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Напусна ни Александър Лилов. Месец преди да навърши 80 години, си 
отиде ученият, политикът и държавникът, който остави дълбока диря в цели 
две епохи.

Александър Лилов беше ключова фигура в историята на българския со-
циализъм. А след началото на демократичните промени в България името 
му ще остане като символ на модернизацията и на бъдещето на българския 
социализъм.

Той беше решителен човек, политик с характер. С неговото име е свър-
зана радикалната промяна на БКП и превръщането й в съвременна модерна 
лява партия на демократичния социализъм. Манифестът за демократичен 
социализъм и неговата програма „Нови времена, нова България, нова БСП“ 
положиха основите на решителната трансформация, която интегрира Бъл-
гарската социалистическа партия към новите реалности на информацион-
ната епоха. И ако днес партията ни е най-голямата политическа сила в Бъл-
гария, политическа формация в истинския смисъл на думата, заслугата е на 
Александър Лилов – на председателя на БСП, на Стратега, на интелектуале-
ца и твореца.

Александър Лилов вярваше в едно по-добро бъдеще на България, Евро-
па и света. Книгите му „Диалогът на цивилизациите“, теоретичната трилогия 
„Информационната епоха“, „Преходът“ и стотиците му статии в лявата преса 
излъчваха вярата в неограничените възможности на съвременната човешка 
цивилизация и кредото му, че мирът, а не войната е алтернативата на съвре-
менния свят.

Стратега беше модернизатор. Не плащаше никакъв дан на стари догми 
и на нови заблуждения. Още през 1990 година той изведе вярната посока 
за развитието на българския социализъм: отвъд традиционната социалдемо-
крация и социаллиберализма – по пътя на модерната лява партия.

Между многото идеи той ни завеща:
„Преодоляването на бедността в европейска България – това е първият 

въпрос в дневния ред на страната сега. Всичко останало е след него. Защото 
там, където има бедност, там няма свобода, няма демокрация, няма права 
и развитие на човека... Ликвидацията на бедността в България трябва да се 
разглежда не като последица от икономическото развитие на страната в бъ-
деще, а като непосредствена цел на сегашното й икономическо развитие.“

„Процесът на модернизация не трябва да спира... Ние трябва да създа-
дем новия български социализъм на българска почва. Ние трябва да намерим 
отговорите на неговите проблеми и предизвикателства. Но в конкретните 
решения на нашите проблеми да бъдат сплетени нашите традиции, нашите 
особености, нашата култура и религия, нашият национален характер.“

Това ни говореше Стратега, в това вярваше непоколебимо Александър 
Лилов.

Национален съвет на БСП и ПГ на Коалиция за България
22.07.2013
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Светлин Русев
ВЯРАТА
1988 г.
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МИСЛИ И АФОРИЗМИ

☙ Александър Лилов ❧

Бъдещето на социализма е социализмът на бъдещето.

Новият мултицивилизационен свят изисква цялостно обновяване 

– идейно, принципно и институционално – на световната политика.

Ние сме наследници на почти 120-годишна традиция, имаме 

дълбоки идейни, морални и политически корени сред народа ни, 

преодолявали сме, в това число и през прехода, тежки ситуации 

– ще преодолеем и тази.

Ако се изразя афористично: сега три неща ще дадат нова сила и си-

гурна перспектива на БСП в близкото и в по-далечното бъдеще: пър-

во – модернизация, второ – модернизация, трето – модернизация.

Осмислянето на прехода е дълг на най-талантливото в българската 

интелигенция.

Без пробуждане на българския национален интелект, без включване 

в тази работа на най-способните, образовани и пасионарни бълга-

ри не може да се изработи нито съвременна визия, нито съвремен-

на стратегия за просперитета на страната.

Посредствеността на водачите и конформизмът на мисленето ста-

ват вредни в политиката, както впрочем всякъде. Мутрата – „героят“ 

на българския преход, трябва да отстъпи пред иноватора – героя на 

информационното общество.

Нужни са нов, следпреходен тип политици, предприемачи, мени-

джъри, специалисти, водачи на държавата. Вярвам, че нацията ни 

ще ги излъчи и изгради.
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МОДЕРНИЯТ СОЦИАЛИЗЪМ – 
СОЦИАЛИЗМЪТ НА 
ИНФОРМАЦИОННАТА ЕПОХА
(теоретични размишления в края на ХХ век)

Александър Лилов

Александър Лилов – професор, 
доктор на философските науки, 
член-кореспондент на БАН. Ра-
боти в областта на философия-
та на културата, естетиката и 
политологията. Автор е на моно-
графии и научни трудове, по-важ-
ните от които са: „Към природа-
та на художественото творчес-
тво“ – преведена на руски, полски, 
китайски, чешки език, „Въображе-
ние и творчество“, „Европа – да 
бъде или да не бъде“, „Европа – ди-
алог и сътрудничество“, „Диало-
гът на цивилизациите. Светов-
ният и българският преход“ – 
преведена на китайски език, три-
томникът „Информационната 
епоха“; както и на над 200 публи-
кации у нас и в чужбина. Директор 
е на Центъра за стратегически 
изследвания.

През 1853 г. Енгелс пише на Вайдемайер: „Струва 
ми се, че в едно прекрасно утро нашата партия, 

вследствие на безпомощността и вялостта на остана-
лите партии, ще бъде принудена да вземе властта, за 
да направи в края на краищата всички тези неща, ко-
ито не отговарят непосредствено на нашите интере-
си... При това ние ще загубим главите си – да се надя-
ваме само във физическия смисъл, – но ще настъпи 
реакция и преди светът да бъде в състояние да даде 
историческа оценка на подобно събитие, нас ще ни 
смятат за чудовища, нещо, което не трябва да ни при-
теснява, а и за глупаци, което е много по-лошо.“1

Пророчески мисли! Горе-долу, макар и с някои 
корекции, така и стана в края на двадесетия век. Ко-
мунистическите партии и техните ръководства в Съ-
ветския съюз и в Източна Европа не загубиха главите 
си във физическия смисъл, но загубиха много повече. 
Настъпиха разруха и реставрация. Бог умря и всичко 
стана възможно. Задълго и в широки обществени кръ-
гове се установи представата за нас като за чудовища, 
което не се оказа така маловажно нито в обществен, 
нито в морален план. Още по-лошо е, че за социализма 
започна да се мисли не като за напредък, не дори като 
за светла утопия, а като за лъжа, авантюра, историче-
ски нонсенс. Горко на нас, социалистите!

Енгелс е искал да каже, че е възможно социализ-
мът исторически да се роди преждевременно, преди да 
са се създали всички условия за него в утробата на ста-
рото капиталистическо общество. Тогава вместо само 
социалистическите задачи управляващите леви пар-
тии ще трябва да решават и несоциалистически проб-
леми с несоциалистически средства. Историята не се 
движи по график и по учебник, а така, както повеляват 

Посланието
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обстоятелствата, събитията, времето, историческите личности, хората.
Актуалният исторически въпрос днес не е историческата оценка, още 

по-малко оправдаването на несоциалистическите неща в нашия реален соци-
ализъм. Това е важно, то трябва да стане и то неизбежно ще стане. Всичко се 
познава и оценява в сравнение. Историческата оценка на реалния социализъм 
тепърва ще се избистря в сво ята пълнота, сложност и противоречивост. Нуж-
ни са дистанция от събитията, спокойствие, отлежаване на все още ферменти-
ращото вино.

Актуалният исторически въпрос днес е бъдещето на социализма. Има ли 
бъдеще социализмът, имат ли историческа и конкретна перспектива социалис-
тическите идеи, социалистическите ценности и социалистическите обществе-
ни цели – това е въпросът.

Бъдещето на социализма е социализмът на бъдещето

Това не е игра на думи. Ние се нуждаем от ново разбиране за бъдещето на 
социализма. Социализмът не е закономерна историческа необходимост, както 
смятахме по-рано (т.е. каквото и да става, по-рано или по-късно, но неизбежно 
историята ще роди социализма като следващата и по-висша от капитализма 
обществена формация). Така разбирахме движението на историята ние, соци-
алистите и комунистите. От това разбиране дойде и оценката за съвременната 
епоха като епоха на пролетарските революции и на прехода от капитализма 
към социализма.

Социализмът не е случайно явление в историята. Но днес е ясно, че той 
не е железен закон на историческото развитие, а обществен проект. Той може 
да се реализира при съответни условия, може да бъде деформиран при други 
условия, може да се провали при трети, може въобще да не бъде реализиран. 
За да се реализира социалистическият обществен проект, са нужни както съ-
ответни обективни дадености (икономически, технологически, социални, ци-
вилизационни), така и съответни трансформаторски стратегии и политически 
сили (носители на свобода, демокрация, основополагащи хуманни ценности, 
новаторски потенциал, способност за правилни и своевременни действия). 
Разбирането за социализма като железен закон на историческото развитие или 
като обществен проект, като обективна (значи неизбежна) необходимост или 
като алтернативна (значи възможна и постижима) уредба на обществото е фун-
даментална дилема.

Движението на историята, особено в условията на новите реалности, на-
стъпили след втората половина на ХХ век, е много по-сложно. Революциите, но, 
както виждаме, не пролетарските, са неговите локомотиви днес. Сегашната епо-
ха, както показват реалните факти в края на ХХ век, не е епоха на пролетарските 
революции, а епоха на други революции – на технологическата революция, на 
екологичната революция, на образователната революция, на комуникационна-
та революция, на демографската революция, на управленската (мениджърска-
та) революция. Социализмът (като идеи, ценности и цели) няма бъдеще, ако не 
се адаптира към тези революции, т.е. ако партиите и общест вените сили, които 
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носят идеите, ценностите и целите на социализма, не се превърнат в агенти и 
фактори на протичащите днес революции. Това се случи с реалния социализъм 
в СССР и в Източна Европа. И обратно, социализмът има бъдеще, ако е общест-
веното устройство, което най-разумно и най-хуманно ще реализира възмож-
ностите и ще предотврати опасностите, съдържащи се в тези революции. Такъв 
трябва да бъде модерният, обновеният социализъм.

Иначе казано, движението на историята не е предварително програмира-
но от обективно действащи закони и не е безалтернативно. То не е линейно и 
може да протича в различни варианти, обосновани от конкретни причини и 
обстоятелства. Възможно е движение напред, но и движение назад (реставра-
цията на капитализма в бившия Съветски съюз и в източноевропейските стра-
ни). Възможни са различни алтернативи на развитие, избирането на една или 
друга от тях зависи от обществените сили, обстоятелства и условия в дадения 
момент. Формационният модел за развитието на историята (първобитен строй 
– робовладелчество – феодализъм – капитализъм), който достигна апогея си в 
марксизма, не е изчерпил своето значение. Но синергетичният модел, форму-
лиран от Иля Пригожин (хаос – флуктуация – бифуркация – ново състояние), 
има валидност не само в естествените системи, а и в обществените. Той дава 
възможност да се обхване не само обобщената същност, а и живата конкретика 
и голямото разнообразие на историческия процес.

На сцената на историята в края на ХХ век протичат не пролетарски рево-
люции, а комплекс от технологическа, екологична, комуникационна, образова-
телна, демографска, управленска революции, които в своето системно единство 
образуват ПЪРВАТА ВЕЛИКА ГЛОБАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ. Тази именно велика 
глобална революция преобразува съвременния свят. Сегашната епоха има вече 
своя кристализирал исторически дневен ред и той не е, както смятахме досега, 
обективно програмиран преход от капитализма към социализма, а преход към 
слединдустриални системи с нови технологии, с нови комуникации, с нови со-
циални структури на обществото, с нови роли и функции на различните соци-
ални групи и така нататък.

Социализмът не е слязъл от съвременната историческа сцена след рухва-
нето на реалния социализъм, както се чува почти отвсякъде. Подобно на ан-
тичния хор в древните елински трагедии, много сегашни коментатори непре-
къснато оповестяват смъртта на социализма. Социализмът обаче не е мъртъв. 
Той реално съществува днес в Китай с неговото 1 милиард и 300 милиона на-
селение и с повече от тридесетгодишната си успешна модернизация; във Виет-
нам с неговото 80-милионно население и с повече от 20-годишните му успешни 
реформи; в Куба с огромния й социален напредък и с нейния оригинален лати-
ноамерикански опит. Той реално присъства в западноевропейската социалис-
тическа и социалдемократическа традиция. Той остави трайни следи в Русия 
и в страните от бившия СССР и от Източна Европа. Идеите и ценностите на 
социализма са живи и не са загубили своята историческа актуалност.

По-точна визия за сегашната ситуация е, че социализмът преживява исто-
рически период на криза и обновление. Тежка криза и тотално обновление. От 
това как ще протече и как ще завърши този период зависи неговото бъдеще.
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Кризата на социализма кулминира в разпадането на Съветския съюз и 
на обществата в бившите източноевропейски социалистически страни. Но не 
започва тогава, а по-рано: през 60-те и 70-те години, когато се изчерпиха въз-
можностите на екстензивното развитие в СССР и в социалистическите страни, 
а управляващите комунистически партии не започнаха дълбоко реформиране 
и модернизация на социализма; когато бурно се разгърнаха технологическата 
и екологичната революции, а реалният социализъм се оказа неподготвен да по-
срещне новите предизвикателства и да се адаптира към тях; още по-рано, кога-
то управляващите партии и елити загубиха новаторския си дух, сковани бяха 
от догматизма и вместо да модернизират себе си и обществото, потиснаха този 
жизнено необходим процес; когато ерозирането на свободата, демокрацията, 
правата на човека и морала започна да подкопава самата легитимност на соци-
ализма като по-висша от капитализма обществена система.

Кризата на реалния социализъм не беше безизходна и непреодолима. В не 
по-малко дълбока криза в края на 60-те, през 70-те и 80-те години се намира-
ше капитализмът. „Ние – пише през 1995 г. Имануел Уолърстейн – сме сега в 
заключителния период на Кондратиевата Б-фаза, която започва от 1967–1973 г. 
Ние влизаме във финалното и вероятно най-драматично пропадане.“2 Въпреки 
това капитализмът не рухна. Той навлезе в период на изчерпване, на трансфор-
мация, но не на разпадане.

Обратна ситуация наблюдаваме при социализма. Рухването на реалния 
социализъм не се дължи на изчерпване, а на нереализиране на неговия исто-
рически потенциал. Развитието на социализма беше стагнирано в съветския 
модел в СССР и в Източна Европа, бяха съдбоносно забавени реформирането 
и модернизацията му съобразно с предизвикателствата на новите реалности и 
с историческата необходимост от саморазвитие на системата.

Оттук следва, че бъдещето на социализма е в социализма на бъдещето. Со-
циализмът има бъдеще, ако претърпи дълбоки модернизации (икономически, 
демократични, технологически, социални, хуманистични, естетически), ако 
успешно и позитивно реши проблемите на съвременните предизвикателства 
пред глобалното човечество и пред отделните страни. И обрано – социализмът 
няма бъдеще, ако не покаже способност за саморазвитие на своя исторически 
потенциал и не се обнови. И двете възможности са реални – това поне засега 
показва опитът на съветския и на китайския социализъм (първият не се рефор-
мира, не се обнови и рухна, вторият успешно се реформира, модернизира се и 
бързо върви напред).

Компасът на социализма днес сочи модерност, модернизация. Ние сме 
пред прага на модерния социализъм. Модерен в смисъл на истински съвреме-
нен, истински новаторски3. Той няма да се роди в нечия глава или от нечия 
глава като Венера от главата на Юпитер. Той ще възникне от съединяването на 
модерното теоретично знание с модерната обществена практика. Той ще бъде 
органична част и фактор в настъпилия световен преход към слединдустриална, 
посткапиталистическа световна система.
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Десет мегатенденции в развитието на новата епоха

Както вече се опитах да покажа в няколко публикации4, светът се намира 
днес не пред прага, а в разгара на глобалния преход към нова световна система. 
Това е главното съдържание на Великата глобална революция в наше време, 
която е система от няколко революции: технологическа, научна, екологична, 
комуникационна, образователна, демографска, управленска.

Въпреки това трансформацията на капиталистическите общества в нови 
общества, на сегашния свят в нов свят не е достигнала качествено ново със-
тояние. По-скоро може да се каже, че е в период на „бифуркация“. Ние сме в 
процеса на промяната, а не в завършената промяна, в процеса на трансформа-
цията, а все още не в ново общество и в нова световна система. Този период се 
характеризира с висока степен на нестабилност, неопределеност на състояние-
то, несигурност, липса на легитимност.

Новата епоха, в която навлязохме, се отличава освен с висока степен на 
несигурност, още и с качествената си новост, безпрецедентност, а оттам и с не-
познатост. Ние плуваме – пише Уолърстейн – по неизследвани морета и зна-
ем повече за заблудите и грешките на миналото, отколкото за опасностите на 
близкото бъдеще. И подчертава: „Всичко остава възможно, но всичко остава 
несигурно. Ние трябва да пропъдим от мисълта си нашите стари стратегии. 
Ние трябва да пропъдим от мисълта си нашите стари анализи. Те всичките са 
твърде силно маркирани от доминиращата идеология на капиталистическата 
световна икономика.“5

Въпреки тази полифоничност на възможностите (позитивни и негатив-
ни) и несигурността на тяхната реализация, в развитието на новата епоха се 
очертават все по-ясно няколко фундаментални тенденции. По своята природа 
и важност това са МЕГАТЕНДЕНЦИИТЕ на съвременното развитие на света. 
Няма да се опитвам да ги анализирам цялостно. Това като че ли е невъзможно 
днес за голяма част от тях. Но за нуждите на темата на тази статия ще се опитам 
да формулирам тяхната същност. Ясно е, че не може да се говори сериозно за 
модерния социализъм, ако е неясно накъде се движи съвременният свят и кои 
са определящите вектори на това движение.

Кои са мегатенденциите в развитието на новата постиндустриална и пост-
капиталистическа епоха, които повече или по-малко вече се открояват във 
флуктуиращата съвременна действителност?

• Първа мегатенденция: ПРЕХОД ОТ ИНДУСТРИАЛНИ КЪМ СЛЕДИН-
ДУСТРИАЛНИ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. Този процес е базисен и 
вече се намира в напреднал стадий, особено в развитите страни, в така наречения 
първи свят. Но не само там. Бурно се развива той в Китай, Индия, Виетнам, в ази-
атските тигри, във военната и в някои други сфери на Русия, в комуникациите на 
целия свят, в създаването на нова инфраструктура, в оръжейното производство 
и така нататък. Протича радикална промяна в развитието на производствените, 
военните, комуникационните, банковите, управленските – във всички техноло-
гии. Микроелектрониката и информатиката коренно и тотално преобразяват 
света, възможностите на човека и опасностите пред човечеството.
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Този преход засяга целия свят, но не протича с еднаква скорост в различ-
ните страни на света. Богатите са много по-напред, в бедните темпото е много 
бавно, промените – частични или незначителни. Възможно е за определен пе-
риод в периферията и в полупериферията на сегашната световна икономическа 
система да бъдат концентрирани от транснационални компании старите тру-
доемки и замърсяващи индустриални технологии и производства. Но преходът 
от индустриални към информационни технологии ще обхване целия свят и ще 
бъде извършен за много по-кратко историческо и физическо време, отколкото 
земеделската вълна (7000 години) или индустриалната вълна (500 години). По 
всяка вероятност тази мегатенденция ще се реализира исторически през ХХI 
век, може би още през първата му половина.

Днес никой не може да каже (да докаже, да предскаже) какъв ще бъде све-
тът, когато преходът в информационната ера бъде завършен напълно (като све-
товна система или системи, като общество или общества, като състояние и роля 
на отделни страни, като начин и качество на живот на хората, като развитие на 
човека и човечеството, като проблеми, постижения и опасности). Съществени 
развития и последствия днес не можем да си представим или дори да си въоб-
разим. Не трябва да бъдем нито крайни оптимисти, нито крайни песимисти за 
това, което става. Всичко е възможно и невъзможно, мислимо и немислимо. 
Трябва да се освобождаваме от индустриалните мащаби, от индустриалните 
критерии, от индустриалните стратегии, т.е. от индустриалното мислене, и да 
навлизаме по-смело в непознатите простори на слединдустриалната епоха на 
човешкото развитие.

• Втора мегатенденция: ПРЕХОД ОТ НАЦИОНАЛНА КЪМ ГЛОБАЛНА 
ИКОНОМИКА – ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА. Тази тенденция също както и информа-
ционните технологии се намира в напреднал стадий. На нейното изследване е 
посветена огромна теоретическа и специална литература. От чуждестранната 
бих посочил солидните текстове на Кеничи Охмае6, Райс Дженкинс7, Джовани 
Ариги8, Питър Дракър9, Джон Грей10; от българските – книгата на проф. Васил 
Проданов „Глобалните промени и съдбата на България“11, статиите на проф. 
Добрин Спасов в сп. „Понеделник“.

Глобализацията е исторически процес и заедно с това нова реалност. Тя 
започва през късния капитализъм и не само бурно, а и качествено се разви, 
когато в средата на 70-те и през 80-те години започна преходът към инфор-
мационното общество. Днес глобализацията означава преминаване от меж-
дународно в транснационално световно стопанство12. Глобализацията е пре-
косяване на границите и обхващане на целия свят от модерните технологии 
на производството и от комуникациите във всички области – в търговията, в 
капитала, в производството, в информацията, в банковото дело13. Глобализа-
цията е свързването на националните икономики в единна световна система, 
която не признава национални граници и съществено променя традиционния 
национален суверенитет.

Както се вижда, глобализацията делокализира националните икономики, 
универсализира икономическите процеси в света и мондиализира съвремен-
ното икономическо развитие. Тя засяга не само икономиката. Глобализират се 
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почти всички дейности: средства за комуникация и информация, културни вза-
имодействия, транспорт, услуги; интернет завладява света. Никой и нищо вече 
не може да функционира изолирано от останалия свят, затворено в непристъп-
ни граници. Границите днес не са виртуална реалност, но загубват голяма част 
от традиционния си смисъл, капацитет и функции. Връзките, взаимната зави-
симост, системните отношения между страните, регионите, културите, циви-
лизациите в съвременния свят са несравнимо по-тесни, отколкото в предишни 
времена и развития, включително отколкото в старите империи.

Развитието обаче на глобализацията и нейните последици върху различ-
ните страни и общности показват, че тя не е нито линеен, нито еднозначен по 
своите резултати процес (само позитивен или само негативен), нито някаква 
финална точка в съвременните световни реалности. Неслучайно е така мощно 
световното антиглобалистко движение, което през последните години кулми-
нира в невиждани по-рано световни прояви като в Сиатъл (САЩ), Порто Алег-
ре (Бразилия), Прага (Чехословакия), Ница (Франция), Гьотеборг (Норвегия). 
Неслучайно, защото съвременната глобализация ражда напредък, развитие, но 
ражда и чудовища. Такива например като увеличаване на разрива между бед-
ните и богатите (хора и държави). Като настъпление на глобализацията в про-
изводството и отсъствие на глобализация в социалната област, липса на съот-
ветна глобална социална стратегия и политика за просперитет и благоденствие 
за всички хора и народи. Като културния и информационен „колониализъм“ 
– или субкултурата на насилието. Като израждането на глобализацията в аме-
риканизация или в най-добрия случай в западнизация на света.

Най-високата точка, до която стигна досега световното антиглобалистко 
движение, или по-точно борбата срещу неолибералната глобализация, е све-
товният социален форум в Порто Алегре (Бразилия). Той се състоя за първи 
път през януари 2001 г. и ще се провежда ежегодно по същото време, когато в 
Давос (Швейцария) заседава (вече повече от 30 години) противоположният по 
своето предназначение Давоски форум. Това не е нито комунистически, нито 
социалдемократически форум, въпреки че се провежда в тримилионния Порто 
Алегре, който вече четири мандата се управлява от администрация, излъчена 
от Бразилската работническа партия. Участниците в Порто Алегре представ-
ляваха изключително многообразие от традиционни и нови леви формации. 
Както отбелязва Добрин Спасов, Порто Алегре „фактически слага началото 
на процес – да се надяваме не много продължителен – на търсене и намиране 
облика на нова световна левица“14. Главното усилие на форума бе да стартира 
световно движение за социална антикапиталистическа глобализация и да се 
очертае неговата обща рамка. Неслучайно главният му лозунг бе „Възможен 
е друг свят“. Не е случайна също така широката международна популярност, 
която придоби мисълта на публициста Игнасио Рамоне, че „новият век започва 
в Порто Алегре“15.

Съществена характеристика на съвременното развитие е, че едновремен-
но с глобализацията се разгръща процесът на диференциацията на света, на 
засилване на значението на локалното, етническото, националното, регионал-
ното, цивилизационното. Това не е само бинарна опозиция или компенсато-
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рен процес на глобализация, дори на хиперглобализационните стратегеми, а 
огромен ресурс за развитие на света и за съхраняване на многообразието на 
човечеството. Така стигаме до следващата мегатенденция.

• Трета мегатенденция: ЗАПАЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНОТО, 
РЕЛИГИОЗНОТО, ЦИВИЛИЗАЦИОННОТО, ЕТНИЧЕСКОТО И НАЦИОНАЛ-
НОТО МНОГООБРАЗИЕ НА СВЕТА, УВЕЛИЧАВАНЕ НА РОЛЯТА НА НЕ-
УНИВЕРСАЛНОТО, ЛОКАЛНОТО, СПЕЦИФИЧНОТО. Глобализацията и ди-
ференциацията, развитието на света като единно цяло и на света като безкрайно 
многообразие от различия са два паралелни процеса в новата епоха. Колкото 
повече светът става глобален, толкова по-силно се проявява неговото много-
образие. Тези два процеса са вътрешно взаимносвързани. Единият стимулира 
другия. Светът е универсална система и заедно с това множество субсистеми 
(култури, цивилизации, етноси, народи, нации и т.н.). Ние сме едновременно 
цивилизовани номади, граждани на света и деца на своите народи, носители на 
съответна етническа, национална, културна и цивилизационна идентичност.

Най-ярките проявления на тази мегатенденция се наблюдават сега в след-
ните насоки.

– Увеличаване на ценността и функционалността на локалното: отчитане 
на значението, ролята и ресурсите на местните условия, на историческите тра-
диции, на спецификата и уникалността.

– Възход и изостряне на етническото, развитие на националното: никога 
досега етническата идентичност и етническото разнообразие не са били в така-
ва активна и полифункционална позиция (политическа, социална, културна); 
националното запазва своята ценност и значение и същевременно се включва 
в наднационални общности.

– Разрастват се ролята и перспективата на регионалните общности: ти-
пичен пример е Европейският съюз. Регионализмът е една от важните нови ре-
алности. Европа няма бъдеще извън своето обединение и получава смайващи 
перспективи като Мега-Европа, да не говорим за перспективата Евразия. Още 
по-голям интерес представлява развитието на азиатския регионализъм през 
ХХI век. Регионализацията на света е необратима тенденция в новата епоха. 
По всяка вероятност именно регионалните общности ще бъдат сегментите на 
бъдещата глобална, но многополюсна световна система.

– Нараства значението на културното многообразие, на културната спе-
цифика и самобитност: икономическото, комуникационното и информацион-
ното глобализиране на света не води до отмиране или затихване на конкретната 
културна идентичност. Напротив, наблюдава се обратният процес: световната 
култура не се развива като универсално цяло, а като планетарно многообразие 
от самобитни национални и регионални култури.

– Запазване и развитие, взаимодействие и сблъсък между цивилизации-
те: главното съдържание на тази субтенденция е невъзможността да се създа-
де една-единствена универсална световна цивилизация и вероятността около 
основните сегашни цивилизации да се създадат костелациите на утрешния 
многополюсен глобален свят. Хънтингтън може би не е прав, когато смята, че 
основният сблъсък в новата епоха ще бъде на цивилизационна, а не на иконо-
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мическа, политическа, социална основа, въпреки че очертаващият се сблъсък 
между Запада (САЩ и Европа) и ислямския свят след зловещия терористичен 
акт в Ню Йорк и Вашингтон може да засили аргументацията на тази прогноза. 
Но Хънтингтън е безусловно прав, когато разкрива нарастващото стратегиче-
ско значение на цивилизациите в новия свят16.

• Четвърта мегатенденция: НАМАЛЯВАНЕ НА РОЛЯТА НА НАЦИО-
НАЛНАТА ДЪРЖАВА И УВЕЛИЧАВАНЕ НА РОЛЯТА НА ТРАНСНАЦИО-
НАЛНИТЕ СТРУКТУРИ (РЕГИОНАЛНИ, КОРПОРАТИВНИ, ГЛОБАЛНИ).

Модерната национална държава, създадена през ХVII век, развила се в 
различни форми – либерална демокрация, либерален авторитаризъм, фаши-
зъм, авторитарен социализъм, бе пълен господар на своите географски тери-
тории, на гражданското общество и играеше определяща роля в управлението 
на националната икономика. Така бе 400 години – националната държава се 
превръща в „мегадържава“, както пише Питър Дракър17. Днес вече не е така 
– разгръща се обратният процес: от 70-те години на ХХ век започва „кризата на 
модерната държава и краят на суверенитета“, както пише Васил Проданов18.

Мегадържавата, която е пълен и суверенен господар на територията и 
гражданското общество, главен регулатор на икономиката, преразпределител 
на благата и обезпечител на своите граждани, е вече в историята.

Разбира се, самият процес на тази мегатенденция е твърде противоречив. 
Той протича специфично и с различна скорост в различните части на сегаш-
ната световна система, в страните от нейното ядро, полупериферия и перифе-
рия. Различни са крайните резултати от възхода на наднационални структури 
и зависимости. Богатите стават по-богати, бедните – по-бедни. Националната 
държава не се е изчерпила в неразвития свят и същевременно и там тя не може 
да действа успешно извън общата мегатенденция.

Има и екстремни тези за историческия край на държавата изобщо. Най-
изтъкнатите представители на подобни тези са Кеничи Охмае, Николас Нег-
ропонте, Джон Нейсбит, Роберт Рич, Джесика Матюс. Кеничи Охмае: „Старата 
картография вече не работи. Тя не е нищо повече от една илюзия.“19 Николас 
Негропонте: „Аз очаквам националната държава да се изпари.“20 Джон Нейс-
бит: „Ние се движим към един свят от 1000 страни... Националната държава 
е мъртва.“21 Според Джесика Матюс новият световен ред ще се управлява от 
глобални мрежи като Майкрософт, Римокатолическата църква, ЕС, ООН и 
други подобни22.

Изложените крайни тези за смъртта на националната държава са израз на 
разбирането, което би могло да се формулира като хиперглобализация. Аргу-
ментирана критика на това разбиране като „корпоративна утопия“, като „химе-
ра на корпоративното въображение“ е направена в книгата на Джон Грей „False 
Dawn“ („Измамното разсъмване. Илюзиите на глобалния капитализъм“)23. Съ-
ществуват и обратни тези – отрича се ползата от глобализацията. Истината не 
е нито при хиперглобалистките теоретици, нито при теоретиците скептици. Тя 
е в новата реалност: глобализацията е във възход, националната държава е в 
отстъпление, но не е мъртва, нито се е изпарила. Тя е все още тук, намира се в 
криза (ерозира се), но и в развитие (все повече съчетава националните с чуж-
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дите интереси, все по-смело се децентрализира, все по-голяма става взаимоза-
висимостта между държавите и нуждата от координация, все по-широка става 
мрежата от наднационални структури и институции).

• Пета мегатенденция: ИСТОРИЧЕСКИ ЗАЛЕЗ НА ОБЩЕСТВОТО НА 
КАПИТАЛА – ИЗГРЕВ НА ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО.

На пръв поглед тази формулировка като че ли шокира, особено съзнание-
то в бившите социалистически страни (страните на реставрация на капитала) 
и в бедните страни. Шокът не е безпричинен. Съгласно доклада на ООН от 1996 
г. например само 358 най-богати хора в света имат по-голям доход от общия 
доход на 2,3 милиарда души от най-бедното население на земята, което прави 
45% от живеещите днес на планетата24. Васил Проданов убедително анализира 
„шоковото социално разслояване на България“ днес и „нарастващата социална 
диференциация в периферията на световната система“25. Натрупа се вече ог-
ромно количество авторитетна литература, която изследва „новата бедност“ и 
„новото богатство“. Това, че световната класация на свръхбогатите се води не от 
Джон П. Морган или Джон Д. Рокфелер (класическите капиталисти), а от Бил 
Гейтс (информационния свръхбогаташ), не е от капитално значение. Всички 
тези анализи са верни. Те говорят за страхотната и за нещастие увеличаваща се 
пропаст между богатството и бедността, между бедните и богатите в началото 
на ХХI век. Те показват също, че решаването на този проблем е свръхзадачата 
на новата епоха – постиндустриална и посткапиталистическа.

Но шокът от бедността и несправедливостта не трябва да замъглява погле-
да ни за формулираната по-горе мегатенденция.

Нека погледнем и един друг пласт от факти.
– След новата научна и новата технологическа революция знанието се 

превърна в главния и определящ фактор за производителността; не капиталът, 
не трудът, а знанието.

– В развитите страни рязко спадна броят на промишлените работници и 
на селяните и рязко се увеличава броят на работещите в информационните и в 
други услуги (knowledge workers). (В САЩ например днес в промишлеността са 
заети 10%, в селското стопанство 3%, останалите – в услугите, образованието и 
т.н.)26 „Сините якички“ се изместват от „белите якички“.

– Бурно се развива образованието – днес развитите страни инвестират 
в образованата личност (работник, специалист, управляващ), която действа с 
модерна компетентност (know how). Това е инвестицията на бъдещето – близко 
и далечно, и за нея развитите страни изразходват сега приблизително около 
10% от БВП. Около 3% от съвкупния национален продукт се изразходва за нау-
ка, т. е. за производство на нови знания27.

– Дълбоки качествени промени стават в самото модерно образование, 
в самото училище, в самото понятие „образован човек“. Брилянтен анализ на 
този феномен се съдържа в доклада на международната комисия на ЮНЕСКО, 
възглавявана от Жак Делор, чието заглавие е много уместно и показателно: 
„Образованието – скритото съкровище“28. Четирите стълба на модерното об-
разование са формулирани по следния начин:

* да се научим да знаем;
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* да се научим да правим;
* да се научим да живеем заедно, да се научим да живеем с другите;
* да се научим да бъдем29.
– Постиндустриалната икономика е предимно информационна и инова-

ционна. Това засяга всичките й области: структура, технологии, производител-
ност, управление, печалби. Неслучайно тя се нарича информационна. По-рано 
свръхбогатствата се произвеждаха от бароните на стоманодобива, конвейерно-
то производство, банките. Днес – от иновациите и иноваторите в производст-
вото на компютри, софтуери, био- и нанотехнологии, ТV програми, различни 
услуги.

Тези факти определят посоката на развитие. Другите факти също са реал-
ни, те не трябва нито да се пренебрегват, нито да се замъглява тяхната острота, 
нито да се отлага конкретното и историческото им преодоляване. Но векторът, 
мегатенденцията вече е ясно обозначен: изгрев на икономиката и обществото 
на знанието.

• Шеста мегатенденция: ТОТАЛЕН ПРЕХОД ОТ ЕКОЛОГИЧЕСКИ 
АНАРХИЗЪМ КЪМ ЕКОЛОГИЧЕСКИ ИМПЕРАТИВИ НА РАЗВИТИЕТО.

Екологичните проблеми на съвременния свят са критични. Тяхното реша-
ване не е от политическо или социално, а от екзистенциално значение. Тази 
оценка е общоприета. Съвременното човечество, националните правителства 
и глобалните структури разполагат с точни анализи на науката и с екологизи-
рано световно обществено мнение. Най-високата точка на досегашните усилия 
за изработване на глобална екологическа стратегия е докладът на Международ-
ната комисия за опазване на околната среда и за развитие, оглавявана от бив-
шата норвежка министър-председателка Гру Харлем Брутланд „Нашето общо 
бъдеще“30. Сега на всички равнища в света е ясна надвисналата поради наруша-
ване на екосистемата катастрофична опасност за оцеляване на човечеството и 
за живота на Земята. Идентифицирани са конкретните опасности: киселинните 
дъждове и замърсяването на почвите, водата и въздуха; глобалното затопляне; 
унищожаването на озона; настъплението на пустините; загубата на биологични 
видове. Най-важното е, че се отиде отвъд необходимия стадий на алармизма и 
се създаде дългосрочна екологическа стратегия за опазване на околната среда. 
Защото днес е пределно ясно: необходими са големи глобални и локални про-
мени, за да се гарантират условия за живот на днешните и да се защитят инте-
ресите на следващите поколения.

В основата на дългосрочната екологическа стратегия е поставена концеп-
цията за нова епоха на икономически растеж, която придоби известност като 
стратегия за „Устойчиво и стабилно развитие“. „Човечеството може да направи 
развитието стабилно и сигурно – да гарантира, че то задоволява потребности-
те на настоящето, без да излага на рискове възможностите на бъдещите поко-
ления да задоволяват собствените си потребности. Идеята за такова развитие 
наистина предполага граници – не абсолютни граници, а ограничения, наложе-
ни върху ресурсите на околната среда от сегашното състояние на техниката и 
организацията на обществото и от способността на биосферата да превъзмогва 
ефектите от човешките дейности.“31
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Реализацията на глобалната екологическа стратегия изисква огромни 
усилия на всички (мисли глобално – действай локално!) и огромни финансо-
ви ресурси, които би трябвало да се разпределят справедливо (според екораз-
рушителния и замърсителен „принос“ на съответната страна). За нещастие в 
сегашния момент практическата реализация на глобалната екологическа стра-
тегия не се е разгърнала глобално, не е осигурена финансово, не е набрала не-
обходимата инерция32.

Успешният преход от екоразрушаваща икономика и други човешки дей-
ности към екобалансирана икономика и екозащитна човешка дейност е едно 
от най-големите, ако не най-голямото предизвикателство днес. Създаването на 
екологична и социално устойчива икономика – това е пътят за неговото ефек-
тивно разрешаване. Така стигаме до следващата мегатенденция на съвременно-
то развитие.

• Седма мегатенденция: ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА – ГИГАНТ-
СКА И АКТУАЛНА ЗАДАЧА НА ХХI ВЕК.

Екологичните и социалните проблеми са тясно свързани. Бедността не 
щади природата, бедните понасят най-тежките удари на екологичната разруха, 
екологичните решения не са по силите на слаборазвитите страни.

Бедността обаче придобива остра историческа актуалност не само по еко-
логични причини. Причините са други. От една страна, бедността става непо-
носима. Според последния доклад на Световната банка през 2000 г. под прага 
на бедността (с доход по-малък от 1 долар на ден) са били 1,2 милиарда души; 
2,8 милиарда души, т.е. близо половината от земното население – с доход по-
малък от 2 долара дневно; 1,1 милиарда души не се дохранват и са с поднормено 
тегло33. Потресаваща е картината с недохранването на децата: в цяла Африка – 
28%, в Етиопия – 48%, в Нигерия – 39%, в Бангладеш – 56%, в Пакистан – 38%34. 
Ужасът на бедността не може да продължи безкрайно.

От друга страна, пропастта между бедните и богатите страни и хора посто-
янно се увеличава. Ще цитирам не другиго, а Збигнев Бжежински. Позовавайки 
се на доклада на ООН за развитието на човешките ресурси (1992 г.), той сочи, 
че през 1960 г. богатите страни са били 30 пъти по-богати от бедните страни, а 
през 1990 г. – вече 150 пъти. Социалното разслоение вътре в обществата е де-
генеративно. Вече цитирах данните от доклада на ООН за 1996 г., според който 
358 най-богати хора в света имат по-голям доход от 2,3 милиарда души от най-
бедните жители на планетата, и данните за драматичното социално разслоение 
в България. Пружината Север–Юг е натегната до краен предел и никой не може 
да предвиди всички последици от това критично напрежение.

От трета страна, и това може би е най-същественото и най-новият аспект 
на проблема, Великата глобална революция (новите слединдустриални тех-
нологии и другите мегапромени) вече създава възможностите и факторите за 
историческото преодоляване на бедността през ХХI век. Премахването на бед-
ността вече не е невъзможно, не е утопия и не е само идеал, а непосредствена 
историческа задача. Тази задача може да бъде решена и по всяка вероятност ще 
бъде решена през ХХI век. Опитът на Китай с неговото 1 милиард и 300 мили-
онно население показва, че това е напълно реална историческа цел.
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Теоретичната мисъл, и в частност лявата теоретична мисъл, все още не до-
вежда докрай анализа на новите реалности, предизвикателства и възможности 
в тази насока.

• Осма мегатенденция: ПРЕХОД ОТ ДВУПОЛЮСЕН КЪМ МНОГОПО-
ЛЮСЕН (ПОЛИЦЕНТРИЧЕН) СВЯТ. 

Краят на Студената война и разпадането на Съветския съюз разрушиха 
двуполюсния (капиталистически–социалистически, САЩ–СССР) свят. Дихо-
томията капитализъм – реален социализъм бе разрешена в полза на капита-
лизма, но не поради победата му над социализма, а поради вътрешната и исто-
рическата неразвитост на реалния социализъм. Реалният социализъм не успя 
да реализира напълно потенциала си като алтернатива на капитализма. Модер-
низацията му закъсня с няколко десетилетия, а „перестройката“ се провали, 
самоуби се и междувременно погуби и реалния социализъм, който трябваше 
да реформира.

Геополитическият резултат от края на Студената война и рухването на 
Съветския съюз бе създаването на еднополюсен свят, лидиран и по същество 
управляван от САЩ. Това е междинен и по всичко личи кратковременен етап 
в геополитическото развитие на съвременния свят. Бяха нужни само десет 
години след 1990 г., за да се почувства тоталното дебалансиране на интереси, 
военна сила и сигурност, да се проявят негативните последици от американ-
ската доминация над повече от 200 държави. При сегашните нови реалности, 
при сегашното бурно икономическо развитие, при могъщото околосветско 
шествие на информацията и при тоталното политическо пробуждане на на-
родите и цивилизациите еднополюсният свят е анахронизъм. Светът се нами-
ра в нова епоха.

Движението на съвременния свят към геополитическа многополюсност е 
доста бързо. С висока степен на сигурност вече може да се прогнозира създа-
ването още през първите едно-две десетилетия на ХХI век на няколко геополи-
тически центъра (констелации, блокове, групи). Сред геополитическите учени 
и анализатори има голяма близост в идентифицирането на бъдещите центрове: 
САЩ и държавите около тях; Обединена Европа; Китай, заедно с група дър-
жави; Индия, заедно с група държави; Япония, заедно с група държави; Русия, 
заедно с група държави; Бразилия, заедно с група държави; Ислямски център; 
може би Африкански център. Не може да се каже отсега, че това е окончател-
ната геополитическа картина на света. Не би могло отсега да се предвидят вът-
решните или междуцентровите взаимовръзки и отношения. Но тази тенденция 
е ярко изразена и нейната реализация е в пълен ход.

Как ще се оформят новите центрове – структурно, организационно, ико-
номически, инфраструктурно, военно и т.н. – това е въпрос на бъдещето и по-
скоро на практиката, отколкото на предварителни абстрактни модели. По всяка 
вероятност ще бъдем свидетели на традиционни и нови форми и на разнооб-
разие от форми.

