поколение социалисти. Вярвам, че историята ще оцени труда, 
положен от нас – социалистите от цял свят.
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През юни т.г. на големия български и френски 
учен проф. Цветан Тодоров беше присъдена най-прес-
тижната испанска награда „Принцът на Астурия“ 
за постижения в областта на социалните науки.

Списание „Понеделник“ отбелязва това радост-
но за всички български учени събитие с публикацията 
„Нихилизъм, манихейство, ценности“ (част от пис-
мо-обръщение на учения към участниците в посвете-
ната на него конференция в София през 2004 година).

Нихилизмът, тоест радикалното отричане на цен-
ностите, гледа на тях като на чист продукт на 

волята за власт, докато манихейството налага окон-
чателно делене на хората на добри и лоши. Аз се пазя 
и от двете крайности. Дължа го на възпитанието, ко-
ето съм получил, понякога с нежелание, през първата 
част от своя живот, прекаран в България.

Тогава родната ми страна бе подложена на то-
талитарна прокомунистическа диктатура, към която 
не изпитвах особена симпатия. Доброто и злото съ-
ществуваха, доколкото режимът бе въплъщение на 
злото. В същото време обаче самият статут на тези 
категории бе станал вече проблематичен. Защото то-
талитарната мисъл се основаваше всъщност на едно 
втвърдено противопоставяне на добро и зло, а от-
там и на приятел и враг. Тоталитаризмът не понася 
обикновените различия. Често се казваше: който не 
е с нас, е против нас. Тогава на всеки, който не про-
явяваше ентусиазъм, се гледаше като на неприятел, 
на всеки неприятел се гледаше като на враг, а врагът 
заслужаваше само едно – да бъде премахнат. Така че 
ако затварях тоталитарното мислене във фигурата 

НИХИЛИЗЪМ, МАНИХЕЙСТВО, ЦЕННОСТИ
Цветан Тодоров

Цветан Тодоров – световноиз-
вестен теоретик на литерату-
рата и историк на идеите. Роден 
е в София през 1939 г., от 1963 г. 
живее и работи във Франция. Про-
фесор и изследовател в Центъра 
за проучване на литературата 
и езика във Висшето училище по 
социални науки в Париж. Един от 
най-превежданите френски ав-
тори в областта на хуманита-
ристиката. Публикувал е двай-
сет и шест книги и стотици ста-
тии. Сред тях се открояват пре-
ведените и на български език три 
негови книги: „Памет за злото, 
изкушение на доброто“ (София, 
2002), „Дълг и Наслада“ (София, 
2003), „Новият световен безпо-
рядък“ (София, 2003). Автор е и на 
две книги върху класическата жи-
вопис.
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на злото, аз не го отстранявах, напротив, продължавах да му бъда подвластен: 
щях да променя съдър жанието на графата „зло“, поставяйки там „комунизъм“ 
на мястото на „капитализъм“, но в своята структура нещата биха останали 
непроменени.

Тоталитарното мислене е форма на манихейство; а тоталитарната прак-
тика издигаше навсякъде непреодолими прегради. Една от тях опасваше стра-
ните от „социалистическия лагер“. Така наричаната на Запад желязна завеса се 
възприемаше като идеологическа бариера; но за нас, жителите на източните 
страни, тя съществуваше осезателно: нейното преминаване криеше опасност 
за живота. Много по-късно, когато режимът беше вече донякъде отслабен, 
той възприе друго отношение – да прогонва тези, които го притесняваха.

По силата на едно щастливо обстоятелство аз минах от другата страна 
на желязната завеса и през 1963 г. се установих в Париж, Франция. Белязан 
от тоталитарната воля за издигане на непропускливи прегради, аз открих за 
себе си нещо като призвание да преодолявам прегради, заживях като посред-
ник. Отначало това бе необходимост: формиран в една традиция, работейки в 
друга, аз непрекъснато трябваше не само да превеждам мислено от един език 
на друг, а и да преминавам от един начин на възприемане на света към друг. 
Към това се прибави нуждата ми да прекосявам границите на дисциплините. 
Когато първоначално поисках да разбера какви са естеството и ролята на 
символите в човешките взаимоотношения, си дадох сметка, че идеите по този 
въпрос са пръснати в различни дисциплини, които не виждах защо тряб-
ва да останат разделени: логика, теология, реторика, херменевтика, естетика, 
лингвистика... Когато няколко години по-късно поисках да разширя областта 
на изследванията си и да включа други черти от поведението на хората, аз 
неминуемо трябваше да черпя от знанието, натрупано от различните социал-
ни науки: антропология, социология, психология и, разбира се, история във 
всичките й разновидности.

Същата тази нужда да прекосявам границите – не за да ги премахна на 
всяка цена, а по-скоро за да позволя на разделени от тях територии да общу-
ват помежду си – ме доведе до осмисляне на категориите, които структурират 
самото ни мислене. Откакто съществуват монотеистични религии, тоест от 
най-ранна древност, западното мислене издига непреодолима бариера между 
Бог творец на вселената – абсолютен, съвършен, безкраен – и света, земното 
съществуване, осъдено да бъде относително, несъвършено, трагично ограни-
чено. Безкраят и безграничното, които езическите възгледи за света поставя-
ли в началото на вселената и ги отъждествявали с хаос, който хората тряб-
вало да овладеят и подредят, придавайки му форма, станали в монотеистката 
перспектива емблеми на непостижим идеал. И когато в края на ХVІІІ век 
хората се опитали да се освободят от позоваването на божественото начало, 
романтическата революция променила съдържанието, но не и структурата 
на тази представа. Сега геният – творец или философ – бил отделен зад не-
преодолима преграда от тълпата еснафи, а духовните му творения се проти-
вопоставяли радикално на нищетата от всекидневието – участ на невежите 
тълпи. Наистина този манихейски начин на мислене не е царувал безусловно 
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над западната култура. Първо, защото тя не е била изолирана за досег с други 
култури. А в неевропейските традиции, особено в тези на Далечния изток, 
преобладава друга връзка между крайното и безкрайното и там изкуството 
или красотата вече не са отрицание на реалния свят, а негово оформяне и 
сбит израз. Там всеки жест може да се извиси до изкуство: да свиеш китка, да 
опаковаш предмет, да пиеш чай или да подредиш градина. Към това се добавя 
последицата от една основна черта на християнското учение – съществуване-
то на богочовек, на същество, което принадлежи към двете природи. От сил-
ните реакции, които то предизвиква по онова време, може да се съди до каква 
степен идеята е революционна: тогава незабавно се появяват тълкувания на 
християнското послание (определени по-късно като еретични), отричащи 
божествената природа на Христос. Самата църква, макар и да приема дог-
мата за въплъщението, споделя и някои манихейски възгледи, например че 
човешкото съществуване е проклятие. Все пак фигурата на Христос си остава 
живо свидетелство за пропускливостта на границите между божественото и 
човешкото, между небесното и земното, което впоследствие ще позволи тази 
съществена част от Христовото послание да се изтъква отново.

Благодарение на двоякостта на християнското учение манихейството ще 
бъде спорадично прогонено, но тази победа над него няма да разтърси самата 
вяра, нито пък ще премахне свързаните с нея ценности. Един от най-славните 
епизоди в преодоляването на разрива между небето и земята протича в холанд-
ската жанрова живопис от ХVІІ век. По принцип тогавашните картини е тряб-
вало да илюстрират морални принципи, да възхваляват добродетелите и да 
заклеймяват пороците; но междувременно художниците откриват красотата 
на всекидневието и решават да я възпеят. Подменяйки на пиедестала боговете, 
кралете и героите с обикновени занаятчии и хора от народа, с жени, премита-
щи двора или приготвящи вечерята, с деца, играещи или гледащи ни тъжно от 
болестта, художниците от онази епоха ни внушават нещо много силно: красо-
тата не стои нито отвъд, нито над обикновените неща, тя е в самите тях. Доста-
тъчно е погледът ни да я извлече оттам и да я разкрие пред всички.

Как да мислим за доброто и злото днес? Аз лично не вярвам в божест-
вената доброта, нито в изконната лошота на дявола, който се бил вселил в 
душите на някои хора. За мен човешките същества са първоначално нео-
пределени в морално отношение; те не са добри или лоши, те стават такива. 
Защо? „Доброто и злото текат от един и същи извор“, пише Жан-Жак Русо. 
Кой е този извор? В интелектуално отношение това е силният стремеж на 
всеки да получи признание за съществуването и за стойността си. В името на 
тази своя нужда ние сме готови на всичко. Но „средствата“ за постигането на 
този наш стремеж са наистина много различни: можем да удовлетворим сво-
ята нужда както в обичта, с която другите ни обграждат, така и в унижението, 
което им причиняваме. На подобна двойственост се натъкваме и в колектив-
ните действия: най-големите злини за човечеството не са дело на някакъв 
зъл гений, а на държавници и управници, които искат доброто на своя народ 
или на цялото човечество и които в името на тази цел са готови да пожертват 
хиляди или милиони човешки същества.
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Подобно разбиране за човешкия морал носи и някаква надежда: добро-
деянието вече не е запазена територия единствено за светците и героите, то е 
път, по който може да тръгне всеки. Аз не споделям разпространения възглед 
(застъпван между другото и от Кант), според който ние можем да сторим 
добро само ако превъзмогнем своите наклонности: това предполага, че всич-
ките ни наклонности са лоши, докато всъщност ние сме склонни да обичаме 
хората около себе си и това е добър порив. Затова предпочитам да мисля като 
Русо, че можем да бъдем добродетелни от чувство за дълг и за наслада. Но 
в същото време тази перспектива буди тревога: тя ни разкрива леснотията 
– или, както също се казва, баналността – на злото.

Ние не роптаем, когато ни казват, че всеки може да върши добро, но дър-
жим да разсеем всяко съмнение, че и ние може да се окажем в плен на злото. 
Така по принцип предпочитаме да издигаме непреодолима стена между себе 
си и убийците, престъпниците, чудовищата, виновниците за една или друга 
проява на злото. По такъв начин възпроизвеждаме парадоксалния жест, кой-
то описах по повод на тоталитаризма: отказваме се от единството на човеш-
кия род, а в същото време упрекваме другите в подобна дискриминация.

Искаме ли да предотвратим злото, на всяка цена трябва да се опитаме да 
го разберем – необходимо условие за всяко действие срещу неговите причи-
ни, а не само срещу неговите прояви. Ала противопоставянето ни на злото 
днес, а не утре, не може да се задоволи с позицията на съзерцателя, който го 
изучава; преди всичко със злото трябва да се борим. Средствата за тази борба 
се променят според нивото, на което заставаме. В света на личните, частните, 
интимните връзки човек не може да се позовава на закона; тук можем да се 
позовем на възпитание, което ще ни покаже колко са къси краката на егоизма 
и колко щастието ни зависи от това на другите. В публичната сфера трябва да 
имаме доверие в демократичните институции, призвани да предотвратяват 
изблиците на насилие между индивидите, както и посегателството от страна 
на държавата над правата на индивидите. И накрая, в областта на между-
народните отношения ние не бива да забравяме, че употребата на сила си 
остава една възможност, защото въпросните отношения не следват закони, 
евентуално наложени от неутрална сила, а могат да изискват военна намеса. 
Изкушенията на пацифизма са пагубни: необходимо е да приемем трагичната 
истина на подобна констатация. Големият френски писател Ромен Гари, който 
се е сражавал през Втората световна война, преди да дойде като дипломат в 
София, казваше малко преди смъртта си: „Хитлер ни беше осъдил да убива-
ме. Дори и най-справедливите каузи никога не са съвсем невинни.“

Отказът от манихейството означава да съзнаваме, че злото не ни е на-
пълно чуждо и че неговият извършител невинаги заслужава да бъде унищо-
жен. Отказът от нихилизма или от радикалния релативизъм означава, че сме 
тръгнали решително по пътя на определени ценности. Пътеката, водеща до 
този двоен отказ, е тясна и аз не съм сигурен, че винаги съм успявал да я след-
вам и че не съм криввал настрани. Убеден съм все пак, че я има и че можем да 
тръгнем по нея; тъкмо тази пътека бих желал да препоръчам на всички вас.

