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Мисли и АФОРиЗМи

„Според мен има три главни врагове, които стоят сега пред човек, не-
зависимо от неговата ведомствена роля и от задачите, които стоят пред 
политпросветника, ако този човек е комунист, а такива са повечето от 
нас. Трите главни врагове, които стоят пред него, са следните: първият 
враг е комунистическото високомерие, вторият е неграмотността и тре-
тият – подкупите.” (Т. 44, с. 167–168)


„Много се надявам, че ще изгоним от нашата партия от 100 до 200 

хиляди комунисти, които са се присламчили към партията и които не 
само че не умеят да се борят с разтакаването и подкупите, но и пречат 
на борбата срещу тях.” (Т. 44, с. 166)


„На нас ни е нужна пълна и правдива информация. А истината не 

бива да зависи от това, на кого трябва да служи.” (Т. 54, с. 447)


„Комунист, който не е доказал своето умение да обединява и скром-
но да насочва работата на специалистите, като вниква в същността на 
въпроса, като го изучава подробно, такъв комунист често е вреден. Такива 
комунисти има у нас много и аз бих ги дал дузина за един добросъвестно 
изучаващ своята работа и знаещ буржоазен специалист.” (Т. 42, с. 334)


„Открито да се признае грешката, да се разкрият нейните причи-

ни, да се анализира породилата я обстановка, да се обсъдят внимателно 
средствата за поправянето на грешката – ето това е признак на сериозна 
партия…” (Т. 41, с. 39)


„Дълг на комунистите е да не премълчават слабостите на своето 

движение, а открито да ги критикуват, за да се избавят по-скоро и по-ра-
дикално от тях.” (Т. 41, с. 177)


„Колкото и да крещите „не”, истината ще победи: ние сме в свое-

то собствено семейство, ние сме на своя собствен конгрес, няма какво 
да крием и трябва да говорим истината.” (Т. 36, с. 27)

Владимир Илич Ленин
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Крум Дамянов е роден в с. Ракитово. През 1962 завършва Художествената академия, специалност „Де-
коративно-монументална скулптура”, в класа на проф. Любомир Далчев. От 1969 до 1994 г. последова-
телно е преподавател, доцент и професор към катедра „Рисуване и моделиране” в Архитектурния фа-
култет на УАСГ. От 1994 е професор в катедра „Скулптура” на Националната художествена академия. 
Автор и съавтор е на мемориалните комплекси „Асеневци” във Велико Търново (1985), „Бранителите на Стара За-
гора” (1977), „Създателите на българската държава” в Шумен (1981); на монументите „Камбаните/Знаме на ми-
ра” в София (1978), на Часовниковата кула в Хасково (1983), на паметника на Софроний Врачански във Враца (1988), 
на „Разпятие” в Кюстендил (1993), „Орфей” в Кърджали (2006) и други, които са пример за успешно постигнат син-
тез между изкуство и архитектура. Реализирал е много самостоятелни изложби и скулптурни ансамбли у нас и в 
чужбина – Франция, САЩ, Белгия.  Бил е удостояван с Димитровска награда (1978), „Червено знаме на труда” за ця-
лостна творческа дейност, със званието „Заслужил художник” (1981), три пъти е носител на наградата на СБХ за 
скулптура на името на акад. Иван Лазаров (1977, 1981 и 1986). През 2008 е получил орден „Св. св. Кирил и Методий” 
I степен, през 2009-а е удостоен с наградата „Паисий Хилендарски”, а през 2016 – с орден „Стара планина” I сте-
пен. През октомври тази година Дамянов бе награден с най-голямото отличие на Министерството на култура-
та „Златен век – огърлие”. Негови творби са притежание на галерии и частни колекции в Австрия, Белгия, Бълга-
рия, Германия, Норвегия, САЩ, Франция, Холандия, Южна Корея. 

Новата му изложба по повод 80-годишнината на автора е своеобразно доказателство за любовта му към 
експеримента с формата и различните материа ли.  Докоснал се до всичко, с което може да се твори, скулпторът 
този път се ориен тира към цветния алуминий. В изложбата са представени композиции и отделни фигури – ин-
терпретации на любими на автора стари и нови теми и образи (Саломе, сурикати и др.). С нея Крум Дамянов раз-
гръща още един аспект от своя многостранен талант, провокирайки зрителите със своето изкуство, като им 
показва един различен  поглед към формата и нейното скулптурно изграждане.
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Крум Дамянов
Скулптура
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Теория

Преди известно време обсъждахме британския 
референдум относно запазването на членство-

то в ЕС в контекста на еволюцията на политическата 
сфера на евродържавата (1). Сега ще разгледаме из-
лизането на Британия от ЕС в друг контекст на гло-
бализацията, по-точно – на еволюцията на територи-
алната структура на света.

В географски и в политически смисъл светът е 
територия и като такава тя е размерена, т.е. разделе-
на на участъци. Държавите са всъщност размерени 
единици. И в това им качество може да се променят 
границите им, териториите да се раздробяват, да се 
съединяват. Историята е верига от такива полити-
чески (териториални) събития. Те са разположени в 
две траектории: интеграция и дезинтеграция. Те се 
сюблимират в някаква структура, имаща вертикално 
(йерархия) и хоризонтално (морфология) измерение. 
„Брекзит” е осмислен като събитие в руслото на тези 
процеси.

„Брекзит” най-често се интерпретира като сигнал 
за започнал демонтаж (разпадане) на ЕС. Такива сиг-
нали има много. Британия не е единствената страна, в 
която членството в ЕС и дори самата необходимост от 
него се поставят под съмнение. Настроенията за суве-
ренност забележимо нарастват навсякъде. В няколко 
страни (Франция, Холандия) на референдуми беше 
блокирана Европейската конституция. Ако в тези и в 
други страни (например в Дания) беше подложен на 
референдум въпросът за членството в ЕС, то е много 
вероятно резултатът да е същият. От други страни пък 
ЕС е недоволен, сред тях са Полша, Унгария, Гърция.

„БРЕКЗИТ” КАТО ОГЛЕДАЛО  
НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА

александър Кустарьов

Александър Кустарьов – ис то -
рик, социолог и независим пуб ли-
цист. До емиграцията си от СССР 
през 1981 г. се занимава с проб-
лемите на икономическото раз-
ви тие на страните от Третия 
свят, през 1980–1990-те години 
работи в руската служба на BBC, 
през 1997–2006 г. е водещ научен 
съ труд ник в Института по руска 
история в РГГУ.
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Теория

На по-нататъшната интеграция на Европа се съпротивлява преди всич-
ко широката публика („народът”). Но позицията на истаблишмънта, който до 
момента е монолитно „еврофилски”, също става все по-неопределена. Много 
политици просто се страхуват в тези условия за кариерата си. Опортюнистич-
ната част на истаблишмънта, ръководейки се от здравия разум, се опасява, че 
при нарастващата съпротива на хората моралните и социалните разходи за до-
стигането на тази цел може да се окажат неприемливи. Нещо повече, опитите 
да се натрапи на публиката това, което тя не иска, не просто могат да забавят 
интеграцията, но и да обърнат този процес в обратна посока, което по някои 
признаци („Брекзит” е само най-яркият от тях) вече се случва. Волята на евро-
пейските нации за интеграция на Европа отслабва.

Но с това нещата не приключват. Съществуват проблеми, които се оказват 
неразрешими, най-малкото докато формално не бъде ограничен суверенитетът 
на страните членки. Самите елити не могат да постигнат съгласие по редица въ-
проси, например по изработването на единна външна политика на ЕС. Дълго 
време това се компенсираше от съществуването на НАТО. Но днес то е явно не-
достатъчно. Разколът на ЕС ясно се видя по време на похода на Вашингтон срещу 
Багдад. Все по-силни стават явните и особено потулените разминавания вътре в 
ЕС по отношение на Русия и нейния конфликт с Украйна, а сега и към действията 
ѝ в Сирия. Оказва се също, че е невъзможно да се изработи обща политика по 
отношение на масовата миграция към Европа и на миграцията вътре в нея.

Големите различия в нивото на развитие и благосъстояние в комбинация 
с различията в начина на живот правят невъзможна и единната социална по-
литика.

Хармонизацията на макроикономическата (бюджетна и парична) полити-
ка и единната валута според замисъла на инициаторите трябваше да укрепват 
единството на Европа, но засега те само го поставиха под заплаха. Европейски-
ят бюджет преразпределя богатството в Европа – но това явно е недостатъчно 
да ликвидира тези различия, а, от друга страна, се дава твърде много според 
страните донори. Прекратяването на вноските в евробюджета беше важен ар-
гумент на британските евроскептици преди „реферекзита”.

Свободната вътрешноевропейска търговия престана да бъде важен интегра-
тор. На ред е глобалната свободна търговия. Ако тя бъде установена, регионал-
ните безтарифни схеми ще загубят смисъл. А ако не бъде – може да се окаже, че 
именно те ѝ пречат. Освен това днес в икономиката на ЕС сферата на услугите 
заема около 70%, а в междудържавния обмен – само 20%. Така че засега единен 
пазар на услугите не възниква.

Единната политическа сфера на ЕС си остава рудиментарна и нейните из-
борни органи разполагат с ограничени правомощия. А най-оправомощената ѝ 
институция – Еврокомисията – е недемократична, така че стратегиите на ЕС 
предизвикват все по-често недоволство в отделните страни, което затруднява 
работата му като рикошет.
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Теория

На този фон „Брекзит” напълно може да предупреждава за предстоящ 
окончателен срив на проекта за европейска интеграция. Но тогава за какво ще 
сигнализира самият срив на европейската интеграция? 

Той може да означава, че глобализацията изисква световен мащаб, а суб-
глобалните контексти не са ѝ нужни. Както се изрази един експерт: „Трябва да 
видим възможно ли е такова сътрудничество (от типа на ЕС – бел. Е. К.) в новия 
свят, възникващ след „Брекзит” (2). 

Но ако е така, значи не само европейската, а и всички останали инициа-
тиви за регионална интеграция са напразни. Всички тези интегративни суб-
глобални контури започнаха да се появяват доста по-късно от европейските. 
Техният интегративистки наратив е по-скоро декларативен, той копира евро-
пейския и засега е слаборазвит. Тяхната интеграция е избирателна и недълбока. 
NAFTA е само една зона на свободна търговия и известна хомогенизация в сфе-
рата на трудовите отношения и екологията. Южноамериканският MERCOSUR 
е незавършен митнически съюз с намерение да се превърне в икономическа 
общност. ASEAN си остава военностратегически блок и е обявил икономиче-
ската общност за своя цел. АЕС все още е само проект за интеграция на няколко 
субафрикански блока. Не е трудно да си представим, че те така и няма да се 
развият и ще се разпаднат след разпадането на Европейския съюз.

Но тогава какво носи бъдещето на такива субглобални конгломерати, които 
вече съществуват като много „тесни” единства. Ако смятаме, че универсалният 
процес на дезинтеграция е започнал, трябва да осъзнаваме, че такива стабилни 
геополитически образувания от субглобален мащаб като Китай, Индия и САЩ 
трябва да последват съдбата на СССР и на Европейския съюз.

Появата на стотици държави на мястото на днешния монолитен Китай 
изглежда невероятно. Но това, което е логически необходимо, е исторически 
неизбежно. Разбира се, логическата мисъл се изговаря бързо, а историческото 
дело се случва бавно. А когато вече се случва или се е случило, може да оста-
не незабелязано дълго време. Водата тече от планината към океана не само по 
земната повърхност, а и под нея. Същностните исторически трендове и техните 
проявления имат различен строеж.

Така че, ако логиката на глобализацията елиминира субглобалното рав-
нище на интеграция, Китай е обречен въпреки видимата си монолитност. И аз 
имам предвид не отделянето на Тибет и Синцзян (Източен Туркестан) и дори 
не отделянето на Дунбей (с попътно присъединяване на руския Далечен изток 
към него) – това е тривиално, а разпадането на централната империя Хан.