Що се отнася до глобалната система на света, и по-специално до глобалната 
икономическа система, тя ще претърпи дълбоки структурни промени. Сегаш-
ната световна система, която се състои от ядро, полупериферия и периферия, 



22 бр. 7/8 – год. XVI

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

е исторически и икономически изчерпана. Сега е трудно да се предвиди каква 
структура ще има новата световна система или системи. Може би модерните 
технологии, модерният мениджмънт и новите геополитически центрове ще 
предизвикат бурно икономическо развитие в полупериферията и периферията, 
което няма да повтаря историческия път на развитите страни. Може би през 
първата половина на ХХI век ще бъдем свидетели на нови големи поврати в 
развитието на знанието, по-специално на електрониката, информатиката, био-
технологиите, нанотехнологиите, генната инженерия, психологията, и Бог знае 
на какво още.

Със сигурност обаче може да се твърди, че сегашната световна система се 
намира в „бифуркация“ и че това ще доведе до трансформирането й в нова све-
товна система или нови световни системи. „След бифуркацията – пише Уолър-
стейн, – след 2050 или 2075 г. ние можем да бъдем сигурни само в няколко неща. 
Ние няма да живеем повече в капиталистическа световна икономика. 

Ние ще живеем в някакъв нов ред или редове, в някаква нова историческа 
система или системи.“35

• Девета мегатенденция: ГРАНДИОЗЕН ДУХОВЕН, МОРАЛЕН И ЦЕН-
НОСТЕН ДЕФИЦИТ НА СЪВРЕМЕННОТО РАЗВИТИЕ НА СВЕТА, ОБЩЕСТ-
ВОТО И ЧОВЕЧЕСТВОТО.

Що се отнася до силуета на фантастичните възможности за развитието на 
човека на бъдещето, ще спомена само две сфери. Едната – възможностите на 
генното инженерство, които са толкова големи, че плашат самите учени. Мис-
ля, че човекът трябва да се спре пред прага на това здание и да не влиза вът-
ре, защото това може да се окаже краят на неговата еволюция. Другата сфера 
– отношенията „човек–машина“, „човек–компютър“. Мисля, че тук бъдещият 
човек може да се срещне с нови форми на живот, например живия компютър, 
който е възможно да достигне способност не само да се самообучава, а и да се 
самовъзпроизвежда.

Перспективите пред човека на бъдещето – и положителните, и негативни-
те, и предизвикателствата – не бива да ни плашат. Еволюцията на човека, осо-
бено неговата културна и обществена еволюция, продължава. Това е законът 
на развитието. Важното е той да не загуби човешкия ген и културния код на 
човешката история. Ако надделее разумът и човечеството направи избора на 
ноосферното развитие – можем само да завиждаме на нашите потомци.

• Десета мегатенденция: ПРОТИЧАНЕ НА СЪЩЕСТВЕНИ РЕАЛНИ 
ПРОМЕНИ, ПОДГОТВЯНЕ НА НЕОБИКНОВЕНИ ПРОМЕНИ И ВЕРОЯТ-
НОСТ ЗА ФАНТАСТИЧНИ ПРОМЕНИ В УМСТВЕНОТО, ФИЗИОЛОГИЧЕ-
СКОТО И ПСИХОЛОГИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕКА.

ХХІ век (и в по-крупен план третият милениум) ще бъде повратен момент 
във всемирната история на човечеството. Възможно е научната и технологиче-
ската революция да навлязат в най-дълбинните тайни на човешката еволюция 
и да предизвикат безпрецедентни положителни развития, но и безпрецедентни 
опасности или мутации. Никой не може да каже днес какъв ще бъде човекът 
на бъдещето – венец или проклятие, свръхчовек или мутант. Нека се надяваме, 
че определящият вектор ще бъдат нооразвитието, прозренията и балансите на 
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разума, хармонията между законите на природата около нас и законите на мо-
рала вътре в нас.

От реално протичащите съществени промени у човека в началото на ХХІ 
век ще отбележа няколко.

– Удължаване на средната продължителност на човешкия живот от 50–60 
в началото на ХХ век на 70–75 години днес, с перспектива да стане 100 години в 
средата на века.

– Промяна в капацитета на човешките сили, продължителна работоспо-
собност – до 65–70 и повече години.

– Бурно развитие на медицината – преодоляване на болести – страшили-
ща в миналото (холера, чума, проказа, туберкулоза), и успешна борба с появата 
на нови страшни болести (рак, СПИН, нетипична пневмония); бързо развитие 
на трансплантирането, а в бъдеще и на регенерацията на човешки органи.

– Все по-намаляващо работно време – около 35 часа на седмица в напред-
налите страни, с тенденция за още по-голямо намаление в бъдеще и за замяна 
на физическите, а и на някои умствени операции от програмираните машини.

– Повсеместно навлизане на компютъра, роботите, електронните уст-
ройства, химията в човешкия живот с всички положителни последици (облек-
чаване на човешкия труд и на домашната работа, ускоряване на производството, 
по-високо качество и т.н.), но и с всички отрицателни последици (изкуствено 
стимулиране на нервни центрове, пристрастяване, наркотични средства и др.).

– Излизане на човека в Космоса и постепенното му усвояване.
– Поява на генното инженерство.
– Грандиозни миграционни процеси – смесване на раси, етноси, нации.
– Промяна в семейството – специалистите твърдят, че около 30% от хора-

та в развитите страни живеят без сключен брак.
– Сексуална революция – ранно полово съзряване и общуване (полова 

акселерация), демистификация на пола и свобода на половото партньорство; 
демографски бум в едни страни и демографска стагнация в други.

От зараждащите се промени във физиологическото, умственото и психи-
ческото развитие на човека ще отбележа следните:

• възможност за още по-значително удължаване на живота;
• възможност за управление на наследствеността;
• електронно стимулиране на умствените и чувствените центрове на мо-

зъка;
• замяна и регенерация на човешките органи; ограничаване на работно-

то и увеличаване на свободното време, обезценяване на неквалифицирания и 
приоритет на специализирания труд, намаляване на рутинната трудова дей-
ност и превръщане на творческата дейност в първостепенна;

• освобождаване на човешките способности, таланти, психически сили и 
енергии;

• поява на нови разбирания за смисъла и целите на човешкия живот, на 
нови морални принципи и взаимоотношения;

• поява на съвършено нови начини и средства за комуникация, общува-
не, придвижване, хранене, лекуване, спортуване, развлечение.
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Модернизацията на социализма – път към бъдещето

Големият въпрос, който застава пред теоретичното мислене днес, е каква е 
историческата перспектива пред социализма в близкото и по-далечно бъдеще.

Сега е признак на бон тон да се говори за смъртта на социализма. Ако 
се усъмниш в това или настояваш за по-спокойно осмисляне на рухването на 
реалния социализъм и на съдбата на социализма изобщо, веднага ще ти леп-
нат етикета „динозавър“. У нас специално картината е отвратителна не толко-
ва с нечленоразделния жабокрек на противниците на социализма, колкото с 
неуморното оплюване на социализма от най-кресливите му вчерашни адепти 
и храненици. Няма да споменавам имена – те са на езика на всеки, който се 
докосне до темата.

Дебатите за рухването на реалния социализъм, говоря за сериозните де-
бати, а не за жабокрека, трябва да продължат. Тук има много въпроси, които 
чакат верен отговор. Нека да има различни гледни точки, различни анализи и 
отговори. Нека не се боим да стигнем до корените на причините за провала на 
реалния социализъм в Съветския съюз и в Източна Европа, както и до височи-
ните на постиженията му. Нека да не заобикаляме деформациите, извращения-
та, насилието, но и да не подвеждаме всичко под този знаменател. Явлението е 
сложно и се нуждае от сложен анализ.

Тук ще размишлявам не за краха на съветския модел на социализма (дър-
жавния, авторитарния), това съм изложил на друго място, а за живота и бъдеще-
то на социализма. Както е казал един източен гуру, нека погребем мъртъвците и 
да поговорим за прераждането. Само че най-напред трябва да узнаем кой именно 
не е вече между живите. Аз не виждам основания да се говори за смъртта на 
социализма изобщо. Когато преди близо един век рухна капитализмът в Русия, 
а после в Източна Европа, това съвсем не означаваше, че е рухнал капитализмът. 
Когато след близо век рухна социализмът в Съветския съюз и в Източна Европа, 
това съвсем не означава, че е рухнал социализмът. Моята теза е следната.

Отиде в историческото небитие поради сериозни причини, но не без-
следно, реалният социализъм в бившия Съветски съюз и в Източна Европа. 
Но социализмът, както вече подчертах, е жив. И по-важното – исторически не-
изчерпан. Живи са идеите на социализма. Живи са ценностите на социализма. 
Жив е социализмът в Китай, Виетнам, Куба. Жива е борбата за социализъм на 
световното социалистическо, комунистическо и социалдемократическо движе-
ние. И най-важното, най-дълбочинното: жив е социализмът в реалните проце-
си на световния слединдустриален преход не защото преходът е инспириран 
и движен от социализма, а защото преходът създава условия за реализация и 
на крайъгълните социалистически цели. Социализмът, както знаем днес и не 
разбирахме вчера, не се строи по предварително изработени някъде планове 
и графици, а се постига в реалния исторически процес (в реалното развитие 
на производителните сили, на политическата система, социалната структура и 
т.н.) като по-висока степен на свободата, справедливостта, демокрацията, бла-
годенствието на хората.
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Но социализмът преживява период на криза. Най-високите точки на тази 
криза са рухването на реалния социализъм и колапсът на уелфеъристката со-
циалдемократическа държава (държавата на благоденствието). Тази криза е по-
родена от несъответствието между развитието на света (световния слединдуст-
риален преход) и развитието на социализма. Изходът от кризата на социализма 
е модернизацията на социализма.

Световният социализъм в наше време преминава през бурята на дълбо-
ко и всеобхватно обновление. Новата слединдустриална епоха поставя нови 
въпроси и иска нови отговори, предлага нови възможности, нови обществени 
сили и условия за тяхната реализация, налага доминацията на нови реалности 
и помита от пътя си всичко, което не е в състояние да се справи с новите пре-
дизвикателства. Обновлението и модернизацията са емблематичен процес за 
съвременния социализъм. Обновява се всичко: идеи, ценности, цели, пътища 
за тяхната реализация. В процеса на това обновление се ражда модерният со-
циализъм на ХХІ век.

Модерният социализъм – това е социализмът на информационната епо-
ха. Той трябва да формулира социалистическия отговор на нейните ключови 
въпроси и да предложи социалистическия обществен проект за решаването на 
нейните проблеми и предизвикателства.

Никоя политическа партия (социалистическа, социалдемократическа, ко-
мунистическа или някаква друга), никой форум, никой отделен теоретик не е 
сега монополен притежател на теорията или пълномощник на модерния соци-
ализъм. Различията и разномислието, плурализмът на гледните точки и на ал-
тернативите не са му противопоказани, а са атрибутивни за неговото позитив-
но развитие. Разбира се, той е интегрална цялост в своите крайни обществени 
цели, основоположни идеи и ценности, но е многообразен в своето национал-
но, регионално и цивилизационно различие и специфичност.

Един от главните уроци на кризата и рухването на съветския модел на 
социализма е, че нито един национален модел не може да бъде универсален 
и приложим във всяка отделна страна. Рано или късно националната или ци-
вилизационната специфика го отхвърля като чуждо тяло. Както, разбира се, и 
обратният урок: това, че една страна или една партия се назовава социалисти-
ческа, далеч не означава, че действително е социалистическа.

Необходимо е обновление на идеите

Модерният социализъм носи на плещите си голям исторически товар от 
велики идеи, но някои от тях са вече исторически изживени. Налице е остра 
нужда от обновяване на социалистическата теория и идеология. Без тях той 
не може да осмисли новите реалности и да мобилизира хората за постигане 
на обществените си цели. Впрочем една от причините за провала на реалния 
социализъм бяха застоят и догматизирането на теорията, застаряването и от-
слабването на идеологията. В теоретическа и идеологическа криза се намират 
не само комунистическите и социалистическите партии (бивши и настоящи), а 
и десните партии (бивши и настоящи). Това, че и десницата се намира в такава 
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криза, не прави по-лека идейната криза на левицата.
Теоретическата и идеологическата ситуация в световната и в европейската 

левица, включително и в българската, е крайно неблагоприятна. От една стра-
на, световният слединдустриален преход напредна, предизвиквайки безпреце-
дентно нови промени, но нови обществени идеи няма. От друга страна, колкото 
и да е странно – обществено търсене, ако се изразя с пазарен термин, на теория 
и идеология няма; има тотален прагматизъм дори там, където е очевидна не-
обходимостта от стратегическо мислене и от светогледно отношение. От трета 
страна – теорията и идеологията изостанаха на голяма дистанция от промените 
на съвременния свят. Има авангардни промени в действителността, няма аван-
гардни идеи в обществената теория – такава е ситуацията днес.

Вече две-три десетилетия високите информационни технологии предиз-
викват гигантски тласък в развитието на производителните сили, но нови ико-
номически идеи за икономиката на знанието няма. Няма нови философски и 
политически идеи за информационното общество, за развитието на неговата 
социална структура, на свободата, на демокрацията. Сходно е положението и в 
другите насоки, промени и предизвикателства на информационната епоха.

Четири основни модела в модернизацията на 
социализма

Рубиконът на съвременните дискусии за социализма е въпросът за истори-
ческата цел на социализма като система от идеи и ценности, като политическо 
движение и като реално действие. Едни казват: частично реформиране на капи-
талистическото общество, тъй като това е реално възможното сега. Други каз-
ват: преодоляване на капиталистическото общество, включително с реформи, но 
подчинени на стратегията за неговото трансформиране в ново общество.

Аз поддържам втората теза: модерният социализъм като обществен проект 
трябва да бъде алтернативата на капитализма; преодоляването на капитализма 
– такава е крайната цел на социализма. Това не означава непременно въоръже-
на революция и „разрушаване на старий гнилий строй“, както се пее в нашия 
химн. Това не означава, че социалистическата трансформация на обществото 
ще започне вечерта след спечелването на парламентарните избори. Това не из-
ключва провеждането на конкретни реформи в границите на съществуващото 
капиталистическо общество. Това значи ясна, демократична по своя характер, 
но последователна по целенасоченост политическа, икономическа, социална и 
културна стратегия за посткапиталистическо развитие. Ако социализмът не из-
лиза на обществената сцена, за да преодолее капитализма, той не само губи сво-
ята идентичност, а чисто и просто става излишен. Прав е Александър Галкин, 
когато пита: „Ако ролята на социалистическата теоретична мисъл се свежда до 
това по-елегантно и достъпно да се излагат либералните идеи или по-добре и 
по-ефективно да се реализира либералната политика, то какъв е смисълът на 
съществуването на социализма?“36.

Това, че социализмът се нуждае от модернизация, е безспорно и тази мо-
дернизация е не само неговият исторически шанс да оцелее и да има бъдеще, а и 
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голямото предизвикателство пред неговата жизнеспособност. Социализмът се 
нуждае от нова идентичност и легитимност – съзвучни с новата информацион-
на епоха, а не от загуба на своята социалистическа идентичност изобщо. Прав 
беше Масимо д‘Алема, когато преди години заяви: „Най-голямото изискване, 
което сме длъжни да предявим към себе си през следващите години, е да се даде 
на лявата идея и на понятието „социализъм“ нов смисъл, нова идентичност, 
ново бъдеще.“ Защото „част от политическия теоретичен багаж, на който леви-
те сили градяха своята идентичност, в края на столетието губи своята вярност, 
умира заедно с времето, което го е родило“37.

Левите сили не трябва да се връщат на старите изчерпани вече или кон-
сервативни позиции. Новата идентичност и легитимност на социализма не 
трябва да го обезличават като социализъм. Модернизацията трябва да резул-
тира в нов социализъм – възможен, нужен и адекватен на реалностите в след-
индустриалната ера.

Социализмът търси своите модернизатори, а не своите херостратовци.
Дискусиите за модернизацията на социализма трябва да продължат. Ни-

коя партия, никоя теоретическа школа, още по-малко никой автор не може да 
има монопол нито върху дискусията за модернизацията, нито върху процеса на 
модернизацията на социализма.

Сега като че ли се очертават, условно казано, четири модела или по-скоро 
усилия, насоки за модернизация на социализма. Няма да ги подреждам по важ-
ност, а ще формулирам същността им.

• Неокомунистически модел – който се заключава в усилия да се обновят 
комунистическите партии, без да се променя коренно същността им. Процесът 
е на много ранен стадий и засега не предлага сериозни иновации, а оттам и по-
води за теоретичен или политически коментар.

• Социалдемократически модел – който днес е в процес на вътрешно об-
новление (повече от пет години работи върху този проблем специална комисия 
на Социнтерна, оглавявана от Фелипе Гонсалес38) и в настоящия момент всъщ-
ност се очертават две основни разбирания. Едното – обновление на държавата 
на благоденствието. Другото – „третият път“ на Тони Блеър, чиято същност е в 
сближаването, може би дори в сливането на социализма и либерализма. Как ще 
се оформи социалдемократическият модел или модели, предстои да видим.

• Китайски модел – създаването на социализъм с китайска специфика, 
продължителна технологическа, икономическа (пазарна), социална и културна 
модернизация на китайското социалистическо общество, което според китай-
ците се намира в начален стадий на развитие.

• Европейски модерен социализъм – модел, на чиято възможност и веро-
ятност са посветени размишленията в тази статия. В различни варианти подоб-
ни анализи и размишления се срещат все повече през последните години.

Интересно развитие на теорията и практиката на социализма наблюдава-
ме в Латинска Америка.

Дали ще останат само тези модели, или ще се появят нови и кой от тях ще 
се окаже най-продуктивен, ще покажат практиката и времето. Важното е, че 
модернизацията на социализма е в ход.
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* * *

В заключение – два извода

Първият. Социализмът в света, включително в България, не е мъртъв. Той 
се намира в период на дълбоко обновление и модернизация. Те са обуслове-
ни както от рухването на реалния социализъм в Съветския съюз и в Източна 
Европа, така и от навлизането на света в слединдустриалната информационна 
епоха. Бъдещето на социализма е в пряка зависимост от успешното му или не-
успешно, по-бързо или по-бавно трансформиране в модерен социализъм. Мо-
дерният социализъм – това е социализмът на информационната ера.

Вторият. Модерният социализъм като обществен проект е напълно при-
ложим в информационната епоха. Той е в съзвучие с мегатенденциите на све-
товния слединдустриален преход. Той се ражда именно като продукт и като 
отговор на тези тенденции. Нещо повече – модерният социализъм идва на 
сцената на световния преход, за да създаде благоприятна обществена уредба 
за позитивното решаване на най-важните проблеми на съвременния свят и на 
съвременното човечество.

Модерният социализъм е на предно място в дневния ред на информаци-
онната епоха.
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Сергей Станишев
Председател на БСП, президент на ПЕС

На всички нас, на десетки хиляди хора от цяла Бълга-
рия, които винаги ще го помним, Александър Лилов ще ни 
липсва много.

Малко политици са оставили толкова голяма следа в 
съвременната българска политика като Александър Лилов. 
Той пое ръководството на Българската социалистическа 

партия в един от най-трудните моменти на българския път към демокрация 
и изигра много голяма роля за отстояването на мирния характер на прехода. 
За него държавническият интерес и развитието на съвременната социалисти-
ческа идея бяха водещи в политическото му поведение. Той е автор на първата 
програма на БСП „Нови времена, нова България, нова БСП“.

Александър Лилов имаше много труден политически живот. Трябваше да 
се изправи пред много предизвикателства. Професор Лилов беше един от иде-
олозите на българската Конституция. Със своята визия, със своя политически 
опит, със своята диалогичност той намираше верния път за мирния преход.

Неговите книги, статии и речи в парламента даваха възможност на социа-
листите да имат ориентир за своето поведение, ориентир не само политически, 
но и ценностен. Винаги в основата на неговото политическо мислене и дейст-
вия стояха социалните идеи за солидарност и демокрация.

Той беше изключително активен и дълги години продължаваше да бъде 
един от основните мислители в лявото политическо пространство.

Професор Лилов даде изключително ценен принос и в Центъра за стра-
тегически изследвания на БСП, и в редактираното от него списание „Понедел-
ник“, като ги превърна в авторитетно място за свободни дискусии в рамките на 
Левицата.

Кончината на Александър Лилов е голяма загуба за нас. Той ще ни липсва 
много, особено в днешната трудна ситуация, ситуация трудна за българската 
държава. Защото в последните години тонът на омразата и конфронтацията 
стана водещ в обществото и днес ние, българските социалисти, сме изправе-
ни пред голямо предизвикателство – да отстояваме същите принципи, които 
отстояваше Александър Лилов, да ги утвърждаваме в обществото чрез диалог, 
да се противопоставяме на конфронтацията и насилието, да намерим изход от 
трудната политическа ситуация в името и за доброто на всички българи, неза-

Думи на раздяла
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висимо от техните убеждения, страсти и симпатии.
Искам да отправя искрени съболезнования към семейството на Алексан-

дър Лилов от името на всички социалисти, от името на Националния съвет и 
парламентарната група и от всички активисти на БСП.

Думите, които казах за него, не са протоколни. Те са искрени и се споделят 
от мнозинството социалисти. Той наистина ще ни липсва, ще ни липсват него-
вото държавническо мислене и поведение, неговата мъдрост.

Поклон пред светлата му памет.
Александър Лилов ще остане заедно с нас.

• • •

Михаил Миков
Председател на 42-рото Народно събрание на Република 
България

Смъртта на проф. Александър Лилов е огромна за-
губа за българската политика и за Българската социалис-
тическа партия. България губи широко скроен човек, из-
ключителен ерудит и голям политик. За последно се чухме 
по телефона след избора ми за председател на парламента, 

когато проф. Лилов ми позвъни, за да ме поздрави.
Ролята на Александър Лилов в българската политика е изключително го-

ляма и важна предвид факта, че именно той преведе социалистическата партия 
през изпитанията на прехода след 1989 година. Затова неговото място в реди-
ците на БСП ще остане празно, трудно някой може да го замести.

Тогава Лилов бе незаслужено обиждан, нагрубяван и обвиняван в какви 
ли не грехове, но той издържа всичко това стоически и гордо.

• • •

Пламен Орешарски
Министър-председател на Република България

Като истински съвременник на бъдещето, проф. Ли-
лов допринесе за мирния преход в България и за конститу-
ирането на демокрацията в страната. Във времена на теж-
ки изпитания за държавата и хората той отстояваше пътя 
на съгласието и диалога.

Проф. Лилов е знакова личност и безспорен автори-
тет за българската левица. Той остава да живее в историческата памет като ис-
тински държавник, мъдрец и учител.

• • •
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Янаки Стоилов
Зам.-председател на БСП

Смъртта е по-силна от всекиго от нас. Но в живота го-
лемите личности са способни да променят обстоятелства, 
които изглеждат непреодолими. Такава голяма, историчес-
ка личност е Александър Лилов. В негова памет аз ще по-
ложа само една червена роза, а не две, какъвто е ритуалът, 
защото тя стана символ на партията, когато той я оглави, 

защото той ни остави не само минало, а и бъдеще.
Лилов произлиза от недрата на българския народ. Босоногото момче, из-

питало материалната нищета, се превръща в аристократ на духа. Навсякъде и 
по всяко време има личности, които успяват да изявят качествата си. Но като че 
ли само социализмът може да даде шансове на толкова много хора да разгърнат 
своите заложби.

Освен това Александър Лилов намира среда от интелектуалци и учени, с 
които общува дълги години. В нея са Йордан Радичков, Богомил Райнов, Здрав-
ко Петров, Светлин Русев, Любомир Левчев; професори и академици – Иван 
Попов, Добрин Спасов, Васил Гюзелев, Васил Сгурев, Васил Проданов и други.

Политическата величина на Александър Лилов проличава от неговите 
срещи с ръководители от световно и европейско значение, като Вили Бранд, 
Георгиос Папандреу, Юрий Андропов, Киро Глигоров, Михаил Горбачов, Ханс 
Модров, Каролос Папуляс и други.

Наскоро, на погребението на Дюла Хорн в хода на разговорите бе изразено 
огорчение, че той е удостоен с много високи отличия от други държави, но не 
и от собствената си страна. След като това понякога става в центъра на Европа, 
защо да се учудваме от недостатъчното или закъсняло признание на истински 
авторитети у нас. Чувал съм от Лилов да казва, че в традициите на нашата пар-
тия е да се отнася най-сурово към най-способните си кадри.

Човекът, ученият и политикът Александър Лилов е хармонична личност 
със солидни изяви. Балансиран като поведение – избягваше крайностите, но не 
се примиряваше и обезличаваше.

Той показва силен интелект. Проявява идейно новаторство, политическа 
проницателност и решителност. През 1983 г. излиза статията му „Маркс и марк-
сизмът пред предизвикателствата на съвременността“. В „Диалогът на цивили-
зациите“ спори със Самюел Хънтингтън. През последното десетилетие издава 
теоретичната си трилогия „Информационната епоха“ и книгата „Преходът“.

Той е пример за благородство. Неведнъж е бил разочарован от хора, на 
които се е доверявал и на които е помогнал, но не проявяваше отмъстителност 
и грубост.

Лилов ще остане преди всичко като политик и държавник. Дори в по-
следните си часове той изразяваше тревога за съдбата на България и ни даваше 
напътствия. Продължавам да се питам какъв по-скоро бе той – реалист или 
романтик. Може би романтичен реалист, противоположност на мнозина мер-
кантилни прагматици, населяващи днешната политическа действителност.
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Забележете, през последните 20 години, включително като депутат, той не 
заемаше високи партийни и държавни постове, а сам имаше авторитета на инс-
титуция. Още приживе стоеше монументално, особено на фона на нашенското 
политическо злободневие. Има само една такава личност в историята на бъл-
гарския социализъм – Дядото. Сега до него застава Стратега.

Александър Лилов остана отговорен пред своя народ, държава и партия. 
Той бе инициатор и един от учредителите на Лявото крило в БСП. Напра-
ви го, за да остане верен на социалистическите идеи и на себе си. Дори ко-
гато вече не участваше активно в партийно-организационния живот, той до 
последно се включваше в проявите на Крилото и редактираше основаното от 
него сп. „Понеделник“. С безпокойство и загриженост следеше покачването 
на политиче ското напрежение през последните месеци. Какво ли би ни по-
съветвал да направим в тази сложна ситуация? Знам само, че щеше да иска 
да защитим позициите и достойнството на партията, без да излагаме на риск 
бъдещето на страната.

Александър Лилов въведе много високи стандарти за политическа последо-
вателност и почтеност, които все още не са постигнати в българското общество.

В пантеона на политиците на лява България той заслужава да стои редом 
с Димитър Благоев. В зората на социалистическото и работническото движе-
ние в Европа и в България Благоев създаде БСДП и постави въпроса „Що е 
социализъм и има ли той почва у нас“. Столетие по-късно, когато държавният 
социализъм рухваше в цяла Европа заедно с Берлинската стена, на Лилов се 
наложи да спасява партията и да търси отговор на въпроса „Що е демокра-
тичен социализъм и има ли той почва у нас“. Той направи и повече – поведе 
преобразуваната и преименувана партия към спечелване на първите у нас 
многопартийни избори. Направи го, като залагаше на промяната и на единс-
твото на партията, като се застъпваше за демократизиране на политиката, за 
възстановяване на личните права и за запазване на социалните постижения 
на българите.

Днес с горест и почит свеждаме глави заради раздялата с нашия учител, 
съмишленик, другар и приятел, с председателя на БСП, със Стратега Алексан-
дър Лилов. Колкото по-голям е човек, толкова по-голяма е празнината, която 
оставя. Но толкова е по-дълбока и браздата, която проправя. Затова нека да 
вдигнем чела – само така ще видим ясно завета на Александър Лилов – социа-
лизма на бъдещето!

Поклон пред светлата му памет!

• • •
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Нешка Робева

Днес се събрахме, за да изпратим Сашо в последния 
му път.

Според народната вяра той все още е между нас, без 
значение дали ние самите вярваме в това...

Сашо е тук, сред нас – гледа ни, слуша ни и нека не го 
обиждаме със закъснели признания и оценки, които при-
живе сме си спестявали. България изгуби един от големите 

си държавници и ерудити, един от големите си мъже.
Ще минат години и не ние, други ще оценяват политическия гений на 

Александър Лилов и, за съжаление, пропуснатите възможности за един много 
по-различен и по-добър път за развитие на България... Но нека не говоря за 
неща, за които всички говорят, ще говорят... или ще премълчават.

За мен той бе учител и пример за подражание, за почтеност и човешко 
достойнство.

Ние бяхме приятели и съмишленици, бяхме заедно в различни времена 
– добри и лоши...

И тогава, когато губех устои, когато си разрешавах да се поддам на съмне-
нието, неговата вяра ми помагаше...

Накрая, защото съм убедена, че е тук, че е между нас, искам да му кажа: 
„Скъпи Сашо, благодаря ти за приятелството, обичта и доверието...”.

Вярвам, че тръгваш към един много по-добър свят, където наранената ти 
душа ще намери покой. Бъди спокоен по пътя, защото ние, твоите приятели, ще 
останем до най-скъпите за теб хора. Докато сме тук на земята ще пазим светла-
та памет за теб... И дано Бог някога отново ни събере.

• • •

Акад. Светлин Русев

Знаехме, че Сашо си отива, и въпреки това – някаква 
илюзорна надежда не допускаше края! Не знам днес дали 
имаме макар и относителна представа за тази високо из-
дигната, духовно и нравствено извисена личност, която 
носеше Вярата в себе си като съдбовна мисия.

След 24 години политически, обществено-икономи-
чески и духовни превъплъщения в името на една псевдоде-

мокрация, след едно целенасочено безпаметие, обслужвано в по-голямата си част 
от един псевдополитически и псевдодържавен елит, след едно манипулативно 
пренаписване на близкото и далечното минало да се говори за Александър Ли-
лов с някаква, макар и относителна мярка за приносното му поведение в нашия 
духовен и политически живот, е мисия невъзможна. А и думите днес са извън 
своя съдържателен смисъл! И ако е вярно, че у нас по принцип трудно се понасят 
различността и качествените възможности – за политическата ни реалност това 
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като че ли е задължително правило.
Още със самото си появяване в политическия живот в началото на 70-те 

години на миналия век и като възможности, и като политически стил, и като 
чисто човешко поведение Александър Лилов беше някаква илюзорна надежда 
за една друга политика – с човешко лице и с високи морални стойности. С дъл-
бочина и усет за стойностното в живота на изкуството и с една аристократич-
на деликатност и възпитание, като някакъв потомствен патриций, Александър 
Лилов беше онази сигурност и надежда, които създаваха другото лице на систе-
мата, но за съжаление се оказа, че тя не го заслужава. За съжаление и демокра-
цията – такава, каквато си я изработихме, също се оказа не по-малко чужда на 
политическия аристократизъм, който се опитваше да въведе и в собствената си 
реанимирана от него партия, и извън нея като стил и поведение.

Със Сашо бяхме заедно и когато имахме възможност да правим смисле-
ни и полезни неща, и когато един по един ни разкараха от всякъде. Но което 
винаги ме е удивлявало в този широко скроен интелектуалец, когото обстоя-
телствата бяха поставили в центъра на политическите кориди – това беше дос-
тойнството, чистотата на поведението и някаква романтична вяра, че бъдещето 
на човечеството е „Диалогът на цивилизациите“. Дали това е една от поредните 
илюзии, или прозрение на една високо извисена духовност, не знам...!? Но съм 
сигурен, че към неговия „Диалогът на цивилизациите“ и днешният, и утрешни-
ят ден, и нашата, и чуждата научна мисъл ще се връщат като към извор с жива 
вода на спасението.

През родния ни политически и житейски абсурд един аристократ премина 
изправен, с достойнство, което не позволи нито на политическите изстъпле-
ния на миналото, нито на амбициите на непрекъснато променящата се партия, 
нито на нецивилизационния слугинаж да засегнат вярата и надеждата му в една 
Идея, която той носеше в себе си с чистотата на изконните начала на рождени-
ето, въпреки горчивите чаши, които и времето, и политиката, и свои, и чужди 
му поднесоха.

Освен всичко друго, Сашо беше горд човек, който носеше и личната болка, 
и общественото разочарование стаени дълбоко в наранената си душа.

Иска ми се да вярвам, че там някъде, при заминалите, където не ни е да-
дено да знаем, изстрадалата душа на Сашо е намерила покой при хората, които 
обичаше и ценеше.

Скъпи Сашо, иска ми се да вярвам, че както някога, в прекрасните вечери, 
които имахме у вас с Данчо Радичков, с Динеков, с Бай Дечко и Богомил – там 
някъде водите истинския, оня спасителен за България диалог на цивилизации-
те, за който, уви, днес се оказахме неподготвени и недостойни. 

В едно от последните посвещения беше писал, че приятелството ни е от 
най-хубавите неща, които са се случили в живота ни. Благодаря ти!

Благодаря на съдбата, че те имаше!
Прощавай!

• • •
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Георги Първанов
Президент на Република България от 2002 до 2012г.

На неговите усилия дължим не само съхраняването на 
БСП, но и първите дълбоки промени на партията. Проф. 
Александър Лилов беше един от онези държавници, които 
трасираха пътя на новото развитие на България, на конс-
титуционни и други реформи в условията на гражданския 
мир. Той беше един от архитектите на този граждански 

мир. Аз лично ще го запомня като човек честен, отговорен и духовно извисен.

• • •

Проф. Андрей Пантев

Достатъчно беше да чуеш пет минути слово от него или 
да прочетеш пет изречения, за да разбереш, че той не е апарат-
чик от миналото и не е скучният оратор от пленум и прочее.

Неговият академизъм личеше дори тогава, когато 
тематиката не беше много привлекателна. Той беше учен 
дори и тогава, когато не се занимаваше с наука.

Александър Лилов беше един от малкото хора, кои-
то не се паникьосваха, не почувстваха угризения или чувството за вина през 
тази съдбоносна 1989 година – поддържаше една позиция, която можеше да му 
нанесе и вероятно му е нанесла личностни огорчения. В това отношение мога 
да кажа, че, стоящ между две епохи, той не трепва нито пред изкушенията на 
първата, нито пред заплахите на втората.

• • •

Проф. Ваня Добрева

Днес е скръбен ден не само за идейните съмишленици 
на проф. Александър Лилов, но и за всички българи, които 
отстояват съзиданието, човешката свобода, солидарността 
и социалната справедливост. Смъртта на другаря Лилов е 
невъзмездима загуба за националното и световното ляво 
движение, което в негово лице се лиши от авторитетен те-
оретик на социализма, от автор на ценни трудове върху 

геополитиката и социализма, върху бъдещето на социалистическата идея, вър-
ху перспективите  на ХХІ век в контекста на борбата за изграждането на един 
хуманен и одухотворен свят.

Биографията на член-кореспондент Александър Лилов е пример за живот, 
отдаден на народа и партията, за поети отговорности пред науката и културата, 
пред времето и човечността. 
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През 1984 г. е хабилитиран за професор в катедра „Философия, етика и 
естетика“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, а през 1985 г. е 
избран за член-кореспондент на БАН.

Богата е комсомолската и партийната дейност на другаря Лилов. Секретар 
на ЦК на ДКМС в периода 1963–1966 г., през 1969 г. той вече работи в ЦК на 
БКП. През 1972 г. става член и секретар на ЦК на БКП, а от 1974 г. до 1983 г. 
– член на Политбюро. От 1983 г. до 1989 г. е директор на Института за съвре-
менни социални теории при БАН.

След 10 ноември 1989 г. Александър Лилов е кооптиран за член на ЦК и 
избран за член на Политбюро и секретар на партията. От февруари 1990 до 
декември 1991 г. е председател на Висшия съвет на Българската социалистиче-
ска партия. През следващите десетилетия се занимава с теоретическа дейност 
в качеството на директор на Центъра за стратегически изследвания и на главен 
редактор на теоретическото списание „Понеделник“.

За първи път другарят Лилов е избран за депутат през 1960 г. в Четвъртото 
народно събрание, а след това и в други състави на  социалистическия парла-
мент до 1985 г. След 10 ноември е народен представител във Великото народ-
но събрание, в 36-ото, 37-ото и 38-ото Народно събрание. Бил е председател 
на парламентарната група на БСП и на парламентарната група за приятелство 
„България–Китай“.

Член-кореспондент Александър Лилов е автор на дълбоки монографии 
и научни произведения, преведени на руски, китайски, полски, чешки и дру-
ги езици. Мисълта, ерудицията и стилът на Александър Лилов се открояват 
в книгите му „Въображение и творчество“, „Европа – да бъде или да не бъде“, 
„Европа – диалог и сътрудничество“, „Диалогът на цивилизациите. Световният 
и българският преход“, в теоретичната трилогия „Информационната епоха“ с 
нейните три дяла: „Цивилизациите“, „Световният и българският преход“, „Ин-
формационното(ите) общество(а)“, в „Преходът“, както и в над 200 публикации 
у нас и в чужбина.

• • •

Проф. Искра Баева

В днешния ден се разделяме с уникален политик и 
мислител, изиграл огромна роля за развитието на Бълга-
рия преди и след 10 ноември 1989 г. Разделяме се с човек, 
станал неотнимаема част от българската история, оставил 
своята следа в две епохи – на държавния социализъм и на 
парламентарната демокрация, съдействал за преминаване-
то ни от едната към другата система, едновременно високо 

оценяван и отричан и през двете епохи. Александър Лилов никога не е бил само 
политик практик, политически анализатор или социален теоретик, а е заставал 
на всяка от тези позиции според изискванията на времето.

Едва ли мога да кажа нещо неказано досега, затова ще припомня по един 
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епизод от двете епохи. Първия знам от архивите, а втория – от съвместните ни 
преживявания.

Ще започна с отстраняването на Лилов от политическия властови връх. За 
мен поведението на хората, претърпели незаслужено поражение, показва много 
по-истински тяхната стойност, отколкото триумфалното им изкачване нагоре. 
През 1983 г. Александър Лилов, тогава пръв партиен заместник на първия човек в 
държавата, внезапно е отстранен. Ситуация, характерна за тогавашната епоха, но 
този случай е различен. Първо, защото поводът е теоретична статия, посветена на 
100-годишнината от смъртта на Карл Маркс, излязла извън догмите на официална-
та идеология, и, второ, защото за отстранения се чуват само високи оценки. Дори 
Живков подчертава: „Лилов е надарен с огромни интелектуални възможности. 
Природата, дядо Господ, са му дали в това отношение, без да се щадят.“ А отстране-
ният приема спокойно предизвикателството, виждайки в оставката възможност да 
се посвети на теоретичната работа, за която се е подготвял с години.

Личният ми спомен е от пролетта на 2009 г., когато участвахме в конфе-
ренция в Лайпциг по знаменателната тема „20 години от началото на прехода 
– героите на отстъплението“. Съмнявам се, че днешните българи, поразглезени 
от свободата, могат да разберат колко важна за установяването на демокрация-
та в Източна Европа е била ролята на онези комунисти, които съзнателно се 
отказват от неограничената си власт, за да я поделят и предадат на нови пред-
ставители на обществото. В компанията на подобни източноевропейски ли-
дери Александър Лилов достойно обоснова тази позиция – доброволното от-
стъпление в името на демократичното бъдеще на страната. А в днешните бурни 
политически времена самоотрицанието заслужава още по-голямо уважение.

Ще завърша с един печално мъдър цитат на Михаил Булгаков. Извинявам 
се, че ще го прочета на руски, но такъв е оригиналът, а и езикът, изиграл важна 
роля за интелектуалното развитие на Александър Лилов: „Боги, боги мои! Как 
грустна вечерняя земля! Как таинственны туманы над болотами. Кто блуждал 
в этих туманах, кто много страдал перед смертью, кто летел над этой землей, 
неся непосильный груз, тот это знает. Это знает уставший. И он без сожаления 
покидает туманы земли, ее болотца и реки, он отдается с легким сердцем в руки 
смерти, зная, что только она одна успокоит его...“.

• • •

Румен Петков
Член на НС на БСП

Смъртта на проф. Александър Лилов е голям удар за 
Левицата и голяма загуба за България. Проф. Александър 
Лилов на първо място беше държавник, и то държавник 
с изключително чувство на отговорност и с много висо-
ка чуваемост за общественото мнение, за обществените 
нагласи, за обществените очаквания. Един изключително 

волеви човек, който направи много за Левицата, за социалистическата партия, 
преведе я през изключително трудни, може би най-трудните й години от де-
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сетилетия насам, и същевременно един много честен, достоен и почтен човек. 
Той отдаде живота си в служба на обществото и на Българската социалистичес-
ка партия. През последните години имаше проблеми със здравето. С болка мога 
да кажа, че неговата партия, за която той даде всичко, не му обърна достатъчно 
внимание и не беше до него с тази подкрепа, с която можеше. Ще се разделим 
с него с голяма болка и с усещането, че си отива един титан на лявата мисъл, 
човек, който даде много на обществото и на партията си с ясното съзнание, че 
няма да получи и няма да търси нищо в замяна.

• • •

Татяна Дончева
Член на НС на БСП

Александър Лилов е един от хората, които са причи-
ната за моето влизане в политиката през 1992 година. Мал-
ко хора знаят това.

За мен беше голям шанс да бъда с него и да се уча от 
него, и то в най-силните му години. Преживели сме заедно 
един парламент след Костов. Имали сме възможност да на-

учим от него политиката на най-високо ниво. Запомнила съм от него един урок 
– никога не пречи на противника да греши.

Той имаше амбиция като учен да се съизмерва със световни философи. 
Интересуваше се от култура, изкуство. Поддържаше връзки с редица българ-
ски творци от световна величина. Малко са българските политици, поддържа-
щи такива отношения с културните ни дейци. Той не беше сребролюбец. За 
разлика от днешните алчни, меркантилни политици. Той беше абсолютен анти-
под на това. За него политиката беше шахматна дъска, където умело мести фи-
гурите. Погледът му върху нея е бил по-дълбок, по-концептуален, а не толкова 
практичен, което си има своята цена.

• • •

По повод кончината на проф. Александър Лилов са изпратени съболезно-
вания от ЦК на Виетнамската комунистическа партия, от посолствата на Ки-
тайската народна република, Руската федерация, Социалистическа република 
Виетнам и Република Сърбия, от Китайския център за съвременни световни 
изследвания, от общински организации на БСП, политически партии, полити-
ци, интелектуалци, общественици и приятели.
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Доц. Павел Писарев

СТРАТЕГЪТ НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ 
СОЦИАЛИЗЪМ

На 79-годишна възраст почина Александър Лилов. 
Ние, неговите приятели и последователи, се готвехме за 
юбилей – очаквахме 80-годишнината му след един месец, 
но се получи погребение. Това е животът – начало, разви-

тие, върхове и падения, и край.
Но оценките за приносите на Александър Лилов в политическия, идейния, 

научния, в държавническия живот на българите тепърва ще се правят. Той е 
един от най-видните българи на втората половина на ХХ век. Неоспорима е не-
говата роля в борбата за запазване на българския социализъм, за създаването и 
развитието на Българската социалистическа партия, основна политическа сила 
в страната през последните 25 години. Смъртта на Александър Лилов е голяма 
загуба за България, за българските социалисти, която обществото за съжале-
ние нито е готово да възприеме, нито да я запълни.