Превод от френски: Стоян Атанасов
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Изтъкнатият китайски българист проф. Ма Сипу навърши 70 години. 

Това е негов щастлив личен празник, защото за тези години той създа-
де голямо научно творчество, радва се на прекрасно семейство и на уваже-
нието на своите колеги и читатели. Но това е и добър повод ние, българите, 
да му засвидетелстваме нашата благодарност за направеното от него като 
един от най-известните и заслужили китайски българисти и голям приятел 
на България. Ние високо ценим всичко, което направи досега и продължава 
да прави проф. Ма за изучаването на българската история и за популяризи-
рането й сред милиардния китайски народ. В България той има многоброй-
ни приятели и всички му желаем здраве и дълъг живот, за да продължава 
да ни радва с нови изследвания, публикации и преводи, с нови научни и 
човешки импулси за задълбочаване на китайско-българското приятелство 
и сътрудничество.

Аз имам привилегията да познавам Ма Сипу от доста години. Неизмен-
но младолик, енергичен, приветлив и неуморим работохолик, той откликва 
на всички по-важни обществени събития, научни прояви и книги у нас и 
системно информира китайската общественост за живота и развитието на 
България. В Китай има и други българисти със сериозна професионална под-
готовка и приноси, но навярно няма по-реактивен и с повече публикации 
китайски българист от него. Надявам се някой от българските китаеведи да 
ни предложи по-цялостна библиография и оценка за всичко, което е излязло 
изпод перото на китайския учен, публицист и преводач. Тогава ще се види 
колко обширно по обем, колко актуално като своевременно реагиране и кол-
ко ценно по съдържание е българистичното творчество на проф. Ма Сипу.

Ние, българските учени, общественици, граждани с различни идейни 
убеждения сме радостни, че в Китайската народна република, страна с насе-
ление от един милиард и 300 милиона жители, работи такъв учен българист 
като нашия юбиляр. Може да има съгласни и несъгласни с негови оценки 
или становища, но в България няма историк или общественик, който да се 
съмнява в големия принос на проф. Ма Сипу като българист и приятел на 
България.

БЛАГОДАРИМ ТИ, 
ПРИЯТЕЛЮ НА БЪЛГАРИЯ!

Александър Лилов



118

КУЛТУРА

бр. 5/6 – год. XI

* * *

Биографията на китайския историк е показателна за неговия отдавна-
шен интерес към България и Балканите и за неговата системна професионал-
на подготовка като българист.

Той е роден на 1 февруари 1938 г. Родното му място е провинция Хунан, 
която има площ 210 000 кв. км и 66 980 000 население. Гимназиалното си об-
разование завършва в гр. Юеян. След това постъпва в Пекинския университет 
по специалността „Руски език“, където учи една година, а от 1960 продължава 
следването си в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в специал-
ността „История“ и завършва с отличие през 1966 година.

След завършване на висшето си образование в България Ма Сипу по-
стъпва като сътрудник в Института по световна история на Китайската ака-
демия на обществените науки. Там работи години наред, преминава през 
всички степени на научно развитие и става завеждащ секция „История на 
социалистическите страни“.

През 1982–1985 г. той е докторант в държавните университети в Бел град 
и Скопие, където подготвя и успешно защитава дисертация, за което му е 
присвоена научната степен „доктор на историческите науки“. Пет години по-
късно, през 1990 г., е назначен за първи секретар в Посолството на КНР в 
София, където работи до 1994 година.

След завръщането си в Пекин Ма Сипу продължава да работи като за-
веждащ секция в Института по световна история и през 1999 г. се пенсиони-
ра. След пенсионирането си завежда отдела „Европейски страни“ на Инсти-
тута за социално развитие на евро-азиатските страни при Държавния съвет 
на КНР. На този пост той работи и в настоящия момент.

Освен солидната си професионална подготовка Ма Сипу има и много 
добра езикова подготовка за работа по българска история и по балканските 
проблеми. Той владее писмено и говоримо български, руски и сърбохърват-
ски език и ползва английски език. Широките му лични контакти в България 
и в другите балкански страни му позволяват да следи отблизо излизащите 
научни и други заглавия и да разполага със своевременна информация както 
за научния и обществен живот в различните балкански страни, така и за про-
тичащите в региона общи процеси и водещи тенденции.

През 70-те години проф. Ма Сипу преживява драматичните събития 
и изпитания на провежданата тогава в Китай „културна революция“. Той е 
подложен, също както множество свои колеги, на прословутото „трудово 
превъзпитание“ в провинцията и вместо с научноизследователска дейност 
се занимава с тежък физически труд. Отрадно е да се отбележи, че ученият 
и човекът, гражданинът Ма Сипу е извлякъл верни уроци от деформациите 
през този мрачен период и с цялата си дейност подпомага тяхното преодоля-
ване и в науката, и в обществото.

Жизненият път и професионалното развитие на Ма Сипу свидетел стват 
за естественото и солидно изграждане на неговите научни качества и на лич-
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ността му. Ние имаме пред себе си днес един опитен, ерудиран и недогма-
тичен изследовател на българската история и на съвременните български и 
балкански проблеми.

Биографията и имиджът на този учен и човек внушават доверие, ста-
билност и добронамереност. В лицето на проф. Ма Сипу ние приветстваме 
един достоен представител на съвременната китайска научна интелигенция, 
носеща традициите на петхилядолетната китайска цивилизация и на преус-
пяващия в своето мощно развитие модерен Китай.

* * *

Българистичната дейност на проф. Ма Сипу е много обширна по тематич-
ните му интереси и, както вече подчертах, много голяма по обем. Тя условно и 
най-общо може да се раздели на три сфери: 1) публицистична и популяриза-
торска дейност, 2) научноизследователска дейност, 3) преводаческа дейност.

Към първата сфера се отнасят огромният брой статии, отзиви, информа-
тивни обзори, които той публикува в китайския печат в продължение на по-
вече от 45 години, а също и предаванията му в Радио Пекин, където сътруд-
ничи през периода 1971–1980 г. Това е не само голяма по обем, а и важна по 
характера си дейност, която редовно запознава китайския народ с България 
и е форма на научен, културен и обществен диалог между нашите народи. 
Ма Сипу е активен участник в този взаимнополезен българо-китайски и ки-
тайско-български диалог. Ние постоянно получаваме информация за Китай 
от българските и чуждестранните китаеведи, Китай също така постоянно е 
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информиран от китайските българисти – видно място сред които заема Ма 
Сипу – за българския духовен и обществен живот.

Висока оценка заслужава научноизследователската дейност на китайския 
българист. В нея могат условно да се очертаят седем-осем тематични кръга.

В ранния период на своята българистична кариера той проявява интерес 
към проблемите на българската византология, а също и към освободителната 
Руско-турска война. Тогава публикува статията „Византологията в България“ 
и по-късно в съавторство с Джан Лиенфан – студията „Относно характера 
на Руско-турската война 1877–1878 година“. Интерпретацията на двамата ав-
тори прави ясно разграничение между освободителната роля за България на 
войната срещу Османската империя и експанзионистичната имперска поли-
тика на царска Русия.

Следващото тематично поле е епохата на Възраждането и българската ме-
диевистика. Една от най-интересните му работи на това поле е студията му 
„Богомилството в България“, в която той намира своеобразно социално сход-
ство между идеите и поведението на богомилите и конфуцианството в Китай.

От средата на 80-те години историкът Ма Сипу трайно се ориентира към 
изследване на проблемите на българския социализъм и българското ляво по-
литическо движение. Той пише и публикува поредица от статии върху отра-
жението на Октомврийската революция в България, върху Септемврийското 
въстание 1923 г. и особеностите на фашизма и антифашистката борба у нас, 
студията „История на българската революция и социалистическо развитие“ 
и др. Ма Сипу е направил много за осветляването в китайския печат на същ-
ността и развитието на българския социализъм и на българската левица.

Особено големи са заслугите му в следващото изследователско поле – 
изучаване и популяризиране на идеите, живота и делото на Георги Димитров. 
Може би никой учен не е направил повече от него в Китай по тази тема. Той й 
е посветил голям брой статии, студии и монографии. Измежду най-важните 
ще посоча: „Димитров и китайската революция“ (1982), „Борбата на Г. Ди-
митров на Лайпцигския процес“ (1983), „Биографичен очерк“ (превод на кни-
гата на Вес. Хаджиниколов), студията „Еволюция на концепцията на Георги 
Димитров за народната демокрация“ (1988), „Георги Димитров и китайското 
революционно движение“ (2002) и други.

Може да се каже, че Ма Сипу е авторитетен и ерудиран димитровед. Ди-
митроведението е негова любима научна област. Той и понастоящем продъл-
жава да работи на тази изследователска нива. Един от последните му приноси 
е преводът на дневника на Димитров под заглавие „Георги Димитров. Днев-
ник“ с обширен предговор от преводача.

Тезата на Ма Сипу е, че Георги Димитров е крупна световна политическа 
фигура и „голям приятел на китайския народ“. Предговорът на китайското 
издание на дневника завършва с неговите думи: „Китайският народ никога 
няма да забрави Георги Димитров. Той принадлежи не само на България, но 
и на целия свят.“

Освен Димитров нашият българист представя пред китайските читате-
ли и други български политически дейци – Васил Коларов, Александър Стам-
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болийски и други. Той превежда мемоарите на Тодор Живков, пише статия за 
Симеон под заглавие „От цар до премиер“. Превежда съвременни автори

Ако трябва да откроя още едно предпочитано от него изследователс-
ко поле, това е най-новият период в българското развитие – времето след 
1989 година.

Проф. Ма Сипу отделя специално внимание за изследване на причи-
ните за краха на социализма в България. Той пише поредица от статии за 
промените след 10.ХI.1989 г., в които разглежда най-важните политически и 
държавни събития у нас – от процеса срещу Тодор Живков и характера на 
различните правителства до приемането на България в Европейския съюз. 
Най-значителната му проява е участието му като автор и член на редакцион-
ната колегия в издадените през 1998 г. „Исторически размисли върху проме-
ните в Източна Европа“.

Проф. Ма Сипу винаги е разглеждал българските проблеми в тясна връз-
ка с регионалните балкански и в по-широк план европейски и световни про-
цеси. Той се изявява сред китайските учени не само като българист, а и като 
познавач на Балканите и Източна Европа. През 1999 г. излезе от печат него-
вата книга „Балканските раздори“, в която той разглежда „спорните въпроси 
на региона“. Заедно с ценните от историческа гледна точка моменти той има 
според някои български историци и спорни заключения по някои „спорни 
въпроси“. Но споровете са нещо нормално в науката, те са пътят за постигане 
на истината, ако спорещите действително се стремят към истината. Никой не 
бива да смята, че научната дискусия е нещо нежелателно или вредно.

С удовлетворение бих искал да подчертая тук верния и задълбочен ана-
лиз, който Ма прави на сегашната българска политика по националния въпрос 
и по-специално на „българския етнически модел“. Авторът не само оценява 
българската национална политика като правилна и успешна, но и я препоръч-
ва като модел за целия регион, с чието прилагане биха се избегнали според него 
„такива сътресения и конфликти, каквито се наблюдават в бивша Югославия“.