За да си представим демонтажа на САЩ или на Индия, не е нужно богато 
въображение. Те вече са федерации със значителни елементи на суверенитет на 
членовете им. И идеята за единство в техния наратив се появи неотдавна. Ин-
дия като цяло дължи единството си на Радж и на дипломатическите свръхуси-
лия на лорд Маунтбатън, склонил лидерите на нова Индия да не допускат въз-
раждане на суверенитетите от предколониално време, което беше реалната 
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перспектива, когато Индия получаваше независимостта си (3). В САЩ идеята 
за суверенност на отделните щати беше трудно преодоляна, когато те се бореха 
за независимост от британската корона. По-късно – по времето на Граждан-
ската война, тя се съживи, а днес е представена от многочислени движения с 
различен мащаб. Някои от тях след британския „реферекзит” дори започнаха 
да копират неговия етикет (4). Сравненията между САЩ и „Съединените евро-
пейски щати” са безбройни. В тях често се подчертават различията между двете 
образувания, но и сходствата не остават без внимание. Аз дори бих казал, че 
демонстративното подчертаване на признаците на единната държава в Индия 
и в САЩ само прикрива тяхната геополитическа хетерогенност и определената 
„виртуалност” на тяхното единство.

Така изглежда една от екстраполациите от „Брекзит”. Но има и друга. 
„Брекзит” може да означава началото на географска корекция на процеса на 
европейската интеграция. Тук е моментът да си спомним, че Великобритания 
винаги е била „бяла врана” в ЕС. Отначало тя не искаше да влиза в него. После 
пък нея не искаха да я приемат. После тя се отказа от участието си в „задълбо-
чаването” на интеграцията, т.е. в превръщането на ЕС в единна държава или 
поне във федерация.

Но не само тя се вписва лошо в общоевропейското дело. Въпреки че в офи-
циалната преса за това почти не се говори, всички знаят, че истаблишмънтът на 
ЕС, каквито и да са неговите съображения, пое сериозен риск, залагайки на по-
стоянното необмислено разширение – отначало на юг, после на север. Изглежда 
идва време да се преразгледа съставът на членовете на ЕС чрез регулируема 
процедура или дори да се провокира разпускането на ЕС по образеца на СССР. 
Възможни са различни географски варианти на преустроена Европа.

Самото излизане на Великобритания от ЕС всъщност означава геоструктур-
на корекция на Съюза с последици, които засега изглеждат малко вероятни. На-
пример без Британия е възможно по-лесно да се интегрират сферата на услугите 
и социалната сфера – една далеч по-важна стъпка в посока към единна държава, 
отколкото търговският обмен. Защото Франция и Германия блокираха този про-
цес, до голяма степен опасявайки се от доминацията на британския капитал и 
експертиза. Мислимо е също така възникването на две големи образувания в Ев-
ропа вместо едно. Например Евро-атлантическо и Централноизточно, включва-
що това, което някога германските стратези наричаха Mitteleuropa, и дори Русия. 
Възможни са и три интегритета – два европейски и един евразийски. Също така 
не бива да се смята за немислима конструкцията „две Европи” с частично възста-
новяване на агломерата в границите на бившия „съветски блок”.

Такова преустройство, разбира се, е геополитически опасно, то ще коства 
големи икономически разходи (като всеки капитален ремонт), дипломатически 
е невероятно трудно и ще изисква силна харизматична агентура. То неизбежно 
ще бъде забавяно (табуирано, „подлагано на заклинания”) като утопично, а ако 
започне, ще се влачи дълго. Но то не бива да се смята за невероятно. В история-
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та се случват много неочаквани неща, но няма нищо невъзможно. И никоя пре-
късната тенденция не е погребана завинаги.

Естествено всичко може да мине без този зигзаг. Всъщност „Брекзит” 
съвсем не сигнализира задължително за предстоящо разпадане на ЕС. Казано 
най-общо, неговото създаване никога не е било леко и ЕС вече преживя някол-
ко кризи. Засега не се вижда как ще бъде преодоляна днешната криза, но може 
да се мисли, че ще се намерят пътища за това.

Ето например рецептата, която предлага Джоузеф Щиглиц за спасяване 
на единната валута: да се въведе обща система за застраховане на банковите 
сметки, да се създаде банков съюз, да се печатат еврооблигации, да се провежда 
индустриална политика за развитие на изостаналите области, паричната поли-
тика да се ориентира не само към допустимо желаното равнище на инфлация, 
но и към финансовата стабилност и заетост, да се допусне адаптация на обмен-
ния курс без вътрешна девалвация, да се вмени на Германия стабилизираща 
роля, като ликвидира своя положителен платежен баланс с останалите страни, 
членки на ЕС (5). 

Тази рецепта е опортюнистична – текущ, а не капитален ремонт. Но може 
би никакъв друг не е и необходим, а по-късно, когато потенциалът ѝ бъде изчер-
пан, ще се намерят и други ремонтни възможности. Така ще може да се спечели 
още време до окончателна победа на единната евровалута (6) или дотогава, до-
като единната валута загуби своето значение като интегратор и, обратно, стане 
атрибут на автономията. А това съвсем не е изключено да се случи в абсолютно 
неизвестното бъдеще.

Но ако тези ремонти не са достатъчни, не трябва да забравяме, че за ин-
теграцията на по-високо йерархично ниво може и да не е нужен преносът на 
някакви функции от суверенната държава „нагоре” (7), тъй като би могло да 
се окаже, че „върхът” притежава собствени функции, които интегрират по-ни-
ското геополитическо равнище. Те може да са отдавна известни, но загубили 
значение и позабравени или нови. Те може да бъдат съживени или открити и 
активирани от харизматични агентури (от политически визионери), но най-ве-
роятно ще бъдат налучкани експериментално (8). 

Тази възможност е иманентна на принципа на субсидиарност. Той гласи, 
че нагоре се преместват само тези функции, които не могат да се изпълняват 
или се изпълняват по-неефективно на по-долно ниво. Но в него се подразбира 
и обратното: надолу не слизат функциите, които се изпълняват по-ефективно 
на по-горното ниво. Това означава, че някакви нови функции на държавата от 
самото начало се закрепват на наддържавно ниво, което по този начин ще може 
вече да се нарича държава, докато членовете на политическото образувание по-
лучат някакъв друг етикет – или обратно. Или и двете ще се наричат държави 
с допълнително атрибутиране. Например „регион държава” и „член държава”. 
Наблюдателният читател ще обърне внимание, че в евросъюзния наратив по-
нятието „страна член” има юридически смисъл, но също така е особена исто-
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рическа разновидност на държавата (9). За пример може да послужи Пуерто 
Рико – „свободно присъединила се (към САЩ) държава”.

Възможно е и още по-обобщено атрибутиране. Ще се появи нова концеп-
туализация на държавата и възникващата „държава Европа” няма да се нуждае 
повече от предишната, а ще бъде изградена на основата на нова, оставяйки ста-
рата на отделни участници в интеграционния процес, без при това да пречи на 
тяхната съподчиненост спрямо единния център. Raison d’état се е променял и 
продължава да се променя. Военносиловата държава стана държава на закона 
и реда, след това социална държава, след това национална, а днес се превръща в 
„мениджъриална” (10). Размерени единици като Швамбрания, Урбания, Рури-
тания, Капитания и Настурция може да са суверенни в качеството на социал-
ни държави, а всички заедно под името „Евробургия” („Евростан”, ако искате) 
– размерена единица от по-висок порядък в качеството на „мениджъриална” 
държава.

Нека сега допуснем, че все пак субглобалната интеграция не е просто фаза 
от прекъснатата глобализация, инициирана последователно или едновременно 
от няколко центъра, а е това, което има бъдеще като промеждутъчно ниво във 
вертикалната организационна йерархия на глобалния интеграционен процес. 
За какво в такъв случай сигнализира „Брекзит”?

Може би за нищо, освен че на Великобритания ѝ беше неуютно в ЕС и тя 
сега ще търси за себе си място в друг интеграционен модул, вече съществуващ 
или все още не. Например в презатлантическия (заедно със САЩ). Или в ев-
ро-атлантическия, чието възникване „Брекзит” може би предвещава.

Но е възможно и нещо далеч по-интригуващо и структурно принципно. 
Какво ще стане, ако Великобритания – по собствен избор или по необходимост 
– остане извън всички субглобални интеграционни процеси?

Тогава състоялият се „Брекзит” може да означава, че глобалният порядък 
ще има не само вертикална, а и хоризонтална структура. За нагледност: като 
слънчевата система с нейните планети и астероиди или като земната суша с 
континентите и островите, или като офшорните зони около „световната ико-
номика”. Редом със субглобалните интеграционни процеси ще останат да съ-
ществуват независими самотници. Великобритания е един от тях. Колко ли ще 
бъдат?

Може да са много. Днес е малко известно в какъв интеграционен модул 
ще се влеят бившите съветски републики, включително самата Русия или 
нейните приемници след възможния ѝ демонтаж, ако те не успеят да създа-
дат собствен интеграционен проект върху развалините на СССР. Никъде не 
може да се интегрира Израел, а и почти всички страни от Близкия изток, ако 
не успеят да си създадат собствен модул (11). А какво ще стане, ако Европа 
се окаже все пак необединима или ненапълно обединима? В такъв случай тя 
ще бъде „поясът на астероидите” в системата на „планетите” – субглобални 
интеграционни проекти.
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И така всяка единица като страна членка може да влезе в глобалния ин-
теграционен проект или директно заедно с всички други страни членки, или 
поотделно заедно със субглобалните агломерати, или като страна участник в 
един от тях (12). Глобалният и субглобалните интеграционни процеси може да 
бъдат създадени като унитарни държави от типа на Китай или като федерации 
по образеца на Индия, или САЩ, или Швейцария (тези варианти са доста раз-
лични сами по себе си), или по образеца на днешния ЕС (с всякакъв типологи-
чен етикет).

Във всеки случай се проблематизира териториалната (размерена) структу-
ра на агломератите от по-високо равнище. В частност възниква въпросът колко 
големи трябва да са елементарните единици на агломератите. Някакъв опти-
мум очевидно трябва да съществува – но какъв точно – не е известно.

Едно обаче може да се каже почти със сигурност: днешните национални 
държави са много неудобни в ролята на участници в агломерата от което и да е 
промеждутъчно равнище или в глобалния интеграционен проект. Всички те са 
исторически случайни и произволни. Като Сирия и Ирак. Включително дори 
тези, които изглеждат най-„естествени”. Те са възникнали в хода на конкурен-
цията (войната) за територия между самите тях или между трети страни. По 
тази или по други причини те са разноформатни, което самò по себе си пречи 
на равноправната им комуникация и сътрудничество.

 В епохата на глобализма ще е необходимо геополитическо размеряване 
на териториите, по-удобно както за целите на рационалното администрира-
не, така и за целите на ефективното самоуправление на участниците. Новото 
преразпределение на света сега само започва и може би единното му ръко-
водство ще се окаже първи прерогатив на глобалния интеграционен проект, 
който за по-голямо удобство, ако искаме, можем да наречем „всемирна дър-
жава” или, както се изразяваше Арнълд Тойнби, „civitas maxima” (13). Самият 
Тойнби си представяше тази общност като „всемирен Китай”. Подозрението, 
че ще бъде такава, расте. И ще стане още по-голямо, ако ЕС се разпадне. Той 
е не само възможно промеждутъчно равнище на глобалния интеграционен 
проект, но и скица на всемирния. Всемирна Европа като алтернатива на все-
мирния Китай.

БЕЛЕжКИ

(1) Аз бих повторил дума по дума тази бележка, ако поводът за нея беше не „реферекзитът”, а 
президентските избори в САЩ. Така че става дума за криза на политическата сфера като цяло. 

(2) Вж.: www.politico.com/magazine/story/2016/06/brexit-change-europe-britain-us-....
(3) Guha, R. India after Gandhi: The History of the World‘s Largest Democracy. London: Macmillan, 2007.
(4) Вж.: www.politico.com/magazine/story/2016/07/5-us-independence-movements-insp.... В рус-

лото на тази тема най-сериозна си остава публикуваната преди 30 години книга на Джоел 
Гаро: Garreau, J. The Nine Nations of America. New York: Avon Books, 1981.



14 бр. 5/6 – год. XX

Теория
(5) Stiglitz, J. The Euro and its Threat to the Future of Europe. New York: Allen Lane, 2016.
(6) Съществува представата за оптимална зона на действие на единната валута (optimum 

currency area, OCA). Съгласно преобладаващото мнение ЕС днес не е оптимален за това. 
Но защо трябва да мислим, че ще остане такъв завинаги? 

(7) „Чрез преноса на лоялностите към новия център”, както се изразяваше основоположни-
кът на теоретизирането на интеграцията Ернст Хаас. Вж.: Haas, E. International Integration: 
The European and the Universal Process // International Organization. 1961. Vol. 15, № 3, р. 
366–392.