Близо половин век са моите връзки с него – запознаване, работа в него-
вия ареал, съвместни борби и поражения. Без да бъда на неговото равнище, 
аз следях отблизо неговия път и сражения. Александър Лилов беше отворен 
за хората човек, приятен събеседник, човечен и широко скроен другар и 
приятел.

Александър Лилов произлиза от дълбоките недра на нашия народ, сам 
фин и изискан, той не е потомствен патриций. Той е, както казват на Запад, 
селф мейд мен, самонаправил се човек, който е започнал отдолу и израства до 
общопризнат народен лидер. Той е рожба на бурната следдеветосептемврийс-
ка епоха. Роден е в белоградчишкото селце Граничак, ходи пеша на училище, 
че и бос, първо на село, после в гимназията в Белоградчик, работи в Комсо-
мола в гимназията, в окръжния комитет на Враца, студент е в Софийския 
университет по български език и литература, комсомолски работник, избран 
е за секретар на ЦК на ДКМС – и оттук започва националната му кариера. 
Най-младият народен представител, той е изпратен в Москва в Академията 
за обществени науки. После е завеждащ отдел „Култура” на ЦК на БКП, сек-
ретар на ЦК и член на Политбюро, ръководи Секретариата на ЦК на БКП, 
утвърждава се като втори човек в партията и държавата, член е на Държавния 

Думи след раздялата
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съвет. Като виден политик той се среща с Брежнев, Тито, Кадар, Митеран, Ин-
дира Ганди, Вили Бранд, Ханс Модров, Горбачов и много други политически 
и културни световни дейци. Не бива да се забравя, че в Политбюро на ЦК на 
БКП и тогава имаше група умни, честни и образовани личности, които рабо-
теха с Александър Лилов – да споменем Станко Тодоров, Иван Попов, Живко 
Живков, Иван Башев и други. Александър Лилов заедно с Петър Младенов, 
Андрей Луканов, Станко Тодоров, Добри Джуров, Димитър Станишев, ген. 
Семерджиев и други партийни ръководители са дейци на промяната след Де-
сети ноември 1989 г. Те спореха помежду си, но тяхната дискусия беше прин-
ципна и лоялна, с грижа за партията и страната. Това са хора, които работеха 
не за себе си, а за България.

Александър Лилов е известен на света българин. След събитията на 10 но-
ември го приема Вили Бранд и предлага БСП да се включи като социалдемо-
кратическа партия в Социалистическия интернационал на социалистите. Ли-
лов заявява, че провалът е не само на руския, съветския тип социализъм, но и 
на  западноевропейския социалдемократизъм и че БСП си е направила верни 
изводи и ще върви по нов път, по пътя на демократическия социализъм. Алек-
сандър Лилов запази от разруха партията на българските социалисти. Преиме-
нува БКП на БСП, изработи нови програмни документи на БСП, изигра реша-
ваща роля за подготовката и приемането на нова Конституция на Република 
България. В трудните години на големия провал на съветския тип социализъм 
БСП е единствената източноевропейска социалистическа партия, която спе-
чели свободни демократични избори. Увеличи своя членски състав, когато в 
другите страни всички бягаха от комунистическите партии, и бе единствената 
бивша комунистическа партия, останала на власт.

Александър Лилов никога не е бил властолюбец и предаде ръководството 
на БСП своевременно на по-млади нови другари. За съжаление неговият по-
литически и теоретичен капацитет не бе напълно използван, често го държаха 
настрана и това донесе на социалистите само грешки и загуби, както стана по 
времето на Тодор Живков. На два пъти той бе отстраняван от участие в ръ-
ководните дела на българските социалисти – при Тодор Живков и по-късно 
в наше време, когато бе избран за депутат в Добрич, но там бяха прехвърлени 
близо 40 хил. гласа на българските турци, гласували в Турция. Така той бе ли-
шен от законно спечелен с хиляди гласове в повече депутатски мандат, а Доб-
руджа беше лишена от депутата социалист. Но той и този път превърна зло-
то в добро, не се обиди, отдаде се на теоретични и литературни занимания и 
издаде великолепни книги, които са принос в съвременната социална теория. 
Ръководи Стратегическия център на БСП и създаде и издава в продължение 
на 15 години сп. „Понеделник”, което се утвърди с над 20 хиляди читатели като 
основно теоретично, публицистично и културно издание на българските со-
циалисти. Ще изпълним заветите на Александър Лилов, ако Димитър Генчев 
и Янаки Стоилов продължат живота на това списание, а то разшири кръга на 
своите сътрудници, читатели и абонати.

Александър Лилов е крупен теоретик. Той е професор, доктор на нау-
ките, член-кореспондент, автор на големи теоретически трудове, преведени 
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на руски, китайски и други езици. Неговата теория за цивилизацията, за 
същността и задачите на социализма в новата информационна ера вече за-
почва своето световно разпространение. Той е теоретик, идеолог от ранга 
на Хънтингтън, Уолърстейн, Даниел Бел, Питър Дракър, които познаваше и 
цитираше, с които спореше – и това тепърва ще се признава от световната 
теоретична мисъл.

Александър Лилов е оригинален мислител и политик. Той начерта и осъ-
ществи в сътрудничество с българската интелигенция особен курс на кул-
турна политика. Комитетът за култура по времето на Павел Матев и особено 
на Людмила Живкова проведе нов за социализма курс на културна политика, 
който се отличаваше не с класова непримиримост и сектантство, а с поло-
жително отношение към националното и общочовешкото културно наследс-
тво. Въведе се обществено-държавното начало в ръководството на културния 
живот, в него участваха самите културни дейци и творческите съюзи, които 
играеха основна роля в културното самоуправление на страната. Това не бива 
да се забравя, то е в основата на златния век на българската култура по време-
то на социализма. Александър Лилов имаше много приятели и съмишленици 
сред руските писатели, творци и учени, срещаше се с Лихачов, Караганов, Ле-
онид Леонов, Георги Гачев и много други приятели на България.

Около Александър Лилов винаги са се събирали най-добрите предста-
вители на българската творческа интелигенция, те бяха негови приятели и 
съмишленици. Да спомена само Йордан Радичков, Светлин Русев, Стефан 
Данаилов, Нешка Робева, режисьора Христо Христов, Кольо Георгиев, Петър 
Караангов, Николай Петев и други. С него сътрудничеше цветът на българ-
ската творческа интелигенция – Дечко Узунов, Петър Динеков, Исак Паси, 
Тончо Жечев, Здравко Петров, Найден Петков, Владимир Гоев, историци като 
проф. Пантев, проф. Николай Генчев, академик Васил Гюзелев и др. Той за-
криляше в рамките на възможното Блага Димитрова, Атанас Далчев, Радой 
Ралин, Александър Геров, Иван Радоев, Константин Павлов, даде път на де-
сетки млади таланти в изкуствата.

Александър Лилов е основател на Лявото крило в БСП. Той винаги е бил 
дисциплиниран член на социалистическата партия, той преоцени партийната 
политика, марксизма и съвременната комунистическа теория и политическа 
практика, не ги охули и отрече, а ги адаптира към съвременните исторически 
условия и откри нови хоризонти за българския и световния социализъм. „Бъ-
дещето на социализма е социализмът на бъдещето“, твърдеше Стратега през 
последния четвърт век. Днешното състояние на България, Европа и света до-
казват правотата на неговото прозрение: Социализмът не е само история, той 
продължава да бъде пътеводна идея за човечеството и за българите.

• • •
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Инж. Емил Костадинов

АРИСТОКРАТ НА ДУХА

Смъртта е много сериозно нещо! Сериозният човек не-
минуемо мисли и за смъртта. И се опитва да бъде подготвен 
за нея. Така неизбежно един ден разбираш, че да умреш, оз-
начава никога повече да не бъдеш с приятелите си.

Несъмнено Александър Лилов знаеше това! И вероят-
но това му е носило допълнително страдание. Защото той има много и изклю-
чителни приятели.

Не зная дали смъртта на Александър Лилов означава за неговите прияте-
ли, че и те никога повече няма да бъдат с него? Не е възможно да е така! Вярвам, 
че не е така! Та той ни оставя толкова отговори и ни посочи пътища, за които 
следва да потърсим верните въпроси и открием неутъпканите пътеки.

Няма вече да бъде с него и огромна част от обществото, на чиято стра-
на беше този духовен аристократ на България и която пазарните критерии се 
опитват да елиминират, оценявайки я за нерентабилна. Нека си кажем, че ние 
имаме своя шанс за среща с Александър Лилов и със завещаното ни от него.

Гьоте бе казал за Лесинг: „Той беше най-големият ум и само равен нему по 
големина ум можеше истински да се поучи от него. За средната способност той 
беше опасен!“. Не приемам изцяло първата част от казаното, но потвърждени-
ята на втората част изобилстват около нас!

Мащабът на един човек може би се съизмерва с неговите намерения. Чо-
век е способен да действа само в границите на своите разбирания. С обичайно 
мислене не е възможно да се оперира с големи категории. Мащабният човек в 
средата на дребните хора често се чувства неудобно. Той им пречи. А и се усеща 
като самолет на улицата. Защото е призван да лети, а не да крачи по улиците. И 
поради тази причина за средната способност той е опасен.

Това е Александър Лилов. Човекът, притежаващ свободна воля и свобода-
та да прави избор! Просветеният човек, за когото основна ценност е развитие-
то и за когото нищо по-малко от най-доброто не може да бъде цел. Безусловно 
способен да изпълнява ролите, които историята му предлагаше.

И независимо от призванието си да лети, нито за миг не губеше способ-
ността си да стъпва здраво на земята, защото знаеше, че чудото не е да летиш 
във въздуха или да ходиш по водата, а да стъпваш по земята.

От Александър Лилов аз научих много за Свободата. От неговия прочит на 
„Ние, врабчетата“ на Йордан Радичков. А именно, че истински свободният чо-
век измерва своята собствена свобода със свободата на другите. И че не можеш 
да бъдеш свободен самичък, когато другите около теб писукат затворени в сво-
ите черупки. „И да знаем, че винаги, когато правиш добро, когато постъпваш 
красиво и възвишено, „ОНОВА нещо“ непременно ще го забележи и рано или 
късно ще го възмезди. Без значение как се казва „ОНОВА нещо“!”.

Днес вече Александър Лилов е при него, при „ОНОВА нещо“.
Богата е българската земя, плодородна е българската нива, щом роди и 

отгледа такъв човек. Човекът, чиято позиция във времето е бъдещето!

• • •
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Доц. Димитър Генчев

ПОСЛАНИЕТО „ЛИЛОВ“

Това не е портрет. Портретът е завършено цяло. Той 
се пише много години, след края на един живот, след края 
на едно дело, след края на една книга. Не искам да има 
край. Жадувам и се моля за продължение. Продължение 
без край...

Няма по-голямо изкушение за един историк да живее до собствения си 
герой. И няма по-голямо разочарование, когато осъзнае, че му е отредена ро-
лята на извор, а авторът ще бъде друг. Защото героят до теб не може да бъде 
изследван от близък човек – съмишленик, другар и приятел. Тогава, в най-доб-
рия случай, се появява спомен. Историята обаче не се пише по спомени. Тя се 
гради върху документи. Когато умрат страстите, когато изтлеят обидите, когато 
се изяде наследството и секнат възхищението на приятелите и злобата на враго-
вете – когато се прекъсне родството и не остане помен от корист, – тогава при-
стига историкът, за да възкреси мъртвите пред живите и да „случи” историята, 
която придобива плът само като написана история. Аз няма да бъда този човек. 
Зная го и не протестирам. Да си свидетел и донякъде участник във великата 
житейска драма на Александър Лилов – малко историци са имали такъв шанс. 
Благодаря на Съдбата!

Героят и неговото време: Александър Лилов – един от най-големите лидери 
в епохата на социализма. Спасителят, реформаторът, модернизаторът на БСП 
във времето на капиталистическата реставрация. Политикът, държавникът, 
интелектуалецът, ученият. Времето  на Александър Лилов има някакво особе-
но качество: всичко в него съществува едновременно. Миналото и бъдещето 
– в зрелищна диалектическа битка на „отрицание на отрицанието“, която  от 
всички минали дела и неясни бъдещи очаквания създава едно непрекъснато 
настояще. Така се роди „третият“ път на Александър Лилов.

Теоретикът и първосъздателят на концепцията „модерна лява партия“ е 
в авангарда на модернизацията на европейската левица. Българската формула 
„модерна лява партия“ отвъд традиционната социалдемокрация и комунисти-
ческата традиция на реалния социализъм се оказа универсален ключ за адапта-
цията на световния социализъм към глобализиращия се свят.

Днес БСП разполага с модерна принципна програма, изпреварила с десе-
тилетия програмното развитие на европейските социалистически и социалде-
мократически партии. С името на Александър Лилов е свързана радикалната 
промяна на Българската комунистическа партия в съвременна модерна лява 
партия на демократичния социализъм. Манифестът за демократичен социали-
зъм и неговата програма „Нови времена, нова България, нова БСП“ положиха 
основите на решителната трансформация, която интегрира Българската социа-
листическа партия към новите реалности на информационната епоха.

Стратега беше сигурен, че пътят на човечеството минава през дълбоки 
социални и политически трансформации, които неминуемо ще преодолеят 
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капитализма и ще доведат до едно ново, справедливо и солидарно общество 
– обществото на демократичния социализъм. И искрено се радваше, че Бъл-
гарската социалистическа партия като член на Социалистическия интернацио-
нал и на Партията на европейските социалисти допринася за изпълнението на 
тази мисия. И се тревожеше от деформацията на партията, от обвързването й 
с олигархически зависимости, от безпринципния вождизъм, от безсмислените 
разцепления и безотговорното политическо поведение на хора, които поставят 
собствената си кариера над каузата на партията.

След него остават недочетени книги, стотици статии и списанието му „По-
неделник“. Александър Лилов искаше да направи от него фар, който да свети в 
мрака и винаги да показва вярната посока. В „Понеделник“ се появи един отго-
вор: „Бъдещето на социализма е социализмът на бъдещето.“ Това ни каза съз-
дателят и главният редактор на списанието Александър Лилов. Зад този кратък 
афоризъм, който някои възприеха лекомислено като каламбур, се крият мно-
гогодишен труд, съмнения, колебания и три хиляди страници в „Диалогът на 
цивилизациите“ и в теоретичната трилогия „Информационната епоха“. И нещо 
съвсем лично: на какво пищно интелектуално и духовно зрелище стана арена 
списание „Понеделник“! Статия след статия, брой след брой, новата концепция 
на Александър Лилов за българския социализъм в ХХІ век се наливаше с плът 
и кръв. Какво тържество на разума, на вярата и оптимизма във времена на раз-
руха, сред отломките от Берлинската стена! Този свят е различен от вчерашния, 
както утрешният ще е различен от днешния. Светът утре може да е по-добър, 
но за да стане това, трябва не само да го разберем, а и да го променим.

Българският социализъм ще има бъдеще само ако разбере, че „бъдещето 
на социализма е социализмът на бъдещето“.

Да прочетем, да разберем, да променим.
После ще дойдат историците...

• • •

Борислав Гуцанов
Член на НС на БСП

МЪДЪР ПОЛИТИК, ДЪРЖАВНИК И ПРИЯТЕЛ

Ще започна отдалеч. В живота на всеки човек има 
период, в който той се възхищава на определен учител и 
иска да го има до себе си, да може да се съветва с него, 
да споделя планове и намерения. Аз съм истински щас-

тливец, че съдбата изправи на пътя ми точно такъв човек – член-кор. проф. 
Александър Лилов, и той ме допусна до себе си. Беше ми подкрепа в трудни 
моменти. И приятел, който напътстваше по изключително елегантен начин, 
така че да приемеш мнението му за свое и да се убедиш, че наистина е пра-
вилно. При всяко мое идване в София, при всеки проблем и тежък момент 
знаех, че има едно място, където мога да отида, да споделя. И винаги ще на-
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меря решение – най-правилното. Срещите в къщата на Сашо, понякога в 
компанията на Нешка Робева и Светлин Русев, с неизменното кафе с мляко, 
поднесено от леля Ани, са сред най-уютните и спокойни мигове в живота ми. 
И много ще ми липсват. Благодаря, че животът ми даде шанс да ги преживея. 
Благодаря, че съдбата избра той да ми бъде не само учител, но с годините и 
мой втори баща.

Имал съм много срещи с проф. Лилов. Разговаряли сме по много и раз-
лични теми. Затова знам, че България загуби наистина велик политик. Поли-
тик, изпреварил времето си и предвидил бъдещето. Политик с мислене и по-
ведение, достойни за най-старите демокрации. Не се боеше да бъде модерен 
и в крак с времето.

Той пое Българската социалистическа партия в най-тежкото време. И въ-
преки етикетите, че е остаряла не само за нашите години, но и за времето назад, 
я изведе до хоризонта на съвременното ляво. Отстоя позициите си и успя да 
опази първите години на прехода от кървави сблъсъци. И това е най-малкото, 
заради което трябва да му благодарим.

Трябва да му благодарим за мъдростта и за морала, който проповядва-
ше. За това, че стана пример за подражание на много следващи поколения 
политици. За това, че беше истински държавник. Отговорен за решенията, 
засягащи цялото общество. Не търсеше нищо за себе си. Поставяше на първо 
място България и социално справедливия живот за всички българи. Затова се 
питам – защо трябва да загубим един човек, за да го оценим? Колко пъти той 
трябваше да изтърпи удари и да изпие чашата с горчилка? Какви усилия му е 
коствало, както на него, така и на семейството му, да продължават напред? И 
въпреки това продължаваше да работи за държавата. Продължаваше да вдъх-
ва кураж и увереност, че нещата ще се оправят, на такива като мен. Затова 
няма да спра да си задавам въпроса, защо трябваше да го загубим, за да го 
оценим? Каква е тази наша, родна черта да не можем по най-добрия начин да 
използваме опита и съветите на големите умове, таланти и управници? Дали 
това не е една от причините толкова години да не можем да излезем от този 
абсурден, порочен кръг и всеки път да се питаме защо животът в България 
не става по-добър? Защото, когато имаме такива хора, първо бързаме да ги 
обругаваме, после ги оценяваме.

Живял в двете времена – и преди, и след 1989 г., стигнал до поста втори чо-
век в държавата и свален тихичко, по тоталитарному, защото със знания, уме-
ния и мъдрост е станал неудобен за управляващата система. След това извикан 
отново да спасява държавата, да спасява партията. И после пак забравен.

А той беше отдаден на държавата. Отдаден и на партията. Не мислеше за 
себе си. Търсеше справедливост във всяко действие.

Владееше до съвършенство езика на политическия консенсус. Беше готов 
да отстъпи тогава, когато беше ясно, че е нужна крачка назад, за да има след 
това движение напред. Опитваше се да наложи този модел у нас, защото беше 
наясно, че с вечни партийни противоборства и отричане на добри за държава-
та дела няма как да се надгражда. В последните години беше още повече убеден 
в тази своя теза. Не искаше България да бъде раздирана от противоречия.



48 бр. 7/8 – год. XVI

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Искаше да научи политиците на отговорно поведение. Точно в тази по-
литическа отговорност той виждаше бъдещето на България. Бъдещето й като 
държава, която трябва да престане да буксува на едно място или да се връща 
назад, а да върви напред. Болеше го, че управлението продължава, сякаш на 
инат, да пренебрегва езика на разбирателството, вперено само и единствено в 
желанието си да бъде на власт. Болеше го заради реваншисткото мислене, ста-
нало модел на управление в последните години. А мен ме боли, че го загубихме. 
Боли ме не само защото той беше мъдрец, чиито съвети търсех и намирах, но и 
защото България загуби един от старейшините си. Човек, който знаеше не само 
какъв трябва да е пътят, по който трябва да тръгнем като държава. Той знаеше 
и как да вървим по него.

• • •

Инж. Георги Григоров

НЕУГАСВАЩ МАЯК

Александър Лилов се пренесе във вечността.
Разделихме се с един светъл ум, достоен гражданин и 

политик от високо качество.
Той е от нивото на забележителните дейци на соци-

алистическия идеал в България като Димитър Благоев и 
Георги Димитров.

По полет на мисълта, по прозорливост и по изказа на обществените си 
открития е оригинален, равностоен на времето, в което живя, получил между-
народно признание.

Александър Лилов и наследството му остават в бисерната съкровищница 
на социализма, в която са се наредили мъжествени умове на човечеството.

Да си социалист по времето на Александър Лилов е отговорно, но щом си 
до него, не крия това, е и уютно.

Да сплотяваш около себе си най-талантливите мислители, да ги организи-
раш и да им дадеш поле за изява – както в списание „Понеделник“ вече цели 15 
години, е интелектуален и житейски подвиг. Лилов го направи. Красиво.

И ни остави отговора за бъдещето на социализма:
„Бъдещето на социализма е социализмът на бъдещето!“

• • •
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Димитър Георгиев

СТРАТЕГА НИ ЗАВЕЩА

Днес ние чувстваме огромна, смущаваща празнота 
– няма го верния приятел, обичания съпруг, баща, дядо, 
родственик. Няма го другаря. 

Осиротя и България. Няма го сред нас един достоен 
неин син – един велик българин. Няма го мъдрия младежки 

деятел, големия учен, политик и държавник.
Познавам Сашо от началото на шестдесетте години на миналия век. Още 

тогава един мой приятел ми каза: „Ако сме достатъчно умни, до Сашо дено-
нощно трябва да стои стенограф и да записва всяка негова дума. Това ще е го-
лямо богатство за България.“ След рухването на европейския социализъм един 
френски политолог, в уважаван френски вестник, написа (цитирам по памет): 
„Отиде си социализмът, но останаха двама души – Дън Сяопин и Александър 
Лилов. Останалото е работа на историците и на бъдещите поколения.“

Той си отиде от нас, като до последния си дъх се грижеше за другите.
Дълбоко вярвам, че името на Александър Лилов ще остане в българската 

история редом с имената на Димитър Благоев и Георги Димитров.
Дядото остави на българите въпроса: „Що е социализъм и има ли той поч-

ва у нас?“, и своя отговор. Българите го чуха.
Титанът от Лайпциг ни остави разбирането, че ние – българите, сме длъж-

ни да надградим в духовната и в материалната област онова, което други наро-
ди при други условия са градили столетия. Ние, българите, го чухме.

Стратегът ни завеща разбирането, че за да се измъкне България от треса-
вището, в което е затънала сега, й е нужен „нов обществен договор“, който да й 
гарантира безпрекословна справедливост и да постави начело на държавните 
дела политици с ум и с воля да се преборят с нищетата и бедността и в духовна-
та, и в материалната сфера сега, а не в далечното бъдеще. 

Вярвам, че българският народ ще го чуе!
Сбогом , приятелю, и прощавай!

• • •
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1  През 1974–1978 г. авторът е завеждащ сектор „Балкански страни“ в отдел „Външна политика 
и международни връзки“ на ЦК на БКП.

Бойко Димитров
Посланик

ДВА ОТКЪСА ОТ МОИТЕ СПОМЕНИ

През двете години1, последвали отстраняването на 
Теллалов от поста секретар на ЦК, ми се случваше редовно 
да работя с Александър Лилов. Неволно сравнявах качест-
вата им, без да давам предпочитание на единия или на дру-

гия. И двамата бяха ярки, талантливи, интелигентни ръководители, но докато 
в мисълта на Теллалов изпъкваха неговата оригиналност, дори екстравагант-
ност, а в хумора му – саркастичните нотки, мисленето на Лилов се отличаваше 
с уравновесеност, ерудиция и дълбочина, а чувството му за хумор – с мека иро-
ния и самоирония.

Първото ми впечатление от Лилов е от служебна прожекция на филма „Су-
теска“ с Ричард Бъртън в ролята на Йосиф Броз Тито. Трябваше да се прецени 
дали филмът, посветен на драматичен епизод в борбата на югославските парти-
зани срещу хитлеристите по време на Втората световна война, да бъде закупен 
за разпространение в България, за което настояваха от Белград. На мене филмът 
ми се видя посредствен, скучен. Не видях особена вреда от показването му у нас, 
но благоразумно изчаках да чуя мнението на Лилов, и не сгреших. Той категорич-
но се противопостави: във филма в лоша светлина – в битка срещу партизаните 
и в сцени на насилие срещу мирни местни жители – са представени български 
войски от царската армия. Целият филм е прослава на Тито, това може да внуши 
на българския зрител неблагоприятни за Тодор Живков сравнения, като се има 
предвид нескопосаният начин, по който той е показан в един епизод на съветска-
та киноепопея „Освобождение“, която в момента се въртеше по екраните.

Впоследствие имах възможност отблизо да общувам с Лилов, включително 
участвайки в две ръководени от него работни групи. Едната беше събрана, за 
да подготви позиция за преговори по двустранните отношения (първи от дъл-
го време на високо равнище) с делегация на Съюза на югославските комунис-
ти, водена от Добривое Видич – преговори, които съм запомнил с блестящото 
представяне на Лилов. Втората трябваше да разработи концепция за политика-
та на БКП по националния въпрос. От участието в нея в паметта ми се откроява 
реплика на Лилов по повод на идеята за преименуване на българските турци, 
която някой се мъчеше да защити пред него. „В кампанията за смяна на имена 
на помаците през 1970 година се стигна до кръвопролитие. Опитът в много по-
голям мащаб да се направи същият „експеримент“ с българските турци няма 
да ни се размине с малко кръв!“. Във висшия ешелон на БКП обаче все повече 
надделяваха патриотарски илюзии, нямаше кой да се вслуша в гласа на разума, 
и след няколко години се развихри безумието на „възродителния процес“, нане-
съл тежки морални, политически и материални щети на България.
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За мене има нещо символично – и много справедливо – във факта, че десе-
тина години след този епизод именно на Лилов се падна да изнесе пред пленум 
на Централния комитет на БКП доклада, въз основа на който беше осъществен 
драстичният и рискован обрат в държавната политика – отмяната на „възроди-
телния процес“.

Припомням, че след изселническата кампания през лятото на 1989 г., с ко-
ято над 300 хиляди български турци бяха фактически прокудени от страна-
та, България се беше озовала в международна изолация. Нито един влиятелен 
фактор в чужбина, включително сред най-близките съюзници и приятели, не 
приемаше нашите обяснения и аргументи, никой не беше готов да ни подкрепи. 
Международният натиск срещу България рязко се засили. Към есента на 1989 
г. той вече не се свеждаше само до осъдителни декларации, каквито и преди се 
приемаха в рамките на НАТО, Европейската общност и Ислямската конферен-
ция. Сега ставаше дума за санкции – и то не символични, като въздържане от 
размяна на делегации с България, а съвсем реални. САЩ и ЕИО взеха решение 
да спрат държавната финансова и техническа помощ и да прекъснат започна-
лите преговори за нови търговски споразумения, което на практика врътна 
кранчето и за частни кредити и инвестиции.

Във вътрешен план демократичните реформи, обявени след 10 ноември 
1989 г. от новото ръководство на страната, събудиха сред българските турци и 
мюсюлмани масови очаквания, че техните накърнени права ще им бъдат върна-
ти. Нетърпението това да се случи час по-скоро се изля в масови митинги и де-
монстрации под лозунга „Върнете ни имената, искаме си имената!“. В навечерие-
то на Коледа вълната протестиращи от районите със смесено население запълни 
улиците и площадите на София. Протакането по този въпрос криеше сериозен 
риск от сблъсъци, от непредвидима и неудържима ескалация на насилието.

Голямото и трайно значение на взетото и осъществено в края на 1989 г. ре-
шение да се възстановят правата на българските турци и мюсюлмани е в това, 
че благодарение на него в България беше предотвратен етно-религиозен кон-
фликт, подобен на този, който след две години потопи в кръв Югославия. Зас-
лугата за това е на Младенов, Луканов и Лилов, които поеха инициативата, и на 
дейците, които ги подкрепиха в това трудно решение.

През август 1983 г. отидох да честитя на Лилов неговата 50-годишнина. На 
влизане в кабинета му, разположен в ъгъла на втория етаж на Партийния дом, с 
изглед към ларгото и към мавзолея, се подхлъзнах. Той с усмивка ми рече: „Вни-
мавай, паркетът в този кабинет е пословично хлъзгав!“. Имаше предвид колко 
несигурно е положението на дееца, припознат като „втори“ във властта, потен-
циален наследник на „първия“. Издигнатият на този пост по традиция го наста-
няваха във въпросния кабинет – редом със заседателната зала на Политбюро и 
(от другата й страна) с кабинета на генералния секретар. След броени седмици 
Лилов беше изваден от Политбюро и Секретариата, споделяйки съдбата на пре-
дишните обитатели на злополучната стая – Митко Григоров и Борис Велчев.

• • •
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Александър Симов
Журналист

МОДЕРНИЯТ УМ НА ЛЕВИЦАТА

На 20 юли 2013 година от този свят си отиде едно от 
най-големите имена на българската левица в последни-
те 23 години, един много светъл ум, един човек, когото 
хората още приживе бяха нарекли Стратега – Алексан-

дър Лилов. В последните години Лилов не участваше в активната политика, 
беше съсредоточен върху това да напише своя анализ за света на бъдещето, 
да остави след себе си своите теоретични размишления и прозрения. Към тях 
тепърва ще трябва да се връщаме, ако искаме да разберем модерния полити-
чески, обществен и научен хаос.

Смъртта е нещо ужасно – тя ни лишава от най-важните хора, но съще-
временно именно тя ни помага само за миг да оценим живота на един човек и 
да видим следата, която е оставил. Ал. Лилов остави не просто следа, той остави 
пътека, направо магистрала.

Няма да говоря за неговия жизнен път преди 10 ноември 1989 г. За него е пи-
сано, говорено, тепърва още ще се пише. Лилов обаче получи уникалния шанс и 
драматичното проклятие да се озове начело на БСП в първите години на прехода, 
когато цяла България бе пред сложния избор накъде да поеме в напълно про-
менения свят. Не претендирам, че познавам цялото творчество и идеен път на 
Александър Лилов, но сега, на прощаване с него искам да се концентрирам върху 
един момент: върху развитата идея за БСП като за модерна лява партия. Може 
дори да се абстрахираме от БСП, защото разсъжденията му са политически уни-
версални и важат за всяка партия, която припознава себе си като лява.

Идеята на Лилов още в началото на прехода беше БСП да е „модерна лява 
партия“. В годините след това тази формулировка беше много цитирана, ана-
лизирана, иронизирана, незабелязвана или отбелязвана формално. А в нея е 
глобалният поглед на Лилов – човека, който далеч преди всички успя да оце-
ни политическото състояние на левицата в Европа, много преди тя да изпадне 
в идеологическа криза в началото на ХХІ век. Поне 10 години преди това той 
беше наясно, че левицата не трябва да търси и да преоткрива социалдемокра-
тическите си корени, защото социалдемокрацията е изпълнила своята истори-
ческа роля. Неговото настояване беше БСП да търси друг, алтернативен, разли-
чен, модерен ляв поглед, който да я спаси от предстоящата криза на ценности и 
идеи. „Бъдещето на социализма е социализмът на бъдещето“ е другата култова, 
обобщаваща постановка на Лилов.

Не мисля обаче, че той бе разбран в БСП. За БСП в онези години беше 
много по-изгодно ситуационно и бързо да възприеме идеологията на соци-
алдемокрацията, която доминираше в Европа, и по този начин да търси нова 
идентичност, която да преодолее тоталитарните сенки. Само че в това бързо 
решение се криеше драмата на българската левица, която Лилов бе предвидил 
– бързото изместване на социалдемократическите партии вдясно, възприема-
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нето на десните икономически решения като безалтернативни, примиряването 
с глобализацията като с корпоративен, а не световен проект. Всичко това дове-
де до невиждана политическа криза в лявото пространство в Европа и БСП не 
успя да се спаси от нея. Това се случи, защото и БСП, подобно на западните леви 
партии, прие капитализма като последен и окончателен край на развитието.

Лилов никога не се отказа от идеята, че истинската левица, модерната 
лява партия трябва да вижда отвъд капитализма, да се бори за неговото пре-
одоляване, защото само това е нейният идеологически мотор, това я прави 
различна и желана.

БСП обаче беше изпаднала в безвремието и, преди световната криза да 
разтърси целия свят, да говориш в левицата за социализъм изглеждаше арха-
ично, немодерно, остаряло и нелепо. Точно това вкара БСП в идеологически 
капан, от който тя и до днес не може да излезе, защото, когато си въобразиш, че 
идеологията е нещо странично, това разрешава една всепозволеност в полити-
ката и води до срив, до капсулиране, до невъзможност да обхванеш нови хора и 
да ги заплениш с ляв проект.

Спомням си, че в последната година от управлението на Тройната коали-
ция, когато политическите ветрове в света се бяха обърнали, Сергей Станишев 
панически търсеше начин да мотивира членовете на БСП с някакъв нов размах 
на идеите и да отговори на сериозните обвинения, че води дясна политика. Тога-
ва той (не съм наясно дали е чел Лилов, но най-вероятно помагалите му за речта 
са преписвали на едро) обяви повторното завръщане на социализма в програми-
те на БСП: „Отвъд капитализма има по-справедливо и хуманно общество, което 
трябва да бъде изградено с общи усилия. Общество, изградено върху принципи-
те на зачитането на труда и на справедливото разпределение на резултатите от 
него, общество свободно, общество солидарно, общество на равните шансове и 
на равните възможности и така нататък. С други думи – социализъм“, каза пред 
конгреса през 2008 г. Станишев. Което е леко некадърно преписване на основна-
та идея на Лилов, при това твърде напудрена, за да бъде възприета пламенно. Но 
в ония години дори самият аз си въобразих, че все пак БСП се връща към тази 
автентична постановка на Лилов и търси начин да стане „модерна лява партия“. 
Не стана. Не бяха прочели Лилов както трябва. Не го бяха разбрали.

Идеологията не е луксозна дреха, която можеш да сменяш според полити-
ческите ветрове. Не е показност, не са думи, които можеш да напишеш само в 
програмата си, а да управляваш както искаш. Това прецака БСП. Ръководство-
то просто не разбра, че идеологията е основен начин за правене на политика.

Лилов беше един от първите, които се опълчваха срещу политкоректната 
формулировка „преход“, той направо каза: „Досегашният български преход до-
веде до реставрация на капитализма в България. За още по-голямо нещастие на 
българския народ бе реставрирана ранната криминална форма на капиталис-
тическо натрупване.“

Това е драмата на цяла България. Че вместо бъдеще получи най-отврати-
телното минало.

БСП също се бе „реставрирала“, вместо да открие по-различен път към 
бъдещето.
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Именно това разбиране доведе Лилов – като безспорен патриарх на левите 
идеи, дотам, заедно с Янаки Стоилов и още група съмишленици да създадат 
Лявото крило в БСП.

Аз много харесвам книгата на Лилов „Диалогът на цивилизациите“. Това 
е страхотен труд, амбициозен. В него има една младежка дързост, съчетана с 
мъдрост, и Лилов показва, че е поне с две класи над Самюел Хънтингтън, авто-
ра на „Сблъсъкът на цивилизациите“. Хънтингтън по едно време беше обещал, 
че ще дойде в България специално да дебатират по темата, но преклонната му 
възраст го спря, а по-късно той почина. И до днес съжалявам, че не дойде. Ис-
ках да видя този спор, защото той е ключов за бъдещето на света, на цивилиза-
цията и на всичко останало.

Има такива хора като Лилов – световни, отдадени и мъдри. Жалко е, че 
ги губим. Но светът има щастието, че те поне за малко са били тук и са оста-
вили своите идеи. Заради това е нелепо да се концентрираме върху преход-
ността на човека.

Идеите остават непреходни.
Те правят хората безсмъртни.

• • •
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1968 г.
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Поех ангажимент да напиша отзив за книгата 
„Преходът“ още докато Александър Лилов беше 

жив*. Вземайки я тогава в ръце, си помислих, че е 
време може би вече да напише спомени. Смятах, че 
човек като него, който е бил по върховете на голяма-
та политика в две различни епохи и в прехода от ед-
ната към другата, би могъл да разкаже изключително 
интересни неща, което друг не би могъл да направи.

Като се зачетох в книгата обаче, разбрах, че тя 
всъщност ще замести спомените благодарение на 
своята необичайна композиция и съдържание. Нео-
бичайна, защото обикновено спомените са обърнати 

към миналото, те възпроизвеждат някаква вече станала емпирична реалност, 
докато този труд говори за миналото, говори и за настоящето, говори и за бъ-
дещето, така че във всеки един момент възприятието и на миналото, и на насто-
ящето е през призмата на визията на бъдещето. Много сполучливо за корицата 
на книгата е използвана картината „Вярата“ на Светлин Русев. Лице, през което 
минават светкавици, но човекът смирено е събрал ръцете си пред него в раз-
мишления. Лице измъчено, благородно, мислещо и вярващо. Човекът, който 
във времената, когато всичко изглежда загубено и светът е тръгнал в съвсем 
друга посока, когато са се разпаднали основите на гигантската сграда на соци-
ализма, изглеждали преди това вечни, неизменни, устойчиви, продължава да 
вярва и да вдъхва тази вяра на другите. Продължава да бъде убеден, че това, 
в което са вярвали и което са строили преди това стотици милиони хора, не е 
било напразно, не е било илюзия, има своето ново бъдеще.

Като стил на мислене Лилов очевидно не е човек на чистото описание на 
фактите, на заравянето в конкретността, а на интерпретацията и на обобщени-
ята. Той гледа на фактите от миналото не просто като очевидец, като участник в 
събитията, а като изследовател и стратегически мислещ човек. Те са възприети 
и интерпретирани в рамките на виждането за една глобална тенденция. Дори 
събития и факти от миналото, които изглеждат много далеч от днешния ден, 

БЪЛГАРСКИЯТ ПРЕХОД И РОЛЯТА НА 
ЛИЧНОСТТА В ИСТОРИЯТА

Член-кор. проф. Васил Проданов

* Лилов, Александър. Преходът. С., Български писател, 2012.
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за него са част от съответно интерпретирания от него исторически процес на 
движение в определена посока. Не е случайно прозвището му – Стратега. То не 
е формално заради позицията му на ръководител на център за стратегически 
изследвания. Такива центрове има немалко по света, но техните ръководители 
не получават тази характеристика. Той гледа на всички събития в контекста на 
един глобален исторически процес към по-добро бъдеще, неизбежното бъдеще 
на социализма, и в този смисъл във всеки момент е извън конкретната конюнк-
тура, издига се над нея, откривайки нейния смисъл отвъд непосредствената 
реалност.

В това се убеждаваме дори като погледнем структурата на книгата. Тя е 
много разнообразна, с твърде различни по характера си части. Започва с го-
ляма студия, разсъждаваща защо претърпя крах съветският модел на социа-
лизма (тези идеи са резюмирани в негов доклад на международен симпозиум 
в Пекин), продължава с четири интервюта с един от най-известните и прин-
ципни български историци днес – проф. Искра Баева, минава през анализа на 
Александър Лилов на Кръглата маса в началото на прехода към капитализъм и 
завършва с приложение на архивни документи като Манифеста за демократи-
чен социализъм, споразуменията на Кръглата маса, речи на Лилов от далечната 
вече 1990 г. Това съдържание не е случайно. С него е начертана посоката на 
прехода. През всички части минава една „червена нишка“ – историята така се 
сложи, че в България се извърши реставрация на капитализма и всичко може 
да бъде разбрано само ако го видим в рамките не просто на наличните истори-
чески факти и архиви, а чрез съответната философия на историята с нейните 
закономерности и посока на развитие, независимо от неизбежни и трагични 
връщания назад.

Цялото съчинение очевидно е замислено като лична и историческа рав-
носметка, която да обобщи всичко, с което Лилов остава в историята на прехо-
да.  В нея обединяваща роля по отношение на събраната информация играе не 
философ, социолог, политолог, а историк. Това е Искра Баева, която е автор на 
въвеждащата биографична студия, посветена на Лилов, и в четири подробни 
разговора в качеството си на историк се опитва да извлече всичко възможно 
от него като пряк участник в събитията в страната в продължение на много 
десетилетия. Преди това тя има такива биографични описания на други двама 
политици от времето на социализма – Тодор Живков и Людмила Живкова, но с 
тях тя няма възможност да общува директно и пише на основата на архивните 
документи, докато при Лилов обектът й на изследване може да допълни архив-
ните документи със своя разказ и тя подробно задава своите въпроси. При това 
следва да имаме предвид особеностите на изследванията на социализма и на 
политиците, свързани с БСП, в нашата историография през последните повече 
от две десетилетия. В началото на промените лидерът на тогавашната опози-
ция Желю Желев в отговор на предложението да се „затворят страниците на 
историята“ заяви, че тя трябва „първо да се прочете“. „Прочитането“ обаче на 
практика се превърна в гигантско пренаписване, манипулация и изопачавания, 
чрез които да се сатанизира миналото, за да може по-лесно и незабележимо 
да се преглътне ужасът на настоящето, свързан с разграбването на огромна-
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та общонародна собственост, създадена от социализма. Започнаха да я „четат“ 
така, както дяволът чете евангелието. Историята на социализма се превърна в 
най-голямото бойно поле в обществените и хуманитарните науки у нас и там 
се формираха нови идентичности, идеологически и геополитически ориента-
ции. Искра Баева не е скучен изследовател на архиви, тя е боец на това бойно 
поле на интерпретациите на миналото, а оттук и на настоящето и бъдещето. 
Малка и крехка физически, тя носи у себе си устойчивост и боен дух и във 
времената на антикомунистическа вълна и изстъпления, повлякла голяма част 
от интелигенцията и историците у нас, тя запази своята вяра и своята позиция. 
Новите антикомунистически и неолиберални идеологически апарати, предста-
вяни от многобройни финансирани отвън тинк танкове и фондации, имат за 
цел изцяло дискредитиране и на историята на социализма, и на настоящето 
на социалистическата партия. Специално създадени със съответни политиче-
ски  и идеологически цели частни институти от рода на Института за близкото 
минало започнаха да бълват алтернативни възприятия на този период. Искра 
Баева е най-ярката фигура сред малката група историци, които не успяха да 
ги купят с грантове, нито да ги уплашат със заклеймявания, за да деформират 
историята. Тя не се включи в нейното пренаписване и манипулация. Затова мо-
жем да кажем, че тя най-адекватно участва в процеса на събиране на данни и 
информация за това, което е бил, което е правил и върху което е размишлявал 
Стратега.

Баева има пред себе си необичаен обект на изследване, различен от всич-
ки предходни. Първо, участник в събитията по върховете на политиката в две 
различни епохи. Второ, човек, играещ ключова роля в прехода от едната към 
другата епоха. Трето, своеобразно съчетание на политик и интелектуалец, на 
организатор и идеолог, типично за левите партии, в които каузата, програмата, 
дългосрочната визия за посоката на развитие на историческия процес са особе-
но важни. Неслучайно дори след като напуска поста на партиен лидер още през 
1991 г., той продължава да оказва въздействие още две десетилетия, защото е 
носител на една друга власт – интелектуална и идеологическа, която е изключи-
телно важна за обединението на голяма маса от хора около левицата като кауза 
в тежките времена на капиталистическия преход. Четвърто, Искра Баева има 
пред себе си исторически обект, когото можеш да изследваш не само архивно, 
а и непосредствено, разпитвайки го за едни или други важни събития. И се 
справя добре със задачата да изгради образа на движението през две епохи през 
призмата на една представителна биография – на човек, който винаги е принад-
лежал и на политиката, и на науката и чийто жизнен път е движение от партиен 
лидер към ръководител на научен институт при социализма и отново от пар-
тиен лидер към директор на научно звено при реставрацията на капитализма. 
След като тласка БСП програмно в съответния политически атрактор, като гла-
вен редактор на списание „Понеделник“ и автор на фундаменталните изследва-
ния „Диалогът на цивилизациите“ и трилогията „Информационната епоха“ той 
ще създаде идеологически и интелектуален инструмент, който е много важен 
за оцеляването на тази партия при наличието на десетките финансирани със 
стотици милиони долари частни неолиберални, прокапиталистически и анти-
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комунистически НПО-та и тинк танкове, чиято задача е да наложат тотална 
прокапиталистическа и неолиберална идейна хегемония в масовото съзнание и 
да избутат левицата в периферията на обществения и политическия живот.