* * *

Накрая на моята посветена на юбиляра статия искам дебело да подчер-
тая следното.

България има предостатъчно основания да бъде благодарна на китай-
ския историк и българист проф. Ма Сипу за големите му научни, публицис-
тични и преводачески заслуги през един дълъг, близо половинвековен период 
от време. Ние, българските му колеги, се отнасяме към човека Ма Сипу, към 
обширното му научно творчество и приноси с искрено уважение.

Списание „Понеделник“ отбелязва с тази статия неговата 70-годишнина. 
Желаем ти, скъпи приятелю на България, да бъдеш здрав, да живееш дълги 
години и да ни радваш с нови книги, студии и преводи.

България днес е малка държава, стотици пъти по-малка от милиарден 
Китай, но нашите сърца са големи и в тях има запазено място за българиста 
и приятеля професор Ма Сипу.
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Борислав Стоев
МИТОЛОГИЧНА СЦЕНА
литография, 48/65 см, 1988
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БОРИСЛАВ СТОЕВ  СЪЗДАТЕЛ НА 
ЯРКИ ИЗОБРАЗИТЕЛНИ МЕТАФОРИ

Ако се потопим в мамещо-загадъчния и приказ-
но-прекрасен свят на един от най-ярките съв-

ременни български живописни творци – Борислав 
Стоев, ще ни удивят дълбинността и многопосоч-
ността на неговите художествени внушения. Май-
стор на изобразителната метафора – като че ли това 
е най-краткото определение за този художник. Той 
чете текстове на автори от световната и българска-
та класика и не ги илюстрира, както правят мнози-
на, а ги съпреживява и пресътворява. Изобразител-
ните послания на Борислав Стоев не само следват 
конкретния текст, а и вдъхновено го интерпретират, 
тълкуват, допълват, доразвиват, дообогатяват, защо 
да не използваме дори и думата „музицират“.

Ако съзерцанията на художника се отнасят до 
Бокачовия „Декамерон“, ние виждаме възкресения 
дух на Ренесанса, романтично-мистичната ефир-
ност на Ботичели и хедонистичната чувственост на 
Рабле. Ако той чете Ран Босилек или друг класик на 
българската детска литература, откриваме неизме-
рима дълбочина на изобразителното послание, бо-
гатство на нюансировката, плътност и същевремен-
но артистичност на рисунъка. Ако пък разглеждаме 
негови емоционални потапяния в света на родоп-
ското село, можем дори физически да доловим ехо 
от Орфеевите мистерии или ритмите на българската 
народна песен. Очите ни широко ще се разтворят за 
невероятното богатство на националната ни носия, 

ТРИ ИМПРЕСИИ
Иван Гранитски

Иван Гранитски – литерату-
рен критик и поет, доктор на 
философските науки. Автор е на 
книгите „Поезия и поетическо 
самосъзнание“, „Марксовата по-
лемика“, „Време и художествени 
идеи“, „Отвъден щурец“, „Кораб 
от светлина“, „Храм“, „Гео Милев 
и трагиката на националната 
съдба“ и други. Основател и ди-
ректор е на издателство „Заха-
рий Стоянов“, главен редактор 
на сп. „Везни“.
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на разноцветните шевици, от които грее слънцето на древен и същевременно 
млад художествен дух. В съвременното ни пластическо изкуство малцина са 
творците, които с такова проникновение раздиплят пластовете на народна-
та душа, чийто стародавен шепот извайва вълшебните гледки от земята на 
Орфей. Удивителни са в такъв аспект няколко графични цикъла на Борислав 
Стоев, посветени на родопските слънца и луни, хълмове или просто пейзажи 
– „Луна“, „Бяла луна“, „Черна луна“, „Червена луна“, поредицата „Хълмове“ и 
други… Тук усещаме с пълна сила способността на художника да изтръгва 
от фактурата на действителността картините на невидимото, да представя 
вътрешните пространства на историческия и индивидуалния дух и да ги пре-
творява във великолепни пластически метафори.

Интелектуалната дълбочина на посланията на Борислав Стоев го откро-
ява рязко сред многоцветието и пълнозвучието на съвременната художест-
вена традиция. Той отдавна е разбрал, че истински модерното се заражда в 
недрата на традиционното, че не можеш да бъдеш модерен, ако не познаваш 
собствената си история и традиция. Затова носталгичните родопски пейзажи 
са заредени с такава поетична енергия и в същото време носят предизвика-
телствата на формалистичните експерименти. Но у Борислав Стоев експе-
риментът никога не е самоцелен, а винаги дълбоко съдържателно осмислен. 
Когато говорим за неговия талант да създава изобразителни метафори, тряб-
ва да отбележим и друга рядко срещана при съвременните художници спе-
цифична черта – владеенето на философията и алхимията на цвета, баграта, 
тона. В такъв смисъл, колкото и парадоксално да звучи, „Черното слънце“ на 
Борислав Стоев излъчва повече светлина, неговата „Бяла луна“ пък може би 
крие загадъчните и мамещи пространства на здрача; неговите закачливи ма-
гаренца или козички са човешки одухотворени, а селянката, разперила ръце, 
прилича на възторжен апломб пред величието на българския Космос.

Мек и изящен, топъл и проникновен, интелектуално многопластов и 
удивително изобразително нюансиран, Борислав Стоев не толкова рисува, 
колкото създава пластически метафори. Тази рядка негова способност обяс-
нява и факта, че той е един от малцината сред съвременните ни художници, 
задълбочени интерпретатори на литературни текстове.

Борислав Стоев извайва своите метафори с интелектуален финес и емо-
ционална страст. Той е свободен в рисунъка си като реещото се листо в ох-
рата на есента, като белия щъркел в черните угари, като гълъбовата грива на 
разбиващата се в созополския бряг вълна, като мечтателно-трагичния стих 
на Дебелянов…

Борислав Стоев – поет на пластическото изображение, художник с евро-
пейски дух и чувствителност.
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АРИСТОКРАТИЧНАТА САМОИРОНИЯ 
НА ЛЮБЕН ЗИДАРОВ

С годините пластическите внушения и визии на Любен Зидаров стават все 
по-свежи и жизнени. От света на илюстрацията, където без съмнение е 

един от най-емблематичните съвременни български творци (достатъчно е да 
си припомним неговите блестящи илюстрации към Андерсеновите приказки 
или прекрасното изобразително тълкувание на Асен Разцветников), по съ-
вършено непосредствен и лежерен начин той се потопи в магията на акваре-
ла и маслените платна.

В продължение на повече от трийсет години художникът не спира да ни 
изненадва с великолепните си опити да претворява лирическите пулсации 
на природата. Зад обикновено наивистичната фактура ние откриваме пласта 
на мъдрото философско разбиране за вечния и неотменен кръговрат на жи-
вота. Както е например в „Есен в червено“ или „Пролетна песен“. Като че ли 
всичко в тези творби пее – магарета, птици, угари, ливади, насекоми, дървета, 
хълмове. Авторът не само се любува на природата, той я поетизира. Зад тези 
прелестни пасторални серии прозират тънко чувство за хумор, незлобива 
ирония, простодушие, първичност и нежност. Това добре можем да усетим 
в „Задушница“, „Циганско лято“, „Селска кавалерия“, „Настъпване на нощта“. 
А в „Галактики“ оставаме поразени от невероятния паралел между звездната 
галактика и поетичното хоро на група магарета.

Въобще Любен Зидаров е майстор на аристократичната самоирония, 
на анекдотичния рисунък и закачливите пластически сюжети. Неслучайно 
години наред той се опитва да автопортретира в различни състояния и ра-
курси и по този начин да открие колкото е възможно повече психологически 
пластове на собствената си личност. В поредицата автопортрети не може 
да не се впечатлим от „Доволен автопортрет“, „Без вдъхновение“, „Белият 
стол“, „Далечен спомен“, „ТАТОлитарен автопортрет“, „Човекът и трудът“, „Че-
рен понеделник“, „Зимен автопортрет“, „Автопортрет в синьо“, „Сърдитият 
пенсионер“, „Домакински полуден“, „Огледала“… Тук ще открием удивител-
на способност за самовглъбяване, за наблюдение на полярни и антитезисни 
психологически състояния.

Чувството се движи от меланхолия и мечтание през почуда, съзерцание, 
покруса. Откриваме строгост и смирение, болка и омиротворение, насмешка 
и закачка, ирония и одобрение. Но и в автопортретите, и в други творби на 
Любен Зидаров, като например „Село Гъзурниците“, „Пенсионерски сезон“, 
„Сметище“, ще открием, че гротеската е незлобива, шаржът е лежерен, афо-
ристичен и добродушен. Повечето автопортрети напомнят клоунски маски. 
Почти винаги са издържани в бледосиня и призрачна бяла гама. А прелестни-
те лирически въздишки, посветени на родната природа или село, носят свеж 
колорит, невероятно многобагрие и вътрешна освободеност. Така е в „Късен 
сезон“, „Изгорялата царевица“, „Паркинг“, „Морскосиньо“, „Ветерани“, „Крос“, 
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„Селски декор“. Любен Зидаров се опитва да разгадае селската космогония, 
реалистичното и битово приземеното и в същото време – символното, гло-
балната метафора на националната психология. Затова любими негови из о-
бражения са магарета, птици, селянки, насекоми, лодки, облаци.

Този художник обича да одухотворява и безличностното на пръв поглед. 
Например в „Старост“ виждаме как една пейка може да бъде печална, даже 
залезът е меланхоличен, тежък, зареден с мрачни предчувствия. И в деформа-
циите, доколкото авторът си ги позволява, няма да открием острота и злъч, 
няма карикатурна деструкция, а симпатия, благост, патриархална мекота и 
заобленост. От такава гледна точка акварелите на Любен Зидаров са лирико-
пластически миниатюри, цветови въздишки, игра на отблясъци и полутоно-
ве, предизвикателна цветова разкрепостеност.

Творецът много обича морските пейзажи. В тях го привлича очевидно 
изначалното спокойствие, одухотворяването на привидно студеното, човеш-
кото дишане на фактурата, пустите плажове носят очарованието на дискрет-
ност, топлота, камерност, индивидуални размери и мащаби. Самотен чадър 
или лодка, изтеглена на брега, или философски разхождащ се гларус носят 
много повече подтекст от пластическа и фигурална бъбривост и претенци-
озност. Така в акварелите си майсторът постига аристократична небрежност 
и съзнателна недоизказаност. Той като че ли държи много на недовършения 
фрагмент, на загадката.

Лаконизмът, смелото използване на декоративни принципи, упоритото 
себевглеждане в безкрайността на собствената душа (неслучайно Светлин 
Русев посочва, че нашият автор е „основоположник на нов сатирично-авто-
биографичен жанр в живописта“) – всичко това превръща Любен Зидаров в 
един от най-интересните и ярки съвременни български художници. Много 
може да се говори за майсторството му на илюстратор – в това отношение 
той е създал цяла школа. Но за нас е по-интересно да надникнем в причуд-
ливия и привлекателен пасторален свят на селските, морските и градските 
пейзажи, както и да поразмишляваме върху невероятната поредица от авто-
портрети, създадени от този живописец.

Любен Зидаров – майстор на аристократичната самоирония, изтънчен 
разказвач на идилични истории, метафорист на баграта, философ на само-
познанието.
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ДИМИТЪР СОТИРОВ 
СЛУША ГЛАСА НА ТИШИНАТА

Димитър Сотиров е творец на метафоричните вглъбявания, на безкрай-
ните пътувания към вътрешните пространства на сърцето и подсъзна-

нието. Той предпочита формата на малката пластика и удивително е, че почти 
винаги постига значителни духовни обеми. Необятните простори на стран-
стващия в съзерцанието дух го изкушават непрекъснато. Медитация, но в съ-
щото време и реалистичен разказ и повествование, психологическо потъване 
в езотерична проблематика и заедно с това натуралистична визия – ето пара-
метрите на антитезисната пластична философия на Димитър Сотиров.