(8) Кустарев, А. Еврогосударство и интеграт Европа. – Pro et Contra. 2012, № 1–2; Вж. също: 
aldonkustbunker.blogspot.com

(9) Bickerton, Ch. European Integration: From Nation-States to Member-States. Oxford: Oxford 
University Press, 2012, р. 52–53.

(10) Osborn, D., Gaebler, T. Reinventing Government. New York: A Plume Book, 1993; Grimm, 
D. (Hrsg.) Staatsaufgaben. Baden-Baden, 1994; Франц-Ксавиер Кауфман го нарича 
„Steuerungsstaat” (вж.: F.-X Kaufmann. Diskurs über die Staatsaufgaben // Grimm D. (Hrsg.) Op. 
cit., p. 15–41). Това понятие е силно политизирано; либералните икономисти и анархисти 
го ползват иронично-осъдително, но това трябва да бъде игнорирано, тъй като е трудно 
да бъде заменено с каквото и да е пълноценно понятие. 

(11) Кустарев, А. Структурная геополитическая динамика: Ближний Восток. – Космополис, 
2006/2007, № 2 (16); вж. също: aldonkustbunker.blogspot.com

(12) Такива самотници не е задължително да намерят за себе си ефективна ниша в глобалния 
интеграционен проект и може да останат изолирани парии – неутрални и безобидни, 
или, наопаки, агресивно-деструктивни по образеца на тези страни, които американската 
дипломация нарече rouge states, или днешната „Ислямска държава”.

(13) Toynbee, A. J. Change and Habit. London: Faber and Faber, 1966, р. 87–91.

Превод от руски: Иван Динков-младши



15

Теория

(Продължение от бр. 3–4/2017)

4. Бърз сравнителен поглед към двата 
вида капитализми в България

От Освобождението до днес България минава по-
следователно през два вида капитализъм. Пър-

вият капитализъм до 1944 г. и капитализмът след не-
говата реставрация от края на 80-те години на ХХ век 
до сега. Те се разгръщат в различни геополитически 
и технологически периоди на развитие на световната 
капиталистическа система.

Движението по пътя на капитализма може да 
се извършва по различен начин и това придава спе-
цифични характеристики на резултатите от него. В 
страните от капиталистическия център, където този 
процес протича от ХVІ до ХVІІ век, много голямо 
значение при първоначалното натрупване на капита-
ла имат усилията на милионите дребни собственици, 
които натрупват своето богатство на основата на т.
нар. протестантска етика, на своя труд. Държавата е 
създавала протекционистки условия за неговото раз-
витие. Трудът, пестеливостта, отложеното потребле-
ние дават определена легитимност на това богатство. 
Нейно типично проявление е т.нар. американска 
мечта у нас. При първия български капитализъм 
след 1879 г. имаме различна ситуация на първона-
чално натрупване на капитала. България е една из-
останала страна, която иска да реализира догонваща 
модернизация и в нея държавата и възможностите 
да достигнеш до лостовете на властта играят много 
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важ на роля в натрупването на капитала. Това обаче придава ниска легитимност 
на държавата, негативизъм на населението към нейните институции, добре из-
вестната андрешковщина, възприемането на държавата като несправедлива.

При втория български капитализъм след 1989 г. имаме съвсем различна 
ситуация на първоначално натрупване на капитала.

Първо. Това става след рухването на предходната социалистическа държа-
ва и разграбването на нейното огромно материално богатство по най-различни 
възможни начини – поради възникналата безстопанственост и безконтрол-
ност, унищожените контролни системи, както и поради това, че се откриват 
възможности да получиш някакви управленски или политически позиции в 
един или друг период, когато се преразпределя държавното богатство.

Второ. Това става в условията на доминиращ в глобален план модел не на 
протестантска трудова етика на умереност и спестовност, а на глобализиран 
консумативен капитализъм, чиито основни ценности са парите и потребление-
то тук и сега.

Първият български капитализъм се появява във време, когато е започнало 
отслабването на Великобритания като световен хегемон и в Европа възхожда 
нова сила – Германия, опитваща се да изтика англичаните и от Балканите. Това 
е времето, през което Германия ще въвлече България в две световни войни, а в 
резултат след 1944 г. у нас ще се появи съветският тип социализъм.

Първият български капитализъм се опира на идеята за държавата като 
фактор за развитието, особено от 30-те години на ХХ век насам, и вижда в това 
ресурс за ускоряване на развитието на България.

Вторият български капитализъм разрушава държавата с неолиберални 
лозунги и обезсилва институциите.

Българският капитализъм до 1944 г. е патриархално-националистически. 
Той увеличава българското население с няколко милиона. Българският капи-
тализъм след 1989 г. е неолиберално глобализиран. Той води страната до демо-
графска катастрофа. Първият български капитализъм е патриотично-нацио-
налистичен, вторият е компрадорски, криещ своята безродност зад клишета за 
евро-атлантически и европейски ценности.

Политиците от времето на първия български капитализъм мислят как да 
съхранят и да развият българското производство, ограждайки го с високи за-
щитни мита срещу външна конкуренция. Политиците при втория български 
капитализъм отварят взривно страната и под лозунга за „смяна на системата” 
разрушават държавните институции, което води до ликвидация на голяма част 
от българското производство.

Първият български капитализъм оценява ролята на труда в развитието и 
през 1939 г. въвежда честването на официалния празник Първи май. Вторият 
– формално го оставя като празник, но не се ангажира с неговото честване и 
не смята, че той има съществено значение. Той обслужва много по-открито 
капитала.
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Първият български капитализъм създаде национална интелигенция. Вто-
рият – създаде либерална и компрадорска интелигенция, активен участник в 
ликвидацията на националната култура и наука.

Първият български капитализъм създаде мощна армия, стигаща до по-
ловин милион души по време на Балканската и на Първата световна война, с 
потенциал за мобилизацията на един милион граждани. Вторият – ликвидира 
българската армия и днес тя е 20 пъти по-малка, отколкото преди 100 години, 
сведена е до наемнически батальони, които участват в чужди войни на новите 
глобални геополитически сили по света.

Първият български капитализъм постави в началото на ХХ век основите 
на мощна българска военна индустрия, която по времето на социализма е сред 
десетте най-големи военни индустрии в света. Вторият – ликвидира всичко това.

Първият български капитализъм създава Трудовите войски – мощен ме-
ханизъм за интеграция на ромското и турското население. Вторият – унищожи 
тези войски и с помощта на различни финансирани отвън либерални непра-
вителствени организации по-скоро дезинтегрира, отколкото интегрира, тези 
общности в българското общество.

Първият български капитализъм ражда елити, които Симеон Радев ще на-
рече „Строителите на съвременна България”. Вторият – ражда елити, които в 
масовите нагласи се възприемат като рушителите на България.

5. Основни характеристики  
на втория български капитализъм

В риториката на новопоявяващите се политически сили отправна точка 
за противопоставянето им на предишната система и за моралното оправдание 
на собственото им поведение стават термините „демократ”, „демократическо”, 
„демократизация”. Външната обвивка на идеологемата „демократизация” е 
създаването на множество политически партии, заменящи предходната ед-
нопартийна система и опитващи се да създадат западноевропейски тип поли-
тическо пространство, съответно с леви и десни, консервативни, либерални и 
социалистически партии. Тъй като зад тази външна политико-идеологическа 
форма на промените стои икономическо съдържание, обозначено с думата 
„приватизация” – или тотално преразпределение на националното богатство 
и създаване на частни икономически субекти, то ключова характеристика на 
политическите партии става този процес на преразпределение в най-различ-
ни явни и неявни форми, чрез официално създадени институции или неофи-
циално създадени „приятелски кръгове”. Понеже имаме и радикална промяна 
на социалната структура на обществото, партиите се превръщат по същество 
в ядра на големи коалиции за преразпределение на националното богатство. 
Всяка от тях критикува другата за корупцията в този процес, но самата тя 
създава аналогични официални и неофициални механизми за преразпреде-



18 бр. 5/6 – год. XX

Теория

ление за едно десетилетие на гигантски, невиждани преди това в историята 
материални активи.

Тази грандиозна трансформация рязко променя реалната същност на вся-
ка от политическите партии. На повърхността на публичното пространство се 
водят идеологически битки, демонстрират се различни политически идентич-
ности, събират се привърженици на една или друга кауза, а зад кадър всички 
те се занимават с един основен проблем – преразпределянето на националното 
богатство в условията на нарастваща външна зависимост и създаването на една 
съвсем нова социална структура на обществото, в която собствеността на голяма 
част от българското население се оказва присвоена, а едно малцинство е успяло 
да заграби или да унищожи тази собственост. При това тази част се равнява на 
целия български народ и е много по-голяма от тази, която е засегната от процеса 
на експроприация и национализация през 40-те и 50-те години на ХХ век.

Прикритостта на този процес и сравнително по-голямата леснота, с която 
протече той през 90-те години на ХХ в. и началото на ХХІ в., бяха в резултат 
на това, че милионите хора не усетиха непосредствено отнемането на собстве-
ността, тъй като формално нейният субект бе държавата, а и отляво и отдясно 
заявяваха, че това преразпределение е в интерес на всички. Те предложиха една 
идеология на печелещото малцинство, организирано около партиите и предста-
вящо своите частни интереси като интереси на всички, независимо дали това 
става с дясна или с лява риторика. Но тъй като сама по себе си тя не работи, то 
през целия период на 90-те години се стимулира изкуствено конфликт между 
различни политически идентичности – „сини” и „червени”, „бивши” и „насто-
ящи”, „опетнени” и „неопетнени”. Тези конфликти са отвличащи маневри, от-
душници, зад които се скрива един или друг реален конфликт, свързан с отне-
мането на принадлежащата на всички предходна социалистическа собственост 
в полза на едно малцинство.

Никога в историята това не е ставало в такива гигантски мащаби и толкова 
сравнително лесно. Както например при първоначалното развитие на капита-
лизма в Англия, когато собствеността на голяма маса от хора е експроприирана 
и концентрирана в ръцете на малък брой собственици, така и при първона-
чалното развитие на държавния социализъм, когато отнемането на частната 
собственост води до „изостряне на класовата борба”, това е бил по-продължи-
телен и много по-тежък, изпълнен с много по-явно насилие процес. Сега той 
се реализира неизмеримо по-бързо и с много по-малки външни белези на явно 
насилие поради особения характер на държавната собственост, с която отдел-
ните индивиди не усещат непосредствена връзка, и благодарение на разгаряне-
то на идеологически и политически конфликти, които да скрият реалната същ-
ност и реалното поведение на политическите партии.

За да си обясним особеностите на днешния български капитализъм, след-
ва да имаме предвид ключовите особености на капиталистическото натрупва-
не, водещо до преразпределение на собствеността между различни социални 
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групи и региони. Най-добре можем да си отговорим на този въпрос, като на-
правим сравнения, например между начина на капиталистическо натрупване в 
класическа капиталистическа страна като Англия и начина на капиталистиче-
ско натрупване при първия български капитализъм.

Кои са основните източници на натрупване в Англия между ХVІ и ХVІІІ век? 
На първо място, това са определени външни източници на натрупване на капитал 
от капиталистите: (1) пиратство – пиратите получават дори звания от английската 
кралица; (2) робство в продължение на няколко века в колониите; (3) колониално 
разграбване на ресурси от целия свят в продължение на няколко века.

Вътрешните източници на капиталистическо натрупване идват от: (1) 
заграбване и разпродажба на църковни имоти от Хенрих VІІІ в началото на ХVІ 
век, с отказ от католицизма; (2) заграбване на общински земи за пасища, при 
което „овцете изяждат хората” (Томас Мор); (3) неограничена капиталистиче-
ска експлоатация на наемни работници; (4) самоограничения и протестантска 
етика на дребните собственици – капиталисти.

Кои са основните източници на капиталистическо натрупване при пър-
вия български капитализъм между 1879 и 1944 г.? Външни източници на ка-
питалистическо натрупване няма и това е същностна характеристика в срав-
нение с държавите от капиталистическия център. Нещо повече, в резултат на 
наложени репарации и контрибуции поради загуби във войните имаме изти-
чане на национално богатство навън. Следва да се отбележи, че политиката на 
различните български правителства е насочена към протекционизъм, високи 
защитни мита, за да могат да създадат условия за развитие на българските 
капиталисти и да намалят възможностите за изтичане на ресурси навън.