Обобщаващата студия на Лилов „Защо претърпя крах съветският модел 
на социализма“ има за цел да се опита да обхване целия комплекс от причини 
и предпоставки за станалото, да отчете сложността на историческия процес, 
на своеобразното съчетаване в него на обективни предпоставки и субективни 
участници, които предопределят какво ще стане и накъде ще се върви. В нея 
ще открием обобщени идеи, които в една или друга степен пронизват не само 
основните му книги през последните години, а и всички текстове на това по-
следно негово съчинение, особено разговорите с Искра Баева.

Първата от тези идеи е, че живеем в нова историческа епоха, която той 
характеризира, следвайки Даниел Бел, Алвин Тофлър, Питър Дракър, като 
„световен преход от индустриалната в информационна епоха“. В нейното опи-
сание той е по-близко в някои отношения до Даниел Бел, отколкото до Ленин и 
Маркс. Това е нещо, по което си заслужава да се дискутира, тъй като има клю-
чово значение, още повече че Лилов намесва и името на Имануел Уолърстейн 
– автора на теорията на световните системи, който очаква крах на съществува-
щата капиталистическа система през следващите десетилетия. 

Втората идея е за перестройката като израз на необходимост от промени 
в социализма, проявила се и в СССР, и в Китай, но реализирана адекватно в 
Китай и неадекватно в СССР, където доведе до разпад на системата и реставра-
ция на капитализма. Разпадането на държавния социализъм от съветски тип е 
ключова част от целия исторически процес на ХХ век, свързана с прехода от ка-
питализма в индустриалната към капитализма на постиндустриалната епоха.

Третата идея е за невъзможността да бъде запазен социализмът в Бълга-
рия при рухването му геополитически и на първо място в СССР. Това е траги-
чен исторически факт и в последните си работи Лилов категорично го оценява 
не като „преход към демокрация и пазарна икономика“, каквато е предходната 
либерална идеологема, а като „реставрация на капитализма“.

Четвъртата идея е свързана със социално-икономическата оценка на ста-
налото през последните 23 години. Извършва се капиталистическа реставрация, 
която „потопи народа в страхотен социален упадък“. Основна причина за това 
е липсата на стратегия за социално-икономическа промяна, което води вместо 
до реформа на икономиката до нейното разграбване и разорение. Към това се 
добавят и острата и продължителна политическа конфронтация, на влизането 
на много посредствености, на „политически брак“ в управлението и политика-
та, което отваря вратите за криминална революция в икономиката. „Дълбоко 
съм убеден, че преходът можеше да не бъде така деградиращ за България, ако 
начело на държавата стояха по-способни хора“, казва Лилов. Много важно зна-
чение има и антикомунистическата и неолиберална заслепеност на десницата 
– основния субект на реставрацията на капитализма. Тя игра водеща роля в 
прехвърлянето в частни ръце и в разграбването на индустриалната собстве-
ност, а преди това и при унищожаването на най-доброто селско стопанство в 
СИВ. В началото на промените в България антикомунистите превръщат в кли-
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ше идеологемата на Карл Попър за „утопичното социално инженерство“ като 
философски инструмент за заклеймяване на предходния социализъм. Факт е 
обаче, че ако приложим този инструмент към стореното от тях, ще видим, че 
антикомунистическото и неолибералното социално инженерство при рестав-
рацията на капитализма в България беше неизмеримо по-страшно и имаше ка-
тастрофални следствия за нея.

Петата идея е за съдбата на съвременния капитализъм. За Лилов рухва-
нето на източноевропейския социализъм „видимо оголва историческата из-
черпаност на капитализма“. Кризата след 2008 г. е израз на тази тенденция. 
Светът се намира в ситуация на технологическа, екологическа, социална, гео-
политическа, интелектуална промяна, капитализмът става все по-кризисен, все 
по-нестабилен, което тепърва ще изисква големи фигури на „реформатори“ в 
задаващата се бифуркация на глобалната капиталистическа система.

И финалната идея е за бъдещето на социализма. Лилов открива признаци 
на „възраждане на интереса към социализма“ в световен план. Като цяло обаче 
при разбирането на бъдещето смята, че трябва „да се разделим с категориите на 
лявото мислене от индустриалната епоха“, които „не работят в информацион-
ната епоха“. Предлага визия за бъдещето, включваща няколко важни момента.

Първо. Той не говори за комунизъм, отказва се от формулата на Маркс от 
„Критика на Готската програма“ за комунизма като най-висш стадий на бъдещото 
общество. Заменя го с понятието за „информационен социализъм“, имайки пред-
вид ключовата роля на информацията, на знанието в общественото развитие.

Второ. Отказва се и от типичната за съветския модел на социализма идея 
за „изграждането на социализма“, защото смята, че това ще бъде естественоис-
торическо движение, „преминаване към социализъм“. В този процес водещи са 
„нооразвитието, конвергенцията, прогресивната приемственост на историята, 
а не разрушението“.

Трето. Очаква развитието на множество разнообразни модели на социа-
лизма през ХХІ век (каквито между прочем имаме и през ХХ век) в зависимост 
от различните етапи на развитие и от специфичните особености на отделните 
общества.

Четвърто. Предвижда дълъг преходен период на конвергенция между ка-
питалистическо и социалистическо, на различни съчетания и дава примери от 
Китай, Виетнам, Латинска Америка.

Това са все идеи, които заслужават дискусия, оспорване, допълване, раз-
витие.

„Преходът“ е книга, която ни кара отново да се върнем към въпроса за роля-
та на личността в историята – една класическа тема на марксистката философия 
на историята. Какво е отношението между личността и обстоятелствата в исто-
рическия процес? Самият Лилов непрекъснато се спира на това, когато мисли за 
съдбата на социализма. И неговият отговор на този въпрос в разни контексти е 
недвусмислен. Социализмът се е нуждаел от промяна, перестройката е била ис-
торически необходима, но начинът, по който тя се реализира от Горбачов, доведе 
до катастрофа на социализма. Една обективна историческа тенденция ще се ре-
ализира по един начин – с огромен успех в Китай от Дън Сяопин, и по коренно 
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противоположен начин в СССР от Горбачов. И това е така – факт е например, че 
обективно и на предходни етапи е имало тежки кризисни ситуации в развитие-
то на социализма, много по-тежки дори (да си спомним само Втората световна 
война), но системата оцелява, благодарение на решенията на тези, които стоят 
начело. А Горбачов доведе до нейното унищожаване. Както в оцеляването и раз-
витието на една система, така и в нейното унищожаване в периода на преход, в 
ситуацията на криза ролята на личността се оказва  фундаментално важна.

Необичайното за тази книга – както вече отбелязахме – е, че тя не е просто 
академичен анализ на българския преход, а изследване, в което изследователят 
е ключов участник в най-важния етап от този процес. Ако се върнем към един 
от знаменитите тезиси на Маркс, можем да кажем, че Лилов не само обяснява 
света, но и активно е участвал в неговата промяна. Това, което отличава нашия 
преход, е, че за разлика от руския ставащото в България – една малка и сил-
но зависима от процесите в световната система страна, в най-висока степен е 
обусловено от външни и независими от нас процеси. В същото време как ще се 
тръгне към неизбежната поради разпада на СССР реставрация на капитализма 
в Източна Европа зависи от хората, които стоят начело. Тук именно можем да 
видим и ролята и мястото на Лилов като участник и теоретик в българския 
преход. Това не е обикновеното участие на милиони други хора, това безспорно 
е участие, което не бих се сдържал и ще нарека „историческо“. Защото какво е 
„историческата личност“ – това е човек с особено голямо значение за посоката, 
в която е тръгнал някакъв по-голям исторически процес.

За да си обясним защо е така, следва да имаме предвид ролята и мястото на 
Ал. Лилов в строго определен период от това движение на историята – от декем-
ври 1989 г., когато подготвя Декемврийския пленум, отменящ „възродителния 
процес“, насочва преговорите на Кръглата маса, създава след това Манифеста 
за демократичен социализъм, до 1994 г., когато се приема подготвената от ръко-
водения от него екип нова програма на БСП. Това е времето на рязко увеличена 
нестабилност, на висока кризисност на предходната социалистиче ска система 
в България в контекста на разпада на световния социализъм, на радикалните 
геополитически промени. Добре известно е, че в една силно не стабилна,  кри-
зисна, неравновесна система малки въздействия водят до огромни следствия. 
Тя се намира в състояние на бифуркация и от него може да тръгне в съвсем раз-
лични посоки. Зависи накъде ще бъде тласната от отделни фигури или от групи 
хора, заемащи стратегически важни позиции. След това вече влиза в определен 
атрактор-“коловоз“ и ролята на отделната личност, дори когато е начело, вече 
не е толкова голяма, започват да действат други закономерности. Такава е си-
туацията именно на бифуркация в края на 1989 и следващите няколко години 
в БКП и после в БСП. Това е времето, когато тя ще се превърне в нова партия, 
и от този, който се е озовал начело в този момент, зависи дали ще оцелее, или 
ще изчезне от историческата сцена, дали ще се запази, или ще изчезне основни-
ят вътрешнополитически субект на българското развитие. В голямата част от 
бившите социалистически страни партиите или се разпаднаха като картонени 
кули, или се разцепиха и маргинализираха. У нас това не се случи. Бившата 
комунистическа партия не само спечели първите избори, тя се запази като ос-
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новната и най-значима политическа сила през следващия четвърт век. Нещо 
повече, в началния период на промяната, когато Лилов застана начело, тя про-
дължи да привлича към себе си нови хора. През май 1990 г. тя ще достигне своя 
исторически максимум и на многохиляден митинг той лично ще връчи партиен 
билет на милионния й член. В „Преходът“ ще открием множество факти, кои-
то ни описват този процес. Ще обърна внимание на това, което според мен е 
особено важно и може да бъде извлечено от текста за българския преход. То 
може да бъде обяснено чрез две сравнения на поведението и съдбата на основ-
ни участници в събитията в края на 80-те и през 90-те години на ХХ век.

Първото сравнение е между двете основни фигури в решаващия период на 
българския преход, излъчени от българската левица и от българската десница, 
получили прозвища, които в най-висока степен характеризират техния полити-
чески стил, поведението им, резултатите от действията им. Отляво това е фигу-
рата на Стратега – Александър Лилов, отдясно е фигурата на Командира – Иван 
Костов. Двамата се различават в много отношения коренно един от друг, което 
се вижда и от прозвищата им. Стратега е човек на историческия компромис, на 
конвергенцията на различията, на толерантността и интелектуалната широта, 
което е свързано с умението му да се издига над обстоятелствата в момента 
и да гледа нещата в перспектива. Това е интелектуалецът, който се опитва да 
влияе чрез идеите и не залага на силата. Това има значение за неговата партия, 
която оцелява и се запазва като най-силния политически субект в ужасяващите 
обстоятелства на реставрация на капитализма, тотално обругаване на предход-
ния период, пещерен антикомунизъм, уволнения и заклеймяване на десетки 
хиляди нейни членове. Обратно, Командира е човек на авторитарната органи-
зация на колективно единство, на подчинението на хората чрез организацията 
и властта, а не чрез идеите. Той извършва своето тъмно дело по реставрацията 
на капитализма и слиза от историческата сцена, довеждайки до разпад пред-
ходната десница.

Другото сравнение, което бихме могли да направим, е между двете основ-
ни фигури в началото на промяната на БКП в БСП. В това време, решаващо за 
оцеляването на бившата комунистическа партия, която можеше да бъде затру-
пана под развалините на разпадащата се социалистическа система, в нея ще се 
формират две основни стратегии – стратегията Лилов за модерна лява партия 
и стратегията Луканов за социалдемократическа партия. Това са проектите за 
посоката на развитие на двамата основни политици, през които минава бифур-
кационната точка от социализма към капитализма в условията на геополити-
чески, геоикономически и идеологически разпад на предходната социалисти-
ческа система. И единият, и другият са политици с дълъг опит от времето на 
социализма – единият в идеологията и в научната работа, другият в стопанска-
та дейност и в политиката. В какво се състои стратегията Луканов, който като 
психика, опит и характерологически особености е коренно различен от Лилов? 
Ако Лилов е политикът интелектуалец, който не само действа, а и обяснява 
процесите, Луканов е типичният политик и стопански деец. Ако Лилов вижда 
по-добре в бъдещето, Луканов вижда по-добре в настоящето. Единият разбира 
повече от тенденциите, другият от съотношението на силите в момента. Ли-
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лов е повече политически идеалист, Луканов – политически реалист. Първи-
ят разбира от създаването и използването на интелектуален капитал, вторият 
– от създаването и използването на икономически ресурси. Единият е повече 
идеолог, другият е повече практик. Луканов превъзхожда Лилов във виждане-
то на детайлите, в организацията на хора, в административния опит, в бърза-
та реакция на ситуациите. Той се интересува от нещата тук и сега. Неговата 
стратегия отчита катастрофалния разпад на бившата социалистическа система 
и той действа като чист прагматик. Поведението му в новата ситуация следва 
линията на безусловно отхвърляне на миналото, отказ от марксистко-ленин-
ските идеи, арест и хвърляне на цялата вина и отговорност върху „Живков и 
неговото обкръжение“ и създаване на съвсем нова партия или разделяне на 
съществуващата на две части. Същественото е новата партия да приеме като 
цяло безусловно основните постулати на западноевропейската социалдемокра-
ция и така да получи легитимация от нея. Подобна е всъщност стратегията на 
много други бивши комунистически партии в Източна Европа. Намиращото се 
под неговото влияние ОСД ще продължава да настоява на тази стратегия чак 
до края на 90-те години. Опитът на другите бивши комунистически партии в 
Източна Европа обаче сочи, че тоталното скъсване с миналото и приемането на 
външен, чужд готов политически модел не носи големи успехи и тези партии 
бързо се маргинализират, разпадат се, изчезват.

В какво се състои стратегията Лилов, която се оказва решаваща в ситу-
ацията на бифуркация на социалната система? Тя отчита геополитическата 
промяна, вижда необходимостта от нова легитимация на БСП в новия геопо-
литически контекст,  нуждата от приемане на основни идеи на европейския со-
циализъм. Същевременно тя включва и:

(а) критичен анализ и приемане на всичко положително от предходни-
те периоди, оценката им исторически в съответния контекст, приемственост, 
свързване на миналото с настоящето, а не простото му отхвърляне, не тотално-
то му отрицание;

(б) неприемане на антикомунистическия език и стоящите зад него интер-
претации на предходния период като „комунизъм“ или като „тоталитаризъм“, 
тъй като те водят до тоталното му отрицание, отхвърляне и на характеризира-
нето му като „държавен капитализъм“, правено в началото на 90-те години от 
идейното движение АСО, и придържане към дискурса и концептуалното про-
странство, задавано от понятието „държавен социализъм“ или „социализъм от 
съветски тип“;

(в) свързване на миналото и настоящето със съответното бъдеще, в което 

Самата БСП като трансформация на БКП в модерна лява социа-
листическа партия е новият ляв проект в създаването на българска-
та демократична политическа система в годините на прехода. Това 
е успешен експеримент в българския преход. Той трябва да се усъвър-
шенства, би било голяма глупост да се отказваме от него.
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продължава да стои като крайна цел движението отвъд капитализма – нещо, на 
което Лилов ще посвети множество изследвания и ще го характеризира като 
„информационен социализъм“ или „постиндустриален социализъм“;

(г) отчитане на особеностите на българската ситуация, на националната 
специфика, на това, че докато западноевропейските социалдемократически 
партии са се утвърждавали като активни сили в процеси на ограничаване на 
капитализма, на изграждане на социална държава, на национализация, БСП 
трябва да действа в алтернативна ситуация на реставрация на капитализма, 
каквато западноевропейските социалдемократи никога не са преживявали;

(д) много важно е въвеждането на дискурса на „модерна лява партия“ 
– идеята, че БСП е не каква да е, а лявата партия, й дава възможност не само 
да заеме ключово място в политическото пространство, а и да избута разно-
родния по състав Съюз на демократичните сили в началото на 90-те години в 
противоположната ниша на това пространство, където той ще се опита да се 
реализира като дясна и като десни формации.

Второто основно различие между Лилов и Луканов, които играят ключова 
роля на решаващия етап на промяната на системата, идва от разпределението на 
техните роли. Лилов поема преди всичко създаването и реализацията за страте-
гия за политическа промяна на БСП и на страната, докато Луканов, съобразно с 
предходния си опит и реализация, поема функциите на човека, който трябва да 
зададе посоката на икономическата промяна. Единият става лидер на партията, 
другият – министър-председател. В много контексти в книгата ще открием кон-
статацията, че докато политическият преход на БКП към БСП в условията на 
либерална демокрация и реставрация на капитализма с всички проблеми, греш-
ки и драми повече или по-малко я съхрани като основна политическа партия 
в съвсем нови условия и реализира успешна смяна на политическата система, 
стратегията на икономическа промяна се оказа катастрофална. Много са причи-
ните за това. На първо място, икономическата промяна идва след политическа-
та, за разлика например от много по-успешната стратегия на реформи в Китай, 
където е обратното. Луканов като министър-председател действа реактивно на 
обстоятелствата, но сам няма ресурса да гради икономическа стратегия. Бъл-
гарските икономисти също не успяват да я предложат. Нещо повече, през 1990 
г. в основните икономически университети ще се откажат от политическата 
икономия като научна дисциплина, ще приемат наготово американизирания 
либерален икономикс и това ще стане основа на преподаването на икономи-
чески знания. Това ще тласне Луканов към търсене на външна помощ от страна 
на експерти от САЩ, които заедно с наши икономисти ще създадат известната 
програма Ран–Ът. Тази програма така и няма да се реализира, тъй като Луканов 
неочаквано, без каквото и да е уведомяване или съгласуване с ръководството на 
своята партия, ще подаде оставка като министър-председател. Преди това обаче 
ще е направил нещо, което го няма в каквато и да е програма, за което не инфор-
мира ръководството на партията и дори не е получил подкрепа в Министерския 
съвет, където внася предложението си за мораториум върху външния дълг. Ос-
новната част от изказалите се на заседанието министри са против, но въпреки 
това той го въвежда и това ще се окаже една от важните икономически грешки 
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в началото на прехода. Такива грешки ще бъдат и разрушаването на основни 
контролни системи като Комитета за държавен и народен контрол и на режим-
ните офицери в стратегическите предприятия, закриването на Министерството 
на външната търговия в момента, когато то е необходимо повече от всякога по-
ради разпада на предходната геоикономическа система, в която сме включени. 
В крайна сметка след престъпните и безотговорни действия на няколко десни 
правителства – на Филип Димитров по ликвидацията на селското стопанство, 
на Иван Костов по варварската и корумпирана разпродажба и ликвидация на 
гигантската индустрия, на Симеон Сакскобургготски по раздаването на елек-
троразпределителните дружества и телекомуникациите – имаме протеклата 
икономическа катастрофа в процеса на първоначално натрупване на капитала. 
Жан Виденов ще се опита да реализира икономическа стратегия чрез масова 
приватизация с надеждата, че така ще се запази някаква форма на колективност 
на собствеността и на справедливост, но е свален от власт.

Политическата стратегия за оцеляването на бившата комунистическа пар-
тия като жизнеспособен политически субект успява, но икономическата стра-
тегия – катастрофира.

Александър Лилов беше последният голям политик, интелектуалец и учен 
в тази партия, чиито основи са поставени пак от голям политик и интелектуа-
лец – Димитър Благоев, и от неговите сподвижници. Нейната съдба оттук на-
татък зависи от множество фактори. Немаловажен сред тях е факторът поли-
тици лидери и едновременно интелектуалци, които тя със сигурност ще успее 
да привлече, да използва и да подкрепя. Защото те носят високо идеята за пар-
тията като кауза, свързана с движението на историческия процес, като имаща 
дългосрочна визия, имаща програма, светоглед и морал, които да обединяват 
около себе си голям брой хора. Защото те са в състояние да защитават идеята, 
че освен ситуативни интереси и средства за тяхното постигане съществуват и 
дългосрочни цели и идеали, с които тези интереси и цели непрекъснато трябва 
да се съизмерват. Близо 130 години това е била партия не само на настоящето, 
тя е имала своите основания в тенденции на бъдещето. Успявала е да го прави, 
защото е имала сред своите лидери ярки интелектуалци, чрез които е могла да 
вижда надалеч и да бъде не просто политическа организация, а да осъществява 
духовно лидерство, да задава големи визии и големи проекти. Без тях и най-
силната лява партия ще деградира до клиентелистка група от конюнктурни 
политици и лесно ще отиде в историята. Затова дано тази книга не само да се 
прочете, но и да се разбере както трябва от повече хора.

Формиране на левицата на бъдещото информационно общество 
– така виждам мисията на сегашните млади поколения в БСП. Само 
след няколко години това, което днес става в българската полити-
ка, ще бъде оценявано като ретроградно и недопустимо в политика-
та на всеки член на Европейския съюз.
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Естетиката е наука, на която разноезичието (как-
то е изобщо в хуманитаристиката) е твърде при-

също. Терминологията не е уточнена и често в един 
термин се влагат различни съдържания, а това съз-
дава трудности в общуването и се налага постоянно 
да се правят уточнения, да се изясняват значенията, 
да се търсят нови и нови формулировки. Това дава 
основание да се смята, че естетиката и философията 
изобщо не са точни науки – дори се поставя под съм-
нение дали изобщо са науки.

Основанията за разноезичието са в самата при-
рода на изследвания предмет на науката – изкуството 

и културата. Предметът на изследване постоянно придава на науката нови ка-
чества и внася нови значения в понятията и в терминологията, които науката 
използва, за да го изучи и обясни. Всяка нова епоха създава ново изкуство, кое-
то, макар да произхожда от традицията и да я продължава и развива, отразява 
и изразява нов обществен свят, нова духовна реалност, нов тип човек и обще-
ство. Налага се нов подход и са потребни нови думи, за да формулират идеите, 
които изкуството вече е изразило и формулирало. Новата епоха не задълбочава 
толкова знанията за изкуството, както е при предмета на т.нар. точни науки. 
Защото не толкова знанието за изкуството се променя и обогатява, колкото се 
изучава ново изку ство, нова културна реалност, каквато преди не е съществу-
вала.

За разлика от другите науки естетиката не само описва, коментира, из-
следва и обяснява изкуството, но и го тълкува и оценява. Не изобщо, а съ-
образно с времето и обстоятелствата, в които то се е създавало, и съобразно 
с обществения опит, ползван от новия изследовател. Всяко време не просто 
създава свое изкуство, но и променя разбирането си за него, както и начините 
и критериите, с които го описва и оценява. Това, разбира се, не означава, че 
създаваната от една епоха методология трябва непременно да бъде отхвърля-
на и заменяна с друга, понеже е „остаряла“ и „ненужна“, както смятат някои 
„революционери“ в изкуството и естетиката. Нищо подобно, методологиите 
не остаряват и могат да се прилагат и тогава, когато вече е отминало времето 

ПОНЯТИЯ И КАТЕГОРИИ В ЕСТЕТИКАТА. 
ПРОБЛЕМЪТ ЗА ОПИСАНИЕТО, 
ИЗУЧАВАНЕТО И ДЕФИНИРАНЕТО ИМ
Вариации върху теми в трудовете по 
естетика на Александър Лилов

Панко Анчев
Литературен критик и историк
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на тяхното създаване. Въпросът е обаче това да става внимателно и с отчита-
не на особеностите на по-късното или по-ранното общество, на идеологиите 
и обществените учения тогава. Никоя епоха не е еднородна, но всяка изразява 
някакъв общ кръг от идеи, които доминират в нея и около които се формира 
нейната „надстройка“ (по терминологията на К. Маркс), т.е. изкуството и не-
говите създатели, носители, анализатори и ценители.

Някогашните и днешните отрицатели на естетиката поставят под съмне-
ние дали изобщо е възможно изучаването на изкуството и изграждането на на-
учна теория за него. Самата наука за изкуствата се заразява от комплекс за ма-
лоценност. Да изучаваш изкуството, означава да го рационализираш, да сведеш 
цялата му емоционална, духовна и мисловна енергия до конкретни понятия, да 
обобщиш тези понятия и носените от тях значения в стройна теза, концепция 
или теория, която да изрази с друг език изразеното вече от самото изкуство. 
Т.е. да го превърнеш в проблем, който може да бъде описан и след това изучен 
във всички аспекти, в които се проявява. Формулировката на проблема и изу-
чаването му не означава преразказ на вече казаното от твореца и творците, а 
„превод“ на езика на науката на съдържащото се в него. Езикът на науката е 
език рационален, в който най-важните значещи думи са термини, чието съдър-
жание е общоприето и разбираемо поне за принадлежащите към тази наука. 
Значението на термините, понятията и категориите се установява с негласна 
„конвенция“ и всяко изменение в „споразумението“ трябва да бъде предвари-
телно уточнявано и възприемано като уместно. Без такова съгласие не може да 
има диалог и научни истини.

Изкуството е художествено познание на реалността. Изучаването на из-
куството е нейно „вторично“ познание и е вече рационално, проблематизира-
що и постигано  чрез средствата и езика на науката. В този смисъл то не е за-
творено, не е насочено само към специфичните особености на своя предмет, а 
непременно навлиза в пораждащите го обществена среда, историческо време, 
национални традиции, обществено съзнание и в идеите, които то ражда и ко-
ито го пораждат. Очевидно е, че науката естетика не е в състояние да го гледа 
под микроскоп или с някакви специални механични средства да го уголемява, 
да го разтваря или да го облъчва. Необходими са специфична научна методо-
логия, усет, вкус, разбиране, богата специализирана и обща култура, познаване 
на фактологията и изобщо на предмета на изследване. Разбира се, никоя наука 
не е затворена в себе си и не е изолирана от другите. Ако беше така, никога 
нямаше да можем да постигаме пълноценно знание и прилагането му в прак-
тиката. В естетиката и в науките за отделните изкуства е още по-наложително 
да си едновременно „тесен“ познавач и с огромна култура, позволяваща да се 
ориентираш в различните изкуства, а също и в обществената история, фило-
софията, социологията, психологията и др. Изключено е да си „специалист по 
естетика“ и да не си вещ във всичките тези области на знанието. Подчертавам 
това не „по принцип“, а защото искам да наблегна, че естетиката и науките за 
изкуствата са познание за живота и реалността, но познание опосредовано, 
вторично, осъществено чрез познанието, до което е достигнал даден автор или 
националното изкуство. Самата наука вече става по този начин „изкуство“, а 
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ученият – творец.
Изкуството е особен обществен феномен, събиращ в себе си цялата ин-

формация за обществото и човека, за ставащото в историята. То е най-досто-
верният свидетел на времето. В него и чрез него се изразяват и най-незабележи-
мите и все още неосъзнати изменения в обществената система, в поведението 
и обществената природа на човешката личност. Когато изучаваме изкуството, 
ние изучаваме обществото, историята, народа, нацията, личността, политиче-
ската система, икономиката, психологията. С една дума: всичко!

Ако така разбираме социалния произход и социалната роля на социалния 
феномен „изкуство“, трябва да го изучаваме адекватно на неговата природа и 
същност и да не искаме от него нещо, което то не може никога да ни даде. 

Всъщност изучаването на изкуството чрез естетиката и науките за отдел-
ните изкуства е вникване именно в неговата природа и същност. Ние искаме 
да го познаваме, за да познаем себе си, обществото и историята, да разберем 
какви сме. Това е, така да се каже, практическото приложение на науката ес-
тетика.

За състоянието на едно общество и за проблемите, които то решава или 
не успява да реши, за това дали то е във възход или в упадък можем да съдим 
както по отношението му към изкуството, така и по равнището на естетиката 
и на нейната способност да навлиза в дълбочините на творчеството и да ги 
пресъздава успешно. По това отношение съдим и за съотношението на силите 
и съсловията в обществото, за доминиращите тенденции в него и особено за 
състоянието на морала и нравствеността, на духовността. То проличава дори и 
по стила на научните изследвания, по начина на самото научно писане и по спо-
собността точно, вярно, всеобемно и ясно да се формулират не само проблеми-
те на изкуството, а и категориите и термините, с които те се представят. Тук е 
голямото умение на учения изследовател, защото изкуството е сложна и трудно 
разгадаема и обяснима система, но научните категории и термини трябва да 
бъдат прости и ясни, да не са двусмислени и да изчерпват значения и представи 
за самото изкуство. Тези формулировки не са веднъж завинаги дадени и неиз-
менни. Защото всичко се променя, изкуството също. Естетическите категории 
са исторически сложили се и всяко ново време ги изпълва с ново съдържание и 
изисква преформулирането им, за да бъдат способни да изразят съдържанието 
на това изкуство.

Въпросът е как да бъдат формулирани, за да бъде словесната формулиров-
ка изчерпателна и да не поражда погрешна представа за феномена изкуство. 
Това е въпрос изключително важен. А истинският учен умее да му отговаря 
правилно и точно.

Тъй като няма някакви общоприети принципи за научна дефиниция на 
понятия и категории в естетиката и в другите науки за изкуствата, освен, раз-
бира се, да бъдат точни, сравнително кратки и изчерпателни, всичко зависи от 
личните умения на изследователя и от неговите методологически предпочита-
ния. Абстрактното понятие би следвало да се изрази не като се търсят някакви 
материални измерения или като то се оприличава на нещо физически конкрет-
но и материално, а с други абстрактни понятия. Не е редно връзките, които се 
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посочват или установяват с други понятия, да бъдат непременно материални и 
битови, за да го онагледят по-конкретно. Склонността към такива определения 
идва от неумението да се намират точните думи и да се мисли абстрактно и 
диалектично. 

Всяко определение, колкото и кратко или дълго да е, е свеждане на непоз-
натото към познатото, търсене и намиране на елементи, които да сравнят неиз-
вестното с вече известно знание, да го онагледят и да го направят разбираемо 
чрез друго разбираемо определение. Но тъй като естетическите категории и по-
нятия са обемни, многозначни, натоварени са със значения, които са придоби-
вани в цялата човешка история, изчерпването на тези значения с няколко думи 
е изключително трудно, а често дори и невъзможно. Да онагледиш нещо, което 
е невидимо, е задача мъчна. Затова е по-добре да се откриват думи и значения, 
които да изведат всичко, което би могло да се забележи в други подобни неща, 
и да го свържат в единство от сходни значения. И понеже самото изкуство е чо-
вешка дейност, най-често неговите проявления се обясняват с биофизическите 
измерения на човешката материя. Уточнението, че изкуството е сложно явле-
ние и продукт на високо организирана материя, не помага кой знае колко за на-
мирането на истината – освен като висящо предупреждение да не се бърза и да 
не се изпада в каквито и да било вулгаризации. Общите фрази и „признанието“, 
когато ученият е безсилен да намира точните думи за сложността на явлението, 
са показателни за възможностите на подобен род изследователи. Аз мисля, че 
това изобщо е беда на позитивизма и постмодернизма. Явления, категории и 
понятия от един ред трябва да бъдат обяснявани и формулирани чрез явления, 
категории и понятия от същия ред.

Никоя дефиниция не изчерпва значението на понятието; тя е само опорна 
точка, върху която и около която ще се съсредоточи цялостното му познание. 
Задачата на науката естетика (а и не само на нея) не е единствено да дефинира 
своите понятия и категории, а да ги изучава и систематизира, да проследява 
как се е променяло значението им и приложението им в създаването и възпри-
емането на изкуството. Историческият подход е все пак най-надежден и плодо-
творен, но и най-сложен. Но историческият подход не се свежда единствено до 
някаква хронология на различните дефиниции и концепции, а до цялостното 
проследяване на разбирането на времето за съответната категория или поня-
тие, а това означава и за изкуството изобщо. И, разбира се, да се покаже защо 
се е променяло това разбиране, каква е връзката му с измененията в обществе-
ното съзнание и в материалните основи на живота и обществото. Целта е да се 
види как и накъде се движи изкуството в своята история у различните народи, 
какво място и защо му е отреждано в обществения живот, как влияе върху об-
ществото, което го поражда и което то изразява. Изкуството съществува и се 
развива във времето и в обществото, но неговата история не повтаря общест-
вено-политическата история. То свидетелства за нея, изразява я, но собствени-
ят му живот го отделя от нея.

Наблягам, че историята на изкуството е различна от историята на общест-
вото, не просто по принцип, за да подчертая неговата автономност и своеоб-
разност, а и защото фактите от нея не остават само във времето, в което са се 
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случили. Те „се пренасят“ през епохите и са не само въздействащи, а и актуални 
и в съвременната епоха, и за днешния човек. В новите епохи те заживяват от-
ново и придобиват нови стойности и значения, каквито са нямали в момента 
на случването си. Затова и историята на изкуството не е линеен процес от нис-
шето към висшето, както смятат някои философско-естетически учения, а уди-
вително съжителство на различни исторически времена, осигуряващо вечния 
живот на великите творения.

Всяка творба и всеки творец, художествено течение, направление, школа и 
т.н. са плод на определени исторически условия и без да познаваме тези условия, 
не бихме могли да разберем какво се е случвало в изкуството. Винаги трябва да 
държим сметка за историческия момент, да го познаваме и да отчитаме какво 
е било в него, какви хора са живели тогава, как са мислили и действали, за да 
уловим чрез изкуството какво изразява общественото съзнание. Изкуството е 
послание към бъдещето; то ни говори на своя език, който може да бъде разпоз-
нат и разбран само ако излизаме от неговото време. Нашето ще му възложи нови 
значения и смисли, но не изцяло и докрай, а само за да го обогати с тълкуванията 
си и да прецени доколко миналият опит би бил полезен за настоящия.

Това важи и за изследването на конкретни категории и понятия, с които си 
служат естетиката и науките за отделните изкуства. Тяхното изучаване и форму-
лиране също е необходимо, но не самоцелно, а в контекста на целия предмет на 
научното дирене. Без тях не е възможно да се изрази разбирането за същността 
на изкуството, за неговата природа, история, социална роля. И тук различните 
времена внасят свое тълкуване, произтичащо не толкова от равнището на на-
учното знание, а от това как се разбират изкуството и творецът. Историческият 
подход ни показва още, че всяка епоха изгражда някаква своя йерархия в под-
реждането по важност на естетическите категории, от чиято същност се интере-
сува повече или по-малко. И че в значенията им се включват характеристиките, 
особеностите и богатството на изкуството като специфична човешка дейност. 
Категорията съдържа в снет вид цялото изкуство като такова.

Изключително важен, но не от формална гледна точка, е въпросът доколко 
в наука като естетиката се проявяват национални своеобразия, доколко тя е 
общочовешка и доколко национална наука. Аз намирам, че отговорът на този 
въпрос държи в себе си ключа към откриване и осмисляне на спецификата на 
тази наука, а и на познавателните й възможности. Защото културата и изкуст-
вото са непременно национално оцветени; в тях непременно тече кръвта на 
нацията и те винаги се осъзнават като национални. Понятията „световна кул-
тура“ и „световно изкуство“ са по-скоро метафори, а не реалности с отделен от 
нациите живот.

Национални ли са науките за изкуствата и конкретно естетиката? И изоб-
що науките, които се групират в раздела „обществени науки“, или „хуманита-
ристика“? Мнозина считат, че науката не може да е национална и че понятия 
като „българска философия“ или „българска естетика“ са нонсенс и не бива да 
се употребяват. Точният израз би бил „философия в България“ или „естетика в 
България“. Мисля обаче, че ако той не може да се приложи към състоянието на 
тези науки у нас, значи равнището им не е достатъчно високо за това. Вярно е, 
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че у нас тези науки нямат дълбоки традиции; те се появяват и утвърждават срав-
нително късно и макар да имат отделни ярки имена са повече коментаторски и 
популяризаторски теории и учения на европейски и американски философски 
системи. Но за българския дух, за цялата нация и обществото е важно да знаят в 
какво се състои своеобразието на българската култура и на българското изкуст-
во, какво ги отличава от културите и изкуствата на другите сродни или далечни 
народи. Това трябва да бъде направено теоретично, философски, а не публицис-
тично. За съжаление малко са подобни трудове, в които проблемът се поставя и 
се размишлява върху него „по български“. Тази е причината, поради която все 
още знаем малко за себе си и за способността на колективния ни разум да мисли 
аналитично и да синтезира тези и теории, каквато е целта на науката.

Естетиката като цялостна теория на изкуството отваря вратите на позна-
нието на изкуството и творчеството, на способността на човека да пресъздава 
видимия и невидимия свят и в това пресъздаване да изразява себе си и народа, 
към който принадлежи. Способността да се мисли теоретично за изкуството е 
белег за равнището на нацията и на обществото, на самото изкуство. Ето защо 
на естетиката и на учения естетик трябва да се гледа не само като на наука и на 
научен работник, а като на творческа дейност и на човек на изкуството. „Затво-
реното“ анализиране на изкуството, каквото предлагат редица теории от края 
на миналия век и особено постмодернизмът, е обречено на безплодие. Както 
изкуството не може да бъде „самò за себе си“, така и теорията за него не е само-
целно „научна“. Този път е без изход и е отклонение от традициите и същността 
на естетическото мислене, пречи науката естетика да изучава изкуството и да 
го доближава до човека. Това също е проблем, с който тя трябва да се занима-
ва, да го проучи и анализира, за да проучи и анализира днешното общество и 
социалното мислене.

Заниманията на чл.-кор. Александър Лилов с естетика (вж. най-вече не-
говите капитални трудове „Към природата на художественото творчество» 
– 1979 г., и „Въображение и творчество» – 1986 г.) бяха освен изследователско 
занимание, още и част от неговата обществено-политическа работа. Те донесо-
ха благодатни практически плодове за българското изкуство и за българската 
интелигенция. В трудовете му има идеи, които са актуални и днес, и които пре-
дизвикват размишления. Тук аз се помъчих да тръгна след някои от тях, като 
ги направих свои и сам се опитах да разсъждавам и в разсъжденията си да по-
твърдя и доразвия постигнатото от Александър Лилов.
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Светлин Русев
ПОКАЯНИЕ



73

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

ЯСНОТА
  На Александър Лилов

Не учете младостта да бъде ясна.
Нека бъде ясна старостта.
Привечер,
когато тихо гасне
слънчевата лудост
и нощта
праща свойте първи съгледвачи –
дъхащите на сено звезди.
Вече няма нужда от косачи –
мислиш под косата страшна ти.

Не учете младостта да бъде ясна.
Оставете я да бъде млада.
Да! –
Неяснотата е опасна,
пълна с мълнии и изненади,
но от небесата непрогледни
слиза чудотворецът –
дъждът.

И въстават семената бедни
хляб
и пример
пак да ни дадат.
Че което днеска е неясно
утре властно се узаконява.
Става грозно
или пък прекрасно...
Не учете младостта да остарява!
Ясно ми е...

Любомир Левчев

Като стар войник
шепна с устни кървави, ужасни:
Дайте всекиму да е велик!
А на мене
пак да съм неясен.

АЗ, КОЙТО НЕ ИЗБЯГАХ ОТ 
ПОМПЕЙ

  На Александър Лилов

Смъртта е тайнство. Страх... Но 
край – едва ли.
Земната люлка в пустотата ме 
люлей.
И чувам сферите – кристалните 
сигнали –
аз, който не избягах от Помпей.

Преди разкопките да ме разкрият –
свит като ембрион, тих, вкаменен 
–
аз просто устоях срещу стихиите.
И забравимото се вкопчи в мен.

Аз гледах как вий бягате надолу,
към лодки и спасителни лъжи.
Окрали храмовете, вий се молехте –
грехът на чужда памет да тежи.

Човеци. Зверове... Изчезна всичко.
Как хубав бе пустинният Помпей!
При мен останаха две-три 
тревички.
И слава допълзя като злодей.

Смениха Бог. Проучиха Вулкана.
Градът развратен станал е музей.
И само аз при себе си останах –
аз, който не избягах от Помпей.
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ДОБРИЯТ ЧОВЕК
  На Александър Лилов

Бъдещето неотменимо расне
върху нашия днешен ден.
Ние искаме всичко да е прекрасно,
но светът не е съвършен.

И ранèн от това несъвършенство,
добрият човек скърби...
Добрият човек –
този рядък вид на човечеството,
на изчезване вече може би!

Той се вглежда с възторг в знамената,
после пада с разстреляните орли...
Боли го от студения залез, от самотата,
от красотата на света го боли.

По разрушени мостове, през жарава,
по димящи стърнища върви!
През душата и тялото му минават
непоникналите треви.

И ако падне или загине внезапно –
добрият човек –
сълзата му топла навярно ще капне
върху нашия равнодушен век.

Петър Караангов



75

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Николай Петев

ДВАТА ТРОТОАРА НА БЪЛГАРИЯ
  На Александър Лилов

Вие плачете ли вечер за България? Ей така... След новините. След по-
редните трупове и приватизационни сделки. След поредното унижение на 
българската култура – пак показват премиера на Хари Потър.

Знам, че не плачете. Не може да ви дойде и на ум.
За себе си поне не плачете ли?
Да, да, укорявам...
...Вървях по „Раковски“... Подминах жълтия Централен дом на офицера. 

Възкачвах се по улицата и стигнах най-високото й място. Завих към Църк-
вата. И се зачудих по кой тротоар да тръгна. По левия или по десния? Взрях 
се и разбрах, че това са тротоарите на България.

На десния продаваха орден „Златен на труда“ за 3 лева, „Сребърния“ – за 
2 лева, „За участие във войната 1915–1918 г.“ – за 3 лева, войнишки „Кръст 
за храброст“ – за 2 евро, саби, български шевици, цигулки, каски, пишещи 
машини и икони – на безценица.

А на левия самотен стоеше Лъвът – пред Вечния огън. Не гледаше към 
сергиите. Като че ли демонстративно бе обърнал глава и грива. Там има 
цветя само когато дойде Протоколът за някакъв празник или за височайше 
чуждестранно посещение.

Два тротоара. Два пътя на ценностите български. Едните се разпро-
дават, другите са самотни и забравени.

Това, че не плачем за България, показва, че или сме повърхностни и не-
чувствителни, или прекалено заети. Така да бъде. Това, че понякога плачем 
за себе си, показва, че сме за плач, че не избираме действието, а самосъжали-
телното съзерцание и че може би чрез себе си плачем за България.

А Лъвът? Лъвът гледа ясно и с упование не към поредния митинг, а към 
Храма „Александър Невски“.