Силно впечатление прави малката пластика „Плач“. С нея авторът на-
помня духовното наследство и посланията на великия Иван Лазаров. „Плач“ 
представя всъщност българската страдаща и оплакваща своя син майка. Това 
не е само крехката и поетично извисена фигурка на ридаеща жена, а и образ 
на българската Пиета. С изключителна сила изкуплението, състраданието, 
милосърдието, всеопрощението са концентрирани в тази творба на Димитър 
Сотиров. Пред нас сякаш се възправя величавият лик на българката въобще, 
скърбяща за своите синове, загинали по чукари и ждрела, долини и урви по 
време на безбройните войни, които България води за своето национално и 
социално освобождение.

Образът на страдащата майка притегля магнетично нашия автор. Ня-
колко други творби със същото заглавие „Пиета“ задържат вниманието ни. 
Едната от тях е бюстова композиция на родилата Христос, която се опитва с 
крайчеца на забрадката да изтрие кръвта и сълзите от челото му. Това всъщ-
ност е българската мадона. Тази творба е изпълнена в теракота, но Д. Сотиров 
е изтръгнал такива нюанси на топлината и страданието, че почти може да 
ни подведе, че е от дърво. Друга „Пиета“ оставя същото драматично впечат-
ление. В композицията женската глава е сведена над прободените нозе на 
Иисус. Българската Пиета на Димитър Сотиров е селянката със забрадката, 
тя е стопанката, която изтощително се труди на нивата и носи на крехките си 
плещи мирозданието, цялата българска вселена.

Още една Пиета – този път това е творбата със заглавие „Сваляне от 
кръста“. Майката тук спуска по стълбата безжизненото тяло на сина си, тя 
всъщност снема въплътеното страдание. Авторът търси висшия смисъл 
на саможертвата, надзърта в тайнствените пещери на върховната инициа-
ция. Той се опитва да я пресътвори в различен материал – бронз, теракота, 
масло, сух пастел, камък, гипс и дърво. Димитър Сотиров има удивително 
усещане за скритите свойства на веществото. Затова той извлича с вдъх-
новение вътрешната му енергия и умело подчинява формата на съдържа-
нието. Бронзът запява изпод ръцете му с мекотата на дървото, топлината 
на теракотата придобива монументалността на бронза, гипсът се облича в 
тържествеността на мрамора и т.н., и т.н. Този автор работи и със стома-
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ната – извънредно труден за пластическо метафоризиране субстрат. Но в 
„Септември 1923 г.“ и „Газ, хлор, ипър, 1915 г.“ ние виждаме поразителните 
възможности и на това градиво.

Търсенето на безкрайните нюанси между спокойното и бравурното, неж-
ното и грубото, възвишеното и низкото, грозното и красивото, съзерцанието 
и динамиката характеризират художествените експерименти на твореца. Той 
изследва гласа на тишината, въплътен в паметта на родовата кръв.

Неслучайно Георги Чапкънов посочва като много категорична характе-
ристика на работите на Димитър Сотиров усещането за дискретно присъст-
вие на традицията. От една страна, творецът се интересува от живота на 
легендата, от песенното, почти одическото и епическото, от ритъма на на-
родната мелодия, от невероятните вековни и хилядолетни послания на фол-
клора, от органичното присъствие на стародавното, на поверията, обичаите, 
обредите. А от друга – зад изисканите графични послания и майсторското 
владеене на композицията надзъртат идеите на модерното време, деструк-
цията, фрагментаризирането на социалната чувствителност и на обществе-
ните нрави.

Закачлив и анекдотичен, но и сериозен и трагичен е Димитър Соти-
ров, когато насочва погледа си към невероятните послания на отколешния 
български бит, обичаи и вярвания. Той изгражда типажи, винаги заредени 
със значителен подтекст. Не можем да не споменем прелестните миниатю-
ри „Привечер“, „Селски мотив“, „Курбан“, „Семеен портрет“ (изпълнен и в 
бронз, и в теракота), „Доене“ (в гипс и в бронз), „Борец“, „Гайдар“, „Пастир“, 
„Гъдулар“, „Семейство“, „Трифон Зарезан“ (отново в няколко интерпретации 
– бронз, теракота), „Плодородие“, „Нестинарка“ и т.н., и т.н. Тук ни заслепява 
могъщата струя на наследеното и възприетото от миналото. Но авторът не 
само се любува, не само опоетизира селският живот, патриархалното, ста-
рината, първичното, той си позволява дискретна и незлобива ирония, мно-
го добре осъзнавайки, че съвременният българин не може да има сериозно 
бъдеще, ако не се самоидентифицира, ако не изясни за себе си какви са от-
правните точки на ценностната му координатна система. Димитър Сотиров 
знае, че ние сме наследници на няколко велики цивилизации, чиито послания 
текат в нашите исторически вени. Християнските ценности са преплетени с 
езиче ското наследство, с безмълвния шепот на траките, с духовните и мате-
риалните напластявания на античната гръцка, на римската, византийската, 
прабългарската, славянската, тракийската и османската цивилизация.

Димитър Сотиров е един от малцината съвременни български скулптори, 
които създават философски пластически метафори. Той продължава и разви-
ва великата традиция на големите Иван Лазаров и Андрей Николов, европей-
ски по мащабите си таланти, които безкрайно обичат българското и вграждат 
индивидуалната си душа в светлината на отечественото мироздание.



129

КУЛТУРА

ДОБРОМИР ГЕОРГИЕВ



130

КУЛТУРА

бр. 5/6 – год. XI

СТИХОВЕ

Богиня

Ампулата крехка
ще стане
с вино за отлежаване
статуетка най-култова,
която – тръгне ли веднъж,
женим се.
Но на кой е провървяло
със Богиня?!

Саморазкриване
Вместо визитка и честитка

Някой
се е изработил
ръчно
на картичката си,
но, уви,
не знам
кой.
А следвам
криминалистика…
(без майтап).
Припознаването
е изключено,
ха-ха!

– Под оризовата ми хартия
пълно копие на мен си,
дъще.
Но нека само аз
да прозирам,
защото
красотата ти добра е,
а и ти си Оригиналът.
Оригиналът си Ти!

Редуване

Кълбовидно смачканите
листи – 
мозъци нагънати.

Чернова, белова;
белова, чернова – 
сиво вещество.

Dе profundis

Гръдният кош
на операта
коронясва
скандалното й минало,
когато още не е знаела
коя е
в голямото
италианско семейство.

Ребром
ви показвам 
кой съм
с доказалите се
певчески гласове
женски.

Дефиле

Усърдието на предсърдието – 
като първа подгласничка – 
лисна пътеката слънчева
на морето,
по която отплуваха
гръмотевични птици.
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Лъчите на надеждата

Спъването
ме подсети
да ти драсна
2–3 реда 
на коляно,
изхвръкнало от дънките
до слънце
на хоризонта.

Клавирен диптих
„Маестра Маргарита“

1.
В надпреварата с времето
някои букви
от маргаритката
на пишещата машина,
добре че открадват целувка
помежду си.

2.
По пианото на маргаритката
миглите на слънчогледа
като пръсти фини
нежно пърхат.

Просветление

Избеля
от лятното слънце
косата ми,
за да ме върне
в детството,
но и – 
предупреди
за старостта.

Навигатор на послания

Потопените ми гемии – 
бутилката с писмо, която не 
потъва.
В синевата разнесена
прибоят отнася скица.
Хвърковат ум
по морския друм
ще издуе платната на птицата.

Към най-младите

Равноапостолно
поскърцват пантите
на книгата
с четмо и писмо
на кирилица.

Клише за наизустяване:
“Господи,
каква Съкровищница
имаме!“

Ех, няма го 
момчето лошо

Още помня залеза
в ожуленото коляно
на хлапашкото си лято.
И пред теб коленича 
с черупките от мида,
които изгревът изпълва
със седеф.
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*  *  *
В хоризонта
на моето легло
те вкарах,
за да виждам
само теб
в мрака
като те преоткривам.

Обаче

Екстремисти в любовта сме.
Ще се заключим
в Овалният кабинет
на Белия дом.
Целият свят ще научи
какво е любов.
Човечеството – 
в радост през сълзи – 
не ще види обаче,
облаче ле,
как се умира
от любов.

На сто-бора
пиле пее

Насякох
няколко реда
за огрев.
И кафяви са стиховете,
но всъщност – 
са сини.

Топлят,
ала по-първо – 
светят!

Опит за възстановка
на академичното гребане, 
с което се слави Нептун

Коралов риф
на кея акостира.
С предтеча рид, ридаещ
по морска сирена,
той е зид предвечен.

От водолазната акватория
потънах право в лазура над 
Алпите,
за да посрещна покачването
на морето открито
като морски вълк,
даже като едноок корсар,
който зорко следи през монокъла
на Луната,
пронизва и лочи.

Ах, че се гмуркат вълнитеееее...
Много риба има
в морето.
И през въжени мрежи минава 
русалиева видра
със вретено-свредел.

Към Пепеляшка

Глухарчето,
разкъсаната облачност
и аз – на мечо пух и звезден прах.
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Бяхме деца, 12–13 годишни. Играехме на челик, 
на стражари и апаши, на гоненица – все олелии. 

Пристрастихме се и към отглеждането на животин-
ки – птичета, зайци, дори и буби, от копринените. 
Тази дейност се превръщаше в състезание, в кое-
то се ревнувахме, спречквахме се, стигахме дори до 
махленска вражда. Аз се запалих да развъждам зай-
ци. Бръкнах в домашната „каса“ и срещу два лева 
от пазара се сдобих с две зайчета. Те се наплодиха, 
а сред другарчетата ми се заговори, че щом ги от-
глеждаш, трябва и да ги ядеш. Някои вече се бяха 
научили как се колят зайците, как се одират, как ко-
жите им се сушат, а после стават на яки, на шапки, 
че и на палта.

Реших и аз да се „пробвам“ в това. Беше пред 
празник, какъв – не помня, но знам, че беше пролет. 
Примамвах зайците с храна в шепата си, но те се 
разбягваха. И само един, онзи с черното петно око-
ло дясното око и с черни до коленцата задни крач-
ка, заради което го бях нарекъл Пирата, доверчиво 
приближи, подуши ръката ми и размърда мустаци 
по цепнатата си горна устна. С ловко движение го 
улових за кожата на гърба и го измъкнах. Бях се 
приготвил за убийството, което ще извърша. Но-
жът ми беше наточен. Настъпих с крак задните му 
крачета, както ми бяха казали да направя, извърнах 
главата му назад и заголих с палец шията му. При 
това действие погледът ми се спря на светлата съл-
за, която заблестя върху черното петно около окото 
му. Но детската жестокост е известна. Тя няма обяс-

ПОСЛЕДНАТА СЪЛЗА* 
Сантиментален разказ 

Тихомир Йорданов

*  Из подготвената за печат книга „Тетрадка по всичко“.

Тихомир Йорданов – белет-
рист, поет, преводач. Бил е учи-
тел, журналист във вестник и в 
радиото и телевизията във Вар-
на, главен редактор на книгоизда-
телство „Г. Бакалов“. Автор е на 
над 20 книги, сред които „Земята, 
която сеехме“ (поема), „Трудно 
щастие“, „Трима в един ден“, „Раз-
кази от старо и ново време“, „Вар-
ненски работи“, „Парад“, „Спасена-
та книга“, „Варненска читанка“, 
„Приказки от кафенето“, „Разкази 
от първа ръка“, „Руски поети на 
мой глас“. Член е на Съюза на бъл-
гарските писатели.
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нение. Настървен, с рязко движение прерязах извитото гърло на заека. Кръв-
та рукна и аз я оставих да изтече.