Вътрешните източници на капиталистическо натрупване са: (1) заграбване 
на селскостопански земи на изселено в края на Освободителната война турско 
население; (2) самоограничения на дребните собственици, за да могат да оцелеят 
на пазара; (3) висока норма на експлоатация на работниците, която е по-висока 
по това време, отколкото в развитите западни страни; (4) изземване чрез данъч-
ната система на ресурси от населението, концентрирането и преразпределението 
им чрез държавата, за да може да се развива капитализмът. Очевидни са много 
по-големите ограничения и липсата на възможности в сравнение с класическа 
страна от капиталистическия център като Англия например, което обяснява не-
успехите, недоволството и в крайна сметка отхвърлянето на този капитализъм.

Коренно различна е ситуацията на капиталистическото натрупване у нас 
след 1989 г., което предопределя един много по-различен капитализъм. Мо-
жем да го дефинираме с три основни черти – компрадорски, клептократски и 
периферен.

5.1. Компрадорски капитализъм
Кои са основните източници на капиталистическо натрупване при вто-

рия български капитализъм след 1989 г.? Следва да се отбележи, че той се съз-
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дава след натрупването на огромна индустриална база в ръцете на държавата и 
при значителни лични спестявания и лична собственост на населението, при-
добити преди това при социализма.

Външни източници на капиталистическо натрупване липсват, но за сметка на 
това се активизират източници за разграбване на собственост, т.е. за ускорено из-
тичане на национално богатство по посока на транснационалния капитал, голяма 
част от него идваща от страните от капиталистическия център или от офшорки. 
Това е радикално различие в сравнение с първия български капитализъм и с бри-
танския капитализъм, а след това – и с други страни от капиталистическия център, 
които извличат ресурси от останалия свят. Голям дял от националното богатство 
се приватизира от външни фирми, главно чрез офшорки, на цени много по-ниски 
от себестойността им. Част от него се купува от конкурентни фирми, машините 
се разпродават и производството се премества другаде. Дошлите отвън фирми, 
които например наемат шивачки за производство на ишлеме, осъществяват екс-
плоатация в мащаби като от времето на ранния капитализъм и изнасят принадена 
стойност от страната. Основни инфраструктурни обекти и природни ресурси са 
дадени за експлоатация на транснационални компании, изнасящи ресурси навън. 
Изтичането на капитали е улеснено от компрадорския характер на създадената по-
литическа класа. Затова ключова характеристика на втория капитализъм у нас е, че 
това е компрадорски капитализъм.

В резултат на неолибералната глобализация и на влизането на България в 
ЕС днес тя е по-зависима от външни фактори откогато и да било в историята. 
Максимално е зависима идеологически чрез безконтролния внос на америка-
низирана културна продукция и чрез идеологическите апарати във формата на 
НПО, платени със стотици милиони долари отвън и играещи ролята на пропа-
гандно-идеологически слугинаж на външните сили, от които получават запла-
тите си. Зависима е политически и за всеки опит за самостоятелно действие по-
лучава заплашително размахване на пръст откъм Брюксел. А партия и политик, 
които искат да успеят на всяка цена, би следвало да имат подкрепата на някоя 
от големите западни сили и на първо място от САЩ. Иначе няма да се доберат 
до властта или ще бъдат лесно маргинализирани.

Външната зависимост прави невъзможно стратегическото мислене и реа-
лизацията на стратегии, изискващи определена автономия. Тя води до лили-
путизация на политиците, защото те трябва да се съобразяват с твърде много 
външни интереси. Предизвиква чалгизация на политиката, защото основният 
инструмент да се добереш до властта става пиарът, продаващ политиката чрез 
шоу ефекти. Зависимите отвън политици създават политически партии като 
своеобразни политически клики, чиято основна характеристика е клиентализ-
мът, а не каузите и програмите.

 В резултат на нарастващата външна зависимост връх взе компрадорската 
политическа върхушка, която служи не на българския народ, а на чужди ин-
тереси, продавайки с корупционни схеми ключови сфери на обществото или 
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просто унищожавайки ги под чужда диктовка или от слабоумие. Така опреде-
лени политици ликвидираха съзнателно, без да им се търси каквато и да е отго-
ворност, селското стопанство, гигантски напоителни системи, престъпно бяха 
закрити I, II, III, IV блок на АЕЦ „Козлодуй”, научно-техническото разузнаване. 
Транснационалният капитал получи за жълти стотинки инфраструктурата на 
страната, цялостната енергийна структура, Авиокомпания „Балкан”, БТК, зла-
тодобива на страната.

За разлика от първия български капитализъм сега имаме много мощ-
ни апарати за налагане на неолиберална идеологическа хегемония, създа-
ваща съответната идеологическа мъгла, с която да се скрие какво се прави. 
Сред тези идеологически апарати за първи път са финансираните отвън 
граждански организации, създаващи пропагандно-идеологическа среда и 
псевдогражданско общество, базирано на публична сфера, в която домини-
ра неолибералното прокапиталистическо и антикомунистическо съзнание. 
Неоколониални идеологически апарати за „мека сила” (евфемизъм за добре 
известното „пропагандно оръжие” и „агент на влияние”) вместо предходните 
колониални армии.

Тинк-танковете вършат много по-успешно работата на танковете и на ар-
миите. Там, където тинк-танковете не са допускани, могат да дойдат, разбира 
се, и танковете в буквалния смисъл на думата, както стана в Близкия изток. 
При това колкото повече се влошава ситуацията, толкова по-кресливо чуждите 
„мозъчни тръстове” се стремят да продължат да налагат своите идеологеми, 
съдържащи се в две фрази – „реформиране на институциите”, т.е. допълнител-
ното им разбиване на практика, и „виновни са комунистите и ченгетата”, т.е. 
създава се изкупителна жертва, която да скрие факта на провала на прокапита-
листическия проект.

Липсата на достатъчна вътрешна автономия за реализацията на полити-
чески програми и високата външна зависимост рязко ограничават възмож-
ностите за осъществяване на алтернативни, съответно леви и десни политики. 
Всички те трябва да са в руслото на неолибералните външни зависимости и 
това непрекъснато ражда критики към левите партии, че идвайки на власт, се 
държат като десни.

5.2. Клептократски капитализъм
За да разберем тази характеристика на българския капитализъм, би след-

вало да имаме предвид двата основни вътрешни източника на капиталистиче-
ско натрупване – държавната и личната собственост на населението.

Първият вътрешен източник е разграбването на държавната собстве-
ност чрез разрушаване на контролните системи и чрез корупционни сделки.

Разбиването на контролните институции създаде възможност за прехвър-
ляне на гигантско количество обществено богатство в частни ръце с посредни-
чеството на политиката и на политиците. Мащабите на прехвърляното богат-
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ство са такива, че при сринати основни системи на държавата и със структури, 
претъпкани с чужда агентура или с хора, които лесно могат да бъдат купени 
от новопоявил се капиталист, по същество имаме ситуация на използване на 
държавата и на нейните институции като инструмент за гигантски безсистемен 
грабеж – невиждан в историята.

Директният грабеж става чрез силови групировки, чрез различни престъп-
ни дейности – контрабанда, наркотици, проституция и пр. В него особено важна 
роля играят силови групировки на бивши работници в МВР и на спортисти, ана-
лози на пиратите в периода на първоначалното натрупване на капитали по време 
на капитализма. Поради срутването на държавата и на нейните контролни сис-
теми в началото на 90-те години те поемат определени функции по сигурността 
на гражданите чрез съответни частни институции и допълнително разграбват 
държавата. Те успяват да натрупат и да легализират богатството си, а някои дори 
да се включат в управлението, особено чрез правителството на ГЕРБ.

Вторият източник на вътрешно капиталистическо натрупване след 
1989 г. е грабежът на лична собственост от населението.

Най-напред се постараха да изземат натрупаните по времето на социа-
лизма лични спестявания на българското население. Това стана чрез спеку-
лация при ценовите шокове през 90-те години, както и чрез т.нар. кредитни 
милионери при голямото банково източване през 1996–1997 г. Общото между 
всички тези форми на първоначално натрупване на капитали е, че става не 
чрез производствена дейност, а чрез разграбване и преразпределение на вече 
натрупано богатство на държавата или на голямата част от хората във форма-
та на спестявания, направени още при социализма.

Грабежът на натрупаното от обикновения българин се ускори със светов-
ната криза, когато немалко хора бяха принудени да залагат строените си при 
социализма собствени жилища, за да оцелеят или да получат кредит с цел да 
развият бизнес, който се проваля. Това породи нарастваща вълна от бездомни 
и клошари.

Грабежът от обикновения българин дойде и чрез особеностите на данъч-
ната система – огромната част от данъците са косвени и България се оказа стра-
ната с най-голям относителен дял на косвени данъци, които се вземат от цялото 
население, а капиталистите са много по-малко засегнати от тях.

В този смисъл и трите основни форми на първоначално натрупване на 
капитала, характеризиращи българския преход, ни насочват към един ма-
родерски и клептократски капитализъм, израсъл върху грабежа на натру-
паното от някого другиго, след като политическите структури, на които се 
е градила контролната система върху собствеността, са унищожени и се е 
получило „разграждане на системата”, както се говори в началото на 90-те 
години на ХХ век.

Зад метафората „разграждане на системата” се крие реално разграбването 
на чуждата собственост от тези, които са били по-бързи, по-безскрупулни, съз-
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дали са алтернативни силови структури. Няма период в българската история, 
в който такова гигантско обществено богатство да е било преразпределено и 
присвоено за съвсем кратък период. Основната част от днешното частно богат-
ство е натрупана чрез разграбването на собствеността на построеното преди 
това от социализма, което е било възприемано като общонародно богатство. 
Първоначалното натрупване на капитал, което би трябвало да характеризира 
т.нар. преход, по същество е гигантско разграбване на капитала. Така първона-
чалното натрупване на капитала при прехода към втория български капитали-
зъм ражда този специфичен „мародерски капитализъм”, опиращ се на слабите 
или корумпирани държавни институции и на грабежа на изоставеното богат-
ство. Затова този капитализъм трудно може да получи легитимност в очите на 
милионите хора. Няма как той да създаде в техните представи идеята за „аме-
риканската мечта”. Той ще си остане и ще бъде възприеман като бандитски ка-
питализъм, мутренски капитализъм, спекулативен капитализъм, мародерски 
капитализъм.

Създава се невиждана концентрация на богатство у малка група хора, която 
корумпира цялото общество и политика. Става дума за вид буржоазна демокра-
ция, при която водещата роля е не на буржоазията като цяло, а на най-богатите 
българи и икономически групировки. Собствеността на държавата, принадле-
жала на всички, е присвоена от една върхушка и се е превърнала в частно при-
тежание на нищожно малцинство. От едно силно егалитарно общество се отива 
към система на мащабно концентриране на богатство и на неравенство, каквото 
вероятно българската история не познава. Изследване на социалната страти-
фикация през 2000 г. – десетина години след промените в България, показва, че 
общо около 74% от българите оценяват себе си като бедни, като при 54% това е 
дълбока бедност в остри, крайни и критични форми. В зоната на благоденствие 
се оказва елит от около 3%, като от него около 2,2% могат да бъдат разглеждани 
като средна класа, а богата олигархия, която се самооценява най-високо по десе-
тостепенната скала „беден–богат”, са само 0,9% от българите27.

5.3. Периферен капитализъм
До 1989 г. българската икономика в основни линии е затворена за страните от 

капиталистическия център. Вносът и износът с тях е по-малко от 10%. Световната 
социалистическа система е обособена от държавите от капиталистическия 
център и това ѝ дава възможност да се развива без опасност за асиметрични 
отношения, чрез които от нея да се изсмукват ресурси.

Преходът към капитализъм води до противоположна ситуация – мак-
симална откритост на страната. При последната международна класация на 
глобализацията за 2012 г. България се оказва най-глобализираната страна на 
Балканите и е между страните в света с много висока глобализация, т.е. с мак-
симална отвореност за глобалния капитал. При това следва да се има предвид, 
че основната част от този капитал разграбва страната чрез офшорни фирми, 
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които не дават възможност нито той да бъде идентифициран, нито грабежът – 
проследен.