P.S. Две седмици след тази публикация Общината нареди да се освободи 
десният тротоар и премести продажбите 3 метра още по-вдясно.
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 Като секретар на ЦК на БКП, 1972 г. На излет на Витоша

Семейството: Ал. Лилов, Орлин (зет му), Десислава (дъщеря му), Анна 
(жена му), Явор (сина му като войник) и Дора (снаха му)
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В разговор с Живко 
Живков – член на ПБ и зам. 
министър-председател, 
и Й. Ръдулеску – член на 
ПБ и зам.-председател на 
Министерския съвет – 
Румъния, 1974 г.

Разговори с делегация на 
ЦК на ФКП, водена от чле-
на на ПБ Гастон Плисание, 
1976 г.

С Тодор Живков и ръковод-
ни дейци на партийното 
и държавното ръководст-
во, 1980 г.
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В Радио София – диспут с 
Филип Димитров при Лили 
Маринкова, 1991 г.

С Жан Виденов – председа-
тел на БСП, 1993 г.

Сесия на Парламентарна-
та асамблея за Черномор-
ско икономическо сътруд-
ничество (ПАЧИС), Киев, 
1999 г.
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С Петър Берон – председа-
тел на СДС

Разговор с Милан Дренчев 
– председател на БЗНС 
„Н. Петков“

С Янаки Стоилов и Христо 
Смоленов
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ВНС – с Иво Атанасов, 
Елисавета Миленова, 
Иван Иванов и Емил 
Костадинов, 1990 г.

С Андрей Луканов в НС, 
1993 г.

В Народното събрание – 
1990 г.
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Подписване на споразуме-
нието на Националната 
кръгла маса, 1990 г.

Приятелски разговор с 
Виктор Вълков (БЗНС) и 
Желю Желев (СДС), 1990 г.

На научна конференция в 
Китайската академия на 
социалните науки, 2005 г.
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Със Светлин Русев

С художници и културни 
дейци – Дечко Узунов, 
Светлин Русев, Калина 
Тасева, Георги Йорданов

На честването на 15-го-
дишнината на сп. „Поне-
делник“ с Павел Писарев, 
Янаки Стоилов и Димитър 
Генчев, 2012 г.
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Светлин Русев
БЪЛГАРКА
1974 г.
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Падането на „реалния социализъм“ и реставраци-
ята на капиталистическите отношения в стра-

ните от Източна Европа и в СССР доведоха до ряз-
ка промяна в отношението на гражданите към Маркс 
и към неговото духовно наследство. Критично отно-
шение към него се появи дори у хората, които навре-
мето изучаваха и преподаваха марксизъм. Тук иро-
нията на историята е в това, че тази метаморфоза 
нагледно потвърждава старата истина на марксизма 
за зависимостта на промяната в съзнанието на хора-
та от промяната в общественото им битие.

Нова Русия не прави изключение. Желаейки да 
се чувстват комфортно в новите обществени условия, 
много учени и преподаватели в руските висши учили-
ща от известно време започнаха да ме убеждават, че 
учението на Маркс, неговите идеи и идеали принадле-
жат на ХІХ век, изцяло са опровергани от историята и 
затова не си струва да се отнасяме сериозно към тях, а 
камо ли да ги преподаваме на младото поколение.

Като не се съгласявах с тези разсъждения, аз обяс-
нявах, че е рано учението на Маркс да се изхвърля от 
парахода на съвременността, тъй като то запазва сво-
ята актуалност поне защото е органически свързано с 
осмислянето на капитализма като цялостна система, 
чиято еволюция съвсем не е завършила. При това ми се 
наложи да доказвам елементарната според мен истина: 
докато е жив капитализмът, ще живее и марксизмът 
като негово най-дълбоко научно разбиране. Изказвах 
и предположението, че скоро ще възникне нова вълна 
на интерес към Маркс и марксизма. (…)

Глобалната криза на капитализма изцяло пот-
върди тези предположения. Както е известно, тя по-
роди невиждано по-рано търсене на марксистка ли-

ЗА СОЦИАЛНИЯ ИДЕАЛ НА МАРКС И 
ЗА НЕГОВИТЕ КРИТИЦИ

Борис Ф. Славин

Борис Славин – професор, док-
тор на философските науки, член 
на Академията за политиче ски 
науки, автор на повече от 300 
научни произведения по пробле-
мите на социалната философия, 
съвременната политика, социал-
демокрацията и теорията на со-
циализма, сред които са книгите: 
„После социализма... Метамор-
фозы российской политики кон-
ца ХХ века“ (М., 1997); „Диалоги о 
социализме“ (М., 2001, в съавтор-
ство с В. Межуев); „О социальном 
идеале Маркса“ (М., 2004); „Социа-
лизм и Россия“ (М., 2004).



85

ТЕОРИЯ
тература и преди всичко на „Капиталът“ на Маркс. Това търсене е свързано с 
факта, че в съвременността с особена сила се проявиха онези противоречия и 
тенденции в обществения живот, които навремето бяха предсказани от автора 
на тази велика творба.

За обективност ще отбележим, че наред с повишения световен интерес 
към „Капиталът“ на Маркс не престава да расте и литературата, критикуваща 
Маркс и марксизма. Очевидно няма смисъл много да се говори за критиката, 
която буквално е заляла руските средства за масова информация – за съжале-
ние тя е на по-ниско от всяко общоприето равнище. Какво ли само не припис-
ват на Маркс: оказва се, че той е виновен за това, че в Съветския съюз е имало 
ГУЛАГ, че едва ли не е родоначалник на съвременния световен тероризъм, че 
дълбоко в душата си е бил антисемит и семеен тиранин и така нататък. (…)

Наред с подобна повърхностна журналистика и публицистика расте из-
даването на многочислени фундаментални трудове, проникнати от критика на 
Маркс и на съвременната лява идеология. Трябва да се признае, че всички круп-
ни издания по обществени и философски науки, отпечатани или преиздадени 
в постсъветско време, носят в себе си значителен заряд антимарксизъм. Доста-
тъчно е да се позовем на известни чуждестранни имена като Карл Попър, Рай-
мон Арон, Даниел Бел, Франсис Фукуяма и на многобройните преиздавания на 
трудовете на такива наши мислители от миналото като Николай Бердяев, Сер-
гей Булгаков, Борис Вишеславцев, Иван Илин и др., за да се разбере, че идеите 
на Маркс продължават да са актуални и в наше време.

За природата на социалния идеал

Според мен мисълта, че „марксизмът е загинал от марксизма“, е най-раз-
пространеното антимарксистко твърдение сред съвременните противници на 
марксизма. Именно това твърдение провъзгласи Карл Попър в послеписа към 
руското издание на своята книга „Отвореното общество и неговите врагове“ през 
1992 година1. При това, както показва анализът на неговия труд, под марксизъм 
той разбира единствено неговата сталинска версия, която в същността си няма 
нищо общо с автентичния марксизъм. При такава трактовка на марксизма от 
него се изключва хуманистичната му същност, материалистическата диалектика 
се подменя с метафизика, историзмът отстъпва място на „историцизма“, свобода-
та – на „желязната необходимост“, същността – на неизбежността, социализмът 
– на тоталитаризма, науката – на религията и на вярата в идеята за „земния рай“.

Най-дълбоките възражения на антимарксистите са против научно-фило-
софското обосноваване на социалния идеал на Маркс и на произтичащите от 
него следствия. Същността на тези възражения може да се сведе до следното: 
този идеал е утопичен, обосноваването му не издържа обективната критика 
нито в научен, нито във философски план. Този извод нерядко се подкрепя с 
позоваване на марксистка литература, в която съдържанието на социалния 
идеал на Маркс или се изопачава, или се подменя от средствата за неговото 
постигане, сред които на първо място се поставят класовата борба, насилието, 
терорът и т.н. Да разгледаме този проблем по-подробно.
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Като осмисля мястото на своя социален идеал в историята, Маркс пише в 
„Икономическо-философски ръкописи от 1844 година“: „Той е решението на загад-
ката на историята и той знае, че е това решение.“2 Именно тези думи, които никога 
не са били скривани от обществеността, говорят точно за ролята и значението на 
социалния идеал на Маркс в световната история и все пак досега се разбират неа-
декватно не само от противниците, а и от много привърженици на марксизма.

Например като идеал на Маркс често се привеждат знаменитите му думи: 
„Философите само по различен начин обясняват света, но работата е в това, че 
той трябва да бъде променен.“3 И се затъмнява проблемът: защо, поради как-
во обществено устройство трябва да се променя светът? Т.е. остава неизяснен 
въпросът за природата и съдържанието на социалния идеал, който е вдъхновя-
вал и подтиквал Маркс към борба за изменение на света.

Какво всъщност представлява социалният идеал на Маркс по природа и 
по начин на обосноваване?

Веднага ще отбележим, че Марксовото разбиране за социалния идеал същест-
вено се различава от общоприетото кантовско разбиране за идеала като формална 
нравствена норма, по която трябва да се равнява човешкият живот, но която по 
принцип е непостижима, както е недостижима линията на хоризонта, колкото и 
да се придвижваме към нея. Такова разбиране прави социалния идеал изначално 
непостижимо, следователно и ненужно явление в обществения живот.

У Маркс срещаме нещо съвсем противоположно. Според него няма про-
паст между обществения идеал и социалната действителност, между дължимо-
то и съществуващото. Социалният идеал се поражда генетично от обществения 
живот и от своя страна влияе върху него. В това движение на социалния идеал 
най-тясно са вплетени материалистическата му природа и диалектиката. Той не 
е натрапен извънжизнен или свръхжизнен идеал, а е общественият живот, взет 
в развитие, в зряла и съвършена форма. В съзнанието на човека или на група 
хора той се явява отражение на реална обществена тенденция, която с времето 
става доминанта на историческото развитие. Според нас за Маркс социалният 
идеал е прототип на бъдещето в настоящето. Като образ на съвършеното бъ-
деще, снемащ противоречията на настоящето, социалният идеал определя по-
ведението на човека, на групата, на класата или на цялото общество. Неговото 
осъществяване е не само възможно, то е исторически необходимо.

Спирайки се на произхода или на метода за извеждане на такъв идеал, 
Маркс пише: „…от собствените форми на съществуващата действителност да 
се развие истинска действителност като нейна необходимост и крайна цел“4. 
Както се вижда, тук „необходимото“ у Маркс не е формална нравствена норма, 
а „съществуващото“, взето в перспектива. За съжаление именно това не могат 
да разберат и да приемат много изследователи и философи, пишещи за отноше-
нието между идеала и действителността.

Например според един от тях, известния руски философ идеалист Борис 
Вишеславцев, „нищетата на марксизма“ се състои в това, че в него неправо-
мерно са съединени диалектиката и материализмът5. От негова гледна точка 
самият метод на диалектическия материализъм е нонсенс: или диалектика, или 
материализъм, или диалектика без материализъм, или материализъм без диа-
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лектика. Ето как той обяснява това. Философията е наука за всеобщото, а все-
общото винаги е идеалното, следователно самата постановка на въпроса дали е 
възможен диалектическият материализъм е неправомерна, носи в себе си про-
тиворечие. По такъв начин според Вишеславцев се руши цялата философия на 
марксизма, а следователно и обоснованите от нея социални идеали.

Според мен обаче този извод е твърде прибързан: „философията като нау-
ка за всеобщото“ може да бъде не само идеалистическа, а и материалистическа. 
Всъщност категорията „всеобщо“ има не само идеално, а и съвсем материално 
съдържание. То съществува в реалната действителност, от една страна, като 
единичен и особен факт, от друга страна, като своеобразно родово явление. С 
търсенето именно на тези явления се занимава материалистическата филосо-
фия. С нея е свързан например известният призив на Ленин да се изучава опи-
тът на масите, който има всеобщо значение.

Критиците на Маркс особено често твърдят, че науката за социализма изоб-
що е невъзможна: социализмът може да бъде или идеал, или наука. Според тях 
научният социализъм като съставна част на марксизма е нелепост, дървено же-
лязо. Науката не може да има работа с необходимостта, тя не може да описва 
идеали. Наука и нравственост, наука и необходимост са полярни, несъвместими 
неща6. В действителност разликата между необходимото и съществуващото не е 
абсолютна. Разбира се, науката се занимава преди всичко със съществуващото, 
с истинното, но необходимото не е длъжно винаги да противоречи на същест-
вуващото и истинното. Нещо повече, то може да бъде тяхна естествена проява и 
продължение. Именно такава е природата на социалния идеал на Маркс.

От позициите на този идеал Маркс е осмислял историята на човечество-
то и е предсказвал нейното развитие. За разлика от гледната точка на стария 
съзерцателен материализъм той назовава своята позиция „гледната точка на 
новия материализъм“7. Тя предполага не съзерцателно, както е у Фойербах, а 
действено, практическо отношение на човека към действителността.

Какво е съдържанието на този идеал?

Хуманизмът на идеала и думата на историята

Както вече отбелязахме, много руски и чуждестранни философи често 
свързваха и свързват идеала на Маркс с неговия известен ХІ тезис за Фойербах, 
където е показано принципното отличие на изцяло действения марксистки све-
тоглед от съответните чисто съзерцателни възгледи на домарксистките фило-
софи. В действителност Маркс излага своя идеал в Х тезис, където говори пря-
ко за гледната точка на новия материализъм, изразяваща не съвременното му 
гражданско общество, а бъдещото „човешко общество“, или „обобществилото 
се човечество“. Ето този тезис, публикуван от Ф. Енгелс през 1888 г.: „Гледната 
точка на стария материализъм е гражданското общество; гледната точка на 
новия материализъм е човешкото общество, или обобществилото се човече-
ство.“8 Според Маркс именно такова, в същността си хуманистично, общество 
трябва след време да замени съществуващото буржоазно общество, постоянно 
раждащо отчуждение и многообразни социални антагонизми.
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Следователно социалният идеал на Маркс е бъдещо „човешко общество“, 
в което са осъществени свободата и еманципацията на всеки отделен индивид. 
Ще напомня, че „еманципацията“ според Маркс „се състои в това, че тя връща 
човешкия свят, човешките отношения на самия човек“9. Това става възможно 
и реално само в посткапиталистическата епоха, когато в замяна на частната 
собственост и стоково-паричните отношения идват индивидуалната свобода 
и непосредствено човешките безкласови отношения. Както пазарът, зародил 
се в зората на човешката цивилизация, достига своя разцвет при капитализма, 
така свободата на индивида, появила се по изключение в недрата на класовото 
общество, става правило в епохата на изчезване на класите.

От казаното следва, че Маркс, въпреки многобройните съвременни опити 
да го превърнат в идеолог на тоталитаризма, в своя анализ на обществото и на 
историята винаги се е придържал към хуманистични възгледи. Неговият хума-
низъм обаче принципно се различава от хуманизма на историческите му пред-
шественици и на редица от последователите му. Тази разлика засяга преди всич-
ко разбиранията за човешката личност и за методите на нейното освобождение.

Що е човекът: затворено в себе си природно същество ли, или резултат 
на обществените отношения, своеобразно общество или дори човечество в 
миниатюра? От отговора на този въпрос зависи много в социалната наука и в 
обществената практика. В историята на мисълта има два характерни подхода 
към него. Първият, свързан с решението на известната загадка на Сфинкса, раз-
глежда човека като отделно природно същество; вторият, споделян от Маркс, 
се базира на убеждението, че „общественият човек“ е основата за решаването 
на загадката на историята.

Маркс смята абстрактното разбиране за човека като отделно и неизменно 
същество на природата следствие от отчуждението на хората в обществото, ко-
ето пречи да се види у всеки индивид обществено-историческа личност, свър-
зана с хиляди нишки със себеподобните си и променяща се в съответствие с 
измененията на обществото10. За съжаление абстрактното разбиране за човека 
все още господства в главите на много учени обществоведи и на много поли-
тици. За тях човекът си остава своеобразен  „атом“, затворен в себе си частен 
индивид. За Маркс обратно: „човекът, това е светът на човека, държавата, об-
ществото“11. За него същността на човека не е „абстракция, присъща на отдел-
ния индивид. В действителност тя е съвкупност от всички обществени отноше-
ния“12. Тя трябва да бъде опозната и в съответствие с нея да се измени или да се 
организира съществуващият свят.

Ще отбележим, че противоположно на абстрактния хуманизъм на Фой-
ербах в неговата теория за „всеобщата любов“, Маркс нарича своя хуманизъм 
„практически“ или „реален“ и в този смисъл го отъждествява с комунизма13.

Противоположността на двете посочени гледни точки, на двата подхода 
към човека Маркс фиксира още в ранните си произведения, водейки принципна 
полемика с философите и политикономистите, които в своите изследвания не 
излизат извън рамките на отчуждените буржоазни отношения, деформиращи 
и изопачаващи обществената природа на човека. Във връзка с това той пише: 
„Следва да се избягва „обществото“ отново, като абстракция, да се противопос-
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тавя на индивида. Индивидът е обществено същество. Затова всяка проява на 
неговия живот… е проява и утвърждаване на обществения живот.“14

Маркс разглежда отчуждението на човека от обществото като противо-
речие, което рано или късно трябва да бъде преодоляно, „снето“ от историята. 
„Снемането“ на това противоречие е именно процесът на осъществяване на 
социалния идеал на Маркс. Сполучливо е мнението на съвременния философ 
Карл Кантор за това: „Противоречието между творческото могъщество, сво-
бодата, величието на Човека (като родово същество) и безсилието, робството, 
нищожеството на милиони и милиони отделни индивиди – ето кое е измъчвало 
Маркс… Маркс започва там, където свършва Хегел. На Хегел му е било по-леко: 
той е резюмирал историята. В същата тази история Маркс е искал да види въз-
можност за бъдеще, в което разривът между свободата на Рода и несвободата 
на индивида ще бъде преодолян.“15

Маркс нарича обществото, надмогнало социалното отчуждение и състоя-
що се от истински свободни хора, общество на „реалния хуманизъм“. Както вече 
отбелязахме, движението към него той свързва с комунизма, разбиран не като 
негативно, безполезно, а като „положително премахване на частната собстве-
ност“16. Следва да се подчертае, че само такъв комунизъм Маркс приравнява с 
„реалния хуманизъм“, в който вижда „решението на загадките на историята“17.

В този смисъл комунизмът за него не е само „цел на човешкото развитие“ 
или „форма на човешкото общество“18. Той не е и абстрактен идеал, „с който 
действителността трябва да се съобразява“19. Той го смята за „действително 
движение, което унищожава сегашното състояние“ (пак там), за своеобразен 
„енергичен принцип на най-близкото бъдеще“, за „момент на еманципация и 
обратно извоюване на човека“20. При това той прозорливо смята процеса на 
„еманципация на човека“ за „труден“ и „продължителен“ процес21.

Още в ранните си произведения Маркс предвижда различни исторически 
форми на проявление на комунизма: от меки демократични до твърди деспо-
тични. При това той предупреждава да не се смесва „грубият комунизъм“, който 
е „само форма на проява на гнусотата на частната собственост“22, или комуниз-
мът, който не си е изяснил „положителната същност на частната собственост“ 
(пак там), с комунизма като „положително премахване на частната собстве-
ност – на това самоотчуждение на човека“23. Според мнението на Маркс само 
в последния случай комунизмът е еманципация на човека, „истинско присвоя-
ване на човешката същност от човека и за човека и затова пълно, извършвано 
съзнателно и при запазване на цялото богатство на предшестващото развитие 
завръщане на човека към самия себе си като човек обществен, т.е. човечен“24.

С течение на времето социалният идеал на Маркс намира конкретизация 
и развитие в други негови многобройни произведения, преди всичко в „Мани-
фест на комунистическата партия“, където заедно с Енгелс ще му даде най-пъл-
ното класическо определение: „На мястото на старото буржоазно общество с 
неговите класи и класови противоположности идва асоциация, в която свобод-
ното развитие на всеки е условие за свободното развитие на всички.“25

Според мен този социален идеал въплътява всичко най-добро, което об-
ществената мисъл е сътворила през цялата си история. Не е случайно, че той 
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включва и главната идея на либерализма, свързана със свободата на човека, 
и социалистическата идея за свободната асоциация на бъдещото общество. 
По-късно Маркс нарича своя социален идеал „свободно човешко общество“26, 
към което човечеството се движи неизбежно, преодолявайки много социални 
проблеми и отстъпления по своя път. Маркс смята, че именно такова хуманис-
тично общество трябва да дойде в замяна на отиващото си антагонистично и в 
този смисъл нечовечно общество.

В Марксовата трактовка на новото свободно човешко общество е забележи-
мо влиянието на философията на Хегел с неговата идея за прогреса в съзнанието 
за свободата. Същевременно е видима и принципната разлика на социалната фи-
лософия на Маркс от социалната философия на Хегел. За Хегел социалният иде-
ал, венецът на историята, е пруската бюрократична държава, тотално пронизва-
ща всички сфери на гражданското общество. За Маркс, обратно, такъв идеал е 
свободното човешко общество, което се явява не край, а начало на създаването 
на човешката история, в което държавата изчезва като политическа институция, 
отстъпвайки мястото си на общественото самоуправление.

Не е необходимо да се говори много за това, че социалният идеал на Маркс, 
олицетворяващ „свободното човешко общество“, продължава да е крайна цел 
на всяко ляво движение, обявяващо се против обществения порядък, основан 
върху отчуждението, експлоатацията и поробването на хората.

„Свободното човешко общество“, или обществото на „реалния хумани-
зъм“, според Маркс е общество, в което хората взаимно се допълват и се из-
граждат един друг. Възникването на такова общество означава край на сти-
хийната „предистория на човечеството“ и начало на неговата „истинска“, т.е. 
съзнателно създавана история, където разумът, свободата, справедливостта и 
солидарността стават основни критерии за обществения прогрес. В това обще-
ство се постига решаване на основаните на социалния антагонизъм противоре-
чия „между човека и природата, между човека и човека, истинско решаване на 
спора между съществуването и същността, между опредметяването и самоут-
върждаването, между свободата и необходимостта, между индивида и рода“27. 
Още през ХІХ век Маркс смяташе, че човечеството е започнало да се движи 
към такова общество, създавайки в различни страни съюзи, асоциации и ор-
ганизации на хора, които си поставят за цел да преодолеят органични пороци 
на цивилизацията – отчуждението и експлоатацията на хората, религиозната и 
националната нетърпимост, култа към силата, частния интерес и парите.

Трябва да се признае, че философите и учените извън рамките на марксиз-
ма досега не са могли да формулират нищо по-високо в сравнение със социал-
ния идеал на Маркс и според мен едва ли ще могат да го направят в бъдеще, ако 
останат в рамките на еклектичния светоглед, който днес господства в научното 
и общественото съзнание.

Маркс беше уверен, че рано или късно неговият идеал ще бъде осъществен 
в историята. Доколко неговата увереност се подкрепя от историята? Не е лес-
но да се отговори на този въпрос: нужен е щателен анализ на всички социал-
ни завоевания и загуби, станали в света през последните повече от сто години. 
Според мен няма съмнение в едно: общото направление на историята, посочено 
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от Маркс, се оказа вярно. Това потвърждават не само социалните революции от 
миналото, не само съществуването на отделни страни на „реалния социализъм“, 
а и много процеси, съзряващи в капиталистическите страни. Например никой 
не може да отрече, че в съвременния глобален свят, особено в най-развитата му 
част, работният ден е намален до 8 и по-малко часа, че продължава движението 
към всеобща интеграция, автоматизация и информатизация на производство-
то, че се повишават ролята и значението на творческия труд, че нараства тен-
денцията към социализация на обществения живот, към обединяване на страни 
и народи. Все по-голямо значение в обществения живот придобиват научните 
знания, които, притежавайки всеобщ характер, противоречат на господстващите 
буржоазни отношения. Тези тенденции, предсказани от Маркс, настойчиво искат 
днес от гражданското общество контрол над стихията на пазара и движението 
на капиталите, съзнателно отношение към природата, изключване на войните от 
живота на човечеството, преодоляване на всички форми на социално, национал-
но и духовно поробване и отчуждение на хората. Реализацията на тези искания 
означава движение към истински хуманистично общество.

Заедно с това изминалото след Маркс историческо време показва също, че 
движението към обществото на „реалния хуманизъм“ е противоречиво и не 
така бързо, както им се искаше на основоположниците на научния социализъм 
и на техните последователи. Ако се изразим с езика на Маркс, „къртицата на 
историята“ продължава да рие в нужното направление, но на пътя й има още 
много препятствия, задънени улици и отстъпления, които тя трябва да заоби-
коли или да преодолее през текущото столетие. За съжаление общественият 
прогрес все още е оня „езически идол“, който предпочита да пие от черепите на 
погубените от него хора.

Само хората с идейни наочници не виждат, че съвременният свят продъл-
жава да е свят на агресивна и безжалостна конкуренция, на неспирни социал-
ни и международни конфликти, свят на религиозна и идейна нетърпимост, в 
който терорът и насилието си остават средство за решаване на обществените и 
международните противоречия. Нещо повече, в условията на продължаващите 
въпреки всичко надпревара във въоръженията и разпространение на ядреното 
оръжие светът продължава да е крехък и непредсказуем. Ако човешката ци-
вилизация не успее навреме да се промени и да ликвидира основите на такъв 
нестабилен свят, тя просто ще изчезне от лицето на земята.

Следователно изборът, формулиран от социалистите през миналия век 
– социализъм или варварство, в сегашния век се изпълни с ново съдържание: со-
циализъм или край на човешката цивилизация. Така е поставен въпросът от 
историята.

За социализма и още повече за комунизма днес не е прието да се говори в 
„прилично общество“. Обяснението е, че с тях се свързва конкретната практика 
на социалистическото строителство в СССР и в други страни, където държа-
вата нерядко се проявяваше към отделния човек в деспотична форма. Имен-
но тази практика на „грубия“ или „казармения“ комунизъм противниците на 
Маркс се опитват да представят за негов социален идеал. Обаче няма нищо по-
далечно от истината. Според Маркс деспотизмът на държавата е признак или 
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отживелица от средновековното общество. „Единственият принцип на деспо-
тизма – пише той – е презрението към човека, обезчовеченият човек…“28 Ако 
върховният владетел съсредоточава в себе си цялата държавна власт, хората 
губят своята обществена същност, превръщат се в роби на този владетел. 
Това напълно противоречи на марксисткия идеал за „свободно човешко об-
щество“, в което хората не си противостоят, а са продължение един на друг, 
проявявайки по този начин своята обществена природа. Оттук произтича и 
общото неприемане от Маркс на държавата и политиката, противоречащи на 
хуманистичната природа на човека.

Днес в Русия името на гениалния философ, историк и икономист, какъвто е 
Маркс, като правило се произнася в критичен или ироничен дух. Дори сегашни-
ят глава на правителството на Русия навремето се поддаде на това. На среща със 
западни финансисти, сред които е бил и човек на име Енгелс, той се „пошегувал“: 
добре е, когато в Русия пристига финансистът Енгелс, но без Маркс. Но шегата се 
оказала несполучлива: както по-късно станало ясно, този финансист много ува-
жавал автора на „Капиталът“ и дори носел със себе си неговата книга.

За разлика от чуждестранните учени и философи, в „нова“ Русия малко 
обществоведи се опитват да разберат и обективно да оценят възгледите, идеите 
и идеалите на Маркс. Като правило неговите трудове или се премълчават, или 
грубо се фалшифицират. След като на власт дойдоха „радикалните демократи“, 
на книгите на Маркс беше наложено своеобразно табу. Започнаха да ги иззем-
ват от библиотеките и наред с порнографската литература да ги дават на вто-
рични суровини или да ги изгарят. Младите радетели на „Нова Русия“ обявиха 
даже знаменития „Капитал“ на Маркс, минал някога през царската цензура, за 
произведение, „заплашващо обществената нравственост“. Както е известно, 
подобна оценка на книгите на Маркс навремето даваха фашистите.

Защо съществува алергия към Маркс в страната, в която до неотдавна го 
изучаваха и почитаха, а сега се извършва първоначално натрупване на капита-
ла, така ярко описано в неговите трудове? Според мен отговорът е очевиден. В 
„Нова Русия“ мнозина се отвърнаха от Маркс, затова защото след август 1991 г. 
името и трудовете му престанаха да носят материални, политически и морални 
дивиденти. Характерно е, че особено ревностно отричат идеите на Маркс тези, 
които активно ги пропагандираха навремето. Тук се наблюдава един рядък слу-
чай – превръщането на „Павлов“ в „Савлов“. По-разбираемо е, когато не искат да 
приемат Маркс т.нар. активни строители на „светлото капиталистическо утре“. 
Те не желаят дори да слушат, че капитализмът е преходно явление. Подобно на 
американския идеолог Франсис Фукуяма те смятат капитализма (либерализма) 
в Русия за вечно явление на обществения живот, за своеобразен „край на исто-
рията“29, а социализма – за отишла в миналото „социална утопия“.

Доколко е вярно или лъжливо такова съждение, ще разгледаме по-долу, 
обаче още сега следва да се признае историческият факт: докато съществува 
капитализмът, Маркс ще бъде неудобен за мнозина. Защото той пръв показа, 
че парите и пазарът, на които днес буквално се молят много руски „интелекту-
алци“, са свидетелство за относителната неразвитост на човешките отношения. 
Според мнението на Маркс тези явления са исторически необходими, но не са 
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вечни. Еволюирайки, те рано или късно трябва да отстъпят място на „всеобщо-
то счетоводство“ и на непосредствените „човешки отношения“.

Според Маркс истинското богатство не е собствеността върху материални 
блага, не са парите, както мислят днес например „новите“ руснаци и техните „ин-
телектуални“ братя по класа, а е човекът с неговия разум, с неговите способности 
и дарби. Разработвайки своя социален идеал, Маркс пише: „…ако се отхвърли ог-
раничената буржоазна форма, какво друго е богатството, ако не универсалността 
на потребностите, на способностите, на средствата за потребление, на произво-
дителните сили и т.н. на индивидите, създадена от универсалната размяна? Как-
во друго е богатството, ако не пълното развитие на господството на човека над 
силите на природата, т.е. както над силите на т.нар. природа, така и над силите 
на неговата собствена природа? Какво друго е богатството, ако не абсолютно раз-
криване на творческите дарби на човека, без каквито и да е други предпоставки 
освен предшестващото историческо развитие, превръщащо в самоцел тази ця-
лостност на развитието, т.е. развитие на всички човешки сили като такива, без 
отношение към какъвто и да е предварително установен мащаб? Тук човекът не 
възпроизвежда себе си в някаква само една определеност, а произвежда себе си в 
цялата своя цялостност, той не се стреми да остане нещо окончателно установе-
но, а се намира в абсолютно движение на създаването.“30

При четенето на тези редове не ни напуска усещането, че те са написани 
днес, а не преди почти век и половина. Парадоксът в идеите на Маркс е в това, 
че с течение на времето те стават все по-актуални. Те са особено съзвучни със 
съвременната информационна епоха. Очевидно е, че в условията на формиране 
на постиндустриалното общество потребността от творческите способности на 
човека постепенно започва да изтласква потребността от покупко-продажбата 
на физическа работна сила. Всички сме свидетели как намалява относителният 
дял на работниците на физическия труд и расте количеството на хората, заети 
в сферите на услугите, образованието и културата. Днес никой не може да отри-
ча, че информираността и знанията на човека, неговите творчески способности 
и умението да общува започват все повече да доминират във всички области 
на човешката дейност. На времето си Маркс беше убеден, че такива полезни 
неща като знанията „нямат разменна стойност“31. Аналогичен на тази идея е 
и съвременният лозунг „Светът не е стока!“, издигнат от антиглобалистите, 
призоваващи да се обединяват хората от различни страни и националности, не-
приемащи съвременния капитализъм с неговото абсолютизиране на пазарните 
отношения, с грубо потребителските му идеали и егоистичен начин на живот. 
Убеден съм, че с течение на времето неприемането на капитализма от масите 
ще нараства, особено във връзка с всеобщата автоматизация на производство-
то, с намаляването на работното и увеличаване на свободното време на работ-
ниците. Рано или късно тези обективни процеси трябва да доведат до измене-
ние на социално-икономическите отношения, основани върху господството на 
капитала и на подчинението от него на наемния труд. Такъв е общият извод, 
произтичащ от социалния идеал на Маркс и от потвърждаващите го най-нови 
факти на историята.

Както вече отбелязахме, най-разпространената фалшификация на обще-
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ствените възгледи на Маркс е митологемата за фанатичната му привързаност 
към учението за класите и класовата борба в обществото. В действителност това 
твърдение е неточно и следователно не е вярно. Разбира се, като учен, следвай-
ки историците на Великата френска революция, той признава съще ствуването 
на класите и класовата борба в антагонистичното общество32. Нещо повече, 
той е убеден, че такава борба рано или късно ще доведе работническата кла-
са до политическата власт, което впрочем беше потвърдено в хода на ранните 
социалистически революции. Същевременно Маркс никога не е смятал класо-
вата борба за някакъв „вечен двигател“ на историята. Обратно, той е виждал 
нейния преходен характер: „След като извоюва победата – пише той заедно с 
Енгелс, – пролетариатът по никакъв начин не се превръща в абсолютна страна 
на обществото, защото той постига победа само като премахва себе си и своята 
противоположност.“33

Крайната цел на работническото и на всяко ляво движение не е диктатура-
та на пролетариата и потискането на една класа на обществото от друга класа, 
а унищожаването на всякакви форми на експлоатация и насилие над човека от 
човека. В това всъщност се състои обществената привлекателност и историче-
ската значимост на идеала на Маркс, който още дълго ще определя поведението 
на много хора, нежелаещи да се примирят с царящата в буржоазното общество 
социална несправедливост.

Не край, а начало на „истинската история“

Модно съждение, насочено против социалния идеал на Маркс, е обви-
нението в религиозен есхатологизъм (учение за края на света). Във връзка с 
това са възродени много антимарксистки стереотипи, характерни за предста-
вителите на религиозно-философската мисъл в Русия от миналия век. Смята 
се, че Маркс, обосновавайки своя социален идеал, се е водил не от науката, а 
от религиозната идея за края на историята, за настъпването на някакъв „зе-
мен рай“ в края на историята. Според известния руски дисидент, социолог и 
философ Александър Зиновиев учението за комунизма „е своеобразна райска 
част на марксизма. Тук този рай е спуснат от небесата на земята“34. Нещо по-
добно на времето твърдяха руските философи идеалисти. Очевидно тръгвайки 
от принадлежността на Маркс към еврейския етнос, те твърдяха, че на негово-
то учение е присъщ „древноеврейският хилиазъм“. Николай Бердяев писа за 
Маркс: „Той изповядва в секуларизирана – т.е. откъсната от религиозните си 
корени – форма древноеврейския хилиазъм, т.е очакването да настъпи чувст-
веното хилядолетно царство Божие на земята.“35 По-късно същото ще напише 
британският изследовател и критик на марксизма Карл Попър, уверявайки, че 
„Маркс вижда действителната задача на научния социализъм в провъзгласява-
нето и приближаването на хилядолетното царство на социализма“36.

Авторите на тези и подобни съждения се опитват да докажат едно – че осъ-
ществяването на социалния идеал на Маркс е своеобразна „есхатология“, т.е. ре-
лигиозно учение за края на човешката история. Във връзка с това известният 
руски философ Сергей Булгаков направо казва: „Той (марксизмът – Б. С.) е ес-
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хатология в учението за социалния катаклизъм, за скока от капиталистическото 
царство на необходимостта в социалистическото царство на свободата.“37

Какво може да се каже по този повод? Това съждение напълно противоре-
чи на действителните възгледи на Маркс и преди всичко на неговата филосо-
фия на историята.

Изходно начало на човешката история според Маркс е трудът на хората 
като „положителна, творческа дейност“38, като начин на взаимодействие на 
човека с природата и със себеподобните му. Трудът е онова качество, което от-
личава жизнената дейност на хората от жизнената дейност на животните. Бла-
годарение на труда хората извършват необходимата за своя живот обмяна на 
вещества и енергия с природата и един с друг. В този смисъл трудът е всеобщ и 
съществен момент в човешкия живот.

Още в първите си икономически трудове Маркс стига до разбирането на 
труда като субстанция на развитието на човешкото общество. Той започва да 
разглежда световната история на човечеството като „пораждане на човека от 
човешкия труд, т.е. създаване на човешка природа“39. Такова самопораждане 
на човека в процеса на трудовата дейност според Маркс напълно опровергава 
идеята за него като божествено творение. Физически човек се ражда като при-
родно същество, а чрез труда и общуването става обществено, родово съще-
ство. „Само в обществото – пише Маркс – природното битие се явява за него 
човешко битие и неговата природа става човешка.“40

На важната роля на труда в живота на човешкото общество обръщат вни-
мание много учени и преди Маркс, обаче те не виждат в него онази дълбинна 
основа на обществото, от която произтичат всички съвременни колизии. Както 
вече споменахме, представителите на класическата политикономия не съумяха 
да разберат органичната връзка между труда и частната собственост, между 
труда и капитала, без което е невъзможно да се разбере нито миналата, нито 
съвременната история.

За разлика от Хегел, който по принцип разглежда труда само от положи-
телната му страна, Маркс отделя в него както положителна (творческа, само-
дейна), така и отрицателна (отчуждаваща, принудителна) страна. Отрицател-
ната страна на труда е свързана с антагонистичното устройство на обществото 
и това особено нагледно се проявява в условията на буржоазния строй, когато 
се извършва неговото превръщане в наемен труд, противостоящ на капитала. 
Оттук и знаменитото искане на Маркс за „освобождаване на труда“41, предпо-
лагащо замяна на наемния труд със свободната творческа дейност на хората.

Материалистическото разбиране на историята е немислимо без категорията 
„труд“, изразяваща основата за съществуването на човешкото общество. Според 
мен, разглеждайки историята на човечеството, Маркс смята, че в своето развитие 
трудът преминава през три характерни стадия: от колективния труд в ранните 
стадии на човешката история към неговото разделение и отчуждаване в класо-
вото общество и след това към преодоляване на отчуждението и към обедине-
ние на труда в условията на формиране на свободното безкласово общество. В 
последния случай съвсем очевидно трудът придобива универсалния характер на 
„свободна съзнателна дейност“, определяща „родовия характер на човека“42.
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Както е известно, растежът на производителността на труда съвсем не е 
тъждествен с развитието на индивидите. Парадоксът на историята се състои в 
това, че в началото производителността на труда води до разделение на труда 
между хората, до образуване на различни обществени класи и до експлоата-
ция и едва след това същата тази производителност по необходимост изисква 
обединение на труда, ликвидиране на експлоатацията, безкласово общество и 
свободно развитие на личността. Маркс смята, че освобождаването от самоот-
чуждението изминава същия път, както и самоотчуждението. Главният извод 
в неговите трудове може да се сведе до един тезис: историческият прогрес на 
обществото с течение на времето престава да е регрес в развитието на личност-
та. Тогава човешкото общество става условие не за поробване, а за свободно 
развитие на индивида, а именно това е осъществяване на идеала за „свободно 
човешко общество“, към което човечеството се движи по необходимост.

В съответствие с историческата логика на развитие на труда се извършва 
еволюцията на човешката личност: от несвобода към свобода чрез вещна зави-
симост. По този повод Маркс пише: „Отношения на лична зависимост (в нача-
лото съвсем първобитни) – такива са първите форми на обществото, при които 
производителността на хората се развива само в незначителен обем и в изоли-
рани точки. Лична независимост, основана върху вещна зависимост – такава е 
втората крупна форма, при която за пръв път се образува система на всеобща 
обществена обмяна на вещества, на универсални отношения, на всестранни 
потребности и универсални потенции. Свободна индивидуалност, основана 
върху универсалното развитие на индивидите и върху превръщането на тях-
ната колективна, обществена производителност в тяхно обществено достояние 
– такава е третата степен. Втората степен създава условията за третата.“43 Това 
е историческата логика за осъществяване на социалния идеал на Маркс.

Очевидно този идеал не се намира вън от историята, а обратно, ражда се 
от историята и се потвърждава от нея.

Необходимо е още веднъж да се подчертае, че реализирането на своя со-
циален идеал за „свободна индивидуалност“ в „свободно човешко общество“ 
Маркс свързва не с „края“ на историята, а с нейното „начало“. Той смята, че 
рано или късно човечеството ще осъществи своя исторически преход от чис-
то стихийния стадий на развитие към съзнателен стадий, от господството на 
вещите над човека към господство на човека над вещите, от властта на мина-
лото над настоящето към власт на настоящето над миналото, от „царството 
на необходимостта“ към „царството на свободата“. Тръгвайки от това, Маркс 
нарича първия стадий на общественото развитие „предистория на човешкото 
общество“44, а втория – „истинска история“. Понятието „предистория“ включва 
докласовото и класовото общество, а понятието „истинска история“ – началото 
на онази „по-висша“ посткапиталистическа „обществена форма, чийто осно-
вен принцип е пълното и свободно развитие на всеки индивид“45.

Маркс нарича този стадий в развитието на човечеството „царство на сво-
бодата“, разбирайки под свобода власт на обединилите се индивиди над соб-
ствените им производителни сили и отношения, за разлика от „царството на 
необходимостта“, където господстват случаят и конкуренцията в обществените 
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отношения и където в абсолютното си мнозинство хората са отчуждени от сред-
ствата за производство и вследствие на това са принудени да отделят огромната 
част от своето време за работа, свързана със задоволяване на елементарните им 
физически потребности. „Царството на свободата – пишат Маркс и Енгелс – в 
действителност започва едва там, където се прекратява работата, диктувана от 
нуждата и от външната целесъобразност, следователно по природата на нещата 
то лежи отвъд сферата на самото материално производство.“46 Разбира се, тази 
мисъл на Маркс не означава, че в бъдеще материалното производство ще спре: 
то просто „ще отиде в основите“ на обществото, освобождавайки път за твор-
ческата дейност на хората47.

Според Маркс само в условията на пълна свобода хората могат съзнател-
но да творят своята собствена история, докато по-рано историята ги е тво-
рила тях. Само в такова общество случайността престава да господства над 
човека и хората започват напълно да контролират своите отношения с при-
родата и един с друг.

От казаното по-горе може да се направи следният извод: Маркс не свързва 
с комунизма някакво завършване на историята, подобно на „хилядолетното 
царство Божие на земята“. Напротив, той го извежда от настоящето, от 
чисто емпирически и живи противоречия на действителността. Тези проти-
воречия, бидейки двигател на историята, проявяват дълбинните закони на об-
ществено-историческото развитие, честта за откриването на които също при-
надлежи на Маркс.

Реалистичен или утопичен е идеалът на Маркс?

Както вече отбелязахме, социалният идеал на Маркс винаги е бил във фо-
куса на идейната борба. Противниците на марксизма, неспособни да му проти-
вопоставят нещо положително, се стремяха и се стремят всячески да го прини-
зят и по този начин да го дискредитират. Въпреки че Маркс се обявява против 
всякакви утопически възгледи и теории, един от характерните методи за дис-
кредитиране на неговото учение за бъдещото общество е отъждествяването му 
с утопия, носеща характера на „светска религия“48.

Това мнение почти напълно възпроизвежда мисълта на един от сега мод-
ните представители на идеалистическата мисъл на миналия век Сергей Булга-
ков, който смята, че „в марксизма като от горещ извор блика социален утопи-
зъм“49. Нещо подобно твърдяха и твърдят неговите идейни последователи на 
Запад, които смятат, че Маркс не е доказвал, а е „пророкувал“, „фантазирал“ 
или „естетизирал“ бъдещото комунистическо общество, без да се съобразява с 
реалните тенденции на общественото развитие50.