Не мога да кажа дали тази сълза беше знак на ужаса – жертвата видя 
лицето на убиеца си, или пък беше молба за милост.

Кучетата от породата „пудел“ по цвят на козината са четири вида: бели, 
черни, сиви и кафяви. Моето беше черно. По ръст пуделите се делят на царски 
– високи, едри, и малки, дребни – пудел-играчка. Моето куче беше такова. То 
порасна игриво, палаво, обичливо и доверчиво към всеки мой гост, когото 
посрещаше с весел лай и веднага се спущаше да му носи чехли, канеше го: 
влез, добре дошъл. Никой не го беше учил на това, но то си имаше свои при-
вички, свой характер. С него се случи една история.

Кученцето ми изчезна. Откраднаха ли го, или се изгуби, не мога да кажа. 
То просто изчезна от дома ми. Бях го прежалил вече, изминаха почти две 
години, когато в една късна вечер то отново се появи. Тогава си имах някак-
ви неприятности. Обзет от мрачни мисли, често вечер се разхождах самотен 
из тъмните улици на града. И ето че на един ъгъл нещо ме тупна по гърба. 
Стреснах се. Дребно черно куче, пудел, подскачаше и правеше опити да ско-
чи в ръцете ми по същия начин, по който го правеше и моето куче. Опитах 
да се освободя, но то упорстваше. Нямаше как, подчиних му се. Отнесох го 
вкъщи, а сетне то живя с мен още петнайсет години. Няма да разказвам как 
съчетахме своите два живота. Но непременно искам да завърша разказа си с 
неговата смърт.

Кученцето остаря. То вече не беше така игриво, оглуша, недовиждаше, 
за което разбрах по време на сутрешните ми разходки с него. Появиха му се 
някакви туморни израстъци. То ги гризеше до кръв, явно изпитвало е болки. 
Тогава реших да се разделя с него по „хуманен“ начин. Отнесох го при вете-
ринаря, оставих го за евтаназия.

– Искате ли да присъствате? – попита ме лекарят.
– Не!
Извърнах се към своето добро, предано животно. То стоеше изправено 

на четирите си крачка, дори помръдна за привет късата си рязана опашка. 
Зарових пръсти в къдравия перчем на главата му и го почесах зад ушите 
– моята последна ласка. Тогава видях от окото му да капва една огромна бист-
ра сълза.

Не мога да кажа дали тя беше упрек, но аз и досега я усещам като своя 
вина.

Баща ми умираше. Той живя почтено. Беше сприхав, гневлив човек, но 
беше добър баща.

В мига на смъртта се случих до главата му. Сега, като си припомням това, 
си мисля, че такъв е дългът на всеки син.

Няма да се впущам в случки и преживявания. Тежко болен, той лежеше 
със затворени очи. Беше се унесъл, но когато го приближих, ме погледна. В 
окото му се появи влага. Тя се разрасна, насъбра се и се превърна в едра сълза, 
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която се търкулна по повяхналото му, небръснато лице. Светлината в погледа 
му се стопи и аз разбрах, че той „си отиде“. Протегнах ръка да склопя очите 
му и с длан изтрих сълзата.

Сега се питам: дали с нея той своя живот пожали, или пък мен, сирака, 
пожали.

Разказът ми беше написан, когато ми попадна стихотворението на рус-
кия поет Евгений Винокуров, което аз преведох. Ще го добавя към моя раз-
каз:

 Света на части Пикасо разложи пак.
 Одра му кожата. Така чиния
 начупват и парчетата със крак
 настъпват. А под тях светът се крие.

 Измъчи се. Със злоба тръгва за
 разходка. Нека си поскита!
 Но ето: кафене. Той влиза. Виж: сълза!
 Тя капва. Нея разложи. Опитай!
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Съвременното олимпийско движение е един от 
забележителните феномени на нашето време, 

важен социален фактор и могъщо обществено дви-
жение, което обхваща в своите редици стотици ми-
лиони спортисти от всички краища на планетата.

То е с огромна притегателна сила, дължаща се 
не толкова на обстоятелството, че е най-добре орга-
низирано, че има най-дълга история и е най-всеоб-
хватно, колкото на факта, който някои дейци в това 
движение се мъчат да скрият – то има док трина, 
наречена „олимпизъм“. Макар и оспорвана от ня-
кои и различно тълкувана от други в зависимост 
от тяхната класова и политическа принадлежност, 
тази доктрина съдържа идейни, политически и нрав-
ствени позиции с голям заряд и стойност.

Да се защитят теоретически от съвременна 
гледна точка тези позиции, да се покажат тяхната 
еволюция и обогатяване, както и процесът, осигу-
ряващ съответствието им с измененията в света и 
в самото олимпийско движение, е първостепенна 
задача на спортните и олимпийските дейци.

Началото се крие в древността

В историята на Херодот е разказан един твърде 
интересен епизод. След нахлуването на армията на 
Ксеркс в Древна Елада и след сражението при Тер-
мопилите, в което цар Леонид загива героично вед-
но със своята шепа спартанци, в персийския военен 
лагер пристигнали няколко бегълци от гръцкия ла-
гер да потърсят милост. Попитали ги какво правят 
в този момент техните сънародници. Отвърнали, че 
подготвят олимпийските празници. Отново ги по-

ОЛИМПИЙСКАТА ИДЕЯ И ПРИНОСЪТ 
НА БЪЛГАРИЯ ЗА НЕЙНОТО РАЗВИТИЕ

Николай Андонов

Николай Андонов – спортен и 
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(БСФС), член и главен секретар 
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тет (БОК), главен редактор на в. 
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питали – а каква ще бъде наградата? Отвърнали – венец от маслиново клонче. 
На Истмийските и Немейските игри наградата била още по-скромна: венец 
от борови клонки или венец от див керевиз. Ето, това били наградите. Един от 
персийските военачалници се обърнал към главнокомандващия Мардоний: 
„Уви, Мардоний – рекъл той, – против кого ти ни водиш да воюваме? Та тези 
хора се сражават не заради пари, а заради доблест!“

Известно е от историческите анали, че тези думи намерили своето по-
твърждение: персите разрушили и Атина, но били разгромени при Саламин.

Напомням тази легенда, чиято достоверност вероятно не ще може да се до-
каже, но чийто дух е въплътен в многолетното организиране на спортните игри 
в Олимпия, в Делфи, на Коринтския провлак и в Немейската долина, защото се 
вижда една нравствена идея, която не е загубила своята жизненост и днес. Пое-
тът Пиндар, който е оставил ярко име със своите оди по повод на олимпийските 
игри, ще каже: „Вдъхновеното слово живее по-дълго, отколкото делото!“

Днес ние може да гадаем и да тълкуваме какви са били стилът на бягане на 
античните атлети, техниката на хвърляне на диск, тактиката при юмручния бой, 
но по-важно е да осъзнаем параметрите на едно духовно въздигане, на онова 
вдъхновено слово, което може да оплоди със силата си и нашата съвременност, 
да даде допълнителни елементи в разгръщането на човешкия хуманизъм.

Нямам намерение да излагам историята на античните игри, започнали 
в 776 г. преди новата ера и продължили повече от хиляда години до времето 
на християнския император Теодосий, роб на догмата, враг на жизнелюбие то 
на античния свят, покòрен вероизпълнител на катехизисната църковна воля. 
Това направих през 2004 г. на страниците на списание „Понеделник“ в наве-
черието на XXVІІІ летни олимпийски игри в Атина в поредица статии, оза-
главена „Олимпийските игри (от древността до Атина 2004)“.

Задачата ми сега е да се опитам да разкрия високите морални стойности 
на олимпийската идея и приноса на нашата страна за нейното развитие.

Непреходността на олимпийската идея

Предстоящите XXІX летни олимпийски игри в Пекин (18–24 август 
2008 г.) и 114-ата годишнина на МОК (Париж, 16–24 юни 1894 г.) са добър 
повод да се върнем отново към някои исторически анализи и сравнения. В 
социално-икономическото, политическото и културното развитие на чове-
чеството през XІX век настъпват съществени промени. Бързо се развиват ико-
номиката, комуникациите, науката, увеличава се свободното време, възниква 
необходимостта от нови педагогически идеи за възпитание и образование. 
Човек търси помощ от миналото – съвкупност от модели, норми и стандарти, 
за да разреши проблемите в съвременността си, тъй като най-доброто остава 
в колективната памет на хората като „излъскана“ ценност [2]. Такава ценност 
е безспорно и олимпийската идея.

Обикновено понятието „идея“ се употребява в смисъл на цел, намерение 
във връзка с предполагаем резултат от дадена дейност. Пиер дьо Кубертен я 
разглежда като концепция за „една силна физическа култура, която, от една 
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страна, се обляга на рицарския дух… и, от друга страна – на естетическото 
възприятие на преклонението пред красивото и грациозното“ [1]. Така в това 
определение са преплетени трите основни компонента на олимпийската идея 
– физическото, нравственото и естетическото възпитание.

Смята се, че Кубертен въвежда понятието „олимпизъм“ някъде около 
1912 г. Във „Философски основи на олимпизма“ той развива идеята си за 
„спортна религия“, която кара атлетите в древността да извайват телата си за 
славата на боговете, а в съвременността – за славата на „родината си, расата, 
своето знаме“ [1]. Кубертеновата „спортна религия“ предвижда общодостъп-
ност на олимпийските игри според физическите възможности и е подплатена 
с изисквания за демокрация и интернационализъм, които „характеризират 
съвременната епоха“. Едновременно с това Кубертен изисква олимпизмът да 
бъде „рицарски“, като в това определение поставя необходимостта от спазва-
не на нравствени норми като дружба, взаимопомощ, „кавалерска борба“.

Съвременните критици на Пиер дьо Кубертен подчертават, че в стре-
межа си да създаде една практическа философия за живота той пропуска, 
че „човешкото мислене се извършва не в абстрактни празни помещения, а в 
конкретно исторически обществени отношения“ [3]. Кубертен е привърже-
ник на еклектизма. Припомня се, че това философско учение през XІX век 
предизвиква във Франция „позитивни асоциации“. Оттам произлизат и него-
вите опити да свърже теории от миналото със сегашното време, макар че на 
фона на големите постижения на европейската педагогическа и философска 
мисъл те звучат в някои отношения анахронично и утопично – мечтите му 
за изграждане на градове по подобие на древна Олимпия, за възстановяване 
на антични гимназиони, за мястото на жените в обществото, вярата му във 
всесилието на възпитанието (характерна черта на XІX век) и други.

През последното десетилетие на миналия век специалистите разсъждават 
много върху смисъла на понятието „олимпийска философия“. То не се третира 
в специалната литература и липсва във философските речници. Вероятно не 
толкова поради трудности от методическо естество, колкото поради недоста-
тъчни познания за същността на олимпизма като обществено явление. В замя-
на на това в спортните речници се въведе понятието „философия на спорта“ 
[4]. Тя се разглежда като индивидуален и социален феномен, като педагоги-
ческа област, в която са заложени различни философски начала: философска 
антропология, екзистенциална философия, философия на живота и други.

Според X. Ленк понятието „олимпизъм“ обхваща: 1) култово-религиозно 
празнуване; 2) естетическо и духовно изграждане; 3) идея за елитарност и ра-
венство в шансовете; 4) високо постижение и състезание; 5) спортсменство: 
честна игра и рицарство; 6) редовно периодично повтаряне на игрите и вре-
менно примирие; 7) интернационализъм и национализъм, разбирателство 
между народите и културно многообразие; 8) общност на всички спортове; 
9) аматьоризъм; 10) олимпийска независимост; 11) античен пример и съвре-
менни форми [4].