 По своята отвореност към глобалния капиталистически пазар страната ни 
заема 22-ро място в класацията за равнище на глобализация на Ernst & Young, 
като на първо място е Хонконг, а забележете – САЩ е зад нас, на 25-о място. 
България е по-отворена за външния свят от САЩ и върху нея глобализацион-
ните потоци могат да действат много по-силно. От балканските страни след нея 
е Румъния – на 31-во място, Гърция – на 35-о място, Турция – на 46-о място. 
Индикаторите за измерване на глобализацията включват: откритост за търговия, 
движение на капитали, размяна на технологии и идеи, движение на работна ръка, 
културна интеграция28. Забележете, България, чиято икономика претърпя ката-
строфални разрушителни последици през последните 25 години, е по-глобализи-
рана от САЩ, докато Турция е най-малко глобализираната страна на Балканите, 
но в същото време с най-успешно развиваща се икономика и с най-силни инсти-
туции. Това ни дава възможност за обяснение – какво се е случило в повечето 
балкански държави с началото на глобализацията. Степента на глобализираност 
може да бъде със знак плюс и минус, може да е предпоставка за по-лесно привли-
чане на ресурси на съответната територия и за ускоряване на развитието ѝ, но и 
за по-лесно извличане на ресурси и за периферизацията ѝ.

На Балканите като цяло, без Турция, действа по-скоро процес на извлича-
не на ресурси и степента на глобализация увеличава тези предпоставки. Нео-
либералната глобализация се оказа полезна главно за държавите от капита-
листическия център (в Европа главно за Германия), които успяват да печелят 
от нея, докато при голяма част от останалите балкански държави имаме ката-
строфални последствия. Въпреки призивите и опитите за солидарност, Европа 
ускорено се раздели на център и периферия, а предходните разделения в това 
отношение нарастват.

Подобни процеси протичат и в статута на страната, която е в ЕС. За разлика 
от предишното ѝ положение спрямо СССР, който доминира политически, но от 
гледна точка на структурата на икономическите отношения и равнището на жи-
вот имаме висока степен на равнопоставеност, сега страната е превърната в пе-
риферия на Общността. Тя влиза в ЕС в момент, когато се засилват тенденциите 
на неолиберална интеграция, опираща се все по-силно на пазара и на пазарната 
конкуренция, но пренебрегваща различията в производствените и в експортните 
възможности на държавите, мащаба и пазарния дял на фирмите им, производи-
телността, заплатите. По-силни държави от капиталистическия център източват 
всякакви възможни средства от страната чрез девет основни механизма.

Първият от тези механизми за превръщане на България в бедна перифе-
рия е настаняването в страната на чужди компании. Те получават концесии или 
купуват наши предприятия и като монополисти извличат големи печалби, кои-
то отиват навън към по-богати държави, а тук остават обезкостените или все 
повече амортизирани основни фондове. Типичен пример в това отношение са 
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монополистите в енергетиката и във водната мрежа, които печелят тук и изна-
сят печалбата си другаде. Подобна е ситуацията с банковата система – кредитът 
у нас е почти изцяло под контрола на чужди банки. При това почти няма сделка 
с чуждестранна фирма, която да не е била в ущърб на националните интереси 
и предприятията да не са продадени под цената си – като се почне от „Неф-
тохим”, мине се през БТК и авиокомпания „Балкан” и се стигне до сделките с 
ТЕЦ-1 и ТЕЦ-3 от „Марица-изток”. Тези сделки след това са характеризирани 
като „национално предателство”.29 Така е с голяма част от инфраструктурата, 
особено с енергийната. Електропроизводството в „Марица-изток” се дава на 
американска компания, като със сключения договор тя продава на българската 
държава електроенергия на цени три пъти по-високи, отколкото държавните 
тецове, които произвеждат ток със същите лигнитни въглища. При това отка-
зът на правителството на Бойко Борисов от строеж на АЕЦ „Белене” става под 
американски натиск и се предполага, че с края на българската атомна енергети-
ка тези американски компании допълнително ще се облагодетелстват в износа 
на огромно количество национален капитал при производството на електри-
чество със собствени средства.

Водноразпределителната мрежа в София и в голяма част от страната бе 
продадена на чужди компании, които вдигат цените многократно. Извлича-
ните печалби им дават възможност за гигантски заплати на мениджърския 
персонал, а в същото време липсват достатъчно средства за ремонт на аморти-
зираната част от тази система. Особено скандални са сделките с електроразпре-
делителните мрежи, които, купени от чужда компания, водят до многократно 
увеличаване на потребителските цени за тока и съответните средства също не 
остават в страната, а изтичат навън.

Типичен пример за грабеж на природни ресурси от поначало бедната на суро-
вини и енергия България е австралийската компания „Дънди” – „Болкан Минерал 
енд Майнинг”, на която е дадена концесия за извличане на злато от страната. За нея 
компанията плаща само 22.7 млн. долара за 9 години, а изнася 20 тона злато, което 
по цени от началото на 2012 г. е 1.2 млрд. долара. Подобна е ситуация та с британ-
ската компания „Мелроуз”, която получи концесия за извличане на природен газ 
от находище „Каварна” на ниска цена, като се имат предвид прогнозите за количе-
ството от залежи на газ, а в същото време в концесионния договор няма никаква 
клауза за санкция, ако компанията не изпълнява условията му.

„Ниските доходи в голяма степен са резултат от развитието на иконо-
мика на ниската добавена стойност. Опериращи у нас големи компании, в т.ч. 
с чуждестранно участие, провеждат корпоративен колониализъм, закриват 
„меките” дейности и изнасят добавена стойност. Експлоатират интелекта и 
труда на българските граждани и, преди всичко – ресурсите на страната. Дър-
жавата не прави нищо, за да ограничи масирания износ на добавена стойност. 
Подобен пример на неадекватна, недалновидна и хаотична политика е този в 
зърнопроизводството. Там без намесата на държавата (слава Богу!) се извърши 
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тиха революция. Отрасълът обаче не се развива дълбочинно. България е втори 
в света износител на слънчогледово семе, но внася олио. Произвеждаме високо-
качествено зърно, а не развиваме животновъдство и преработваща индустрия. 
Учили сме Европа как да произвежда зеленчуци, а днес ги внасяме отвън.”30

 Вторият механизъм за периферизация на страната и за връщането ѝ назад 
е свързан с дерегулацията и отварянето ѝ без ограничения към ЕС. Либерализа-
цията на пазарите съсипва малките производители в страните от периферията 
на Европа и така в България допълнително възникват фактори, разрушаващи 
предходната промишлена система и превръща страната в изостанала периферия. 
Веднага след промяната са ликвидирани всички високотехнологични предпри-
ятия, включително и такива, които са уникални, водещи в световен план, като 
например Завода за дискови запаметяващи устройства в Стара Загора.

Още в началото на 90-те години се закриват ведомствени институти, раз-
войни звена, инженерингови организации, институти към големи стопански 
обединения, при което се прекъсва възможността за обновяване на продукци-
ята. Под натиска на държавите от капиталистическия център престъпно е уни-
щожено научно-техническото разузнаване, което във всички страни с догонва-
ща модернизация играе важна роля в индустриализацията им. Ликвидирани са 
хиляди индустриални предприятия, а целият инженерен и технически състав, 
стотици хиляди квалифицирани кадри са декласирани, изхвърлени на улицата, 
със сринати доходи или принудени да емигрират.

Българската икономика е деиндустриализирана. Рязко бе намален делът за 
поддръжка на наука, на изследователска дейност, внедряване, патенти, изобре-
тения, рационализации. Ведомствените научни институти, инженеринговите 
звена, развойните звена, лабораториите, захранващи преди това икономиката с 
нови продукти, бяха унищожени или изнесени в Западна Европа в централите 
майки на транснационалните компании, купили съответните предприятия.

Типичен пример е фармацевтичната промишленост. Тя бе осигурена с 
мощни научни и развойни звена, които бяха изнесени на Запад, а у нас се из-
вършва само дейността, изискваща доминиращо неквалифициран труд по пра-
венето на хапчета. Реставрацията на капитализма уби високотехнологичните 
производства и вкара страната в международно разделение на труда, при което 
на първо място се разчита на ниската цена на работната сила и на ниските да-
нъци. България се превърна в рай за трудоемки, енергоемки и материалоемки 
производства. В крайна сметка реставрацията на капитализма доведе до си-
туация, при която производителността на труда днес в България е по-ниска, 
отколкото по време на социализма.

Към това обаче следва да се добави още нещо – по-високата производи-
телност на труда и по-високата степен на субсидираност на селското стопан-
ство в Западна Европа водят до евтин внос, който допълнително разрушава и 
селското ни стопанство. Резултатите от това са плачевни, връщат България в 
много отношения в края на ХІХ век. Показателно за това е проведеното през 
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2012 г. поредно изложение „Произведено в България”, на което българските 
производители се представят със стоки, с които са се представяли на Всемирно-
то изложение в Париж през 1900 г. – розово масло, мед, ракия. След 1989 г. вече 
липсва дори продукция на леката промишленост като обувки, кожи, текстил, 
бижутерия, която се запазва за по-дълго.

 Третият механизъм за извличане на ресурси и за тотално сриване на 
страната е грабежът на човешки капитал. Докато в центъра на капиталисти-
ческата система в Западна Европа и в САЩ протича процес на създаване на 
икономики на знанието, у нас се реализира противоположната тенденция – 
унищожаване на институции и структури на знанието, отмъкването им под 
лозунгите за „свобода на движение” на човешкия капитал. Лекари, финансисти 
и програмисти са основната част от младите хора, които напускат България, 
и в резултат здравната система у нас се срива, а по иновации сме на последно 
място в ЕС.

Според анализ на Съвета на ректорите, между 7 и 10% от младежите зами-
нават веднага след като си вземат дипломата. Хиляди други заминават още след 
като са завършили средно образование с отличие или след висшето са порабо-
тили у нас. Докато в България селското стопанство е ликвидирано, във Вели-
кобритания търсят наши агрономи. Деинтелектуализацията на труда и произ-
водството намали относителния дял на добавената стойност в произвежданите 
продукти и доведе до ситуация, при която производителността на труда падна 
съществено след 1989 г. след унищожаването на уедреното селско стопанство и 
на индустриалната основа на страната. Това, от своя страна, допълнително на-
мали заплащането и доходите на българина, отдалечи го от развитите западни 
страни. Така България насилствено бе превърната в евтина периферия, чиято 
конкурентност е единствено ниската цена на труда, и в евтина туристическа 
дестинация за алкохолен и сексуален туризъм.

В същото време богатите страни от капиталистическия център изсмукаха 
и изсмукват най-ценния ни капитал – висококвалифицираните работници, т.е. 
рязко намалява относителният дял на хората, които могат да извършват дейнос-
ти с висока добавена стойност. Кадрите се отглеждат и подготвят в страната, за 
което тя е вложила много милиарди, но се получават наготово от развитите ка-
питалистически държави. Дори бившият президент Желев признава следното:

„В САЩ са изчислили, че издръжката на един американец от раждането 
му до завършването на висше образование е 250 хиляди долара. Ако България са 
напуснали 300 000 висшисти, значи сме загубили 75 милиарда долара.”31

Такъв мащабен грабеж на национално богатство под маската на неолибе-
ралния лозунг за свобода на движение на хора нямаме дори при колониалното 
владеене на Африка, Азия и Латинска Америка през ХІХ век от страна на за-
падните колониални държави. Всъщност това е формата на неоколониална екс-
плоатация на държавите в епохата на т.нар. информационен или когнитивен 
капитализъм. Това означава, че, само този момент да вземем, преходът е бил 
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гигантски грабеж на натрупаното ни национално богатство от развитите за-
падни държави. Този грабеж е предпоставка за асиметрични отношения между 
центъра и периферията на световната капиталистическа система.

Четвъртият механизъм е зверската експлоатация на човешкия труд. Ли-
берализираните трудови пазари като цяло водят до намаляване на заплащането, 
а в същото време отслабва контролиращата роля на профсъюзите. В страната 
остават нискодоходни места, главно в услугите или в трудоемките производ-
ства. От чужбина идват тук инвеститори, например в шивашката индустрия, 
където работят при полуробски условия десетки хиляди жени, на които се за-
плаща толкова нищожно, че едва оцеляват. Според данни на Евростат от 2012 г. 
27% от наетите в България, или близо 600 000 човека, са нископлатени работ-
ници с доход под прага на бедността. Такива са на първо място работещите в 
шивашката, текстилната, обувната и кожарската промишленост, в търговията 
на дребно, хотелиерството и ресторантьорството, в социалните дейности, об-
служването на сгради и озеленяването, селското и горското стопанство.