В действителност Маркс, за разлика от многобройните представители на 
догматическия или утопическия социализъм, никога не е „фантазирал“, нещо 
повече – никога не е „пророкувал“, че ще настъпи комунистическо общество: 
той го извежда от реалните факти на съвременната му капиталистическа дей-
ствителност, от общите, глобални тенденции на нейното развитие.

Той разглежда формирането на бъдещото общество на реалния хума-
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низъм (комунизма) като продължителен исторически процес на „отменяне“ 
(Aufhebung) на частната собственост и на „обратно отвоюване“ на човека като 
родово същество. Марксовият комунизъм не е застинало, а е постоянно проме-
нящо се хуманистично, „човешко общество“. Той увенчава не историята на чо-
вечеството, а определен период в нейното стихийно развитие и отваря стадия 
на съзнателното й развитие (саморазвитие). В този висш стадий на еволюция-
та на човечеството обществото започва постоянно и съзнателно да се изменя 
или да се самореформира в зависимост от изменението на околната природна 
среда, от растежа на производителните сили на човека, на неговите знания, по-
требности и способности.

Маркс ясно различава обективните и субективните предпоставки за въз-
никването и формирането на такова общество. Първите са свързани с разви-
тието на производителните сили на обществото, със създаването на съвремен-
ни технологии и промишленост, с преодоляването на предишното обществено 
разделение на труда, с икономическото самоотрицание на капитала; вторите – с 
класовата борба, с работническото движение, с политическите партии, с рево-
люционното преобразуване на буржоазното общество. Ще разгледаме първо 
обективните условия на този исторически процес.

Ще напомня във връзка с това една от последните Марксови характерис-
тики на комунизма, която е най-пълната формулировка на неговия социален 
идеал. В едно от своите последни произведения – „Критика на Готската програ-
ма“, Маркс му дава следното описание, станало класическо: „Във висшата фаза 
на комунистическото общество, след като изчезне подчинението на човека от 
поробващото го разделение на труда; когато заедно с това изчезне и противо-
положността между умствения и физическия труд; когато трудът престане да 
бъде само средство за живота и сам стане първа потребност на живота; когато 
заедно с всестранното развитие на индивидите ще израснат и производителни-
те сили и всички източници на общественото богатство ще потекат като пълно-
воден поток, само тогава ще бъде възможно да се преодолее тесният хоризонт 
на буржоазното право и обществото ще може да напише на своето знаме: От 
всекиго според способностите, всекиму според потребностите!“51.

Възможно ли е изобщо на практика такова общество? Не се ли явява то на-
истина оня псевдоним на известната идея за „земния рай“, за който постоянно 
говорят противниците и някои „приятели“ на марксизма? Къде са обективните 
критерии, които ще позволят то да бъде смятано за напълно реално общество? 
Отговаряйки на подобни въпроси, Маркс още в „Немска идеология“ пояснява, 
че такова общество не може да се построи върху изостанала, неразвита техни-
ческа или икономическа основа. То може да се базира само на високоразвити 
производителни сили и представлява не местно, не национално, а интернацио-
нално, световноисторическо явление. Без това, по мнението на Маркс, ще се по-
лучи „само всеобщо разпространение на бедността, а при крайната немотия 
отново трябва да започне борбата за необходимите предмети, което означава 
да възкръсне цялата стара мерзост“52.

Откъде все пак възникват онези производителни сили, които ще могат да 
осигурят създаването на комунистическото общество? Отговаряйки на този 
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въпрос, Маркс не фантазира, а се стреми да ги разпознае в съвременните му 
тенденции в развитието на техническата и икономическата сфера на капита-
листическото общество. Въпреки мненията на съвременните критици, неумор-
но говорещи за остарялостта на марксизма, анализът на развитието на капита-
ла, направен в средата на ХІХ век, поразява не само с научната си дълбочина, а 
и с явно изразената си актуалност.

Разглеждайки създаването и развитието на капитала, Маркс откроява две 
негови взаимносвързани и характерни страни. Първо, неговото „велико ци-
вилизоващо влияние“53, извеждащо буржоазното общество извън пределите 
на предишните, чисто локални и традиционни цивилизации и подготвящо на-
пълно реални предпоставки на бъдещата глобална и универсална цивилиза-
ция. Второ, появата при капитализма на разрушителни тенденции, свързани 
с периодичното спадане на производството и с появата на всеобщо социално 
отчуждение, превръщащо човека в частично и конформистко същество. Имен-
но тази, втората страна на капитала показва, че той, както и предшестващите го 
форми на обществото, е исторически преходен.

В първия случай капиталът с непрекъснато нарастваща сила развива про-
мишлеността и масовото производство на стоки, способно да задоволи посто-
янно растящите и променящи се потребности на хората. Спецификата на тези 
потребности е, че те, за разлика от потребностите, заложени от природата, въз-
никват от самото общество, в частност от развитието на капиталистическото 
производство. И с това производство те се задоволяват.

В неудържимата надпревара за принадена стойност капиталът постоянно 
преминава своите собствени граници. Той създава нови отрасли на производ-
ството, прониква в земните недра, открива полезни изкопаеми и източници на 
енергия. С течение на времето той се разпространява по цялото земно къл-
бо, създава световен пазар, позволяващ много страни и народи да си разменят 
продукти, произведени в различни климатични и исторически условия. На вис-
шите степени на своето развитие капиталът започва широко да използва пос-
тиженията на науката и техниката, създава нови видове труд, формира досега 
неизвестни културни нужди и начини за задоволяването им. В подготвителните 
ръкописи за „Капиталът“ Маркс пише: „Култивирането на всички свойства на 
обществения човек и неговото производство като човек с възможно по-богати 
свойства и връзки, а поради това и с потребности, т.е. производството на чове-
ка като възможно по-цялостен и универсален продукт на обществото (защото, 
за да ползва множество вещи, човекът трябва да е способен да ги използва, т.е. 
той трябва да бъде във висока степен културен човек) – също се явяват усло-
вия на производството, основано върху капитала.“54 Именно тази положителна 
дейност на капитала, а не утопически фантазии, създава онези необходими ма-
териални предпоставки за бъдещето, на чиято база израства посткапиталисти-
ческото общество, наричано комунизъм.

Следователно Маркс не фантазира, а органически свързва идването на 
бъдещото комунистическо общество с онази положителна страна на капита-
листическото производство, която създава реални предпоставки за решаване 
на вековния проблем за задоволяване на постоянно растящите потребности 
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на населението. Той вижда тези предпоставки преди всичко в развитието на 
техниката и в онези производителни сили, които капиталът създава във вис-
шия стадий на своето историческо развитие.

Заедно с това, пораждайки и задоволявайки разнообразните физически и 
културни потребности на хората, капиталът създава и невиждана по-рано сис-
тема на експлоатация на природата и на човека, която Маркс нарича система на 
„всеобщата полезност“. Тази система подчинява не само физическите, а и всич-
ки духовни свойства на хората, цялата човешка култура. Според Маркс в тази 
система на „всеобщата полезност“ няма нищо „такова, което извън този кръг 
на общественото производство и размяна би се изявило като нещо само по себе 
си по-висше, като правомерно само по себе си“55. Маркс допуска, че системата 
на „всеобща полезност“ в края на краищата може да доведе до разрушаване 
на важни, осигуряващи живота функции на човешкото общество. Известната 
постановка на Римския клуб на въпроса за „пределите на растежа“ на съвре-
менната цивилизация, свързани с неконтролируемото използване от капитала 
на научните и техническите постижения, с безпощадната експлоатация на при-
родата, изцяло кореспондира със съответната прогноза на Маркс.

Днес се потвърждават и изводите на Маркс относно историческите преде-
ли на развитието на капитала.

Минали и съвременни факти от развитието на производството показват, 
че в своето постъпателно развитие капиталът постоянно се натъква на породе-
ните от това движение предели и противоречия. Така например, преодолявай-
ки, от една страна, националната ограниченост и предразсъдъците на минало-
то, задържащи развитието на производителните сили, капиталът сам поражда 
разрушителни явления, спиращи неговия растеж и развитието му. Най-същест-
веното и нагледното от тези явления е свръхпроизводството на стоки, което на-
пълно противоречи на тенденцията на капитала да прескача всякакви граници 
на производството. Именно свръхпроизводството на стоки и свързаните с него 
икономически спадове и кризи ясно показват, че капиталът не е абсолютна и 
вечна форма на развитие на производителните сили. Достатъчно е да се напом-
нят общите икономически кризи от миналия век и неотдавнашната глобална 
криза в сегашния век, за да се убедим в актуалността на тези идеи на Маркс. Ще 
напомня, че първата глобална криза, крачейки по планетата, остави след себе 
си затваряне на съвременни автомобилни гиганти, замразяване на строежи и 
растеж на масовата безработица. Тя породи жилищна криза, банкрут на банки 
и недоверие на милиони към световните валути. Нейни закономерни следствия 
станаха бързият растеж на цените на хранителните продукти, социалното не-
доволство и масовите протести срещу властите и съществуващата система на 
обществени отношения.

И така, от една страна, капиталът се стреми към универсалност на произ-
водството на базата на постоянното развитие на производителните сили и на чо-
вешките потребности, от друга страна, той сам поставя предели за постигане на 
тази универсалност, пораждайки кризи на свръхпроизводството, и следователно 
рязко ограничава задоволяването на насъщните човешки потребности. „Онази 
универсалност, към която неудържимо се стреми капиталът – пише Маркс, – на-
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мира в неговата собствена природа такива граници, които на определена степен 
на капиталистическото развитие ще накарат да се осъзнае, че най-големият пре-
дел за тази тенденция е самият капитал, и които затова ще повличат хората към 
унищожаване на капитала посредством самия капитал.“56

Историческото самоотрицание на капитала особено добре се проследява в 
еволюцията на труда и на техниката, създаващи материалната основа на бъ-
дещото свободно човешко общество. Във връзка с това стават идейно нищожни 
много изказвания на противниците на марксизма за уж ненаучния или утопичен 
характер на социалния идеал на Маркс. Да разкрием този тезис по-подробно.

Маркс смяташе, че обществената роля на техниката най-пълно може да се 
проследи в еволюцията на постоянния капитал, който според него служи като 
показател за развитостта на капитала изобщо. Както вече беше отбелязано, 
благодарение на развитието на естествознанието, на откриването на по-рано 
неизвестни свойства на веществата капиталът създава нови отрасли на про-
изводството, усъвършенства машините и механизмите, интензифицира труда, 
подчинявайки го на логиката на масовото производство на стоки. С течение 
на времето работниците все повече започват да зависят не от собствените си 
способности, умения и навици, а от „железните закони“ за функциониране на 
техниката и от заводската организация на производството.

Уместно е да се отбележи, че изследвайки ролята и еволюцията на пос-
тоянния капитал, Маркс много преди Хенри Форд и знаменития му конвейер 
е описал подробно подчинената роля на труда в машинното и в автоматизи-
раното производство. Както е известно, в такова производство не машината 
е подчинена на работника, а дейността на работника става абстрактен момент 
във функционирането на машината. Трудът „се представя сега само като съзна-
телен орган, разпръснат в множество точки на механичната система във вид на 
отделни живи работници и подчинен на съвкупния процес на самата система 
от машини, като фактор, явяващ се само като едно от звената на системата, чие-
то единство съществува не в живите работници, а в живата (активната) система 
от машини, проявяваща се в противовес на единичната незначителна дейност 
на работника като могъщ организъм“57. Не е ли това поразително нагледно опи-
сание на същността на съвременното капиталистическо производство?! Като 
литературен аналог на такова описание в наше време може да служи романът 
„Колела“ на известния писател Артър Хейли.

Според Маркс основната тенденция на капитала на висшите степени на не-
говото развитие се състои в това „да придаде на производството научен харак-
тер, а непосредствения труд да сведе само до момента на процеса на производ-
ството“58. Но трудът на работника, превръщащ се в прост абстрактен момент 
в процеса на производството, по всяко време може да бъде напълно заменен 
от автомата или робота. В крайна сметка това и става: трудът като средство, 
преминавайки през различни метаморфози, в края на краищата се превръща в 
автоматична система от машини. Разглеждайки автомата като „движеща сила, 
която сама се привежда в движение“, Маркс допуска, че „системата от маши-
ни, явяваща се автоматична, е само най-завършената, най-адекватната форма 
на система от машини и само тя превръща машините в система“59. Наистина, 
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според него, от обстоятелството, че системата от машини представлява най-
адекватната форма на потребителната стойност на основния капитал, съвсем 
не следва, че „подчинението на капиталистическото обществено отношение е 
най-адекватното и най-доброто производствено отношение за прилагането на 
системата от машини“60. Напротив, за своето успешно приложение и развитие 
автоматизацията на производството изисква нови, вече не капиталистически 
отношения. Да поясним това.

Както е известно, според Маркс еволюцията на техниката преминава през 
няколко стадия на развитие в историята. Отначало тя е просто средство на труда, 
облекчаващо и усъвършенстващо физическите функции на работника, след това 
с появата на машините трудът първо се подчинява на логиката на машинното 
производство, става негов момент, а после, при появата на автоматите, започва 
изобщо да бъде изтласкван от общественото производство. В този случай според 
Маркс от живия труд остават само функциите на наблюдател и контрольор на 
производствените и технологическите процеси61. Тук предишният индивидуален 
или непосредствен труд престава да е база на производството, превръщайки се 
изцяло в творческа дейност, във всеобщ обществен труд, а средствата на труда, 
развили се до „автоматичен процес“, започват да подчиняват силите на природа-
та на „обществения разум“62. Както виждаме днес, с появата на робототехниката 
и на заводите автомати, изтласкващи физическия труд от съвременното произ-
водство, тази прогноза на Маркс също се потвърждава.

Същевременно капиталът, свеждайки необходимия труд на работника до 
минимум или изобщо изтласквайки го от сферата на производството с по-
мощта на автоматите, прави излишен и самия себе си. Хипотетично може 
да се допусне, че освобождавайки се изцяло от живия труд и следователно от 
неговия носител – работническата класа, капиталът ще бъде принуден или без-
платно да дава резултатите на своето частно производство на тази класа, или да 
спира производството поради липса на потенциални потребители на неговата 
продукция. И в единия, и в другия случай това е равносилно на неговата смърт. 
Накратко казано, ако изчезне такъв съзидател на капитала като наемния 
труд, капиталът също трябва да изчезне. Следователно, развивайки произ-
водителните сили до създаването на автоматизирано производство, капиталът 
същевременно „работи за собственото си разложение като форма, господства-
ща над производството“63. За разлика от мнозинството буржоазни икономисти, 
които виждат в капитала „абсолютна“ форма за развитие на производителните 
сили, Маркс показа и доказа, че „капиталът също не е абсолютната форма за 
развитие на производителните сили, както не е и такава форма на богатството, 
която абсолютно би съвпадала с развитието на производителните сили“64.

Бидейки форма на проява на капитала  в неговия най-висш стадий на 
развитие, автоматичната система от машини с течение на времето започва да 
се проявява като такава производителна сила, като такава потребителна стой-
ност, която влиза в пряко противоречие с него самия, изисквайки за себе си 
по-адекватни и по-прогресивни обществени отношения. В резултат истори-
ческият стремеж на капитала с помощта на автоматизацията да доведе до мак-
симум принадения и до минимум необходимия труд създава благоприятните 
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материални условия за бъдещото пълно освобождаване на труда и за превръ-
щането му в свободна творческа дейност, функционираща вече не по законите 
на „работното“, а по законите на „свободното време“65.

Заедно с това пълното освобождаване на труда изисква не толкова техно-
логическо, колкото социално разглеждане на капитала. Докато се разглеждат 
чисто технологическите аспекти на еволюцията на капитала, сме принудени да 
се абстрахираме от неговата социална същност. Въпреки всичко тази същност 
налага своите ограничители върху неговата еволюция. Да разгледаме тази си-
туация по-подробно.

Да допуснем, че сме осъществили пълна автоматизация на производството 
при продължаващо господство на капиталистическите отношения. С какви ре-
ални противоречия в обществото ще се сблъскаме тогава? Първото е безуслов-
но свързано с масова поява на излишна работна сила, която ще се освобождава 
в хода на автоматизацията и роботизацията на производството. Къде трябва да 
отиде тази работна сила? Да се приведат всички безработни на помощи поради 
безработица е нерационално от гледна точка на капитала, а и принципно е не-
възможно: общество на безработни, съставящо мнозинството от населението 
на страната, не може дълго да съществува. В сферата на битовото обслужване, 
наситено с автомати и роботи, също няма да има работни места, които да могат 
да се заемат от безработните.

Въз основа на тази хипотетична ситуация неизбежно стигаме до извода, 
че пълната автоматизация и роботизация на производството в условия на гос-
подство на капитала по принцип е невъзможна: тя противоречи на частнока-
питалистическата уредба на обществото. Обаче реалното производство днес се 
движи в това направление: физическата и рутинната работна сила все повече и 
повече се заменя от автоматите и от робототехниката. Тук проблемът е колко 
дълго човечеството ще върви в това направление? Въпреки модните разговори 
за настъпване на информационното общество, все още достатъчно високо рав-
нище на автоматизация на производството няма никъде – нито в Япония, нито 
в САЩ, нито във ФРГ.

Някои изследователи изобщо смятат, че абсолютната автоматизация на 
производството е невъзможна по принцип, защото винаги ще бъдат нужни 
хора, които да конструират, да организират автоматичното производство и да 
го управляват. Това е така, но въпреки всичко не се отменя главният въпрос – 
какво да правят масите от хора, които се освобождават в хода на автоматизаци-
ята на частните и на държавните предприятия? Според нас отговорът може да 
бъде само един: автоматизацията на производството рано или късно ще изиска 
от самите трудещи се радикална промяна на господстващите буржоазни отно-
шения.

Съществува убеждението, че наемните работници в реалността никога 
няма да допуснат своето продължително освобождаване от труда като основа на 
човешкия живот. Те просто няма да могат да бъдат вечните паупери. Тук алтерна-
тивата е само една: чрез радикални реформи или социална революция да се лик-
видират капиталистическите производствени отношения и самите трудещи се 
да създадат посткапиталистическо или социалистическо общество. В такова об-
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щество преди всичко се премахва наемният характер на труда, а производителите 
стават съсобственици и съработници в единния трудов колектив (кооператива). 
Трудът за себе си, както показват съвременните предприятия, на които собстве-
ници са работниците, води до незабавен растеж на общественото производство, 
несравним с равнището, което съществува в частните предприятия. Този труд 
създава онези необходими материални предпоставки, без които е невъзможно да 
се задоволят постоянно нарастващите потребности на хората.

Ясно е, че в социалистическото общество процесът на автоматизация на 
производството ще се извършва вече в нови социални условия, където няма 
икономическа стихия, няма безработица и излишна работна сила. Именно то-
гава заедно с растежа на производството ще стане възможно значителното на-
маляване на работното и увеличаване на свободното време, така необходимо 
за цялостното и всестранно развитие на личността. В резултат трудовата дей-
ност на хората с течение на времето трябва да придобие творчески характер, 
тъй като ще се извършва вече не по законите на работното, а по законите на 
свободното време. Върху подобна социално-икономическа основа ще възникне 
асоциацията, в която свободното развитие на всеки ще стане условие за сво-
бодното развитие на всички.

Такъв е крайният пункт на неумолимата логика на „Капиталът“ на Маркс, 
показващ напълно реалния, а не утопичен характер на неговия социален идеал.

Превод от руски език: Димитър Димитров
Източник: Альтернативы, 2011, № 2

БЕЛЕЖКИ

1  Вж.: К. Поппер. Открытое общество и его враги. М., 1992, т. 2, с. 478.
2  Маркс, К., Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. Т. 42, с. 116. По-нататък цитатите по К. Маркс и Ф. Енгелс 

са от това издание.
3  Пак там, с. 266.
4  Пак там. Т. 1, с. 380.
5  Вж.: Б. П. Вышеславцев. Философская нищета марксизма. Франкфурт на Майн, 1957, с. 45.
6  Вж. посочената книга на Б. Вышеславцев, а също и тази на неговия учител П. Новгородцев 

(Новгородцев, П. Об общественном идеале. Вып. 1. М., 1917).
7  Маркс, К., Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. Т. 42, с. 266.
8  Пак там.
9  Пак там. Т. 1, с. 406.
10  Пак там. Т. 2, с. 133–134.
11  Пак там. Т. 1, с. 414.
12  Пак там. Т. 42, с. 265.
13  Пак там, с. 116.
14  Пак там, с. 119.
15  Кантор, К. Двойная спираль истории. Историософия проектизма. Т. 1. М., 2002, с. 816–817.
16  Маркс, К., Ф. Энгельс. Соч. Т 42, с. 116.
17  Пак там.



105

ТЕОРИЯ
18  Пак там, с. 127.
19  Пак там. Т. 3, с. 34.
20  Пак там. Т. 42, с. 127.
21  Пак там, с. 136.
22  Пак там, с. 116.
23  Пак там.
24  Пак там.
25  Пак там. Т. 4, с. 447.
26  Пак там. Т. 49, с. 47.
27  Пак там. Т. 42, с. 116.
28  Маркс, К., Ф. Энгельс. Соч. Т. 1, с. 374.
29  Фукуяма, Ф. Конец истории? – Вопросы философии, 1990, № 3, с. 136, 145, 152.
30  Маркс, К., Ф. Энгельс. Соч. Т. 46, ч. 1, с. 476.
31  Пак там. Т. 42, с. 241.
32  Този факт и до днес не е загубил своето историческо и политическо значение.
33  Пак там. Т. 2, с. 59.
34  Зиновьев, А. Русская трагедия. Гибель утопии. М., 2002, с. 161.
35  Бердяев, Н. А. Марксизм и религия. Религия как орудие господства и эксплуатации. Париж, 

1929, с. 30.
36  Поппер, К. Цит. съч. Т. 2, с. 103.
37  Булгаков, С. Н. От марксизма к идеализму. СПб, 1903, с. IХ–Х.
38  Вж.: К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. Т. 46, ч. 2, с. 113.
39  Пак там. Т. 42, с. 126.
40  Пак там. С. 118.
41  Пак там. Т. 42, с. 93.
42  Пак там. Т. 45, с. 471.
43  Пак там. Т. 46, ч. 1, с. 100–101.
44  Пак там. Т. 13, с. 8.
45  Пак там. Т. 23, с. 605.
46  Пак там. Т. 25, ч. 2, с. 386–387.
47  Вж.: В. П. Кузьмин. Принцип системности в теории и методологии Маркса. М., 1980, с. 117, 

163.
48  Вж.: Э. Геллнер. Условия свободы. М., 2003, с. 29.
49  Вж.: С. Н. Булгаков. Цит. съч., с. IX.
50  Вж.: К. Поппер. Цит. съч. Т. 1, с. 199–207.
51  Маркс, К., Ф. Энгельс. Т. 19, с. 20.
52  Пак там. Т. 3, с. 33.
53  Пак там. Т. 46, ч. 1, с. 387.
54  Пак там, с. 386.
55  Пак там, с. 386–387.
56  Пак там.
57  Пак там. Т. 46, ч. 2, с. 204.
58  Пак там, с. 206.
59  Пак там, с. 203.
60  Пак там, с. 207.
61  Пак там, с. 213.
62  Пак там, с. 218.
63  Пак там, с. 208.
64  Пак там. Т. 46, ч. 1, с. 393.
65  Пак там. Т. 46, ч. 2, с. 215.



106

ПОЛИТИКА

бр. 7/8 – год. XVI

Новите елити бързо узурпираха реалната власт и 
публичната политика. Те бяха изкуствено съз-

давани през 90-те години (първа фаза 1990–1996, 
втора фаза 1997–2001). Преди всичко чрез нова-
та частна банкова система и чрез приватизацията – 
под патронажа на БНБ и Държавата, под диктовката 
на тайни и явни чужди режисьори и постановчици, 
под депресивната психовълна на новите медии (като 
вестникарска група „168 часа“ и телевизията на Ку-
Ку). Новите елити успяха само за няколко години да 
изтикат надолу – обезвластиха, обедниха, морално 
заклеймиха – огромна част от предишните техноло-
гически и стопански, административни и институ-
ционални, медийни и културни, идейни и полити-
чески елити. 

Кредитните милионери станаха новата капита-
лова каста. Не успяха да се развият до класа – нито 
като манталитет, нито като легализирано и ефектив-
но бизнес предприемачество, нито като обществено 
уважение и респект. И тъй като червените кредитни 
милионери останаха да действат като каста, когато 
тяхната партия загуби властта (януари 1997) и дойде 
на власт алтернативната синя партия (ОДС на Иван 
Костов, април 1997), тази партия побърза да си фор-
мира своя капиталова каста – този път сини кредит-
ни и приватизационни милионери. Стремежът бе да 
се изравни балансът на силите между двете изкустве-
ни капиталови касти – червената и синята.

Но тази игра с държавата е заразителна. Пос-
ле, през 2001 г., дойдоха други две партии на власт 
(12 години подготвялото се ДПС на Ахмед Доган и 
падналото от Мадрид НДСВ на царя). Те без никак-
во суетене употребиха Държавата и БНБ за същата 

НОВИТЕ ЕЛИТИ В БЪЛГАРИЯ: 
КАК РИБАТА СЕ ВМИРИСВА ОТКЪМ ГЛАВАТА
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игра на „демократичен капитализъм“. От локална и провинциална партия 
ДПС само за няколко години овладя огромни финансови и бизнес ресурси, бе 
й дадена възможност и нейните хора усвоиха огромни държавни и обществе-
ни активи и инфраструктурни позиции. Хората на НДСВ само за две години 
бяха обезсилени като морално и политическо влияние, но административните 
и властовите им позиции през двата правителствени мандата (2001–2005–2009) 
произведоха още няколко кредитни и комисионерски мултимилионери. Тук до 
кастова група не се стигна. Първо, защото те самите се разпаднаха на три части. 
Второ, защото става дума за хора, възпитани зад океана – в типичния асоциа-
лен индивидуализъм, водещ личността към състояние на т.нар. корпоративен 
психопат1 от съвременната епоха на „бягство на елитите“2.

След успешни избори 2005–2007–2009 г. (първо кметски в София, после 
парламентарни) на сцената се качи нов играч – ГЕРБ и неговите алчни кастови 
играчи. При тях има два допълнителни феномена, които са от изключителна 
важност.

Единият е, че те нямат идея, каквато имаха предишните, за баланс между 
кастовите капиталови групи – водят се от комплекса на парии, които случайно 
са заели царския престол. Това е за кратко, и следователно кражбата и злоупо-
требата трябва да са светкавични, неограничавани, „като за последно“.

Другият е, че те са първата власт от Прехода, чиито основни политиче ски 
играчи са практически неграмотни – нямат нивото поне на минималното нуж-
но знание и култура за ефективно управление на една модерна държава – като 
сложна и взривоопасна система, на една съвременна икономика – като техно-
логична и инерционна система, на едно гражданско общество – като мобилна 
и генерираща революционност система, на една развита култура и изкуство 
– като спояващи народа и нацията чрез ценности, съединени мотивации, пси-
хологическа търпимост, извисени образци. Това е първата държавна власт у 
нас, която вече надскочи „предателството към демокрацията“ и затъна в изде-
вателство над социалната тъкан на обществото и държавата.

Структурният резултат от злокобното градиране в този 4-степенен про-
цес при възникването на новата капиталова класа в България е формирането 
на един олигархичен връх в пирамидата на обществото. Там последователно 
се качваха, бутаха и избутваха, омаскаряваха и избиваха няколко кастово обо-
собени групи, с техните съответни партийни обръчи от фирми. Можем като 
общество и държава да си мечтаем този наш олигархичен връх поне да беше 
стабилен (както в САЩ и ЕС, в Япония и отскоро в Китай). За жалост той е в 
циклична промяна. В този смисъл Преходът продължава.

Всяка следваща кастова вълна иска да овладее този олигархичен връх. 
Прави го чрез силата на държавата и преразпределението на големия бизнес, 
чрез държавните и обществените поръчки, чрез инфраструктурните проекти, 
чрез разпределението на европейските фондове за усвояване. Всичко това се 
контролира от държавата, през последните години в екстремна форма на фа-
шизоиден подбор  в логиката „за нашите – всичко, за чуждите – нищо“. Това е 
причината за новата убийствена вълна спрямо средния бизнес и малкия семеен 
бизнес. Това е причината широки кръгове от бизнес средите да замразяват дей-
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ностите си, да влагат парите си в банкови депозити, да изнасят отново много 
пари навън.

Борбата за овладяване на олигархичния връх ставаше и с криминални 
средства. Имаме и убит олигарх Илия Павлов, след него Емил Кюлев. Чрез съ-
дебни дела бе задушен кандидат-олигархът Христо Ковачки, сега задушават 
други двама кандидат-олигарси – Любомир Павлов и Огнян Донев. Вече има-
ше бомбен атентат срещу Цветелина Бориславова (1997), във въздуха поне от 
4–5 години витае смъртна заплаха за вожда и вдъхновителя Бойко Борисов. 
От истинските олигарси през двете десетилетия до наши дни са оцелели само 
двама-трима.

Оценявайки всичко това, няма как да не стигнем до извода, че основните 
беди с новия български елит са две. Първо, новата капиталова класа още в за-
родиш бе деформирана в каста, бе свита до бизнес клуб, бе научена, че реалната 
власт е нещо различно от публична политика. Така още в началото на Прехода 
бе формиран полюсът на свръхбогатството и свръхвластта, на недосегаемите и 
своеволните. Второ, този връх е крайно нестабилен, борещ се не само за свръх-
привилегирования си статус, но и параноично страхуващ се за живота си.

Рибата наистина се вмирисва откъм главата. От този болнав и променящ 
се свръхелит надолу по пирамидата на обществото пълзят закономерни проце-
си на деградация и асоциалност:

• сред част от интелигенцията и експертните съсловия, развращавани 
чрез големите пари и телевизионната известност, ако слугуват с дръзновение;

• сред реалния бизнес и предприемаческите среди, рекетирани не само от 
големия бизнес и криминалните среди, а и от послушните им държавни и об-
щински администрации и властови органи;

• сред ниските народни слоеве, част от които се отказаха от ценността 
труд и приеха или девиантно-мафиотския модел за успех, или модела на по-
литическо изкачване към благоденствие и към върха на пирамидата – все като 
псевдореволюционни стратегии „последните да станат първи“, позакъснял 
нашенски вариант на „американската мечта“;

• сред етно-народностни малцинства, които или бяха изкуствено нати-
кани в мизерия и гета (60–80% от циганите), или бяха запечатани от своята 
турсконационалистична партия, някъде далеч в обеднена и примитивизирана 
провинция.

* * *

Вследствие на промените през 90-те години (в две вълни: 1990–1994, 1996–
1998) в гражданската структура на българското общество се оформиха два со-
циални полюса – на свръхбогатството като изхвръкнал и откъсващ се от обще-
ството връх и на изключвана под обществото свръхбедност, която се раздува в 
огромна маса и затъва все повече под дъното на обществото в мизерия и изола-
ция. Става дума за 20–30 олигархични плюс още няколко хиляди приближени 
семейства на върха на пирамидата срещу 20–25% (над 1.5 млн. души) затиснати 
от мизерия и малограмотност, от безпомощност и деградиране, от обществено 
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изключване. Така са оформени два специфични групови и общностни интере-
са. Те се отделят и противопоставят не просто един срещу друг, а и срещу 
обществото като цяло:

Едните – отгоре – поради своята мощ (икономическа, медийна и полити-
ческа), поради субективното си високомерие и космополитен снобизъм (да се 
правят на американски магнати), поради алчността да приватизират общест-
вото като цяло (отказвайки се от моралната си ангажираност с него) и още по-
ради своята хладнокръвна безжалостност спрямо народа, обикновените хора, 
младите и интелигенцията, жертвите на тази социална и обществена трансфор-
мация. В тази четворна комбинация те успяват в значителна степен вече трето 
десетилетие.

Другите – отдолу – поради своята неадаптивност към съвременните ус-
ловия за труд и благоденствие, поради общностно потъване в асоциалност и 
девиации, поради отчаянието, че са жертва на обществена дискриминация. 
Последното измества мотивацията им от стремеж към адаптиране в съвремен-
ното общество и интегриране в него към показно самостигматизиране, към 
гражданска агресивност от позицията на аутсайдерство и съответна обществе-
на разрушителност, вандализъм, престъпност.

От долната страна на пирамидата, срещу новите елити, злокачествено 
набъбват изолирани гето общности, които все повече затъват в примитивно 
средновековие. Неслучайно от средата на 90-те години беше въведено поня-
тието „ново средновековие“3. У нас, днес, новото средновековие е ясно видимо 
в Катуница и в Несебър (2011 г.). Ако в Катуница става въпрос за примитиви, 
етно примитиви, които по най-брутален начин феодализират общността, в Не-
себър виждаме примитиви от друг характер – криминални структури, които по 
същия начин феодализират общността и институциите там.

Елитният полюс, в инерцията на своето свръхбогатство и свръхвласт, на 
съответните им манталитет и ценности, се движи по път към цивилизационно 
отделяне ОТ и НАД обществото (национално, българско, традиционно в рам-
ките на държавата), приобщава се към космополитния западен елит в Света на 
Глобализацията, към олигархизирания западен елит. 

Пропадащото дъно на бедността и изолацията, безпомощността в труда 
и конкуренцията, общностното капсулиране в гета и сиви зони се движи към 
цивилизационно пропадане ПОД и ВСТРАНИ от обществото – към социална 
и трудова, ценностна и общожитейска примитивизация, към средновековни и 
по-ранни форми на лична зависимост и жесток патриархат.

Между тези два социални и обществени полюса високата средна класа ос-
тава относително стабилна. Това е доколкото обществените институции, биз-
несът и корпорациите, политиката и медиите, „биг брадърите“ и техните фон-
дации и институции тук, в България, няма как да минат без експертността и 
услугите на специалистите.

Трагедията е в средния слой на средната класа – там става рязко свиване и 
смачкване на бизнеса, на интелигенцията, на средното мениджърско съсловие. 
Премачква се и ниската средна класа. Огромна част от нея пропада надолу към 
бедност и несигурност, към декласиране. 
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Под нея набъбват ниските слоеве на относителната бедност, на съвремен-
ния пролетариат (работнически, земеделски, търговски, чиновнически, зана-
ятчийски). При тях безработицата, малограмотността, лумпенизирането за-
почват да стават масови. Това е пряко следствие от ниските възнаграждения и 
мизерните пенсии, от мизерното семейно и майчинско подпомагане. 

От изключителна важност е, че в този етаж на обществената пирамида се 
развива злокобен процес на обезсмисляне на труда като ценност – подкопава 
се моделът за реализация чрез труд, идеята за по-добър житейски статус чрез 
труд. Показателят „дълбочина на бедността“ се увеличава. Голяма част от хората 
стават безработни, трайно безработни и обезсърчени. Така те губят човешкия 
си капитал, някои започват да се лумпенизират, изпускат интегритета си към 
нацията, настройват се агресивно спрямо своята държава.

* * *

Обобщено, българското общество в своето трето десетилетие на Преход е 
в бърз процес на фрагментиране, на изпускане на социалната връзка с цялото. 
Отделните етажи в пирамидата свиват своя субективен обществен хоризонт до 
обхвата на индивидуалния си бит и референтните групи, до микрообщности-
те със специфични проблеми. Доминират ценностите на колективен егоизъм, 
който все по-често става и агресивен. Това е неизбежно в обществена среда, в 
която преобладават ситуациите на оцеляване, вместо на работа и просперитет, 
вместо на обществена интегрираност и разчитане на ред и законност, на грижа 
и подкрепа от страна на държавата.

През периода на социализма (от 50-те години до 1988) обществото се ха-
рактеризираше със силна обществена кохезия, всестранно поддържана от то-
гавашната идеология и система от официални ценности. Действаха, при това 
ефективно, съответни възпитателни и социализиращи институции, тогаваш-
ните институции за обществен контрол и социална регулация. Затова днес е 
толкова трудно масовият човек да възприеме новата социална йерархия, поля-
ризирането, тоталното деморализиране в публичния живот. 

Хората помнят предишното общество с неговата висока степен на егали-
тарност (сближаване на основните обществени класи и прослойки), заредено 
с високи претенции за социална справедливост и солидарност, което тогава 
изискваше от всички трудово участие и реализация, обществена производи-
телност и отговорност. Ясно помнят и отново започват да ценят тогавашните 
политики към обществено интегриране на малцинствата, на перифериите на 
страната, на необразованите общности, както и привилегированите статуси 
на много от основните професии на интелигенцията и средната класа – инже-
нерното съсловие, учителството и медицинското съсловие, квалифицираните 
работници, специалистите във всички сфери. Днес споменът и носталгията 
по тогавашната стратификационна пирамида субективно удвояват полити-
ческата депресивност и гражданската неудовлетвореност поне сред 70% от 
населението в България – не само възрастни, но и млади, не само от запа-
дащи, но и от модерни професии, не само от обезлюдените, но и от модерни 
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градове и райони, не само сред продължаващите да живеят тук, но и сред 
българската емиграция4.

* * *

Гореочертаното болезнено и злокачествено социално разслояване има пря-
ко отношение към две от основните идеологеми на Прехода: свобода и социална 
справедливост. Знамето на свободата и гражданските права е основно оръжие 
при преборването на социализма от западния либерален капитализъм.

Безспорно свободата и правата са ценност. Предишният социализъм бе и 
е наистина уязвим, доколкото в много случаи глупаво и догматично свиваше 
основни свободи – особено на битово и микроравнище, особено в сферата на 
идейния плурализъм и творческия индивидуализъм, както и на териториал-
ната мобилност. В същото време митът за западното царство на свободата и 
истинската демократичност е една от големите лъжи на съвременната западна 
цивилизация. Това все по-ясно се вижда след 2001 година, след откровената 
политика на ограничаване, контролиране, изопачаване на много от реалните 
граждански свободи, с които е свикнал западният гражданин.

У нас в третото десетилетие на Прехода прокламираните свободи и граж-
дански права имат все по-дразнещо чисто пропагандно звучене – доколкото и 
защото в ежедневния живот все по-малко хора се ползват от своите конститу-
ционни и законови граждански права и свободи. Властта, държавата и силните 
елити не дават такава възможност. Медиите не се борят или са немощни да се 
преборят за правата на някой обикновен човек, трудова общност, изоставен 
регион или селище срещу силните и овластените. Самите граждански общнос-
ти все още не са набрали достатъчно смелост да се организират и да успяват 
сами да се преборват поне за основни права, срещу нагли властови безобразия, 
срещу очевидни прояви на „властови и корпоративни психопати“5.

Спрямо чувството за граждански свободи съвременното общество също е 
крайно поляризирано. 

На единия полюс са общности и хора, които приемат свободата не просто 
като независимост, а като безконтролност от страна на държава и морал, като 
„методологически индивидуализъм“ не само за стопанска и творческа предпри-
емчивост, а и за нагло мошеничество и цинизъм, за публични престъпления и 
издевателство, за показна аморалност и извратеност. По линия на тази крайна 
„свобода ОТ“ хора и общности усвояват високи статуси, завладяват институ-
ции, злоупотребяват с държавна и общинска власт, тероризират общественост-
та и държавата със своята арогантност и алчност, ненаситност и агресивност. 
За тях е изключително удобна постмодерната идеологема „всичко е възможно, 
everything goes“6.

 На другия полюс са общности и хора, които принципно са лишени от вся-
какви съвременни свободи и граждански права, от всички основни конститу-
ционни права и свободи. Това са изпадналите в съвременно робство и при-
митивна феодална зависимост – не само в гетата, а и в селища с организирано 
криминално господство, не само в отдалечени малки селища с един работода-
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тел, а и в големи градове, не само в страната, а и изнесените като роби толкова 
много български проститутки, джебчии, мулета за пренос на наркотици. 

Тук има масова проява на цивилизационен регрес – връщане към пред-
модерната епоха на примитивно средновековие, на индивидуална зависимост 
и робия. В този смисъл съвременната западна цивилизация наистина е гнила, 
изгнила, воняща от антихуманност. Въпреки лъскавата й публичност, въпреки 
огромните й завоевания по линия на културата и високото изкуство, на науката 
и технологиите, на демократичността и реалния политически плурализъм, на 
високия масов жизнен стандарт и историческото й самочувствие.

По средата между тези два социални полюса са онези хора и общности в 
България, които приемат свободата като духовна и ценностна, иновативна и 
творческа, гражданска и политическа възможност. И след това са активни, за да 
се възползват от тази свобода за себе си, уважават я у другите, подкрепят я като 
принцип в държавата, икономиката, обществената среда. 

Всичко това предполага свободата да се схваща като споделено благо – като 
възможност за демокрация и толерантност, за взаимен напредък и стимулира-
не към постижения, за балансиране между личната изява и просперитет и обще-
ствените ползи и развитие, вкл. свобода за благотворителност и хуманистична 
активност, за благородна обществена мисия и патриотизъм. Това е разбиране 
на свободата и на гражданските права като „свобода ЗА“, вместо егоистичната 
„свобода ОТ“. Нека тук отново подчертая, че на едната свобода съответства 
т.нар. социална държава, а на другата – либералната държава7.

Има друга основна идеологема, която се скрива зад идеологемата за свобо-
дата – това е идеологемата за социалната справедливост.

Проблемът тук е, че при толкова крайно поляризирано общество има раз-
лични до несъвместимост класови и кастови представи за справедливост и за 
това държавата чия справедливост следва да обслужва и защитава.

Свръхелитите налагат своята представа за социална справедливост: ние 
сме толкова богати, и овластени, и привилегировани, и откъснати от онези – 
обикновените, защото сме умните, смелите, борбените, издръжливите. А вие, 
останалите в обществото, не сте като нас – следователно бъдете бедни и мизер-
ни, обезправени и безправни, обезличени и безлични, работещи и експлоати-
рани, зависими и търпящи. Това е дясната, ултрадясната, фундаменталистко 
либералната представа за социална справедливост.

В нейната логика е някак естествено да извадиш пистолет и да заплашиш 
работника, ако дойде да си иска неплатената с месеци заплата. Изглежда нор-
мално в условията на стагнация на бизнеса да държиш мизерни заплатите на 
работниците си, а ти да продължаваш да пилееш пòказно пари за свръхскъпи 
коли, жени, дрехи, бижута, пътувания. В тази класова логика приемаш твоето 
правителство да увеличава пенсиите само с 6% и майчинските едва с няколко 
лева след 4 години замразени пенсии и майчински и повече от 20% натрупана 
инфлация.

В ниската част на пирамидата се споделя друга представа за социална спра-
ведливост. Тя няма как да не се основава на личния труд и на реалните произ-
водствени заслуги. И да няма претенция трудовите възнаграждения, обезщете-
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нията за безработица и болест, пенсиите и майчинските, командировъчните и 
всички други социални плащания да бъдат съизмерими с реалния личен труд и 
с производствените заслуги.

Тя няма как да не е очакване правоохранителните органи и въобще всички 
държавни и общински администрации да защитават правата и на обикновени-
те хора, да не облагодетелстват „в особено големи размери“ богатите и овласте-
ните, да не съдействат на мутри и мафиоти, да не привилегироват чужденци, да 
не създават изкуствени стимули за етно-народностни малцинства да развяват 
свои сепаратистки знамена и да не разгръщат свои издевателски претенции към 
социалните фондове за подпомагане. В тази логика за социална справедливост 
държавата няма как да не е „социална“, да не е „пре-разпределяща“ – особено 
във време на криза, на масово обедняване, на затъване в дълбока бедност.