За първи път в новата Олимпийска харта (дълго обсъждана и влязла в 
сила от 23.VІІ.1992 г.) олимпизмът е определен като „философия на живота, 
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вдъхновяваща и комбинираща в балансирано цяло качествата на тялото, во-
лята и ума. Като съчетава спорта с културата и възпитанието, олимпизмът 
се стреми да създаде начин на живот, основан на радостта от усилието, въз-
питателната стойност на добрия пример и уважението към универсалните 
основни етични принципи“.

Като имам предвид разнообразните интерпретации на олимпийската 
идея и олимпизма и тази дефиниция в Олимпийската харта, бих определил 
съвременния олимпизъм като философско-педагогическа система, чието 
оформяне става под влияние на различни явления и процеси, свързани със 
социално-икономическото, политическото и културното развитие на човеш-
кото общество. Негови компонетни са: 1) идейна целенасоченост, изразена 
в същността на олимпийската идея; 2) целесъобразно подбрани средства за 
постигане на преследваните цели и поставените задачи – олимпийска прог-
рама, в която са включени всички спортове, популярни и практикувани в 
света, използване на игровия състезателен метод и принципите на „честна-
та игра“; 3) специфична организация, която да осигури функционирането на 
системата „олимпизъм“ – МОК, НОК, МСФ по видовете спорт; 4) материал-
но-техническа база за развитие на спортовете, подготовка на спортни педаго-
зи, развитие на физкултурната наука и други.

Съвременният олимпизъм изпълнява важни социални функции, които 
го правят примамлив за всички независимо от политическите възгледи, раса-
та и вероизповеданието.

Педагогически стремежи за хармонично
развитие на личността

Най-важният педагогически принцип в живота на древногръцката арис-
токрация е „агонът“ – борбата за първенство, за награда, стремежът винаги да 
бъдеш най-добрият и отличèн сред другите. В литературата агонът се описва 
даже като самобитна общност на носещите оръжие мъже и тяхната дейност, 
която се състои от две части – „война и атлетически състезания“ [13], от-
там и неразривната връзка между тях. В древногръцката педагогика агоните 
се разглеждат като публични изпитания, по време на които по своеобразен 
начин се контролира постигнатото в областта на обучението. Някои автори 
разглеждат победата в олимпийските игри като своеобразно доказателство за 
силата на панелинския дух. Докато в древна Спарта главна цел на възпитание-
то е да се развиват сила и издръжливост, ловкост и смелост, в древна Атина 
идеалът е „калокагатията“ (от „калос“ – красив и „агатос“ – добър), която е 
стремеж за хармония на физическото, умственото, нравственото и естетичес-
кото възпитание.

Пиер дьо Кубертен е не само педагог и спортист, а и историк, и това му 
позволява да съзре в древния олимпизъм богато съдържание с голяма соци-
ална значимост. Той вижда в олимпизма позитивно средство за коренно пре-
устройство на спортната действителност, като поставя на преден план възпи-
тателните задачи, които трябва да станат неразделна част от моралния облик 
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и поведение на спортната младеж. Кубертен се вълнува не толкова от състе-
зателния елемент, колкото от необходимостта от съществени педагогически 
реформи, които да имат предвид и ролята на спорта с оглед възпитанието 
на здраво и мъжествено поколение. Убеден е, че спортът не само осигурява 
необходимите телесни движения, а и е много привлекателен с възможностите 
за широко духовно въздействие.

Пиер дьо Кубертен възприема като девиз на съвременния олимпизъм 
думите на отец Дидон от Ордена на доминиканците, с които той, като дирек-
тор на училище във Франция, поздравява през 1895 г. своите ученици по вре-
ме на училищни състезания: ситиус, алтиус, фортиус. Сега те се преценяват 
сполучливо с оглед педагогическите му възгледи: „ситиус“ се разглежда не 
само като стремеж за по-голяма бързина, а и като схващане за необходимост 
от подвижност на духа; „алтиус“ се приема не само като стремеж за по-висо-
ко телесно постижение, а и като призив за морално извисяване на индивида; 
„фортиус“ не означава просто „по-силно“ в състезателните прояви, а е и зов 
за по-силна изява в борбата за съществуване. Като се разсъждава в тоя аспект, 
изчезва противоречието с друга популярна мисъл в олимпийското движение 
– не е важна победата, важно е участието. По повод Олимпийските игри в 
Лондон през 1908 г. архимандритът на Пенсилвания заявява: „Съществено е 
не да бъдеш победител в игрите, а да вземеш участие в тях.“ На официалната 
вечеря след това Кубертен повтаря тази мисъл, като добавя: „… защото съ-
щественото в живота е не толкова да победиш, а да се бориш“ [15].

Във възгледите на Пиер дьо Кубертен за възпитание в олимпийски дух 
важно място заемат и неговите изисквания за спорт за всички. В писмото 
му до членовете на МОК от 1919 г. четем: „В продължение на дълги години 
възобновеният атлетизъм през XІX век не бе нищо друго освен убиване на 
времето на богатата и почти безделничеща младеж…“ И още: „Всички спор-
тове за всички“ – това е новата формула, която далеч не е утопична и за осъ-
ществяването на която ние трябва да се посветим.“ [1]

Пиер дьо Кубертен вижда връзката на високоразредния спорт със спор-
та за всички в своята прочута пирамида: „От 100, които се занимават с физи-
ческа култура, ще останат 50, които ще се занимават със спорт. От 50, които се 
занимават със спорт, ще останат 20, които ще се специализират. От 20, които 
се специализират, ще останат петима, които ще се окажат с възможности да 
осъществят учудващи постижения… Не се надявайте, че може да се премах-
не рекордът, без да се унищожи всичко. Примирете се всички вие, привърже-
ници на противоестествената утопия за умереността.“ [16]

Стремежът към високо постижение във всички сфери на живота е 
фундаментална основа на човешкия прогрес въобще. Сега вече усилията 
за постигане на високо спортно майсторство се признават основателно за 
сериозна професионална дейност. Непрекъснатият растеж на спортните 
по стижения, въвеждането на двуразови и триразови всекидневни трени-
ровки, тежкият спортно-състезателен режим не оставят време за друг труд. 
Трудът на големия спортист е висококвалифициран и трябва да бъде добре 
заплатен. Това е социален въпрос.
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Много специалисти днес разглеждат олимпизма като световна възпита-
телна програма, която трябва да противодейства на отрицателните тенденции 
в съвременното индустриално общество. Поощряването на спорта е важен 
фактор за това противодействие. Независимо от критиките към Кубертен не 
може да се отрече, че той полага големи усилия да прокара чрез олимпизма 
методичен път за укрепване и развиване у младото поколение на сила, лов-
кост и издръжливост, за да е готово за суровите изпитания на живота. Затова 
биографите му пишат: „Неговото призвание беше на учител от висок ранг. 
Неговата мисия беше тази на просветител.“ [17] Особено богата с педагоги-
чески идеи е брошурата му „Взаимното уважение“, отпечатана през 1915 г. с 
подзаглавие „Възпитанието на юношите през XX век“.

Късен последовател на хуманизма на Възраждането, Кубертен е носител 
на ярък демократизъм. Във Франция през Просвещението в центъра на вни-
манието стои оная част от политическата история на древния свят, която се 
отнася до неговото републиканско устройство, до изискването за възпитание 
на граждански добродетели. Възгледите му за възпитанието са повлияни още 
и от теориите на най-прогресивните представители на педагогическата ми-
съл в света. Вероятно от тая духовна обстановка водят начало илюзиите на 
Кубертен за всесилието на възпитанието.

Идеята за всеобщо равенство

Първоначално спортът е бил привилегия на благородниците и богати-
те. В началото на XX век изследователите го сочат като символ на висшето 
общество, а някои от спортовете – тенис, ветроходство, езда и други, и днес 
остават повече привилегия на богатите и властимащите.

Летописците на древните олимпийски игри точно отбелязват категорич-
ната забрана в тях да участват чужденци, роби и жени. Те пишат с определено 
отношение към тях от позициите на господстващата класа. В литературата 
на Херодот се приписва въвеждането на понятието „варвари“, за да се отли-
чи гръцкият народ от всички останали народи. То става нарицателно име за 
невежество и жестокост. При модерния олимпизъм още в неговия зародиш 
принципите са коренно противоположни: „Олимпизмът е аристокрация, 
елит“ – пише Кубертен, но подчертава, че той почива на принципите на все-
общо равенство и се определя „само от телесното превъзходство на индивида 
и на неговите мускулни възможности, развити до известна степен от него-
вата воля и подготовка“ [1]. Кубертен отхвърля политическия и социалния 
антагонизъм като условия при организирането на съвременните олимпийски 
игри. На учредителния конгрес и при избора на първия Международен олим-
пийски комитет през 1894 г. са приети следните основни принципи за възста-
новяването на олимпийските игри, предварително обмислени и докладвани 
от него: 1) олимпийските игри да се провеждат на всеки четири години и да 
са по образеца на древните олимпийски игри; 2) да се канят за участие всички 
„цивилизовани народи“, като всяка страна преди това провежда подборни 
състезания, за да участват в олимпийските игри най-добрите спортисти ама-
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тьори; 3) програмата на олимпийските игри да осигурява равенство на всич-
ки популярни спортове [18].

Демократичните възгледи на Кубертен проличават ясно от неговото от-
ношение към работническата класа. Той не крие симпатиите си към нея и 
има моралната смелост да защитава възгледите си. През 1922 г. в брошура-
та „Между две битки“ той излага своя план за изграждане на работнически 
университети [1]. На педагогическия конгрес в Лозана през 1926 г. поставя 
въпросите за необходимостта всеки да може да намери до своя дом усло-
вия за физкултурни занимания, тъй като не е достатъчно, че „олимпийските 
игри се празнуват блестящо на всеки четири години от един елит“. Всеки, без 
разлика на положението си, трябва да изпита „благородното въздействие на 
олимпийската култура“.

Пиер дьо Кубертен е критикуван от наши съвременници, че в негови-
те либерални позиции прозира консерватизъм. Това се отнася и до отрица-
телното му отношение към мястото на жените в олимпийското движение и 
олимпийските игри. Вероятно и той е платил данък на официалните разбира-
ния по това време за патриархалната структура на обществото, за разделяне-
то на трудовата дейност по пол – обстоятелства, които предписват на жената 
не толкова второстепенна, колкото пасивна роля, която ограничава нейните 
възможности за развитие [20]. Х. Лангенфелд подчертава, че утвърдените по 
това време социални норми и степени на ценности обслужват преди всич-
ко интересите на мъжете. Те определят понятието „женственост“. Телесната 
активност на жените накърнявала морала, затова всяко тяхно участие в зре-
лищния спорт получавало тежка присъда.

Дълги години жената се бори за равноправие в спорта. Не е без осно-
вание популяризирането на мисълта, че бициклетът е допринесъл повече за 
еманципирането на жената от „всички стремежи на женското движение, взе-
ти заедно“ [22].

Много бавно се обогатява олимпийската програма с участие на жените. 
Едва през 1928 г. в нея са включени основни спортове като гимнастика и лека 
атлетика. В последно време обаче има решителна крачка напред. От олимпий-
ски игри на олимпийски игри се разширява участието на жените спортистки. 
Нещо повече. За първи път през 1981 г. бе избрана жена за член на МОК. Сега 
те вече са 7, а има и жена, включена в неговия Изпълнителен комитет.