Типичен пример за такава експлоатация е случаят с изработваните от ши-
вачки в Източна Европа луксозни дрехи за известната марка „Хуго Бос”, кои-
то получават мизерни заплати, с които не може да се живее. В същото време 
ушитите от тях дрехи в единични бройки се продават на астрономически цени. 
В постсоциалистическите страни на Източна Европа има около 700 000 офи-
циално регистрирани текстилни работници на „Хуго Бос”, а нерегистрираните 
– онези, които работят без социална осигуровка, възлизат вероятно на около 
350 000 души. Мизерното заплащане, съотнесено с екзистенц минимума, е по-
ниско дори от това в бедните азиатски държави.32

Същата такава зверска експлоатация обаче откриваме и при голяма част 
от търсещите препитание стотици хиляди мигранти в Западна Европа. При из-
следване на трудовата миграция от колектив начело с Духомир Минев, подгот-
вено за КТ „Подкрепа”, се констатира, че българите, които работят в чужбина, 
нерядко се оказват в положение на роби на Европа. На редица места в страните 
приемници се раждат огнища на свръхексплоатация и принудителен труд на 
българите. Стотици от тях са жертви на нелегален трафик, свързан със сексуал-
на и трудова експлоатация. Като цяло тенденцията е трудовата миграция да се 
превръща в експлоатация и трафик на хора33.

Индустриалният социализъм е ликвидиран и е създадена силно зависима 
периферия на европейския капитализъм с потоизстискваческа експлоатация 
и практики от ранните етапи на развитието на капитализма отпреди няколко 
века в страните от капиталистическия център. Единният пазар и единната ва-
лута водят до това, че силните икономики стават по-силни и се отдалечават от 
другите, независимо от кохезионните и структурните фондове на ЕС, насочени 
към премахване на дистанцията между развити и неразвити региони. Макар 
че в продължение на години се инвестираха средства от тези фондове в пери-
ферни страни като Ирландия, Португалия, Испания и Гърция, се оказа, че през 



29

Теория

2011 г. именно те се нуждаят от спасяване, за да не фалират, и от още пари. Не-
случайно непрекъснато се поставя въпросът за „Европа на две скорости” – една 
за Германия и за Северна Европа, друга – за Южна Европа, и дори трета – за 
Източна Европа.

Петият механизъм е свързан с факта, че страната е принудена да отделя 
от нищожните си средства, за да плаща на български наемници да изпълняват 
военни операции в различни точки на света, в които са ангажирани държави-
те от центъра на световната система. Следва да се отбележи, че това става за 
първи път в историята на страната. През 2010–2011 г. България е пращала свои 
наемни професионални войски да водят чужди войни и да решават създадени 
от други проблеми в Афганистан, Ирак, Косово, Сомалия, Либия, Босна и Хер-
цеговина, Грузия, Либерия. Това ѝ е струвало през 2010 г. 63.6 млн. лева, които 
не са никак малко пари, като се вземе предвид острият недостиг на средства за 
всички сфери на българското общество34.

Шестият механизъм са условията, при които се преразпределят средства-
та в ЕС. От влизането си в Европейския съюз през 2007 г. до 30 ноември 2012 г. 
България е „усвоила” 2108 млн. евро от оперативните програми, по които се 
одобряват проекти за европейското финансиране (без предприсъединителните 
фондове и земеделските субсидии), а е внесла в бюджета на ЕС 2162 млн. евро. 
Тези пари са от нашия бюджет, т.е. от българските данъкоплатци.

И какво се оказва? Парите изтичат от бюджета на страната, за да обслужва 
тя задълженията си към бюджета на ЕС, и се връщат обратно, но вече като 
еврофинансиране по оперативните програми. Ако не членувахме в ЕС, 
държавата щеше да разполага със същите средства, но с една важна разлика – 
тези 2 милиарда евро щяха да бъдат разпределяни през Закона за държавния 
бюджет, гласувани в парламента и обнародвани в „Държавен вестник”35. Това 
всъщност е основание за появата на първата антиевропейска политическа сила 
в България – коалицията „Не на Европейския съюз”.

Седмият механизъм е обвързването на българския лев с еврото и така 
България при съства в еврозоната, което прави невъзможна монетарната ни 
политика. Пълното отваряне на пазарите ни към ЕС, заедно с наличието на 
валутен борд след 1997 г., не позволява страната ни да води самостоятелна 
монетарна политика, с която да стимулира запазването на българското 
производство и неговия експорт. Добре е известно, че държавите в Югоизточна 
Азия, реализиращи догонваща експортноориентирана модернизация, запазват 
силни лостове за защита на своята валута и за провеждане на монетарна политика, 
стимулираща износа. Китай е типичен пример за това. У нас става точно обратното 
– монетарната политика е предпоставка за окончателно съсипване на почти всяко 
местно производство.

Опитите на България да възстанови конкурентоспособността си и да улес-
ни прехода към икономически модел, насочен повече към износа, са силно за-
труднени поради обвързаността на лева с еврото и невъзможността страната да 
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засили конкурентоспособността си чрез девалвация на лева. В тази ситуация 
политиците се ориентират към търсене на конкурентоспособност на глобали-
зирания капиталистически пазар чрез политика на ограничения на бюджета и 
поддържане на ниски заплати. Това превръща България в страната с най-бедното 
население в ЕС. Паралелно с това нараства вътрешният дълг и общият дълг на 
страната днес е многократно по-голям, отколкото през 1989 г. За това значение 
имат дългосрочно натрупваните дисбаланси преди финансовата криза от 2008 г. 
„Тогава България отчиташе силен приток на капитали, най-вече към сектора на 
недвижимите имоти. Това доведе до голямо натрупване на кредити от частния 
сектор, бум на вътрешното търсене и съответното увеличаване на дефицита 
по текущата сметка. В същото време високата инфлация и бързият растеж на 
заплатите доведоха до силно намаляване на конкурентоспособността.”36

Осмият механизъм е откритостта на българската финансова система за 
свободно движение на капитали. Доминирането на чуждите банки и активното 
участие на офшорни фирми в нашата икономика рязко улесняват износа на фи-
нансов капитал от страната. Според изследване на базираната във Вашингтон 
компания „Глобъл файненшъл интегрити” в периода 2002–2011 г. от страната 
ни са изтекли нелегално 25.585 млрд. долара, което прави средно 2.559 млрд. до-
лара годишно – една гигантска сума, която би била достатъчна за решаване на 
основните проблеми на българското общество. Тя обаче е извличана от страни 
като нашата и отива да подхранва чужди икономики.37

Деветият механизъм е търговският дефицит със Западна Европа, особе-
но с Германия, чрез което България е нетен износител на национален доход 
към развитите европейски държави. При това става дума за засилваща се тен-
денция. Според последните данни на НСИ за търговията ни с ЕС външнотър-
говското салдо на България с ЕС за периода януари–септември 2012 г. е отри-
цателно и е на стойност 3882.0 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране 
на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е 
отрицателно и е в размер на 3031.0 млн. лева. При това тенденцията е вносът да 
нараства, а износът да намалява.

Вносът на България от ЕС за периода януари–септември 2012 г. се увеличава 
с 10,4%, а износът намалява. Единственото спасение на България при тази ситуа-
ция се оказва преориентирането на част от износа към страни извън ЕС, където 
имаме позитивен търговски баланс, както е например с Турция, чрез което да 
смекчим малко загубите по посока на ЕС. По същество Турция спасява България 
от иначе голяма търговска асиметрия, въпреки че това може да я вкара в капана 
на една – към момента поне, неосъзнавана неоосманистка зависимост.

Същностна характеристика на този капитализъм е, че той се създава в една 
страна, която се включва отново без каквито и да са сериозни защитни меха-
низми в световната система на капитализма, но играейки ролята на периферия 
на европейския капитализъм. А отношението между център и периферия на ка-
питализма винаги е било свързано с движението на богатство от периферията 
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към центъра. Една голяма част от националното богатство в условията на пре-
хода бе просто унищожено, защото не съответстваше на новата периферна пози-
ция на България в търговските взаимоотношения. Става дума за ликвидацията 
на почти всички високотехнологични производства и за изтичането на високо-
квалифицирания човешки потенциал към развитите държави. Така страната се 
превръща в евтина туристическа дестинация, в място за евтин и неквалифици-
ран труд, демонстрирайки типичните характеристики на един периферен капи-
тализъм. Тя получава статуса на бедна периферия на богатия западноевропейски 
капитализъм, който изсмуква от нея всичко, което може да му бъде полезно, и 
играе ролята на постмодерна колониална метрополия, изземвайки най-важното 
ѝ богатство – човешкия и интелектуалния ѝ капитал.

 При това този капитализъм е много по-бандитски от класическия по вре-
ме на първоначалното натрупване на капитала в Англия през ХVІ век, защо-
то, от една страна, мащабите на грабежа са неимоверно по-големи, като се има 
предвид натрупаното богатство в една индустриализирана съвременна държа-
ва, а от друга страна, мащабите на разрушение, на унищожаване на материални 
ценности са несравними. Както по времето на Хенри VІІІ в Англия се появяват 
десетки хиляди скитници, останали бездомни, защото „овцете изяждат хора-
та”, така днес се появяват стотици хиляди клошари, просяци и живеещи в гета 
хора, които всъщност също са бездомници.

(Следва продължение)
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Свидетели сме на исторически парадокс. Комуниз-
мът, който не е съществувал като реален общест-

вен строй, продължава да съществува под формата 
на отрицанието си – антикомунизъм. И ако комуниз-
мът е идеология, антикомуниз мът освен като идеоло-
гия се реализира и като политика. 

В модерно време антикомуниз мът, като идео-
логия, която отрича комуниз ма, съществува заедно 
с либерализ ма, консерватиз ма, социалдемокраци-
ята и всички техни разновидности. Особеност на 
антикомуниз ма е, че той най-често съпътства сис-
темните идеологии и дори служи за заместител на 
либералните идеологии. По принцип антикомуниз-
мът и всички тези модерни идеологии не са съгласни 
с отхвърлянето на частната собственост като основа 
на производството. Те отричат въз можността дър-
жавата да ръководи обща държавна собственост в 
обществен, а не в частен интерес. За разлика от де-
мократичните идеологии антикомуниз мът не спори 
с комуниз ма и социализ ма, той направо ги отрича, 
стигматизира и обявява за недемократични, обижда 
техните носители  независимо от конкретните усло-
вия, в които те са действали. Често в буржоазните 
парламенти се приемат и законодателни преследва-
ния на комуниз ма, който до днес не е съществувал, 
а се е проявявал като социализъм. Антикомуниз-
мът направо обявява комунистите и социалистите 
най-малкото за неморални хора и дори е готов да 
пледира за отнемане на въз можността за съществу-
ване на такива идеологии и на техни привърженици, 
на техни сдружения и партии. 
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До отричане на граждански права и дори до приемане на антиграждански 
закони за групова вина се стигна след 1989 г. в бившите социалистически стра-
ни. Процесите на т.нар. декомунизация надхвърлиха правовите механиз ми, 
стигна се до отмъщение на деца заради родители, до преследване на държавни 
служители на социалистическата държава със закони и предписания с обратно 
действие. Декомунизацията се прояви като дълбоко недемократична политика, 
която не признава миналото, честта и достойнството на огромна част от обще-
ството. Така тя – със закони с обратно действие, с обща вина и несъдебно „пра-
восъдие”, лиши бившите социалистически страни от въз можността да изградят 
правови и демократични държави. Повечето от страните от Източна Европа 
имат проблеми с правосъдието почти три десетилетия след смяната на режи-
мите. Тези проблеми са свързани в голямата си част с отказа от правосъдие в 
началото на прехода към демокрация. 

Вместо след социализ ма да възникне демократична и правова държава, въз-
никна недемократично общество, с граждани, настроени срещу съгражданите 
си от медии, платени от конкурентни държави. Реално имаше и продължава 
да има действия срещу граждани на идеологическа основа. Антикомуниз мът-
антисоциализ мът не остана в рамките на идеология. При постсоциалистиче-
ския капитализъм след 1989 г. той беше превърнат в политическа практика. Все 
още не се знае колко хора бяха физически ликвидирани чрез изолация, загуба 
на професия, отнемане на достойнство и вменяване на групова вина без право 
на самозащита и индивидуално правосъдие. 