Тази логика за социална справедливост възприема либералните принципи 
за „отдръпване на държавата“, за свиване на преразпределението, за изкустве-
но задържане на свръхниски социални плащания като обикновен фашизъм. 
Тя наистина е противоположна на горната елитарна логика за социална спра-
ведливост, а във времена на криза и екстремна поляризация тя няма как да не 
става и антагонистична. 

Последното ясно се вижда в съседна Гърция и в по-далечна Испания. На-
родните маси и работническата класа (по-горе изброих съвременните й профе-
сионални сегменти) отново се революционизират. Вече не става дума просто 
и само за недоволство на бедните. Отново става осъзнаване на специфичния 
интерес на „класата-ЗА-себе си“. Интензивно се търсят съответни ефективни 
форми за публично представителство чрез нови партии и участието им във 
властта. Така изненадващо за мнозина се възраждат комунистически и възник-
ват радикално националистически партии и формации. Те са анти-ЕС форма-
ции, анти-Глобалистки формации. Закономерно бе при парламентарните из-
бори (12 май 2013 г.) такива формации да излязат активно на политическата 
сцена и в България, а някои от тях „изненадващо“ да влязат в парламента (напр. 
НФСБ, или българска Сириза, или българска фашистка партия).

Горното революционизиране не бива да изненадва никого. То е закономер-
но след 24 години потъпкване на принципа на социална справедливост, разпа-
дане на механизмите на доскорошната социална държава, създаване на масово 
усещане и страх, че днес в нашето общество не е възможна социална справед-
ливост в логиката на труда и обществената отговорност. Доколкото това об-
щество е доминирано от парите и алчността, от финансово-икономически фе-
тишизъм и банките, от жесток индивидуализъм и плиткоумен хедонизъм.

Извратената елитарна представа за социална справедливост и нихилизмът 
спрямо народната представа за социална справедливост водят до поляризиране 
спрямо идеята за солидарно общество. Тук говоря за принципа на солидарност, 
който е формулиран и обоснован от Емил Дюркем като абсолютно задължите-
лен, ако едно общество иска да бъде устойчиво и проспериращо. Независимо 
дали надделява т.нар. органична или механична солидарност. Без доминиране 
на този принцип при функционирането на обществото, в поведението на масо-
вия човек и в политиката на елитите обществото губи кохезия, изпада в аномия 
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– хаосът надделява, обществените ресурси се разграбват и разпиляват, хората 
на труда губят мотивация и се лумпенизират, интелигенцията става безпомощ-
на, предприемчивият бизнес се изражда.

Глобалистката либерална пропаганда успя да промие мозъците на огром-
на част от хората в България. Резултатът е, че днес много хора – не само сред 
елитните прослойки, но и сред интелигенцията, сред журналистите и препода-
вателите, сред ниските работнически и чиновнически прослойки – просто не 
разбират смисъла на понятието „солидарност“. Социалните сетива за проявите 
на емпатия и солидарност са закърнели при много от по-възрастните и остават 
недоразвити при младите. И всичко това е в разрез с обществените реалности, 
както и с личното битие на поне 80% от населението.

Промитите мозъци изповядват обратната философия – краен либерализъм 
и утопично либертарианство, романтичен капитализъм и самоцелен индивиду-
ализъм. Това е новият идеологически догматизъм8. За всеки трезвомислещ човек 
е очевидно, че ситуацията днес е свръхидеологизирана. Нормите на политиче ска 
коректност са все по-репресивни, медийната цензура става все по-нагла. Това 
като идеологическа стагнация ни връща към 50-те години. Днес можем само да 
си мечтаем за меката идеологическа примка от 80-те години в България.
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1. Бедността: теоретични проблеми

Бедността може да се дефинира като „значително 
лишаване от благосъстояние“ (World Bank, 2000). 

Тя се измерва в парично изражение като недостатъ-
чен за покриване на определени потребности доход 
или като физически обем на потребление под даден 
праг на задоволяване на основни човешки потреб-
ности. 

В по-широк план бедността е свързана със спо-
собността на индивида да съществува и да се развива 
в определено общество. Бедните хора не притежават 
базова такава способност – те имат нисък доход, не-
адекватно образование, влошено здраве, чувстват 
се безпомощни или са лишени от политически пра-
ва. Бедността на една държава възпроизвежда тези 
проблеми както вътре в страната като социална ди-
ференциация и усещане за неравностойно положе-
ние на отделни социални групи, така и в междудър-
жавните отношения, които поставят бедните страни 
в състояние на зависимост и изолация.

Смята се, че причините за бедността в напред-
налите страни са свързани или с личен провал, кой-
то не заслужава социална компенсация от страна 
на държавата (Newman, 1999), или със структурен 
дефект на икономиката и обществото (Rank, Yoon 
and Herschl, 2003). Същото разграничение може да 
се направи и в международен план – бедните страни 
са бедни поради неадекватна икономическа полити-
ка или вследствие на неравноправни международ-
ни икономически отношения. Последното може по 
принцип да бъде изключено по отношение на ЕС, къ-
дето конвергенцията, т.е. сближаването на равнища-
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та на доходите в отделните страни, е основна икономическа цел (виж например: 
European Parliament, 2013).

От своя страна, структурните дефекти на икономиката се проявяват глав-
но чрез пазара на труда, който не създава достатъчно работни места или запла-
щането на заетите е недостатъчно за покриване на определен жизнен минимум. 
Структурните дефекти имат както микроикономически, така и макроикономи-
чески измерения. Структурните дефекти почти винаги са свързани с недоста-
тъчни инвестиции в човешкия капитал.

Бедността в развиващите се страни често се влияе от действието на до-
пълнителни причини. Редица автори (Grondona, 2000; Harrison, 2000; Lindsay, 
2000) подчертават значението на културните фактори. Определени национални 
култури създават благоприятни условия за икономически растеж и намалява-
не на бедността, докато други традиционни социално-културни структури са 
враждебни към икономическия прогрес. 

България може да бъде причислена към групата на посткомунистическите 
държави, като същевременно притежава много характеристики на развиващ се 
пазар. Бедността в България е продукт както на структурни дефекти на транс-
формиращата се икономика, така и на силно изразени социално-културни и 
етнически особености, които се отнасят до ромското и частично до турското 
етническо малцинство. Това означава, че не съществува елементарна стратегия 
за справяне с бедността или за намаляването й.

Преодоляването на проблемите на бедността предполага провеждането на 
социално-икономическа политика.

Самата политика е единство на цели и инструменти, разположени във вре-
мето. Отговорът на много от въпросите за икономическата политика, насочена 
към намаляване на бедността, и за политиката по отношение на ромския етнос, 
към когото се отнася значителна част от бедните в България, зависи от целите, 
които се поставят пред нея. Ако обществото вижда своята задача просто в това, 
да се намали бедността чрез фискални трансфери, ориентацията на анализа е 
към повишаване на ефективността на тези преразпределения.

При положение че целта на политиката е цялостната интеграция, т.е. до-
ближаването на основните социално-икономически параметри (заетост, доходи, 
образование, здравен статус) на ромското население и на останалите социално 
уязвими групи до средните за основната част от населението на България, поли-
тиката предполага друга ориентация и значително по-дълъг времеви хоризонт. 
Ако допуснем, че целта на политиката е още по-широка, а именно – да се постигне 
по-високо равнище на социална удовлетвореност не само за социално уязвими-
те, но за обществото като цяло, включително промяна на позицията на България 
като най-бедна държава в ЕС, подходът следва да бъде базиран върху още по-дъ-
лъг времеви хоризонт и да отчита преките и косвените ефекти и взаимодействия 
в рамките на цялостната социално-икономическа система и взаимодействието с 
партньорите в контекста на европейската икономическа интеграция.

Очевидно само последният подход е в състояние да гарантира устойчиви 
резултати от провеждането на политика за намаляване на бедността и „включ-
ване“ на ромите. Не по-малко сложен е въпросът за инструментите на иконо-
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мическата политика. При един либерален подход можем да приемем, че силите 
на конкуренцията ще доведат до постепенно изравняване на икономическото 
положение на социално слабите с останалата част от населението, като мини-
мум по отношение на доходите и заетостта. Това засяга както българската ико-
номика в частност, така и процеса на конвергенция в ЕС.

За съжаление социално-културната обособеност на ромското население 
у нас и дефектите на пазара силно затрудняват чисто пазарното интегриране. 
Ако приемем, че в случая с ромското малцинство и със социално уязвимите 
слоеве като цяло имаме някакъв вариант на провал на пазара (market failure), 
възниква въпросът каква политика следва да се възприеме. В условията на не-
съвършен пазар по принцип няма универсални решения. Трябва да се отчита 
спецификата на ситуацията в България, тук и сега. 

Целта на икономическата политика (инвестиране в развитието на чо-
вешкия капитал на социално уязвимите слоеве) не е насилствено включване в 
икономическата система, а даване на възможност за рационален избор в кон-
курентна пазарна среда при спазване на ясни правила, като отделните индиви-
ди се насърчават да следват по разумен начин своите собствени лични инте-
реси. Аналогично е положението в рамките на ЕС като цяло. Конвергентната 
политика представлява подпомагане на инвестициите в човешки капитал и в 
ин фраструктура, които от своя страна подпомагат догонващото развитие на 
относително по-бедните страни.

Стратегията за намаляване на бедносттa, върху която в немалка степен се ба-
зира политиката на Световната банка и ЕС, е свързана с т.нар. хипотеза на Шулц 
(King, Montenegro & Orazem, 2010). Тя се свежда до идеята, че при въздействие-
то на позитивни и негативни макроикономически шокове наличието на либе-
рална, гарантираща свободно движение на икономическите ресурси икономика 
позволява повишаване на рентабилността на инвестициите в човешки капитал. 
Т.е. хипотезата на Шулц комбинира либералния подход към развитието на ико-
номиката с насърчаване на инвестициите в човешки капитал. Това означава, че 
наличието на квалифицирана работна сила позволява по-лесно абсорбиране на 
негативните шокове и по-добро използване на периодите на растеж.

Независимо от стратегическата ориентация към нарастване на инвестици-
ите в човешки капитал като основен инструмент за борба с бедността, огромно 
значение има и политиката на преразпределение с оглед пряко подпомагане на 
социално слабите слоеве на населението, както и политиката на доходи, които 
биха могли да отслабят социалната поляризация. Във връзка с това възниква 
въпросът какво е отражението на социалната политика върху икономическото 
развитие и възможно ли е чисто социалните мерки да насърчат икономическия 
растеж противно на ортодоксалната пазарна теза, че социалното неравенство е 
положително корелирано с икономическата ефективност и растежа.

2. Бедността в България: факти и тенденции

Официалните данни за бедността в България се базират на единната ме-
тодология, прилагана в ЕС. Към групата на бедните или застрашените от риск 
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за бедност се отнасят хората с доход под 60% от медианния доход за съответ-
ния период. При този подход процентът на бедност зависи не само от линия-
та на бедност, а и от разпределението на доходите. Например при увеличаване 
на минималната работна заплата с темпове по-високи от средните процентът 
на бедност би следвало да намалее при други равни условия. През последните 
години относителният дял на хората под чертата на бедността е сравнително 
стабилен. Все пак относителният дял на бедните нараства от 18,4% от общия 
брой на населението през 2005 до 21,8% през 2008 г. и 22,3% през 2011. По този 
показател България е на последно място в ЕС след Румъния. На първо място е 
Чешката република с 10% от населението застрашени от бедност. Същевремен-
но абсолютният брой на бедните в България нараства за периода 2005–2008 г. 
от 1417 хиляди до 1696 хиляди.

Друг показател, използван в ЕС, е т.нар. риск от бедност и социално из-
ключване. По този показател през 2011 г. България също е на последно място в 
ЕС с 49% от населението (Eurostat, 2012), следвана от Румъния и Латвия с 40%, 
Литва 33%, Гърция и Унгария с по 31% и други.

Може би най-важният фактор за бедността е образованието в съчетание 
с етническата принадлежност. Сравнително изследване за бедността на българ-
ското и ромското население, проведено от фондация „Отворено общество“ през 
2011 г., показва, че и при българското, и при ромското население образованието 
е изключително важен фактор, детерминиращ бедността. Например при бълга-
рите с висше образование едва 5,68% са бедни. Същевременно при българите 
без образование или само с начално образование този показател е 23,8 и 34,1%. 
При ромите без образование и с начално образование равнището на бедност е 
съответно 100 и 64%. 

При това равнището на образование сред ромското население е значително 
по-ниско в сравнение с българското. Например делът от хората с начално или 
по-ниско образование сред ромите е 60,58%, докато при етническите българи 
този показател е 6,3%. Може да се каже, че преодоляването на образователната 
пропаст между ромското население и останалото население на страната е клю-
чов проблем за намаляване на бедността. Причината за силната връзка между 
образованието и бедността трябва да се търси както в това, че в съвременните 
икономики се създават работни места предимно за високообразована работна 
сила, така и във факта, че високото образование предполага по-активно търсе-
не на работа и по-висока склонност към мобилност и поемане на риск.

Специално изследване на Световната банка, проведено през 2004 г. в Бъл-
гария, показва силна зависимост между бедността и териториалното разпре-
деление на работната сила. Първо, бедността в градските райони е около два 
пъти по-ниска, отколкото в селските (Ivashenko, 2004). Бедността в селските ра-
йони е също неравномерно разпределена, тя е по-силно застъпена в районите 
с преобладаващо ромско и турско население. В Североизточна, Централна и 
Югоизточна България има области и общини с много висока концентрация на 
бедност (около и над 40%). Това са райони главно с компактно турско населе-
ние. Ромската бедност е относително равномерно разпределена в страната, но 
обхваща специфични квартали във всички големи населени места.
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Високата регионална концентрация на бедността предполага ниска мо-
билност на работната сила. Това се потвърждава от някои изследвания на Све-
товната банка, според които българската работна сила, заедно с румънската, се 
характеризира с най-ниска мобилност в ЕС. Ниската мобилност е корелирана 
с ниска заетост, висока безработица и бедност. Това, от своя страна, е свързано 
с проблеми на пазара на труда (търсенето на работна сила не се съпровожда с 
адекватно повишаване на работната заплата) и с липса на подходящи жилищни 
условия за бърза миграция на работници към тези региони, където се предла-
гат повече работни места. Сериозен проблем е и разминаването между струк-
турата на търсене и предлагане на работна сила.

Независимо от тези общи констатации трябва да се отбележи, че при ром-
ското население в частност се наблюдават и тенденции към засилване на мо-
билността, особено на свързаната със сезонни работи и заетост в сивия сек-
тор (Томова, 2011). Има определено нарастване на мобилността и в резултат 
от членството на България в ЕС. Това обстоятелство е един от факторите за 
известно подобряване на жизненото равнище на ромското население в перио-
да, предшестващ глобалната икономическа криза.

Иконометрични изследвания на Световната банка показват, че равнище-
то на бедност в териториален разрез се влияе от следните фактори: равнище 
на неграмотност, образование, относителен дял на населението от ромски и от 
турски произход, гъстота на населението, дял на дългосрочно безработните, 
средна заплата, относителен дял на собствените приходи на съответната общи-
на, гъстота на населението, продажби на човек от населението, състояние на 
инфраструктурата и др. Тези фактори очевидно влияят и върху общото равни-
ще на бедност.

Разбира се, обясняващи променливи като средна работна заплата, про-
дажби на човек от населението, състояние на инфраструктурата и стабилност 
на местните финанси, от своя страна, са функция на макроикономически пара-
метри като икономически растеж, преразпределение на доходите чрез държав-
ния бюджет, възможност за ползване на предприсъединителни и структурни 
фондове на ЕС и така нататък.

Друг основен фактор за изпадане в състояние на бедност е и възрастта 
– почти 40% от хората над 65-годишна възраст са бедни, като този процент е 
особено висок при жените.

Поддържането на относително невисок дял на бедност за населението като 
цяло е резултат на преразпределението чрез социалното подпомагане и пенси-
онната система. Без социалните трансфери относителният дял на бедните би 
бил средно около 40%, а при хората над 65 години – над 80 на сто, т.е. фискал-
ното преразпределение намалява показателите за бедност почти два пъти. Това 
означава, че съществуват сериозни структурни проблеми, свързани с пазара на 
труда и със способността на икономиката да създава достатъчно количество 
добре платени работни места. Преразпределението чрез бюджета е причината 
за относително невисоката степен на поляризация на доходите в България – ко-
ефициентът Джини се колебае около 34–35 през последните години. Все пак 
този коефициент е между най-високите в ЕС.
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Сериозен фактор за изпадане в състояние на бедност е семейното поло-

жение. Най-бедни са семействата от двама възрастни с три или повече деца 
– почти 68 на сто от съответната група през 2008 г. Този тип семейно положение 
е характерен за ромската етническа група. Много висок е процентът на бедност 
при самотните възрастни хора – 60–70 на сто.

Бедността е относително ниска при заетите – 6–7 на сто. Този показател е 
близък до средния за ЕС. Това означава, че работещите бедни са относително 
малка част от социално уязвимите групи. Трябва да се има предвид обаче, че 
при заетите на непълно работно време делът на хората с ниски доходи е доста 
висок – 24,4%. При незаетите и безработните процентът на бедност нараства 
до 37 и 52 на сто съответно. Трябва да се отчете също, че България е страна с 
относително висок дял на дългосрочно безработните – почти 3 процента от ак-
тивното население през 2008 г. (Eurostat, 2009). Висок е делът на бедните и при 
пенсионерите – 36,5%. Причината за относителната бедност на пенсионерите са 
ниските проценти на заместване на дохода – 34%.

Тъй като данните за бедността са относително стари – до 2008 г., можем 
да допълним картината с информация за паричните доходи през последните 
години.

Графика 1.
Годишни парични доходи и разходи

По данни на НСИ

Както се вижда от Графика 1, годишните парични доходи на едно лице в 
номинално изражение стагнират в годините на кризата и отбелязват извест-
но номинално повишение през 2012 г. При това разходите изостават, което оз-
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начава нарастване на личните спестявания и свиване на вътрешното търсене. 
В реално изражение свиването е още по-голямо. Това е типично поведение в 
очакване на влошаване на икономическата ситуация.

Графика 2.
Спестявания и финансиране средно на домакинство

По данни на НСИ

На Графика 2 са представени данни за паричните спестявания, за инвести-
рането на парични средства, за ползването на заеми и за доходите от спестява-
ния. Тези данни са важни, тъй като позволяват да се анализира възможността 
за проявление на т.нар. парадокс на спестяването (thrift paradox), водещ до за-
дълбочаване на негативните тенденции в условията на криза. Парадоксът на 
спестяването се състои в това, че в период на криза увеличаването на индиви-
дуалните спестявания води до свиване на търсенето, намаляване на дохода и в 
последна сметка до намаляване на спестяванията.

В условията на финансиализирана икономика, т.е. икономика с развит фи-
нансов сектор и с отсъствие на натурална размяна, парадоксът на спестява-
нето може да се прояви в неспособността на банково-финансовата система да 
мобилизира нарастващите спестявания и да ги трансформира в инвестиции 
или в потребителски кредити, с което да способства за свиване на вътрешното 
търсене. Това може да се реализира при нарастване на ликвидността на банко-
вата система, т.е. при увеличаване на дела на средствата, заделяни от банките 
за ликвидни резерви и неинвестирани в икономиката, както и при изтичане на 
парични спестявания извън страната. И двата процеса са характерни за бъл-
гарската банкова система след 2009 година.
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Както се вижда от Графика 2, паричните спестявания рязко нарастват през 

2009 г. и спадат към 2012. Това е динамика, която допуска наличието на пара-
докс на спестяването. Паралелно с това наблюдаваме спад на новополучените 
заеми и увеличаване на приходите от спестявания вследствие на известното 
увеличение на лихвените проценти по депозитите. Нарастват обаче и разхо-
дите, свързани с погасяване на заемите. Тъй като приходите от спестявания и 
разходите по погасяване на заемите почти съвпадат, като цяло ефектът от на-
растването и последващото свиване на спестяванията е негативен и способства 
за общото свиване на инвестициите и вътрешното търсене. Тези процеси са 
едно от макроикономическите обяснения за необичайно високия дял на хората 
в риск от бедност и социално изключване, характерен за България през послед-
ните години.

Графика 3.
Структура на доходите на домакинствата

По данни на НСИ

Кризата е свързана и с промени в структурата на доходите (вж. Графика 3). 
Нараства делът на работната заплата, но спада делът на пенсиите, особено след 
2009 г. Последното обстоятелство е до голяма степен последица от политиката 
на ГЕРБ за замразяване на пенсиите в следкризисния период. Прави впечатле-
ние също така спадането на дела на доходите от лично стопанство и на доходи-
те от семейни надбавки за деца. И двата процеса засягат пряко най-уязвимите в 
социално отношение слоеве на българското общество. Всички останали видо-
ве доходи – от предприемачество, продажба на имущество, собственост и т.н., 
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заемат незначителен дял по данни на официалната статистика. Все пак следва 
да отбележим известното увеличаване на дела на доходите от предприемачест-
во. Като цяло можем да заключим, че изключително негативните тенденции от 
гледна точка на дела от населението в риск от бедност се дължат до голяма сте-
пен на социалната политика и в частност на намаляването на дела на пенсиите 
и на помощите за деца в структурата на доходите.

При това спадането на дела на доходите от пенсии означава допълнително 
увеличаване на относителния дял на хората, застрашени от бедност, тъй като, 
както отбелязахме, коефициентът на заместване на доходите в България е мно-
го нисък. Единствено при нарастване на пенсионната възраст е възможно както 
повишаване на доходите на пенсионерите, така и стабилизиране на фискалната 
система. Трябва да се отбележи обаче, че такова стабилизиране е възможно, ако 
увеличаването на пенсионната възраст се съчетае със запазване и увеличаване 
на заетостта, което предполага както активни мерки на пазара на труда, така и 
благоприятно макроикономическо развитие на народното стопанство.

Ако измерваме бедността не чрез паричните доходи, а по линията на реал-
ното потребление, можем да очакваме допълнително нарастване на бедността 
вследствие на доброволно намаляване на разходите.

Графика 4.
Структура на разходите на домакинствата

По данни на НСИ
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На Графика 4 е представена динамиката на структурата на разходите на на-

селението. Основните тенденции са намаляване на дела на разходите за храна и 
безалкохолни напитки, увеличаване на тежестта на комуналните разходи и тен-
денцията към нарастване на разходите за данъци, която е особено показателна 
предвид въвеждането на плоското данъчно облагане у нас от 2008 г. Свиването 
на дела на разходите за храна е по принцип положителна тенденция, ако не е 
резултат от съзнателни ограничения и принудително спестяване в условията на 
криза. От своя страна увеличаването на комуналните и в частност на енергий-
ните разходи на домакинствата е една от причините за социалните протести у 
нас през 2013 година.

Графика 5.
Реален ефективен валутен курс

По данни на БНБ

За да откроим причините за незавидните класации на България от гледна 
точка на равнището на бедността в ЕС, трябва да направим някои международ-
ни съпоставки на доходите и цените. Те са илюстрирани чрез Графика 5, пред-
ставяща динамиката на реалния ефективен курс на лева на база разходи за труд 
на единица продукция и индекса на потребителските цени.

Както се вижда от графиката, реалният ефективен валутен курс на база 
единични разходи за работна заплата се свива с почти 30% след 2009 г., т.е. за-
плащането на българските работници в сравнение с техните колеги извън стра-
ната се е свило значително. Относителното равнище на цените обаче, т.е. реал-
ният ефективен валутен курс на база индекс на потребителските цени, остава 
практически непроменено. С други думи, налице е значително понижаване на 
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жизненото равнище в България в сравнение с ЕС, където са нашите основни 
търговски партньори. Това понижение е резултат както от икономическата 
криза и ниската конкурентоспособност на българската продукция, така и от 
политиката на задържане на минималната работна заплата и на доходите. По-
казателно е също, че понижаването на сравнителните разходи за работна за-
плата по никакъв начин не е повишило конкурентоспособността на износа.

В социален план България се утвърди не само като най-бедна страна – 
членка на ЕС, но и като страна с един от най-високите показатели за социално 
разслояване. Младите хора продължават да напускат страната. В края на 2012 г. 
за пръв път броят на заетите практически се изравни с броя на пенсионерите. 

На Графика 6 е представена зависимостта между разслояването на доходи-
те, измерено чрез коефициента Джини, и относителното равнище на доходите 
на човек от населението в избрани европейски държави. Както се вижда от гра-
фиката, България е не само най-бедната, но, с изключение на Латвия, и страна, 
характеризираща се с най-голямо социално разслояване (виж също: Eurostat, 
2013). При това социалното разслояване е негативно свързано с доходите, т.е. 
колкото социалното неравенство е по-високо, толкова жизненото равнище е 
по-ниско. Следователно една политика на по-голяма социалност, например 
възприемането на прогресивно подоходно облагане, би довела и до по-високо 
средно равнище на доходи в България!

Графика 6.
Коефициент Джини (хоризонтална ос) и относително равнище на БВП

 на човек от населението (ЕС 27=100%) в избрани европейски държави през 2011 г.

По данни на Евростат
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Политиката на изкуствено занижаване на държавното преразпределение 

като дял от БВП, както и политиката в областта на пенсионното осигуряване, 
здравеопазването, образованието и на научните изследвания води до системно 
недофинансиране на тези сектори. Нормализирането на предлагането на публич-
ни услуги изисква делът на държавните разходи да бъде около средния за ЕС. Това 
е невъзможно при сегашното фискално законодателство, въведено от ГЕРБ.

Политиката на подоходно данъчно облагане в България също има пряко 
отношение към проблемите, свързани с преодоляването на бедността. Бълга-
рия е една от страните с най-ниско равномерно подоходно облагане в Европа. 
Ниските данъци върху високите доходи имат за цел насърчаване на икономи-
чески активното население и подобряване на събираемостта на данъчните при-
ходи. От гледна точка на намаляване на социалното неравенство идеята е, че 
положителният ефект върху високите доходи постепенно ще се разпространи и 
върху ниските (trickle down) по линията на спестяванията, инвестициите и съз-
даването на нови работни места. Този ефект обаче е като правило твърде бавен 
и рядко има съществено значение за решаване на социалните проблеми.

От друга страна, България е една от малкото страни с плоско облагане, 
която не прилага необлагаем минимум. Това обстоятелство има две последи-
ци. Първо, не стимулира хората с ниски доходи да търсят работа в „светлата“ 
икономика. Второ, поради облагането на най-ниските доходи част от заетите 
попадат в групата на застрашените от риск от бедност. В бъдеще би могло да 
се помисли за въвеждане на необлагаем минимум при подоходното данъчно 
облагане и за преминаване към прогресивна данъчна скàла.

Неотдавнашните социални протести в България отново повишиха инте-
реса към плоското данъчно облагане в нашата страна, което налага по-детайл-
но анализиране на резултатите от неговото прилагане.

Защитниците на плоския данък изтъкват приблизително следните пре-
димства (виж по-подробно: Hall & Rabushka, 2007):

- повишаване на събираемостта на подоходните данъци;
- увеличаване на приходите в бюджета;
- невъзможност да се съберат значителни приходи от високите доходи;
- полезност на плоския данък в условията на криза;
- простота;
- справедливост на плоското облагане.
Единственото необоримо предимство на равномерното облагане, макар и 

с маргинално значение, е простотата на облагането. Що се отнася до социалната 
справедливост, очевидно е, че особено в условията на криза неоспорими пре-
димства има прогресивното подоходно облагане.

За нас обаче са от особено значение първите четири прокламирани поло-
жителни последици от плоското облагане.

Като правило, повишаването на събираемостта се „доказва“ с данни за 
увеличаване на приходите от облагането на физическите лица. Подобен извод 
бихме могли да направим от Графика 7. Както се вижда от нея, приходите от об-
лагането на доходите на физическите лица нарастват в и след 2007 г. и продъл-
жават да бъдат на относително високо равнище след това. Подобни „илюстра-
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ции“ обаче са подвеждащи, тъй като не отчитат нарастването на самите доходи 
и увеличаването на обхвата на данъчното облагане, в случая премахването на 
необлагаемия минимум след 2007 година.

Графика 7.
Приходи от данъците върху доходите на физическите лица, в млн. лева

По данни на НСИ

Съвсем други изводи можем да направим от Графика 8, където са предста-
вени паралелно доходите на физическите лица и приходите от тяхното облагане. 
Както се вижда, доходите на физическите лица силно са нараствали вследствие 
на глобалния финансов балон в периода до 2008 г., след което динамиката на 
личните доходи се забавя. От своя страна приходите от облагането на доходите 
остават незначителни като дял от общите доходи. С други думи, нарастването 
на приходите от плоския данък, влязъл в сила от 2008 г., се дължи на повише-
ните доходи, а не на подобряване на събираемостта.

Графика 8.

По данни на НСИ
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Още по-интересни са данните от Графика 9, представляваща съпоставка 

между темповете на нарастване на доходите на физическите лица и темповете 
на нарастване на приходите от данъчното облагане върху тях. По принцип, ако 
събираемостта на данъците нараства, приходите от данъци следва да нарастват 
по-бързо от самите доходи, особено в условията на плоското данъчно облагане. 
Както виждаме от графиката, в периода 2004–2006 г. приходите от прогресив-
ното облагане изостават (вследствие на въведените данъчни облекчения през 
2005 и 2006 г.), но рязко нарастват през 2007 г., последната година с прогресивно 
облагане в България. 

Тази динамика илюстрира нелинейния и антицикличен характер на про-
гресивното облагане – рязкото нарастване на доходите през 2007 г., което се 
проявява и на Графика 10, води до непропорционално високо нарастване на 
приходите от подоходни данъци вследствие на увеличаването на дела на дохо-
дите, влизащи във високите скàли на облагане. Това обяснява и защо законода-
телно плоското облагане беше възприето именно през 2007 г. – тогава нараст-
ването на високите доходи доведе до съществено преразпределение на дохода в 
полза на слоевете с ниски доходи.

Отбелязаният ефект има и силно антициклично действие – в периода пре-
ди кризата тежестта на данъчното облагане нараства, което позволява допъл-
нително натрупване на фискални резерви, като в период на криза и понижава-
не на доходите тежестта на облагането относително отслабва. Тези ефекти са 
добре известни в икономическата теория.

Графика 9.

По данни на НСИ
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След въвеждането на плоското облагане през 2008 г. темповете на нараст-
ване на приходите от подоходното облагане системно изостават от нарастване-
то на доходите, с изключение на 2010 г., което говори за негативни тенденции 
при събираемостта.

Като цяло, въвеждането на плоското данъчно облагане влошава, а не подо-
брява събираемостта, бюджетните приходи като дял от доходите на физическите 
лица не нарастват, а по-скоро спадат, което може да се види от Графика 10.

Графика 10.
Относителен дял на подоходните данъци в доходите на физическите лица

По данни на НСИ

В заключение следва да отбележим, че не се наблюдава никакво нарастване 
на събираемостта и на процента на събираните доходи вследствие на въвежда-
нето на плоското облагане. Спадането на събираемостта, както беше отбеляза-
но, също има своето обяснение – тъй като у нас плоското облагане не предвиж-
да необлагаем минимум, както е в почти всички останали източноевропейски 
държави, хората с минимални доходи имат силна мотивация да преминат в си-
вия сектор, особено в условията на криза.

Не издържа критика и тезата, че хората с високи доходи са малко и тяхното 
облагане няма да донесе съществени приходи в хазната. Напоследък се появиха 
данни за заплатите в банковия сектор, в електроразпределителните дружества 
и в други монополни и олигополни структури. Някои от тези доходи са от 500 
до 1000 пъти по-високи от минималните. Това означава, че облагането дори на 
1000 души с особено високи доходи се равнява на данъците на между 500 хи-
ляди и един милион души с минимални доходи. При това данъчният контрол 
върху сравнително ограничена група от хора във висшата йерархия на бизнеса 
и политиката е значително по-лесен от контрола върху един милион заети с 
минимални доходи в сивия сектор.

Трябва да имаме предвид още нещо. Чувството за социална несправедли-
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вост от плоското облагане е една от сериозните причини за социалните протес-
ти у нас. Зачестилите самоубийства по икономически причини също са свър-
зани с плоското облагане и на най-ниските доходи – икономическата наука 
отдавна е установила връзка между очакваната нетна разлика между приходите 
и разходите, включително данъчните, на отделните индивиди и домакинства и 
броя на самоубийствата.

Съвършено погрешна е и идеята, че плоското облагане е помогнало на 
България по време на кризата. Запазването на прогресивното облагане би поз-
волило натрупването на по-значителен фискален резерв преди кризата и запаз-
ване на фискалните приходи в кризисния период. При по-справедливо обла-
гане вероятно би било възможно избягване на социалното напрежение, което 
дестабилизира българската икономика в началото на 2013 година.

В заключение по въпросите на плоското облагане можем да подчертаем 
две неща.

Първо, практически нищо от обещаното и очакваното от въвеждането на 
плоския данък не се сбъдна.

Второ, връщането към прогресивно подоходно облагане с елементи на се-
мейно подоходно облагане ще има изключително позитивни икономически и 
социално-икономически последици.

3. Бедността в България: изводи и препоръки

България е най-бедната страна в ЕС. България, след Латвия, се характе-
ризира с най-високи показатели за социално разслояване. Ниските доходи и 
бедността с нищо не помагат за повишаване на международната конкурен-
тоспособност на страната. Не се потвърждава хипотезата, че нарастването на 
разликите между високите и ниските доходи повишава икономическата ефек-
тивност. Напротив, можем да твърдим, че преодоляването на прекомерното со-
циално разслояване е необходимо за икономическия растеж и за повишаването 
на общото благосъстояние. Бедността е бариера пред икономическия растеж.

Същевременно данните за бедността в България, както и международните 
съпоставки недвусмислено показват, че бедността у нас е сериозен структурен 
проблем, в основата на който е неефективната икономика. В този смисъл хипо-
тезата на Шулц, разглеждаща бедността като дългосрочен проблем, чието ре-
шаване изисква сериозни инвестиции в човешкия капитал на нацията, може да 
се смята за полезна концептуализация на проблема.

От друга страна, преките инструменти за борба с бедността, като социал-
ните трансфери, данъчната политика и политиката на доходи, далеч не са из-
черпали своите възможности. Самото намаляване на социалното разслояване 
по линия на прилагането на прогресивно подоходно облагане може да се раз-
глежда като фактор за икономическия растеж.

Има сериозни основания също така да разглеждаме политиката на доходи 
и в частност повишаването на минималната работна заплата като положителен 
фактор на икономическото развитие в контекста на хипотезата за ефективната 
работна заплата.
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И най-сетне, основната идея за ниското заплащане и ниското данъчно об-
лагане като фактор за подобряване на конкурентоспособността на българската 
икономика не получава емпирично потвърждение. В частност значителното 
понижаване на относителното равнище на разходи за труд на единица продук-
ция в България в течение на финансовата криза не спомогна с нищо за подо-
бряване на позициите на българските износители на международните пазари. 
Плоското данъчно облагане също не реализира нито една от поставените цели. 
Напротив, по линия на засилване на разслояването на доходите и чрез небла-
гоприятното отражение върху фискалните приходи то способства за забавяне 
на растежа и за задълбочаване на последиците от икономическата криза.

Всичко това означава, че наред с дългосрочните мерки за инвестиране в 
човешкия капитал, нещо, което България прави в крайно недостатъчна степен, 
ние се нуждаем и от целенасочена социална политика.
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І.

На 22 юни 2013 г. на заседанието си в София Съве-
тът на ПЕС прие новата Основополагаща програ-

ма на европейските социалисти. Това е базисен доку-
мент за предизборния Манифест, който сега предстои 
да изготвим и да представим на гласоподавателите за 
предстоящите избори за Европейски парламент през 
май 2014 година. Добре, но веднага възниква въпрос – 
съдържа ли новият документ  онзи синтез на програм-
ни идеи и принципни насоки, който да зареди Мани-
феста с необходимите за категорична изборна победа 
печеливши аргументи и призивни послания? 

В хода на обсъжданията на Програмата по време 
на Съвета в София прозвучаха съществени критики 
и резерви по едни или други постановки, съдържа-
щи се в нея; бяха изказани мнения, че има сериозни 
липси на достатъчно категорични оценки и заявки за 
коренни промени. И все пак в полза на положител-
ния отговор на споменатия въпрос могат да се откро-
ят поне пет отправни  постановки, на които се гради 
Основополагащата програма.

Първо. Това е определящото обещание пред из-
бирателите, заложено във фундамента на Програмата: 
„Посвещаваме се да работим за прогресивна Европа, 
която да се гради на нашите ценности. Целта ни е да 
овластим хората, за да се радват на пълноценен жи-
вот в сплотени и справедливи общества. Категорич-
ната ни позиция за пълна заетост остава сърцевина 
на прогресивния ни ангажимент и политическата ни 
дейност.“ Второто от цитираните три изречения зас-
лужава особено внимание, защото в него се очертава 
централното предизвикателство пред всяка платфор-

ОСНОВОПОЛАГАЩАТА ПРОГРАМА НА ПЕС 
– ПРОКЛАМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНА ЕВРОПА

Георги Пирински

Георги Пирински – политик. Бил 
е съветник в Министер ския съ-
вет (1976–1980), заместник-ми-
нистър и първи зам.-министър 
на външната търговия (1980–
1989), зам.-председател на Ми-
нистерския съвет (ноември 1989 
– февруари 1990, август–декем-
ври 1990), министър на външ-
ните работи (1995–1996), член 
на ръководството на БСП и на 
парламентарната група на БСП 
(1989–2010), народен предста-
вител в Седмото Велико народно 
събрание, в 36-ото до 41-вото НС, 
председател на 40-ото НС (2005–
2009), зам.-председател на 41-во-
то НС (2009–2013). Зам.-предсе-
дател е на НС на БСП от 2012 г.
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ма – всъщност какъв живот предлага тя, каква е централната ос, около която се 
концентрират нейните съставни елементи.

Тук е уместно следното отклонение от темата за програмата, което обаче 
обосновава тезата за централното значение на въпроса какъв живот залагаме 
като неин водещ ориентир. На тазгодишния събор на българските социалисти 
на Бузлуджа проф. Чавдар Добрев, в ответното си слово на току-що удостоен с 
наградата на името на Георги Кирков-Майстора, постави въпроса така: „Соци-
ализмът на ХХІ век тепърва ще трябва да съобразява своя фундамент и кредо с 
променените реалности на новото време, но и с противоречията на човешката 
природа. Тепърва ще осъзнава защо в триадата „свобода – справедливост – со-
лидарност“ свободата заема първо място като алфа и омега на нашата филосо-
фия и идеология.“

Точно на това предизвикателство всъщност трябва да отговорят социа-
листите не някога след време, а именно днес – и то не просто с традиционния 
набор от социални и икономически параметри, напомнящи времената на реал-
ния социализъм от отминалия ХХ век, а въз основа на дълбоко преосмислено-
то разбиране за същината на социализма като съдържание на ежедневието на 
съвременниците на „новото време“.

Как отговаряме като европейски и като български социалисти на това пре-
дизвикателство днес? Преди всичко да отбележим, че новата Основополагаща 
програма се явява развитие на приетата година и половина по-рано, през ноем-
ври 2011 г., Декларация за принципите, съдържаща дефинициите на базисните 
ценности, на които следва да се градят по-нататъшните програмни и предиз-
борни постановки на ПЕС. 

Още в този начален документ, сред основополагащите ценности, именно 
на свободата се отрежда първото място, наред с равенството, солидарността и 
справедливостта. По-нататък в Декларацията се сочи, че демокрацията, нейно-
то отстояване на свой ред представлява първият ръководен принцип за поли-
тическо действие на социалистите, за да могат гражданите да вземат решенията 
си в условията на открита публична среда, на независими медии и на свободен 
достъп до интернет. Както и че свободата на словото е фундаментът  за наличи-
ето на действително демократично общество.

Впрочем заслужава да си припомним, че в Програмата на партията За Бъл-
гария алфата и омегата на обоснованата в нея алтернатива, отхвърляща неоли-
берализма в полза на социалната парадигма, е именно постановката за свобод-
ните граждани, „които трябва да могат реално да упражняват пълния обхват 
на своите конституционни права и свободи – както личните и гражданските, 
така и политическите, социалните и икономическите, като гаранция за лична и 
политическа свобода“.

Второ. Твърде показателно е, че в Основополагащата програма необходи-
мостта от нова политическа икономия се извежда на челно място като определя-
щия фактор за същностна промяна. Както се заявява в Програмата: „Нашата ми-
сия е да конструираме и предефинираме европейския икономически, социален и 
политически проект… Тя произтича от убеждението ни, че Европейският съюз 
следва да се превърне в инструмент за възстановяване на икономическа стабил-
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ност, за благоденствие и социален прогрес. Една нова политическа икономия, ос-
нована на съчетанието на нашите основни ценности – свободата и демокрацията, 
следва да възстанови демократичния контрол над решенията в икономиката.“

В Програмата са очертани и определящите параметри на такава нова по-
литическа икономия:

– пълната и качествена заетост следва да стане определящата цел като га-
ранция за икономическата сигурност и благополучието на работниците днес 
и за поколения напред, както и като основа за справедлив и устойчив растеж 
– икономиката следва да служи на хората и обществото;

– за защитата на всички работещи жени и мъже чрез засилен социален 
диалог от решаващо значение е ролята на профсъюзите; тя следва да се допълва 
от приноса на гражданските организации, осигуряващи представителство на 
необхванатите от професионалните съюзи социални групи;

– за налагащата се дълбока демократична реформа на ЕС е необходим нов 
учредителен форум (конвент), в който правителствата и парламентите да си вза-
имодействат на равноправна основа и в който да вземат участие структурите на 
гражданския сектор – за да успее Съюзът да си върне доверието на хората като 
носител на прогрес и просперитет за всички; доверие, дълбоко накърнено от 
елитарния начин на вземане на решенията и от пренебрежителното отношение 
към спадащата обществена подкрепа, както и в резултат на проповядваното от 
него превъзходство на единния пазар над социалните проблеми;

– живеем в общество, а не в икономика – за това сърцевина на новата ни 
политическа икономия представлява принципът хората да могат да въздейс-
тват на икономическите решения от позициите на оправомощени съдружни-
ци, а не да пребивават в  подчинение на интереса на ограничено малцинство 
акционери; за по-обоснованото разпределение на власт между членовете на 
обществото желаем да насърчим участието на работниците в управлението на 
фирмите, развитието на кооперациите и на другите форми на сдружаване и на 
взаимоспомагателна дейност;

– необходимо е да се възстанови водещата роля на реалната икономи-
ка спрямо финансовия сектор, а финансовите пазари да бъдат подотчетни на 
гражданите, на обществото и на упълномощените представители на избира-
телите; глобалният финансов капитализъм следва да бъде овладян чрез адек-
ватни форми на координация, регулиране и контрол на международно и на 
европейско ниво, а данъчните убежища за бягство от дължимото облагане на 
доходите да бъдат закрити;

– системите за данъчно облагане следва да бъдат прогресивни и справед-
ливи; фискалната тежест да бъде прехвърлена от труда върху капитала чрез 
разширяване на основата на данъчното облагане, като същевременно широко 
се приложат фискалните стимули за инвестиции за разкриване на работни мес-
та, за образование, изследвания и иновации;

– Европейският съюз и държавите членки са длъжни да поемат водеща 
роля за осигуряването на фискална справедливост; ние трябва да изведем на-
пред политики, които поставят на първо място растежа и инвестициите и оси-
гуряват по-справедливо разпределение на доходите, основано на уважението 
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на националните различия; структурните и кохезионният фондове представ-
ляват инструментите, необходими за подкрепа на политическите инициативи 
на местно, регионално и национално равнище в борбата за преодоляване на 
съществуващите неравенства;

– Европейският съюз се нуждае от нова стратегия за устойчиво развитие 
и благоденствие; необходимо е всички региони да могат в пълна степен да опол-
зотворяват потенциала си за растеж, като се повишава социалното, икономи-
ческото и териториалното сближаване в рамките на целия Съюз, включително 
чрез нов европейски дневен ред за индустриализация, насърчаващ специали-
зацията въз основа на разполагаемите конкурентни предимства по индустри-
ални сектори и подкрепящ развитието на малките и средните предприятия.