Олимпийската идея и нейната връзка
с мира и разбирателството между народите

Много факти определят древна Олимпия като важна политическа три-
буна. Генетичният подход за произхода на древните олимпийски игри ни на-
сочва към отражението, което оказват бързото придвижване на гръцки пле-
мена от север на юг и създаването на ранните градове-държави (полиси). 
Заселването им в различни територии на Древна Елада и тяхното укрепване 
там става не само чрез битки и войни. Търсят се и мирни пътища за успешна 
политика на териториална стабилизация. За нея допринасят и организирани-
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те разнообразни първенства и игри. За провеждането на игрите се сключвало 
временно примирие – екехейрия. Най-често срещаното в спортната история 
тълкуване е, че тя е тотално явление и засяга цяла Елада. В обстойните из-
следвания на проф. Лемер [23], посветени специално на т.нар. олимпийски 
мир, се изтъква, че екехейрията е била явление не само при олимпийските 
игри. Свещено примирие е имало и при провеждането на много други игри в 
Древна Елада, организирани периодично по различно време и с различна про-
дължителност. Но какъвто и да е бил неговият характер (според различните 
автори морално-пацифистичен или религиозно-култов), той има ясни поли-
тически измерения, тъй като осигурява практическо провеждане на игрите. 
Освен тенденцията за утвърждаване на териториалната цялост на полисите 
политическа значимост са имали и самото практикуване на разнообразните 
физически упражнения, и участието в атлетически състезания. Всеки млад 
човек бил упрекван, ако има неспортна външност, тъй като това се свързвало 
с неговата годност да защитава отечеството си [9].

Съвременният олимпизъм може с пълно право да се разглежда като раз-
вита форма на празнично общуване между хората чрез средствата на физи-
ческото възпитание и спорта, която съществува като явление през всички 
епохи на човешкото битие.

Пиер дьо Кубертен твърдо вярва, че чрез спорта народите могат да се 
сближат, да се опознаят и да живеят в мир. Това е част от неговото схващане 
за духовните цели на олимпийската идея. Като изяснява символичното зна-
чение на олимпийското знаме с петте разноцветни кръга на бяла основа, той 
подчертава, че те символизират „петте части на света, обединени от олимпиз-
ма, и олицетворяват цветовете на всички нации“ [16].

Кубертен не смята, че олимпийските игри могат да предотвратят вой-
ните, но мирът е необходима предпоставка, без която те не могат да се реа-
лизират. Олимпийските игри са мирни състезания на спортисти от цял свят 
без разлика на раса, вяра и политически убеждения. Затова в своята „Ода за 
спорта“ той тържествено оповестява идеите на мира и на спорта, чрез който 
народите се сближават в условията на миролюбиво съревнование [1].

Забележителни са усилията на Кубертен да разшири географията на 
олимпийското движение. Светът е многолик и пъстър като раси, нрави, оби-
чаи, култури и затова Кубертен смята за много важна функцията на олим-
пизма да се създадат условия тоя многолик свят да се самоопознае чрез спор-
та по-добре и да заживее в мир и разбирателство. Дълго време го занимава 
мисълта за развитието на спорта в Африка, как да се приобщи към спорта 
нейното население, лишено от елементарни условия. Той е убеден, че ще е 
особено полезно африканците да се приучат към принципите на спортната 
борба. Не се заблуждава, че с това ще се ускори ходът на цивилизацията там, 
но е сигурен, че спортът ще мобилизира неоползотворени сили, ще възпита 
енергична младеж [16].

Важна институция на МОК е „Олимпийската солидарност“. Идеята за 
създаване на такава програма възниква на Асамблеята на националните 
олимпийски комитети (АНОК) по време на нейната сесия в Мароко през 
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1968 г., а по-късно тя се поема от МОК. Темата е засегната специално и на 
X олимпийски конгрес във Варна през 1973 г. Значителна помощ постъпва 
и по линия на Международния фонд за физическо възпитание и спорт към 
ЮНЕСКО. Дейността на „Олимпийската солидарност“ не засяга само подго-
товката на спортистите за участие в олимпийските игри. Тя има за задача да 
популяризира социалната значимост на физическото възпитание и спорта в 
съвременното общество и да подпомогне създаването на условия за тяхното 
системно практикуване от младежта.

България – достоен и уважаван участник
в олимпийското движение

Малцина знаят, че първите известни обитатели на днешните български 
земи (траките) са участвали в древните олимпийски игри. Тракийски атлети 
са се състезавали в тях още през ІІІ век от н.е., т.е. преди 17 века. Оттогава 
датират и първите олимпийски победи на спортисти от нашите земи.

Малко се знае също, че българи са участвали още през XІV век във въз-
раждането на древногръцката олимпийска идея и на олимпийските игри, 
преди те да станат предмет на внимание на обществеността от Западна Ев-
ропа. Българите не са били чужди на олимпийската идея за възстановяване 
на игрите и през епохата на Възраждането (XVІІ–XІX в.), когато земята ни е 
била под османско иго.

България е една от малкото страни в света, където се полагат основите 
на съвременните олимпийски игри в края на XІX век. Между тринадесетте 
държави, изпратили олимпийски делегации на игрите на Първата олимпиада 
в Атина през 1896 г., била и нашата, която тогава няма още две пълни десети-
летия свободен живот.

България участва в ръководството на международното олимпийско дви-
жение и олимпийските игри чрез свой член в Международния олимпийски 
комитет (МОК) почти от тяхното възстановяване. Макар и малка по терито-
рия и население, нашата страна има без прекъсване (с изключение на перио-
да 1944–1952 г.) свой член на МОК от 1906 г., което много развити по онова 
време държави не са могли да постигнат.

Неоспорим факт е, че тези българи дават своя принос и са със световни 
заслуги към олимпизма и олимпийските игри като изключително хуманно 
социално явление. Никой не може да отрече, че българските членове на МОК 
още в зората на олимпийското движение създават международен авторитет 
на своята Родина, като я нареждат между големите страни, оглавили чрез сво-
ите представители това движение.

Такива са историческите факти. Те сами по себе си ни задължават да от-
дадем заслуженото на българските членове на МОК, като издирим малкото съ-
хранени документи за живота и дейността им на патриоти, спортни деятели, 
олимпийски посланици на МОК за нашата страна и хора, които с ум и талант 
са защитавали престижа на България в световното олимпийско движение.

Първият българин, избран за официален и постоянен член на МОК през 
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периода 1906–1912 г., е Димитър Цоков. Първите проучвания го характери-
зират най-кратко и най-обобщено като значителна интелектуална личност на 
отговорна държавна работа от края на XІX и началото на XX век, с получено 
в чужбина висше образование, с богата култура и голяма дипломатическа 
дейност в най-силните европейски държави. В продължение на шест години 
България има свой представител в МОК, още преди да е основан Българският 
олимпийски комитет. Димитър Цоков е участвал в работата на МОК в трудни 
за България времена и тежки за работа условия, поради което неговата дей-
ност не оставя особени следи вътре в страната.

Вторият българин официален и постоянен член на МОК (1913–1929 г.) 
е д-р Димитър Станчов. Той е виден деятел и дипломат, активен участник 
в уреждането на спорни международни въпроси, свързани с големи нацио-
нални интереси на страната. Един от типичните професионални български 
дипломати, които не принадлежат към никоя политическа групировка и зае-
мат отговорни служби при всички политически режими, той прекарва по-
голямата част от живота си в чужбина като уважаван дипломат и посланик 
на България в най-големите европейски държави. С прегръщането на олим-
пийската идея и с развиването на активна международна спортна дейност, 
по-специално в олимпийското движение, д-р Димитър Станчов има личен 
принос за създаване на добър международен авторитет в тази област на мал-
ка България, за нареждането на българския народ между народите на разви-
тите държави в Европа, които тогава имат далеч по-усъвършенствано спорт-
но движение от нас.

През 1929 г. по предложение на българското правителство МОК избира 
за свой член и представител за България Стефан Чапрашиков. От направе-
ните досега проучвания за живота и дейността на Ст. Чапрашиков се знае, че 
е бил дипломат в няколко страни на Европа, доверено политическо лице на 
царския дворец и крупен търговец на тютюни. Благодарение на своя автори-
тет и влияние той допринася за развитието на спорта, за популяризирането 
на олимпийските идеи и на олимпийските игри в България.

Най-забележителната фигура в българското олимпийско и спортно дви-
жение е без съмнение генерал Владимир Стойчев. Като състезател, дипло-
мат, политик, военачалник, общественик, спортен и олимпийски ръководител 
ген. Вл. Стойчев отдава целия си живот на спорта и за честта на България. 
През 1952 г. той е избран за председател на БОК, на който пост остава до 
1982 г. Член на МОК за България е от 1952 до 1987 г., а заради приноса му за 
развитието на световното олимпийско движение той е избран и за член на 
Изпълнителния комитет на МОК през периода 1956–1960 г. По негова лич-
на инициатива в София се провеждат две сесии на МОК и две заседания на 
европейските национални олимпийски комитети. Връх на всичко е органи-
зацията и провеждането на историческия X олимпийски конгрес във Варна, 
преминал под девиза „Спортът за един мирен свят!“. Малка България стана 
голямо име в олимпийското движение. Генерал Стойчев се ползваше с огром-
на любов, уважение и признателност от всички деятели и ръководители на 
МОК и на национални олимпийски комитети.
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Петият член на МОК за България (1987–2004 г.) е Иван Славков – пред-
седател на Българския олимпийски комитет от 1982 г. Последователно, твър-
до и страстно той отстоява кандидатурата на София за домакин на зимни 
олимпийски игри и за идеен център на Балканските олимпийски игри.

Тук задължително трябва да посочим и дейността на легендарната На-
дежда Лекарска, доайенът на българското олимпийско движение, която неот-
давна почина на 92-годишна възраст. Целия си съзнателен живот тя посвеща-
ва на олимпийската идея, в продължение на пет поредни игри е олимпийско 
аташе на България и отстоява моралните ценности на съвременния ни спорт. 
Деветнайсет години е член на Комисията по олимпийска програма на МОК. 
Два пъти е награждавана с Олимпийския орден на МОК, който е най-високо-
то отличие на институцията.

По този начин БОК демонстрира най-устойчивата тенденция в своята 
съвременна история – сближаване с международното олимпийско движение 
във всички негови измерения и развитие на олимпийските идеи, което най-
ярко се изявява в участието на олимпийските игри съобразно с условията и 
възможностите на държавата ни.

До 1952 г. България участва в четири летни олимпийски игри по няколко 
вида спорт, без да спечели медали или да се класира на призови места. Първи-
ят олимпийски медал (бронзов) за България завоюва боксьорът Борис Геор-
гиев – Моката, на XV олимпийски игри в Хелзинки през 1952 г. И от тогава до 
днес българските спортисти участваха в дванадесет летни олимпийски игри 
и спечелиха за Родината 50 златни, 82 сребърни и 74 бронзови медала. Така се 
защитава олимпийската идея, новият идеал, съобразен с националните чув-
ства и въжделения.

После триумфират борците. Никола Станчев в Мелбърн (1956) става 
първият българин олимпийски шампион. В Рим през 1960 г. на олимпий-
ския връх е класикът Димитър Добрев. В Токио през 1964 г. е постигнат свое-
образен скок в българското присъствие – 10 медала, от които 3 златни – за 
Боян Радев, Еньо Вълчев и Продан Гарджев, и тримата състезатели по борба. 
В Мексико през 1968 г. пак Боян Радев и Петър Киров стават шампиони. В 
Мюнхен (1972) Петър Киров дублира титлата си. Шампион е и Георги Мър-
ков, както и тежкоатлетите Нораир Нурикян, Йордан Биков, Андон Нико-
лов и боксьорът Георги Костадинов. В Монреал през 1976 г. България пак е 
осма в класирането с 24 медала. Първи олимпийски шампионки за страната 
са Здравка Йорданова и Светла Оцетова, Сийка Келбечева и Стоянка Груйче-
ва – гребане, Иванка Христова – лека атлетика, и отново Нораир Нурикян и 
Йордан Митков – вдигане на тежести.