Поколенията около 1989 г. в бившите социалистически страни все още не 
си дават сметка за нематериалните, духовни и морални, щети от антикомуниз-
ма. Заедно с това антикомуниз мът се приближи до ненавистно, взето от приме-
ра на фашиз ма и нациз ма, отношение към определени групи от хора, свързани 
с държавата при социализ ма. Те бяха остракирани, обявени за вредни за обще-
ството и немалко от тях не можаха да преживеят вината, която им се приписа 
за обществени недостатъци, неуспехи и престъпления с точни причини и но-
сители, които останаха неразкрити. Десните идеолози в България след 1989 г. 
обвиняват всички леви и членове на социалистическата партия за наложения 
съветски режим след 1944 г. Все едно да обвиняваме българската буржоазия за 
това, че е допуснала Съветската армия да мине р. Дунав на 5 септември 1944 г. 
Трябва да попитаме защо тази антисъветска и антикомунистическа буржоазия 
не застана на река Дунав и не се противопостави на съветската инвазия в Бъл-
гария, а хукна да бяга или да се споразумява със съветската държава? Преди 9 
септември 1944 г. на власт в България е „силната” българска буржоазия и из-
веднъж тя се изпари при цялата си сила и власт. Трябваше да бъде спасявана от 
един вечен демократ като Кимон Георгиев и от комунистите, които направиха 
Отечествен фронт с участието на буржоазни, земеделски и работнически пар-
тии. Въпросът защо буржоазното управление не ни спаси от съветската систе-
ма е също толкова антиисторичен, колкото и обвинението, че този режим е на-
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ложен от българските леви, без ресурси и много по-слаби от самата буржоазия 
и монархия.

Тези въпроси трябва да се задават на сегашната буржоазия, на сегашното 
дясно в България, което обвинява не историческата безпомощност на българска-
та буржоазия да прецени събитията, да не се присъединява към фашистка Герма-
ния и да не влиза във война със САЩ, Франция, Англия и СССР, които в години-
те на Втората световна война са демократичната световна коалиция. Българската 
буржоазия забравя собствената си политика и хвърля цялата вина за налагането 
на съветската система върху 5000 членове на работническата партия в България. 
Политическите процеси не са черно-бели, но българските десни днес, 28 години 
след 1989 г., живеят в черно-бял свят, в който те са белите. Противопоста вянето 
между българските граждани на антикомунистическа основа вместо да намаля-
ва се увеличава, което е най-прекият път към окончателното унищожаване на 
българската държава. Това е следствие от антикомунистическа пропаганда, коя-
то използва без задръжки всякакви постистини, които десетте божи заповеди 
наричат лъжи. Пари за прокарване на постистини в нечий интерес има, медиите 
са платени, свободата на словото е на 108-о място в света – идеални условия за 
промиване на мозъци, за изтриване на памет и за антиисторично мислене. 

Това са основанията да разглеждам понятията за антикомунизъм-антисо-
циализъм, фашизъм и тоталитаризъм.

По геополитически причини се водят битки за влияние и за ресурси в све-
товен мащаб, политиките на различни държавни системи през ХХ век взаимно 
си влияят. Понятията се използват за пропаганда и за настройване на общест-
веното мнение и в крайна сметка конкретно за обезсилване на нацията и дър-
жавата. В основата на манипулацията на общественото мнение са из мислени 
факти и лъжи, все повече се използва незнанието, пренебрегването на истори-
ческото познание в училище и запълването на българската история от ХХ век с 
едностранчиви неверни факти и тенденциозни отношения на омраза. В обще-
ството на посткомуниз ма цари и се налага все повече мисленето и говоренето 
на омразата. Политическата власт, която трябва да е морален и протоколен ета-
лон, във времето на членството на България в ЕС загуби връзка с гражданите, 
чувства се безнаказана и налага точно този език – на омразата. Правителствата 
след 2007 г. получават огромни европейски средства, повечето от тях ползва-
ни абсолютно безконтролно, което лиши от смисъл изборите, демокрацията и 
въоб ще съобразяването с гражданите. Така антиморални и престъпни дейст-
вия остават безнаказани и постистината започва да властва без проблеми.

Историческото развитие на комуниз ма като идея за революционно прео до-
ляване на капитализ ма, съществуването на комунистически партии с револю-
ционни програми поставят комунистическите партии извън системата на бур-
жоазната демокрация. Изваждането на комунистическите партии и идео логиите 
им извън буржоазната политическа система е част и от процеса на разделяне на 
лявата пролетарска идеология на двете ѝ големи части – комунизъм и социалде-
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мокрация. В историята нейните две части – революционната и парламентарната, 
дори стигат до самоунищожителни политически битки. След поставянето на съ-
ветския комунизъм и неговите сателити в Източна Европа извън буржоазната 
система, по-голямата част от буржоазните партии – от най-десните до социалде-
мократите, неиз менно в програмите си се произнасят против комуниз ма, против 
партиите и държавите, носители на приоритетна роля на държавата.

Антикомуниз мът възниква естествено заедно с появата на марксистката 
философия като философия, свързана със социалната промяна. Това Маркс го 
обявява в прочутия си 11-и тезис за Фойербах през 1845 г. Дотогава филосо-
фията се е приемала като съзерцателна наука. А Маркс твърди, че философи-
те (обобщени като учените за човека и обществото) са длъжни не просто да 
обясняват, но и да променят света. Комуниз мът в марксисткия му период става 
учение за преодоляване на последствията от частната собственост, от частното 
присвояване и от нарастването на експлоатацията на пролетариата. 

Политически първите антикомунистически прояви са свързани с победата 
и управлението на Парижката комуна през 1871 г. Най-сериозна промяна в капи-
талистическата социална система прави Бисмарк, който въвежда социални мер-
ки, които по същество поставят началото на социалната държава като антипод 
на социализ ма и комуниз ма. Комуниз мът е силно критикуван от Теодор Рузвелт, 
който в началото на ХХ век има предвид Парижката комуна от 1871 година. 

Комуниз мът има широка идеологическа основа в ранното християнство.
Тази връзка на ценностите на комуниз ма с християнството беше припомне-
на през май тази година в Боливия от папа Франциск. Това е една ценностна 
страна на комуниз ма като вяра и хуманизъм, която никакъв антикомунизъм не 
може да преодолее и това ще остане като исторически и социално-утопически 
идеал на човечеството, който ще храни духовната му история. 

Водоразделната година на съществуването на антикомуниз ма и началото на 
търсенето на коалиции между антикомуниз ма и фашиз ма е 1917 г. След Октом-
врийската революция и създаването на СССР антикомуниз мът се превръща в 
антисоциализъм – в идеологическа, икономическа, политическа, гореща и студе-
на военна битка срещу реално съществуващия вече социализъм. Ленин нацио-
нализира промишлеността и земята – комуниз мът, всъщност вече не идеалът, а 
самата реалност, посяга на частната собственост. Буржоазията бърза да приобщи 
към себе си свръхчовека и специалната раса. Войниците, които се връщат без ра-
бота и без бъдеще от фронтовете на Първата световна война, лесно се заразяват с 
нови идеи за по-добър живот и са готови да дадат опустошения си живот за тях. 
Това се случва в Русия, но става и в Германия, Унгария, България и на други мес-
та. Битката за тези войници в Германия я овладява Адолф Хитлер – с идеи за до-
бър живот на обикновените работници с парите на буржоазията. От този хибрид 
се ражда фашиз мът, почти едновременно със социализ ма. Буржоазията търси 
начини да управлява работниците, естествено с пари за нови работни места, с 
национално величие, а после и с нов световен ред за арийската раса. Страхът на 
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буржоазията от национализация разтърсва цяла Европа и света след 1917 г. Това 
е вътрешната причина в Германия и в Италия да се правят псевдоработнически 
и псевдосоциалистически партии, които с парите за пропаганда и за разправа 
с вътрешните врагове бързо и лесно се израждат в антисемитски и антисоциа-
листически фашистки партии. Към външните условия за борбата с комуниз ма-
социализ ма в лицето на СССР е, от една страна, страхът от работническия гняв 
и, от друга, това, че геополитическата стратегия на едрия западен капитал се е 
сринала. И след Първата световна война Русия решително отказва да предостави 
Сибир за част от световния пазар, което е една от интимните цели на европейска-
та и американската буржоазия. А Октомврийската революция означава пореден 
крах на мечтите за усвояване на Сибир. След 1917 г. тези мечти ще се възложат 
на фашиз ма в средата на ХХ век. Оттук нататък фашиз мът, антикомуниз мът-
антисоциализ мът и милитариз мът ще се развиват паралелно и при търсене и 
реа лизиране на политическо взаимодействие. Съвременният фашизъм в САЩ 
се проявява едновременно като милитаризъм и антикомунизъм.

 Антикомуниз мът защитава държавата на частната собственост и систе-
мата на експлоатация на частта от обществото, която не разполага със сред-
ства за производство. Това е и съвременната същност на антикомуниз ма. В 
него не става въпрос за демокрация, а за защита на интересите на капитала в 
неговите актуални форми. Във връзка с развитието на технологиите, на фор-
мите на експлоатация на труда и на елитарния статус на една част от обще-
ството, която се облагодетелства от капитала, се появяват и различните форми 
на антикомуниз ма. Така че  същността на антикомуниз ма се свежда до вся-
каква защита на частната собственост и до отрицание на въз можностите на 
държавната собственост и държавното управление както в икономиката, така 
и в сферата на националната сигурност и в другите политики. Антикомуниз-
мът е системна идеология против цялата социалистическа система или против 
социализ ма въобще, но преди всичко той е остра реакция на идеята да се търси 
обществено развитие, в което частната собственост и нейната буржоазна дър-
жава не биха били господстващи и биха били частично или изцяло заменени от 
публични политики. Всяка идея за ограничаване на частната собственост, ма-
кар и в незначителен процент, при антикомунистически управления се приема 
с краен негативизъм, с яростна съпротива от страна на идеолозите на частната 
собственост. От негативиз ма към държавната собственост произтича отрича-
нето преди всичко на държавата, на всички прояви на публично управление и 
на културното развитие на социализ ма. Получава се така, че консерватиз мът 
приема държавата, истинската либерална държава е силна държава, а за всички 
сфери на социалистическото общество ролята на държавата напълно се отри-
ча и се  сатанизира. Това са двойните стандарти по отношение на държавата. 
Като водеща властова структура тя се признава за въз можна и необходима от 
десните идеологии в собствените им страни и се отрича като най-вредния фак-
тор за другите държави. Тези двойни стандарти са широко използвани в съвре-
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менната конкуренция между съюзи и държави. Днес те намират продължение 
в появата на постистината, в информационните войни, наречени хибридни, в 
геополитическото противопоставяне.

Може да се уточни, че след 1989 г. именно с методите на постистината 
антисоциализ мът-антикомуниз мът съществува като понятието „антикомуни-
зъм”, а историческият период на развитие на СССР и на Източния блок се нарича 
от антикомунистите „комунизъм”. Комуниз мът е останал като идеал и ще остане 
идеал, към който хората могат да се стремят. За образованите хора е ясно, че ко-
мунистическата идея е част от духовните стремежи на човечеството, също както 
и другите стремежи към абсолютното добро в представата на хората. Да се нари-
ча състоялият се социализъм комунизъм е историческа, меко казано, неточност. 
Тя дава въз можност да се клейми комунистичес кият идеал и хората, които го из-
повядват. Отрича се целият социалистически период в социалистическите дър-
жави, не се прави никаква разлика между отделните държави, които са твърде 
различни по много показатели – както по процента на държавната собственост, 
така и по наличието на права и свободи на гражданите в рамките на социализ-
ма. Антикомунистите не признават съществуването на периоди на разведряване 
между Западния и Източния блок, не виждат ролята на множество т.нар. кому-
нистически диктатори за мирното развитие на света, за взаимни търговски отно-
шения и пр., които на едро се отричат и се стигматизират като най-голямото зло. 
Историческата истина се извращава и заедно с това антикомунистите получават 
индулгенции за всички свои антидемократични действия. 

Антикомунистите не са демократи, които могат да допускат на идейно ниво 
разсъждения или дискусии за въз можното ограничаване на частната собстве-
ност. Това е икономическият интерес на частната собственост, който не може да 
се засяга, дори ако е в публичен интерес. Стига се до пълно отрицание на публич-
ните форми на живот и собственост. Индивидуализ мът се превръща в единстве-
но въз можна форма на живот и на практика човек остава сам в обществото, без 
да търси и намира нормалната за живот колективна подкрепа. Забравя се дори, 
че разделението на труда е колективна дейност, че търговията е обща дейност, 
и се стига до деполитизиране на обществото. А без политика, без обща воля за 
живот обществото, не просто държавата, не може да съществува. 