Трето. Реализацията на такъв политико-икономически обрат очевидно 
предполага ново дефиниране на обществените отношения в Европа на ХХІ век. 
В Основополагащата програма тази необходимост е отчетена в съдържащия 
се в нея призив за нов социален договор, чиято цел е да осигури на всички хора 
правото на пълноценен и обещаващ напредък живот и чиито основни харак-
теристики са:

– осигурено равенство между жените и мъжете по отношение на правата 
в обществения живот, на работното място, при вземането на решения по поли-
тиката и в икономиката, както и в сферата на личните взаимоотношения;

– фундаментална прогресивна промяна за защита и модернизация на со-
циалната държава, която да е в състояние да предлага образование, квалифи-
кация и заетост за самостоятелно развитие вместо социална зависимост, качес-
твени публични и социални услуги, грижи за децата и системи за обществено 
осигуряване – все с цел да се отхвърлят последиците от политиката на лишения, 
заплашила самите жизнени перспективи на хората;

– гарантиране на възможности за образование и лично усъвършенстване 
през целия живот на човека като предпоставки за равноправно участие в поли-
тическия и обществен живот; със същата цел знанията и информацията следва 
да се разглеждат като общодостъпни публични блага – все градивни елементи 
за пълноценен и съдържателен живот;

– осигуряване на равнища на трудовите възнаграждения, гарантиращи 
икономическа сигурност на работещите в изпълнение на законодателство, фор-
мирано при пълно зачитане на резултатите на равноправен социален диалог; 
равно заплащане за равен труд на жените и мъжете, както и последователни 
усилия за предотвратяване на експлоатацията, дискриминацията, обедняване-
то и социалния дъмпинг (т.е. използването на ограбващо недоплатен труд като 
конкурентно предимство – бел. авт.);

– създаване на публични блага като задължително условие за социална 
справедливост и като израз на връзката между колективна и лична отговорност 
в обществото, между правото на човек да ползва публичното благо и отговор-
ността му да го развива и умножава;

– поддържане на силни и подотчетни публични власти, гарантиращи 
предоставянето и устойчивостта на публичните блага чрез съвременна рамка 
на еднакво достъпни и качествени публични услуги; услугите от общ интерес 
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следва да бъдат предпазвани от логиката на пазарната конкуренция и да се раз-
глеждат като публични права и средства, осигуряващи пълноценен живот.

Четвърто. За да се преодоляват неравенствата, за да се осигурят социален 
напредък и пълна и качествена заетост, в Основополагащата програма се зая-
вява необходимостта от по-нататъшното изграждане на ЕС не само като иконо-
мически, но и като социален съюз със следното съдържание:

– в основата му следва да залегне изричен Пакт за социален прогрес, съ-
държащ задължителни целеви стойности за заетост, образование, иновации, 
социална сплотеност, установени в резултат на договор между държавите член-
ки, Европейския съюз и социалните партньори;

– за да се постигне социално сближаване въз основа на най-високите съ-
ществуващи равнища, е необходимо да се въведат нови и по-амбициозни соци-
ални стандарти, които да са общовалидни за целия Европейски съюз;

– нова Европейска програма за заетост и социални инвестиции следва 
да отговори на недопустимото разрастване на бедността, на социалните несп-
раведливости, на безработицата и на високия процент младежка безработица, 
характерна за някои страни;

– нужно е да се утвърждава ролята на социалните партньори при дого-
варянето на регулациите на европейския пазар на труда; рисковете от трудови 
злополуки следва да са обект на непрекъснато наблюдение, стресът на работ-
ното място, претовареността и произшествията с фатален край да се третират 
като проблеми, засягащи цялото общество, а не само отделната личност, и ра-
ботодателите да бъдат задължени да създават необходимите условия за тяхното 
предотвратяване;

– особено внимание изисква въпросът как времето, прекарвано на рабо-
та, се вписва в работната среда и как се  съотнася с времето за други обществе-
ни и лични занимания; трудът следва надеждно да бъде вграден в социалната 
държава като само едно от измеренията на личния живот, за чиято пълноцен-
ност семейната среда, свободното време и участието в граждански начинания 
са не по-малко важни.

Пето. Основополагащата програма изрично прокламира необходимостта 
ЕС да започне да се развива като съюз на солидарността. В нея се заявява, че 
нашата мисия е да се борим в името на солидарността като решаващия фактор за 
прогресивна промяна на условията, в които работим и живеем, за възраждане у 
хората на чувството за съпричастност към Европейския съюз, което означава:

– да се стремим към общество, в което хората се самоопределят според 
националността си, но и като европейци, и в което те, страните и регионите 
споделят взаимни отговорности един за друг; нашето обновено разбиране за 
солидарността е съвместната инвестиция в общото ни бъдеще;

– да осигуряваме солидарността между поколенията, като гарантираме 
обща достъпност на пенсии, здравни грижи и социална защита на възрастните 
хора, както и всеобщо и безплатно образование като условие от решаващо зна-
чение за еманципацията на нашите деца и внуци като свободни хора;

– да утвърждаваме нормите на демокрацията и правовия ред  и на Евро-
пейската харта на основните права на гражданите с цялата  решителност, необ-
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ходима за противодействие срещу безпрецедентния растеж на крайно десния 
популизъм; категорично да се противопоставим на разрастването на антиде-
мократичната пропаганда и на проявите на дискриминация и ксенофобия;

– да утвърждаваме правата на човека като основата, от която подхожда-
ме към миграционните проблеми, вместо съображенията за сигурност, които 
превръщат имигрантите в изкупителна жертва за язвите на обществото и ико-
номиката;

– противодействието на организираната престъпност, корупцията и пра-
нето на пари да бъде безспорен политически приоритет за Европейския  съюз 
и държавите членки, тъй като тези престъпни дейности са сериозна заплаха за 
процесите на сближаване, за икономическото развитие и за благосъстоянието 
на хората;

– като цяло – да осъзнаем, че бъдещето на Европейския съюз зависи от 
възстановяването на солидарността като водещото начало в неговото разви-
тие, доколкото разривът между региони и страни в него е достигнал степен, ко-
ято подрива демократичната му легитимност и доверието в начина на неговото 
функциониране; затова и отхвърляме подхода, който утвърждава европейския 
проект като проект, базиран единствено на различаващи се скорости и нива на 
интеграция. 

ІІ.

Не бива да забравяме, че Партията на европейските социалисти обединя-
ва 32 социалистически, социалдемократически, демократически и лейбъристки 
партии от вече 28-те държави – членки на Европейския съюз. В програмните 
документи на много от тях, включително и на най-авторитетните, се съдържат 
значително по-категорични леви формулировки.

Но независимо от необходимостта да се търсят взаимноприемливите за 
всички текстове, приетата в София Основополагаща програма предлага дос-
татъчно сериозна основа за настъпателна предизборна кампания на европей-
ските социалисти с предложения за съвършено ясна социална алтернатива на 
налагания през последните години в институциите на ЕС крайно десен курс на 
финансови лишения, който рязко увеличи смазващата социална цена на криза-
та, обхванала Европа след 2008 година.

III.

Горното напълно се отнася и за предстоящата кампания за европейските 
избори у нас, в България. Постановките на Основополагащата програма, съоб-
разени с условията в страната, следва да станат водещо начало още от първите 
етапи на подготовката на БСП и на левицата за предстоящите избори.

България остро се нуждае от ясна лява социална алтернатива. Програмата 
на европейските социалисти ни предлага благоприятна основа успешно да от-
говорим на тази настоятелна потребност на нашето общество днес.
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Продължаващите в Турция бунтове бяха последва-
ни от още по-големи бунтове в Бразилия, които от 

своя страна бяха последвани от по-слабо забелязани, но 
не по-малко реални протести в България. Разбира се, 
тези бунтове и протести не бяха първите, а само послед-
ните от една поредица, заляла света в последните годи-
ни. Съществуват много гледни точки за анализ на този 
феномен. Аз го виждам като продължение на процеса 
на световна революция, започнал през 1968 година.

Със сигурност всеки отделен протест е характерен 
за всяка отделна страна, що се отнася до неговите де-
тайли и движещи го сили. Но съществуват и определе-
ни сходства, които трябва да бъдат отбелязани, ако чо-
век се замисли какво се случва днес в света и ако реши 
какво всички ние – като отделни личности и като част 
от определени групи – сме длъжни да направим.

Първото сходство е, че всички бунтове в начало-
то си бяха малобройни – една шепа смели хора, дръз-
нали да демонстрират за или против нещо. Впоследст-
вие, ако успееха да се осъзнаят и консолидират – нещо, 
което е до голяма степен непредсказуемо, протестите 
ставаха масови. Изведнъж не само правителствата се 
оказваха под прицел, но до голяма степен и самата 
държава като такава. Тези бунтове са комбинация от 
исканията на хората, които желаят едно правителст-
во да бъде сменено с по-добро, и въпросите на хората, 
които поставят под съмнение самата легитимност на 
държавата. Двете групи слагат на масата темите за де-
мокрацията и човешките права, въпреки че определе-
нията, които дават на тези два термина, варират силно. 
Като цяло обаче тоналността на тези бунтове тръгва 
от лявата страна на политическата арена.

Правителствата на власт, разбира се, реагират. 

БУНТОВЕ ТУК, ТАМ И НАВСЯКЪДЕ
Имануел Уолърстейн
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Те се опитват или да овладеят със сила бунтовете, или да ги усмирят с цената 
на определени отстъпки, или отговорът им е комбинация от двете. Репресията 
често е печеливша, но понякога е контрапродуктивна за правителствата, из-
карвайки на улицата още повече хора. Отстъпките също се печеливши, но и те 
могат да се окажат и контрапродуктивни, предизвиквайки протестиращите да 
увеличат исканията си. Най-общо казано, правителствата по-скоро се опитват 
да овладеят бунтовете със сила, отколкото да направят отстъпки. А репресията 
изглежда работеща за относително кратък период.

Второто сходство между тези бунтове е, че нито един от тях не поддър-
жа високия си интензитет твърде дълго. Протестиращите отстъпват пред ре-
пресията, или по някакъв начин биват асимилирани от правителствата, или се 
изтощават предвид огромните усилия, необходими за продължителни и непре-
къснати демонстрации. Затихването на тези явни бунтове е напълно нормално. 
Това обаче не означава провал на протестите.

В това е и третото сходство между тях. Въпреки че отшумяват, те оставят 
след себе си наследство. Протестите вече са променили нещо в политиката на 
страната и почти винаги това е за добро. Те са вкарали в дневния ред на обще-
ството важни въпроси, като например социалните неравенства, или са върнали 
чувството за собствено достойнство на най-бедната част от населението, или са 
увеличили съмненията в празнословията, с които правителствата се опитват да 
прикрият политиката си.

Четвъртото сходство е, че мотивът на участниците във всеки бунт – особено 
на по-късно присъединилите се – не е настойчивото преследване на първоначално 
поставените цели, а по-скоро изопачаването им с цел даване на властта в ръцете на 
десни политически групи и партии, които са различни от овластените към момен-
та, но без съмнение са по-демократични или загрижени за човешките права.

Петото сходство е, че всички бунтове се оказват част от една по-голяма ге-
ополитическа игра. Влиятелни правителства извън страната, в която са избух-
нали бунтовете, се опитват и почти винаги успяват да помогнат на онези групи, 
които обслужват интересите им, да дойдат на власт. Това се случва толкова чес-
то, че днес един от най-неотложните въпроси относно всеки бунт, който винаги 
е или поне винаги би трябвало  да бъде зададен, е въпросът какви ще са пос-
ледиците от този бунт в рамките на световната система като цяло. Отговорът е 
много труден, доколкото евентуалните геополитически последици могат да се 
окажат противоположни на първоначалната антиавторитарна посока.

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

Превод от английски: Иван Динков-младши
Източник: Commentary No. 356, July 1, 2013
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В своите ранни произведения Маркс описва ситуа-
цията в Германия като такава, в която единстве-

ният отговор на частни проблеми е едно универсал-
но решение – световна революция. Това е ясен израз 
на разликата между реформисткия и революцион-
ния период: през първия глобалната революция ос-
тава мечта, която, ако въобще е в състояние да доведе 
до нещо, само придава тежест на опитите за локална 
промяна; през втория става очевидно, че нищо не би 
могло да се промени към по-добро без радикална гло-
бална промяна. От гледна точка на този чисто фор-
мален подход към нещата 1990 г. бе  революционна 
година: беше напълно ясно, че частичните реформи в 
комунистическите страни няма как да променят и да 
запазят системата и че е необходимо тотално скъсва-
не, за да бъдат решени поне ежедневните проблеми, 
като например да има достатъчно храна за хората.

Къде се намираме днес, имайки предвид тази 
разлика? Знаци за наближаваща глобална криза ли 
са проблемите и протестите от последните няколко 
години, или са само дребни препятствия, които са 
решими чрез локални интервенции? Най-забележи-
телният факт около протестите е, че те избухват не 
само и дори не на първо място в слабите места на 
системата, а на места, които доскоро се възприемаха 
като „истории на успеха“. Ние знаем защо протести-
рат хората в Гърция или Испания, но защо възникват 
проблеми в такива проспериращи и бързоразвива-
щи се страни като Турция, Швеция или Бразилия? 
Постфактум ние можем да видим Иранската револю-
ция от 1979 г. като първообраз на този „бунт в Рая“, 
доколкото тя избухна в страна, която се носеше по 
пистата на прозападната модернизация и беше най-
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преданият съюзник на Запада в региона. Може би съществува някаква грешка 
в нашето разбиране за Рая.

Преди днешната вълна от протести Турция изглеждаше като пример за спо-
лучлив модел на държава, способна да съчетае процъфтяваща либерална иконо-
мика с умерен ислямизъм, приемлив за Европа – един добре дошъл контраст с 
по-“европейската“ Гърция, затънала в идеологическо тресавище и изглеждаща 
решена да се самоунищожи икономически. Наистина съществуваха зловещи зна-
ци – като турското отричане на арменския геноцид, арестите на журналисти, не-
решеният кюрдски въпрос, призивите за Велика Турция, възкресяващи традици-
ите на Османската империя, или приемането на извънредно законодателство, но 
те бяха приемани за дребни петна, които не могат да загрозят общата картина.

Изведнъж протестите на площад „Таксим“ експлодираха. За всекиго е ясно, 
че планираното превръщане на един парк до площада в търговски център не е 
истинската причина за протестите и че далеч по-дълбоки опасения набираха 
сила. Същото се отнася и за протестите в Бразилия в средата на юни: това, кое-
то дръпна спусъка на бунта, беше едно малко увеличение в цената на градския 
транспорт, но протестите продължиха и след като то беше анулирано. И в този 
случай протестите избухнаха в страна, която поне според медиите се наслажда-
ваше на икономически възход и имаше всички основания да се чувства уверена 
в бъдещето си. Тези протести дори бяха недвусмислено подкрепени от прези-
дента Дилма Русеф, която официално заяви, че ги приветства.

Особено важно е, че ние не виждаме турските протести единствено като 
бунт на едно светско гражданско общество срещу един авторитарен ислямист-
ки режим, подкрепен от мълчаливото мюсюлманско мнозинство. Това, което 
усложнява картината, е антикапиталистическата насоченост на протестите. Спо-
ред протестиращите фундаментализмът на свободния пазар и ислямският фун-
даментализъм не са взаимноизключващи се. Приватизацията на едно публично 
пространство от ислямисткото правителство показва, че двете форми на фунда-
ментализма могат да действат ръка за ръка, което е недвусмислен знак, че „неру-
шимият“ брак между капитализма и демокрацията се приближава към развод.

Важно е също така да разберем, че протестиращите не преследват някак-
ва ясно определима „реална“ цел. Протестите не са „наистина“ срещу глобал-
ния капитализъм, нито „наистина“ срещу религиозния фундаментализъм, или 
„наистина“ за граждански свободи и демокрация, или „наистина“ относно нещо 
конкретно. Мнозинството от протестиращите усещат неясни чувства на трево-
га и недоволство, които подхранват и обединяват най-различни и специфични 
искания. Опитът протестите да бъдат разбрани не е просто епистемиологичен 
проблем, който журналисти и теоретици се опитват да решат. Той е и онтологич-
на битка за нещата сами по себе си, която се случва вътре в самите протести. Дали 
това е просто битка срещу една корумпирана градска администрация? Дали това 
е битка срещу един авторитарен ислямистки режим? Дали това е битка срещу 
приватизацията на едно публично пространство? Въпросът е отворен и отгово-
рът му ще зависи от резултата на продължаващия политически процес.

През 2011 г., когато протестите заливаха Европа и Близкия изток, мнозина 
настояваха, че те не трябва да се интерпретират като примери от едно глобално 
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движение. Вместо това те смятаха, че всеки един от тях е отговор на конкре-
тен специфичен проблем. В  Египет протестиращите искаха това, срещу което 
участниците на движението „Окупирай...“ се бореха в други страни: „свобода“ 
и „демокрация“. Дори в мюсюлманските страни съществуваха драстични раз-
лики: Арабската пролет в Египет беше протест срещу един корумпиран авто-
ритарен прозападен режим, Зелената революция в Иран, която започна през 
2009 г., беше протест срещу авторитарния ислямизъм. Лесно е да видим как 
подобно раздробяване на протестите се харесва на защитниците на статуквото: 
не съществува заплаха за глобалния ред като такъв, а съществуват единствено 
поредица от отделни локални проблеми.

Глобалният капитализъм е сложен процес, който се отразява на различ-
ните страни по различен начин. Това, което обединява протестите независимо 
от тяхното многообразие, е, че те са реакция срещу различни фасети на капи-
талистическата глобализация. Основната тенденция на днешния глобален ка-
питализъм е към по-нататъшна експанзия на пазара, пълзящо ограничаване на 
публичното пространство, редуциране на публичните услуги (здравеопазване, 
образование, култура) и засилване на авторитарната политическа власт. Точно 
това е контекстът на гръцкия протест срещу властта на световния финансов ка-
питал и срещу тяхната собствена корумпирана държава, която все по-малко е в 
състояние да осигурява основни социални услуги. Това е контекстът и на тур-
ския протест срещу комерсиализацията на публичното пространство и срещу 
религиозния авторитаризъм. Това е контекстът и на египетския протест срещу 
режим, подкрепян от Западните сили. Това е контекстът и на иранския протест 
срещу корупцията и религиозния фундаментализъм. Нито един от тези про-
тести не може да бъде сведен до един-единствен проблем. Всички те се опит-
ват да се справят със специфична комбинация от поне два проблема: единият 
икономически (от корупция до неефективност на капитализма като такъв) и 
вторият – политико-идеологически (от исканията за демокрация до исканията 
традиционната многопартийна демокрация да бъде отхвърлена). Същото важи 
и за движението „Окупирай...“. Отвъд изобилието от (често объркани) твърде-
ния това движение има две основни характеристики: първо, неприемането на 
капитализма като система, а не само на неговите локални прояви на корупция 
и, второ, съзнанието, че институционализираната форма на многопартийна 
демокрация не може адекватно да се бори със стихията на капитализма, т.е. 
демокрацията трябва да бъде повторно създадена.

Фактът, че основната причина за протестите е глобалният капитализъм, 
не означава, че единственото решение е той да бъде унищожен. Нито че е осъ-
ществимо да се търси прагматична алтернатива, която да се справи с инди-
видуалните проблеми в очакване на една радикална трансформация. Всичко 
това игнорира факта, че глобалният  капитализъм е по условие противоречив: 
пазарната конкуренция върви ръка за ръка с държавните субсидии за амери-
канските фермери, проповядването на демокрация върви ръка за ръка с амери-
канската подкрепа за Саудитска Арабия. Тази противоречивост отваря прост-
ранство за политическа намеса: навсякъде, където глобалният капитализъм е 
принуден да нарушава собствените си правила, съществува възможност да се 
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настоява, че тези правила трябва да се спазват. Да се изисква последователност 
спрямо стратегически избрани точки, където системата не е в състояние да 
бъде не противоречива, означава да се постави под натиск цялата система. Из-
куството на политиката е в това да се поставят отделни искания, които, незави-
симо че са абсолютно реалистични, засягат същността на тази хегемонистична 
идеология и носят в себе си радикална промяна. Подобни искания, въпреки че 
са изпълними и легитимни, са де факто невъзможни. Предложението на Обама 
за всеобщо здравно осигуряване беше такъв пример, което обяснява защо ре-
акциите срещу него бяха толкова яростни.

Всяко политическо движение започва от една идея, от нещо, за което то да 
се бори, но с времето тази идея преживява дълбока промяна – едно не просто 
тактическо приспособяване, но и същностно предефиниране, защото идеята 
сама по себе си се превръща в част от процеса, т.е. тя става свръхдетермини-
рана. Да кажем, че един бунт започне с искания за справедливост под формата 
на настоявания даден закон да бъде преразгледан. Веднъж дълбоко въвлече-
ни в този процес, хората започват да осъзнават, че е нужно много повече от 
приемането на техните първоначални искания, за да бъде установена истинска 
справедливост. Проблемът е да се дефинира точно какво означава това „много 
повече“. Прагматично-либералната гледна точка е, че проблемите могат да се 
решават постепенно, един след друг: „Хората загиват днес в Руанда, така че за-
бравете за антиимпериалистическата борба, нека просто спрем кланетата“, или: 
„Ние сме длъжни да се борим с бедността и расизма тук и сега, а не да чакаме 
рухването на световния капиталистически ред.“ Джон Капуто защитава подоб-
ни аргументи в своята книга „След смъртта на Бога“, издадена през 2007 г.:

„Аз бих бил наистина щастлив, ако политиците от крайната левица в 
САЩ бяха в състояние да реформират системата чрез въвеждане на всеобщо 
здравно осигуряване, чрез ефективно и по-справедливо разпределение на богат-
ството с помощта на една променена скàла на данъчно облагане, чрез ефективни 
ограничения на финансирането на политическите партии, чрез даване на поли-
тически права на всички избиратели, чрез хуманно третиране на работниците 
имигранти, чрез следване на многостранна външна политика, която би интегри-
рала американската сила в рамките на международната общност, и т.н. С дру-
ги думи, да променят капитализма чрез средствата на едни сериозни и стигащи 
далеч реформи... И ако, след като всичко това се случи, Бадио и Жижек продължа-
ват да се оплакват, че някакво чудовище на име Капитализъм продължава да ни 
дебне, аз ще бъда принуден да поздравя това чудовище с прозявка.“

Проблемът тук не е в заключението на Капуто: ако човек може да по-
стигне всичко в рамките на капитализма, защо да не живее в него? Проблемът 
е в предпоставката, че е възможно всичко това да се постигне в рамките на 
глобалния капитализъм такъв, какъвто е той днес. Какво би станало, ако от-
клоненията и дисбалансите на капитализма, изброени от Капуто, се окажат не 
просто непредвидени пертурбации, а са структурно предопределени? Какво 
би станало, ако мечтата на Капуто е мечта за всеобщ капиталистически ред 
без неговите симптоми и без критичните точки, в които неговата „потисната 
истина“ се проявява?
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Днешните протести и бунтове се дължат на съвпадащи едно с друго иска-
ния и това свидетелства за тяхната сила: те се борят за („нормална“, парламен-
тарна) демокрация срещу авторитарните режими, срещу расизма и сексизма, 
особено когато е насочен срещу имигранти и бежанци, срещу политическата 
и бизнес корупция (индустриалното замърсяване на околната среда и т.н.), за 
държава на благоденствието срещу неолиберализма и за нови форми на демо-
крация отвъд многопартийните ритуали. Те поставят под съмнение глобалната 
капиталистическа система по принцип и се опитват да поддържат жива идеята 
за едно общество отвъд капитализма. Два капана трябва да бъдат избягнати в 
този случай: фалшивият радикализъм („това, което наистина има значение, е 
да се забрани либерално-парламентарният капитализъм, а всички други битки 
са второстепенни“), но и фалшивият градуализъм („сега трябва да се борим 
срещу въоръжените диктатури и за истинска демокрация, а всички мечти за 
социализъм трябва да бъдат изоставени засега“). Тук няма нищо срамно да се 
позовем на маоисткото разделение между първостепенни и второстепенни ан-
тагонизми, между тези, които в крайна сметка тежат най-много, и тези, които 
доминират в момента. Съществуват ситуации, в които да се настоява за борба 
с първостепенния антагонизъм означава да се пропусне възможността за нана-
сяне на решителен удар в текущата битка.

Само политики, които напълно вземат предвид сложността на свръхде-
терминацията, заслужават да се наричат стратегии. Когато се присъединяваме 
към дадена борба, възловият въпрос е как нашето участие в нея или излиза-
нето ни от нея ще се отрази на всички останали борби? Основното правило 
е, че когато започне бунт срещу репресивен полудемократичен режим, както 
се случи в Близкия изток през 2011 г., е лесно да се мобилизират огромен брой 
хора чрез лозунги за демокрация, срещу корупцията и т.н. Но скоро бяхме из-
правени пред далеч по-труден избор. Когато бунтът успее да постигне първона-
чалната си цел, осъзнаваме, че всъщност това, което ни  притеснява (липсата на 
свобода, чувството на обида, корупцията, стеснените перспективи), придобива 
нов образ и така ние сме принудени да признаем, че самата цел се е променила. 
Това може да означава или проглеждането, че демокрацията сама по себе си 
може да е форма на несвобода, или необходимостта да настояваме за повече от 
политическа демокрация: че социалният и икономическият живот също тряб-
ва да бъдат демократизирани. Накратко, това, което на пръв поглед смятаме за 
непълно съответствие спрямо възвишения принцип (демократични свободи), 
е всъщност недостатък, присъщ на самия принцип. Това осъзнаване – че недос-
татъкът може да се окаже присъщ на принципа, за който се борим – е голяма 
крачка в политическото ни съзряване.

Представителите на господстващата идеология пускат в действие целия си 
арсенал, за да ни попречат да достигнем до това радикално заключение. Те ни 
казват, че демократичните свободи носят своите отговорности, че те имат своя 
цена, че е проява на незрялост да очакваме твърде много от демокрацията. В 
едно свободно общество, казват те, ние сме длъжни да се държим като капита-
листи, инвестиращи в собствения си живот: ако не успеем да направим необхо-
димите саможертви или усилията ни се окажат недостатъчни, няма кого да ви-
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ним за това, освен себе си. В един доста по-директен политически смисъл САЩ 
постоянно са следвали във външната си политика стратегията на контрол чрез 
нанасяне на вреди, като са пренасочвали масовите бунтове в приемливи парла-
ментарно капиталистически форми: в ЮАР след апартейда, във Филипините 
след падането на Маркос, в Индонезия след падането на Сухарто и т.н. Това е 
моментът, когато политиката наистина започва: въпросът е как да продължим 
напред, след като първата вълнуваща вълна на промяна е утихнала, как да пред-
приемем следващата крачка, без да се поддадем на „тоталитарното изкушение“, 
как да отидем отвъд Мандела, без да се превърнем в Мугабе.

Какво означава всичко това в един конкретен случай? Нека сравним две 
съседни страни – Гърция и Турция. На пръв поглед те изглеждат напълно раз-
лични: Гърция се намира в капана на пагубната политика на икономии, докато 
Турция се радва на икономически възход и се очертава като новата регионална 
суперсила. Но какво би станало, ако всяка страна като Турция генерира и има 
своя собствена Гърция, свои собствени острови на мизерия? Както е написал 
Б. Брехт в своите „Холивудски елегии“:

Селото Холивуд беше планирано според представите,
които хората по тези краища имаха за Рая. По тези краища
те бяха стигнали до заключението, че Бог,
изискващ Рай и Ад, не се нуждае от
план за две селища, а
само за едно: Рая. Той
служи на бедните, нещастните за
Ад.
Тези думи описват днешното „глобално село“ достатъчно добре: само ги 

приложете към Катар или Дубай, към игрищата на богатите, които зависят от 
условията на почти робство за работещите в тях имигранти. Един по-близък 
поглед разкрива лежащите под повърхността сходства между Гърция и Турция: 
приватизацията, ограничаването на публичните пространства, демонтирането 
на социалните услуги, засилването на авторитарната политика. Разгледани на 
едно базово ниво, гръцките и турските протестиращи са участници в една и 
съща борба. Истинският път би бил да се координират тези две борби, да се от-
хвърлят „патриотичните“ изкушения, да се изостави историческата враждеб-
ност между двете страни и да се търсят аргументи за солидарност. Бъдещето на 
протестите може да зависи от това.

Превод от английски: Иван Динков-младши
Източник: Slavoj Žižek. Trouble in Paradise.18 July 2013 London Review of Books
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През изминалото десетилетие Турция и Бразилия 
преживяха период на стремителен икономиче-

ски растеж и се превърнаха в развиващи се пазари, 
чието влияние на международната сцена продължа-
ва да се увеличава. Въпреки това през последните три 
месеца двете страни се оказаха парализирани от ма-
сови демонстрации на своите граждани, изразяващи 
сериозно недоволство от действията на правителст-
вата. Какво всъщност става там и няма ли тази вълна 
на недоволство да залее и други държави?

Подемът на новата глобална средна класа е те-
мата, която обединява неотдавнашните събития в 
Турция и Бразилия, както и въстанията на Арабската 
пролет през 2011 г. и неспирните протести в Китай. 
Където и да се появи, съвременната средна класа 
провокира политическо брожение, но самата тя засе-
га не е способна да доведе до устойчиви политически 
промени. В събитията, които протичат на улиците на 
Истанбул и на Рио де Жанейро, не виждаме никакви 
признаци, че те могат да станат изключения от пра-
вилото.

В Турция и в Бразилия, както и в Тунис и в Еги-
пет преди това, начело на политическите протести 
застанаха не бедняци, а млади хора с образование и 
равнище на доходите по-високо от средното. Те вече 
са усвоили съвременните технологии и активно из-
ползват социалните мрежи като фейсбук и туитър, 
за да разпространяват нужната им информация и 
да организират демонстрации. Въпреки че живеят в 
държави, където редовно се провеждат демократич-
ни избори, те остро усещат своята откъснатост от уп-
равляващите политически елити.

В Турция младите хора протестират против по-

РЕВОЛЮЦИЯ НА СРЕДНАТА КЛАСА
Франсис Фукуяма

Франсис Фукуяма – професор, 
д-р по политология, старши из-
следовател в Института за меж-
дународни изследвания в Стан-
фордския университет. Автор е 
на книгите, преведени и на бъл-
гарски език: „Краят на история-
та и последният човек“, „Доверие: 
обществени ценности и създава-
не на благосъстояние“, „Строе-
жът на държавата“, „Големият 
разлом“, „Нашето постчовешко 
бъдеще“ и други.
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литиката „развитие на всяка цена“ и авторитарния маниер на министър-пред-
седателя на страната Реджеп Тайп Ердоган. В Бразилия те протестират против 
извънредно корумпирания политически елит, който демонстрира пред целия 
свят блестящи проекти, като Световното първенство по футбол и Олимпий-
ските игри в Рио, но не може да осигури на своите граждани базови услуги, 
като достъпна за всички система на здравеопазване и на образование. За тях 
не е достатъчно, че президентът на страната Дилма Русев в миналото е била 
активистка на лявото крило, изпратена в затвора от военния режим през 1970-
те години, и лидер на прогресивната Партия на трудещите се в Бразилия. Те са 
убедени, че тази партия е затънала в блатото на корумпираната „система“, за 
което свидетелства неотдавнашният скандал с купуването на гласове, и че сега 
тя самата е станала част от проблема за неефективността и безразличието на 
правителството.

Вече цяло десетилетие деловият свят обсъжда подема на „глобалната 
средна класа“. Авторите на доклада Goldman Sachs от 2008 г. я определят като 
група хора, чийто годишен доход е от 6 до 30 хил. долара, и предполагат, че 
към 2030 г. числеността й ще се увеличи примерно до 2 млрд. души. Авторите 
на доклада, публикуван през 2012 г. от Института за изследване по въпросите 
на сигурността на Евросъюза (European Union Institute for Security Studies), из-
ползват по-широко определение на глобалната средна класа и според техните 
прогнози нейната численост ще се увеличи от 1.8 милиарда през 2009 г. до 3.2 
млрд. през 2020 г. и до 4.9 млрд. през 2030 г. (прогнозирайки, че общата числе-
ност на световното население ще бъде 8.3 млрд. души). Голямата част на този 
растеж на числеността на средната класа ще бъде в Азия, особено в Китай и в 
Индия. Обаче тази тенденция ще се наблюдава във всички региони на света, 
включително в Африка, където по оценки на Африканската банка за развитие 
(African Development Bank) числеността на средната класа вече възлиза на 300 
млн. души.

Корпорациите изпитват неподправена радост във връзка с подема на 
средната класа, тъй като тя е обширен източник на нови потребители. Иконо-
мистите и финансовите анализатори като правило определят средната класа из-
ключително с финансови термини, записвайки в категорията на средната класа 
хора, чиито доходи се смятат за средни или достигат равнище, което е по-висо-
ко от жизнения минимум в техните страни.

Определението на статуса на средната класа обаче е необходимо да се дава 
въз основа на образованието, професията и наличието на собственост на оп-
ределени активи, тъй като именно тези фактори имат първостепенно значение 
за прогнозирането на политическото поведение на хората. Редица междунаци-
онални изследвания, включително неотдавнашните допитвания, проведени от 
центъра Pew, а също и резултатите от Изследването на световните ценности 
(World Values Survey), проведено от университета в Мичиган, доказват, че по-
високото равнище на образованието води към това, че хората започват повече 
да ценят демокрацията, личната свобода и търпимостта по отношение на дру-
ги гледни точки. Представителите на средната класа се стремят да осигурят не 
само сигурността на своите семейства, а и своето право на избор. Хора, които са 
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завършили училище или са учили няколко години в университета, е много по-
вероятно да следят събитията в света и да изграждат връзки с представители на 
своята социална класа в чужбина с помощта на най-новите технологии.

Семействата, притежаващи дългосрочни активи, като къща или апарта-
мент, много по-често се интересуват от политиката, защото имат неща, кои-
то правителствата могат да им отнемат. Тъй като представителите на средната 
класа са хора, които плащат данъци, те пряко са заинтересувани от контрола 
над правителствата. Нещо повече, новите представители на средната класа чес-
то ги тласка към активни действия това, което покойният политолог Самюел 
Хънтингтън назова „разрив“, т.е. неспособност на обществото да задоволи рас-
тящите потребности за икономически и социален просперитет. Докато бедните 
всекидневно са принудени да се борят за своето оцеляване, много по-вероятно 
е разочарованите представители на средната класа да се занимават активно с 
политика, за да постигнат своите цели.

Тази динамика стана очевидна в периода на Арабската пролет, когато де-
сетки хиляди относително образовани млади хора възглавиха въстанията про-
тив управляващия елит. През последното десетилетие в Тунис и Египет рязко 
се увеличи числото на завършилите колежи. Обаче авторитарните правител-
ства на Зин ал-Абидин Бен Али и на Хосни Мубарак бяха класически пример на 
корумпирани капиталистически режими, в рамките на които икономическите 
възможности зависеха много от политическите връзки. Развитието на тези две 
страни се оказа недостатъчно бързо, за да осигури работа за растящия брой 
образовани млади хора. В резултат там се извърши политическа революция.

И в тези събития няма нищо ново. Начело на френската, болшевишката и 
китайската революция също застанаха недоволни представители на средната 
класа, макар че крайните им цели предполагаха участието на селяните, работ-
ниците и бедните. По време на Пролетта на народите през 1848 г. революциите 
обхванаха практически целия европейски континент и бяха пряко следствие от 
подема на европейската средна класа. 

Макар че начело на протестите, въстанията и революциите като правило 
застават младите представители на средната класа, на тях рядко им се удава 
сами да постигнат устойчиви политически промени. Така се получава, защото в 
развиващите се страни средната класа често е малцинство, в което няма един-
ство. Ако средната класа е неспособна да създаде коалиция с другите части на 
обществото, нейното движение едва ли ще доведе до устойчиви политически 
промени.

Именно затова младите демонстранти в Тунис и на площад „Тахрир“ в Кай-
ро, отстранявайки своите диктатори, не съумяха да организират политически 
партии, способни да станат силни кандидати на общонационалните избори. 
Студентите нямат и най-малка представа как могат да стигнат до селяните и 
работническата класа, за да създадат с тях мощна политическа коалиция. За 
разлика от тях ислямистките партии – „Аннахда“ в Тунис и „Мюсюлманските 
братя“ в Египет – имат социална база сред селското население. В продължение 
на много години на политически преследвания те до съвършенство овладяха 
занаята да организират своите необразовани последователи. В резултат те пос-
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тигнаха триумфална победа още на първите избори, проведени след падането 
на авторитарните режими.

Най-вероятно протестиращите в Турция ги очаква същата съдба. Минис-
тър-председателят Ердоган досега запазва авторитета си сред селското населе-
ние на страната. Той без колебание мобилизира членовете на своята собствена 
партия на справедливостта и развитието, за да противостои на опонентите си. 
Сама по себе си турската средна класа е разединена. А стремителният икономи-
чески растеж на Турция през изтеклото десетилетие в много отношения е обус-
ловен от подема на новата религиозна и изключително предприемчива средна 
класа, която в своето мнозинство подкрепя партията на Ердоган.

Представителите на тази група се трудят усърдно и трупат пари. За нея 
са характерни добродетелите, приписвани от социолога Макс Вебер на евро-
пейските пуритани в зората на съвременността, които станаха основа на ка-
питалистическото развитие на Европа. Протестиращите в градовете, обратно, 
се придържат към по-светските възгледи и модернистките ценности на своите 
европейски и американски връстници. Тази група се сблъсква не просто със 
суровите репресии от страна на министър-председателя с авторитарни наклон-
ности, тя се натъква на сериозни трудности в опитите да установи връзки с 
другите социални класи. (…)

Стремителният икономически растеж на Бразилия доведе до формира-
нето на друга, по-предприемчива средна класа, зародила се в частния сектор. 
Обаче тази група от хора може да преследва своите икономически интереси 
в едно от двете направления. От една страна, предприемаческото малцинство 
може да стане основа на коалиция на средната класа, чиято цел е реформира-
нето на политическата система на Бразилия като цяло, под което се разбира 
привличане на корумпираните политици към отговорност и преориентиране 
на политиката към нуждите на обикновените граждани… В противен случай 
представителите на градската средна класа може да продължат да разпиляват 
своята енергия за решаване на незначителни политически въпроси и в края на 
краищата да се окажат купени от системата, която отлично владее навиците на 
инсайдерските игри.

Няма никакви гаранции за това, че след края на протестите Бразилия ще 
поеме по пътя на реформите. Много ще зависи от лидерите. Президентът Русев 
има отличната възможност да използва въстанията като предлог за начало на 
извънредно амбициозни системни реформи. Засега тя е предпазлива в своите 
действия, насочени против старата система, тъй като е принудена да се прими-
рява с ограниченията, налагани от собствената й партия и от политическата 
коалиция. (…) 

Глобалният икономически растеж, който се наблюдава от 1970-те години, 
разбърка социалните карти в целия свят. Средната класа в т.нар. страни на раз-
виващия се пазар стана по-многобройна, богата, образована и технологически 
подкована, отколкото когато и да е преди това.

Това доведе до сериозни последици в Китай, където числеността на средна-
та класа достига стотици милиони и съставя около една трета от цялото населе-
ние на страната. Това са хора, които общуват помежду си чрез Sina Weibo – ки-
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тайския туитър, и които вече привикнаха открито да говорят за високомерието 
и лицемерието на правителството и на партийния елит. Те искат по-свободно 
общество, макар че засега не е ясно дали се стремят, или не към въвеждане на 
пропорционална избирателна система в близко бъдеще.

В следващите няколко десетилетия тази група  ще се окаже под особено 
сериозен натиск, тъй като Китай се стреми да повиши своя статус. Темповете 
на икономическо развитие в тази страна вече започнаха да спадат и скоро не-
избежно ще се спуснат до още по-скромни показатели, което е свързано със 
съзряването на китайската икономика. Машината за осигуряване на работни 
места в сферата на промишлеността, създадена през 1978 г., вече няма да може 
да задоволява амбициите на населението на страната. От колежите в Китай вся-
ка година излизат около 6–7 млн. специалисти, чиито перспективи да се устро-
ят на работа не са така розови, както бяха за техните родители, принадлежа-
щи към работническата класа. Ако някъде се появи заплашващ със сериозни 
проблеми разрив между стремително растящите очаквания и разочароващата 
реалност, това ще се случи именно в Китай през следващите няколко години, 
заплашвайки неговата стабилност.

Там, както и на други места в развиващия се свят, подемът на новата средна 
класа е в основата на феномена, който Мойзес Наим от фондацията „Карнеги“ 
нарече „краят на властта“. Средните класи в различни страни застанаха начело 
на протестите против злоупотребите с властта в условията както на авторитар-
ни, така и на демократични режими. Главната им задача е да направят своите 
протестни движения основа  за устойчиви политически изменения, изразени 
във формата на нови институции и политики. В Латинска Америка лидер по 
въпросите на икономическия растеж и ефективността на демократичната по-
литическа система стана Чили. Въпреки това през последните няколко годи-
ни там се наблюдава взрив на протестите на студентите във висшите училища 
против недостатъците в системата на държавното образование.

Новата средна класа не е предизвикателство само за авторитарните ре-
жими и за новоизпечените демокрации. Зрелите демокрации също не трябва 
да се успокояват с постигнатото, тъй като там редовно се провеждат избори и 
се появяват лидери, демонстриращи високи рейтинги сред населението. Тех-
нологически подготвената средна класа ще се отнася крайно взискателно към 
из браните от нея политици.

Сега САЩ и Европа преживяват забавяне на икономическия растеж и 
високо равнище на безработицата, която сред младежите на такива държави 
като Испания  достига до 50%. В богатите страни по-зрялото поколение подведе 
младите още и с това, че им завеща своите огромни дългове. Затова политиците 
в САЩ или в Европа не бива да недооценяват събитията, които се разгръщат 
по улиците на Истанбул и Сан Паулу. Би било сериозна грешка да се допуска, че 
„тук това не може да се случи“.

Превод от руски: Димитър Димитров
Източник: http://www.inosmi.ru/world/20130630/210524199
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