В Москва през 1980 г. на XXІІ олимпийски игри с 265 точки България е 
на ІІІ място в класирането по държави. Олимпийски шампиони са борците 
Георги Райков, Валентин Райчев и Исмаил Абилов, щангистите Янко Русев 
и Асен Златев, гимнастикът Стоян Делчев, боксьорът Петър Лесов, гребецът 
Любомир Любенов; медалите са 41 в 12 спорта.

В Лос Анджелис през 1984 г. България ведно с другите екссоциалисти-
чески страни не участва в игрите на XXІІІ олимпиада. „Бойкотът“ беше израз 
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на политическо вмешателство, постави на изпитание олимпийската нравст-
веност (да припомним, че преди това в Москва’80 не стартираха спортистите 
на САЩ и на редица други държави). Провокиран от това, МОК стигна до 
наказателни мерки, които „редактират“ поновому подобни явления.

В Сеул’88 българският трикольор се вее в чест на шампионите Ивайло 
Маринов (бокс), Атанас Комшев (борба), Севдалин Маринов (бокс), Борис-
лав Гидиков (вдигане на тежести), Ваня Гешева (кану-каяк) – единствената 
българска олимпийка, спечелила пълен компект медали (златен, сребърен 
и бронзов) на едни олимпийски игри, Йорданка Донкова и Христо Марков 
(лека атлетика), Таня Богомилова (плуване), Таню Киряков (спортна стрел-
ба). Какъв удивителен резултат – 9-милионна България има свои 10 олим-
пийски шампиони!

С 34 медала (10 златни, 11 сребърни, 13 бронзови) България е сред пър-
вите държави на Игрите.

На олимпийските състезания в Барселона’92 и Атланта’96 представя-
нето на България е повече резултат от упоритостта и таланта на отделни 
състезатели. Това пролича чрез олимпийските победители Николай Бухалов 
(кану-каяк) и Иван Иванов (вдигане на тежести), Стефка Костадинова (лека 
атлетика), Даниел Петров (бокс) и Валентин Йорданов (борба). Медалите в 
Барселона са 16 (3 златни, 7 сребърни, 6 бронзови), а в Атланта – 15 (3, 10, 2).

На последните за XX век Игри в Сидни отново български имена влязаха 
в листите на олимпийските медалисти – 13 медала (5, 6, 2). Златни медали за-
воюваха Таню Киряков и Мария Гроздева в спортната стрелба, Тереза Мари-
нова в леката атлетика, Гълъбин Боевски в категорията до 77 кг на вдигането 
на тежести и Армен Назарян в категорията до 58 кг на класическата борба.

На първите Игри за XXІ век в Атина бяха спечелени 12 медала (2, 1 и 9). 
Олимпийски шампиони станаха Мария Гроздева (спортна стрелба) и Милен 
Добрев (вдигане на тежести), като в неофициалното класиране по медали сме 
едва на 33-то място, твърде незавидно за България…

Щафетата на летните олимпийски игри бе предадена на Пекин. На тези 
Игри се очаква да се потвърдят още по-категорично олимпийската идея, про-
възгласена от бащата на съвременните олимпиади Пиер дьо Кубертен, и не-
говите уверения, че „тези миролюбиви и етични борби ще създадат най-доб-
рия интернационализъм“.

Заключение

От направеното изложение се вижда, че съвременният олимпизъм е 
продукт на XІX век, а измененията, които настъпват през целия XX век и 
в началото на XXІ век, са резултат на новите социално-икономически, по-
литически и културни условия, изключващи носталгията по някои стари 
схващания. Все по-често различни автори поставят въпроса жив ли е олим-
пизмът на Пиер дьо Кубертен, като се има предвид реалната равносметка в 
днешната действителност за някои от неговите съдържателни страни: допус-
кането на всички желаещи до участие в олимпийските игри се оказва утопия; 
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аматьоризмът вече е окончателно погребан; срещата на народите в спорта 
се осъществява по-добре от световния туризъм; идеята за мир в целия свят 
ще остане още дълго неосъществена; представата за „образован спортист“ в 
резултат на хармонията между спорт, изкуство и наука е силно застрашена. 
Затова Х. Андрект заключва, че за определяне на облика на олимпийските 
игри въпросът вече не е „пазар или храм“, а „пазар и храм“.

Независимо от такива констатации олимпийската идея не е погреба-
на. Олимпийските игри няма да загубят значението си на място за среща на 
„всички спортове и народи“, както няма да престане търсенето на равновесие 
между масовия спорт и стремежите към по-високи спортни постижения.

Шансът за оцеляване на олимпизма, така както е замислен от Пиер дьо 
Кубертен, е в училището и университетите, където трябва да се разработват и 
да се популяризират в упорита всекидневна работа олимпийските принципи 
и идеали.
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ДОГОНВАЩОТО РАЗВИТИЕ
Александър Смочевски

Наскоро излезе от печат вторият том на колек-
тивния труд на Института за философски из-

следвания към БАН, посветен на проблемите на 
догонващото развитие. В над 200 страници под на-
учната редакция на чл.-кор. проф. дфн Васил Про-
данов книгата „Догонващото развитие в глоба-
лизираното информационно общес тво“ (С., изд. 
ИФИ–БАН, 2007) представлява продължение на 
разработките в издадения през 2006 г. първи том.

Научният сборник е разделен на три основни 
части, които очертават трите тематични блока на 
изследването.

В първата част, озаглавена „Как да настигнем 
по-развитите в постиндустриалната епоха?“, е по-
ставен въпросът за субекта на догонващото разви-
тие. Проследява се изместването на обществения 
фокус от държавата към гражданското общество 
като субекти и фактори на догонващото развитие. 
Тук специално внимание следва да се обърне на раз-
работката на чл.-кор. Васил Проданов „Постиндуст-
риални модели на догонване в глобализираното 
информационно общество“. В нея последователно 
се проследяват възможните аргументи срещу до-
гонващото развитие като проект и като реалност, 
различните „идеологии на догонването“, техниките 
за менажиране на „позитивни иновационни епи-
демии“. Основната теза, която авторът защитава, е, 
че „в условията на глобализация и информационна 
революция възможностите за догонване и настига-
не не намаляват, а рязко се увеличават“ (с. 28). Спо-
ред В. Проданов условие за успеха на догонващото 
развитие е адекватното съчетание, конкретното ди-
алектическо единство на „вътрешното, уникалното, 
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специфичното, ендогенното в развитието на една общност, страна, държава 
или сфера на обществен живот (култура, наука, икономика, морал и пр.) и 
външното, универсалното, повтарящото се, екзогенното“ (с. 9). Приносен ха-
рактер има сравнителният анализ на В. Проданов на индустриалния и пост-
индустриалния модел на догонващо развитие. В достъпен табличен вид ав-
торът сравнява и съотнася различни характеристики на двата модела, като 
показва техните предимства и недостатъци, както и конкретно исторически-
те им измерения.

Особен интерес представлява втората глава на сборника – „Предимства 
и рискове на мрежовото общество“, от ст.н.с. д-р Борислав Градинаров. Авто-
рът се опитва да фиксира полето на философска интерпретация на понятие-
то за мрежа и предлага понятието „мрежов капитализъм“ като характеристи-
ка на съвременното общество. Специално внимание следва да се обърне на 
справедливата бележка на Б. Градинаров, че „информационният капитали-
зъм, който включва като своя атрибутивна характеристика глобалността, не 
представлява пълно отрицание на предишния, индустриалния капитализъм, 
а го снема, казано на Хегелов език, като вгражда негови ключови признаци в 
новия начин на производство“ (с. 48). Това е продуктивно положение, което 
трябва да намери своята по-нататъшна разработка.

Ценни са също разграниченията, които авторът прави между знанието и 
информацията, и най-вече изводът, че знанието по своята природа „не може 
да бъде обект на собственост, а само на владение“ (с. 55). Докато това не се 
отнася за информацията, която е обект на собственост. Честото отъждествя-
ване от някои автори на понятията „знание“ и „информация“ е най-малкото 
неправомерно и теоретически некоректно. Информацията е обективно от-
ношение, а знанието има субективна форма. Информацията е транзитивна 
(преносима) и без субективен носител, докато знанието е дълбоко свързано 
със своя субективен носител. В този смисъл идентифицирането на „общество 
на знанието“ с „информационно общество“ е също некоректно.

Втората част на колективния труд е озаглавена „Догонващото развитие 
– алтернативни концептуални виждания и погледи назад“. Тук са включени 
някои методологически въпроси и различни възгледи за догонващото раз-
витие, както и исторически примери за модели на такова развитие. В соб-
ствено философско отношение впечатляваща е разработката на ст.н.с. ІІ ст. 
д-р Васил Пенчев „Исторически път и догонващо развитие“. В нея авторът по 
оригинален начин полага догонването в широкия контекст на философията 
на Мартин Хайдегер. По този начин той извежда понятието за догонване от 
тесните граници на чисто социалното и го въвежда в лоното на екзистенци-
алното. Васил Пенчев разглежда догонването като особено единство на гри-
жа и отговорност, на екзистенциална грижа и историческа съдба. Така той 
открива в него нещо повече от механична съвкупност от техники за ускорено 
социално развитие с цел наваксване на някакво изоставане. Догонването се 
превръща в екзистенциално-исторически модус, в иманентен на човешкото 
битие атрибут.

Третата част на изследването се занимава с проблемите на догонващото 
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развитие в контекста на културната интеграция и религиозните идентичнос-
ти. Тук се открояват разработките на Христина Амбарева и Мюмюн Тахир. 
В първата от тях авторката проблематизира отношението на взаимопроник-
ване/взаимоизключване на културата и догонващото развитие. Има ли в об-
ластта на културата догонващо развитие? Без да даде еднозначна постановка, 
Хр. Амбарева чрез различен емпиричен и теоретичен материал илюстрира 
както положителния, така и отрицателния отговор на въпроса. Оригинална в 
случая е тезата на д-р Павел Писарев (на която авторката не обръща специ-
ално внимание), според която в културните процеси интеграция няма; интег-
рация съществува само в културните индустрии.

В „Идентичността и културната интеграция в условията на догонващо 
развитие“ авторът Мюмюн Тахир се обръща към различните аспекти на ет-
ническа и етно-религиозна политика като съставна част от комплексна по-
литика на догонващо развитие. Авторът защитава тезата, че „в рамките на 
Европейския съюз България ще има уникален принос като първа славянска 
православна страна със своя модел на етнокултурно съжителство“ (с. 199).

Въпреки възможните методологически несъгласия с постановката за 
„догонващо развитие“ и може би необходимостта от по-подходящата упот-
реба на термина „модернизация“ колективният труд на Института за фило-
софски изследвания е изключително навременен. С оглед на интеграцията 
на България към Европейския съюз пред българския политически елит с все 
по-голяма острота се появява въпросът – ясно да се определят кардиналните 
цели на националното ни развитие и средствата за тяхното осъществяване. 
България все още има историческия шанс да се включи в информационното 
общество не просто като суровинен резервоар или погранично „сметище“ на 
глобалния център, а като активен участник в световните процеси. Дали тя ще 
намери своята ниша в съвременния свят – в културно, стопанско, политичес-
ко отношение, или трайно ще се настани на дъното на световната периферия 
– това е въпросът, който се решава днес. От отговора на този въпрос ще зави-
сят съдбата и бъдещето на страната ни.
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