Политическият интерес на антикомуниз ма е да не се допуска съществува-
нето на държави, които се изграждат преди всичко върху обществена собстве-
ност и в които частната собственост допълва пазара в сферата на услу гите. 
Такива държави бяха бившите социалистически страни, които – макар и да 
развиваха пазарни отношения, контролирани от държавата – бяха обявени за 
тоталитарни общества. 

Днес, в края на двайсетилетието на ХХІ век, антикомунистическите идеолози 
се стремят не просто да отхвърлят социализ ма, те го заклеймяват и приравняват 
с фашиз ма под общото понятие – тоталитарни държави. Тази тенденция не е 
нова. Най-сериозният пример за такъв антикомунизъм е книгата „Фашиз мът” на 
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българския президент Желю Желев – един от първите автори в Източна Европа, 
който написа и разпространи като „самиздат” тази книга през 70-те години на 
ХХ век под заглавието „Тоталитарната държава”. Книгата с подзаглавие „Фашиз-
мът” беше издадена в България през 1981 г. с личното съдействие на дъщерята 
на българския диктатор Тодор Живков – Людмила Живкова. Впоследствие 
беше конфискувана и последва уволнението на Желю Желев от Института по 
социология към БАН. Желев напусна София и отиде със семейството си на 
работа в с. Грозден, в ТКЗС при своя тъст. Така се роди големият и единствен 
български дисидент, по-късно демократичен президент на България. Изреждам 
тези факти, защото те показват, че колкото и да се е писало и да се пише за 
еднаквостта на фашиз ма и социализ ма като тоталитарни режими, в България 
от средата на 50-те години на ХХ век не е имало диктаторски практики, които с 
каквото и да е да напомнят за фашиз ма. Но пропагандната машина и сега разчита 
на загуба на историческа памет, на идване на нови поколения и на престижното и 
доходоносно приспособяване към мненията, които се толерират от донорите на 
пари в държавата и от спонсорираните медии. 

Антикомуниз мът може да се периодизира като антимарксизъм, антилени-
низъм, антисталинизъм, това са големи и различни теми. Става дума и за различ-
ни исторически условия и политики на конкретни партии и държави. Става дума 
и за геополитика с традиции от векове в световен мащаб. Либералите не могат да 
простят на Маркс критиката на частната собственост и допускането, че тя може 
и да не съществува до края на историята. Ленин нанесе огромен удар на мечтите 
на буржоазията в една голяма държава като Русия и не допусна външната частна 
собственост и нейните структури да се включат в експлоатацията на природни-
те ресурси на страната. Сталин успя да отхвърли поредния поход на западната 
буржоазия срещу Русия (СССР), победи с всички средства във Втората световна 
война и се превърна в плашилото за света. Ясно е, че антикомуниз мът е светов-
на идеология и политика, която преследва определени геостратегически интере-
си и хвърля огромни средства за политика и идеологическо влияние в полза на 
свои конкретни материални интереси. Тази история продължава и по отношение 
на президента на Русия Владимир Путин, който с нищо не показва и най-малка 
привързаност към комуниз ма, но въоръжава страната и я прави един от центро-
вете на световната политика. Путин е модерен консерватор, силен национален 
лидер и балансира огромни икономически интереси, свързани както с частна, 
така и с държавна собственост. Но към него се прилага яростен антикомунизъм, 
защото това е лесно разпознаваема идеологема, на Запад имат навик да клеймят 
комуниз ма. И най-вече стигматизираният „комунизъм” е пропагандно готов и 
длъжен да създава страх у гражданите. Страхът пък е предпоставка за непопу-
лярни политически решения, рестрикции и орязване на граждански права. Това 
е проста, но за съжаление работеща политическа формула. 

Сега антикомуниз мът се обръща в русофобия и милитаризъм и отново е 
свързан със съвременни форми на експанзия на частната собственост вече като 
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агресивен финансов капитал, който усвоява глобални пространства в своя полза 
и идеологически превръща антиглобализ ма в антикомунизъм.

Корените на фашиз ма се появяват като философия в края на ХІХ и нача-
лото на ХХ век – когато богът умира, появява се идеята за свръхчовека срещу 
останалите човеци. С отпадането на религиозната, по-точно на християнската 
регулация, за големи групи от хора започва деленето на хората от други хора 
на пълноценни и непълноценни, на арийци и евреи. Фашиз мът се появява и 
като християнски реваншизъм срещу евреите на някакво латентно ниво, което 
нациз мът по-късно използва. В началото на ХХ век във Франция се формира 
„Аксионфрансес”, група с протофашистка идеология и прояви.

Под понятието „фашизъм” се обобщават идеологии, политики и държави 
с различни режими. Тук разграничаването между идеологии и държавни режи-
ми е научно задължителна. 

Фашиз мът се обобщава най-вече като режимите в Италия на Мусолини, в 
Германия на Хитлер, в Португалия на Салазар, в Испания при Франко и някои 
военни диктатури. Тези режими имат огромни различия и основания и това 
трябва винаги да се има предвид при позоваването на тях и при сравнителния 
политически анализ.

Исторически фашиз мът се появява след социализ ма в Русия. Банален е из-
разът на У. Чърчил, че фашиз мът е сянката и уродливото „детище” на комуниз ма. 
Чърчил е прав, че фашиз мът и социализ мът са свързани исторически, но факти-
те показват, че фашиз мът е използвал социализ ма за историческо плашило. Хит-
лер и Мусолини се възползват от страха на буржоазията и я карат да плати за по-
литически ред, който преди всичко ще съхрани частната собственост, ще се бори 
идео логически и физически с комунисти и социалисти в Германия и Италия. Така 
и буржоазията ще печели от експроприацията на собствеността на евреите и на 
инакомислещите. После следва унищожението на милиони евреи и комунисти в 
лагерите на смъртта, създадени от германските фашисти, но трябва да се помни, 
че това започва с изземване на собствеността на евреите. При фашиз ма проспе-
рира профашистката буржоазия, тя получава държавните поръчки и се готви да 
управлява чужди работници, предприятия и цели държави в Европа и в света. И 
всичко това е подкрепено от антикомуниз ма на буржоазията, която изобщо не се 
досеща за човешките права, за геноцида на Холокоста и прочее. 

Има множество определения за фашиз ма. Може би сред най-работещите 
са тези на Ернст Нолте и на Г. Димитров. Е. Нолте дава определение на фашиз-
ма от дясно. Той твърди, че нациз мът е реакция спрямо „екзистенциалната 
заплаха” за Германия от руската болшевишка революция. „Екзистенциална-
та” заплаха е за буржоазията, но в системата на международните отношения 
след Втората световна война и ядреното противопоставяне на двете системи  
такава заплаха за Германия е била изключена. Това обаче не пречи тази теза 
да продължи да се защитава. Е. Нолте е демократ, той определя фашиз ма като 
еднопартийна диктатура, като общество с една държавна идеология и с моно-



41

Теория

пол на фашистката партия върху управлението на държавата, като сливане на 
една партия с държавните институции (Семков, М., 1983). От ляво Георги Ди-
митров определя фашиз ма така: „фашиз мът е открита терористична диктатура 
на най-реакционните, най-шовинистичните и най-империалистическите еле-
менти на финансовия капитал”. В крайна сметка, ако се дава концентрирано 
определение за фашистката власт, като се има предвид нейният икономически 
носител, Г. Димитров има право. Към неговото определение могат да се доба-
вят характеристиките на фашиз ма, които дават Нолте и други автори, а именно 
хипертрофирания национализъм, еднопартийността, държавната идеология и 
сливането на партия и държава. Може да се каже, че опре де ления та на Е. Нолте 
и на Г. Димитров не са пълни едно без друго. 

Най-популярният метод за заклеймяване на социалистическите общества 
е приравняването на фашиз ма и социализ ма-комуниз ма в общото понятие „то-
талитаризъм“. Една от известните философки – един от авторите на понятието 
„тоталитаризъм” – Хана Аренд, вижда недостатъците на понятието „тотали-
таризъм” след смъртта на Й. В. Сталин. Хана Аренд отхвърля тоталитариз-
ма като практика, защото той прекалено много акцентира върху публичната 
сфера, но продължава да го употребява като понятие. Понятието се използва и 
от Теодор Адорно и М. Хоркхаймер по отношение на САЩ, където според тях 
организацията на обществото представлява остра и злокачествена форма на 
тоталитаризъм (Проданов, В., 2012, с. 134–137). Времето на Н. С. Хрушчов за-
почва с предложението на СССР и социалистическите държави за мирно съв-
местно съществуване на двете световни системи – капитализ ма и социализ ма. 
Това не може да бъде тоталитарна политика. Проф. П-Е. Митев изтъква, че ако 
социализ мът беше тоталитаризъм, М. Горбачов никога не би могъл да обяви по-
литика на гласност (Митев, П-Е. 2016, с. 665–666). Тоталитарната държава може 
да издържи като всесилен властник сравнително кратко историческо време, тя 
е атакувана от множество вътрешни и външни политически и икономически 
субекти, които търсят промяна на статуквото. Насилието на тоталитариз ма не 
може да бъде траен гарант на държавата. Сталиниз мът в предвоенни и военни 
условия може да има тоталитарен характер, осигурен от държавно насилие. В 
най-голяма степен тази политика на Сталин става въз можна поради огромното 
предвоенно напрежение и подготовката на СССР за война. Но този период не 
може да се обобщава за целия социализъм, както се опитват да налагат антико-
мунистите. Понятието „тоталитарно общество и държава” за България преди 
1989 г. е може би най-употребявано от антикомунистите и десните политици. 
Вижда се стремеж то да се наложи в историята на социалистическия период в 
учебниците, у младото поколение и като цяло в общественото съзнание.

Отношението между понятията за фашиз ма и за антикомуниз ма има из-
ключително сериозно политическо значение днес. Това важи в огромна степен 
за българския политически живот. Както подчертахме, съвременните, особено 
българските, антикомунисти правят огромни усилия да приравнят понятията 
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„комунизъм”, „социализъм”, „фашизъм” и „тоталитаризъм”. Това е най-прекият 
път социализ мът да оста не като фашизъм в съзнанието на бъдещите поколе-
ния. В медиите приравняването на фигурите и политиките на Хитлер и Сталин 
е станало всекидневие. Много малко са учените и левите политици, които имат 
въз можност да обяснят понятията и да говорят с историческите факти за геопо-
литическите проблеми на старите развити национални държави – както капита-
листически, така и социалистически. 

А най-прекият път към създаване на политически митове и страхове е пътят 
на незнанието, на промяната на историческите факти, на отказа явленията да се 
видят в тяхната сложност. Това правят редица десни и центристки политици, кои-
то търсят подкрепа в себеподобни политически субекти преди всичко в САЩ и в 
Европа. Национализ мът се разграничава от фашиз ма, който исторически е след-
ствие и на свръхнационализ ма. Така фашиз мът се пришива само към социализ ма 
и политическата отговорност на дясното за фашиз ма е отменена. Дясното остава 
чисто, демократично, с претенцията да демократизира целия свят по военен или 
по мирен път, както предложи държавата – лидер на новия световен ред. 

Разбира се, поставената тема е огромна и проблематична. Целта на краткото 
изложение беше да покаже произхода на понятията „антикомунизъм” и „анти-
социализъм” и тяхната връзка с фашиз ма и тоталитариз ма. Тези понятия са ис-
торически наложени за политически системи от различен характер през ХХ век. 
Историческата истина обаче изисква всяка политическа система, всяка нацио-
нална държава да се изследва поотделно като политически режим, като господ-
стващи идеологии и политически практики. Всяко приравняване на едро, всяко 
обобщаване на различни държави под шапката на удобното, но исторически не-
състоятелно понятие „тоталитаризъм” противоречи на научния подход, води до 
загуба на памет и в крайна сметка обслужва определени политически интереси.

В глобалния свят днес започват и опитите да се налагат диктаторски прак-
тики от глобален характер. Демократичното мислене трябва да се защитава в 
лабиринти от постистини и всякакви постмодерни идеи, които разграждат тъ-
канта на обществата и се стремят да ги подчинят на глобална диктатура. Зато-
ва поставената тема изисква многопосочни продължения и ще бъде обект на 
по-нататъшни изследвания.
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„ЕДИН ПОЯС, ЕДИН ПЪТ” – 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ  
И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

лъчезар радев

Лъчезар Радев – доцент по „Тех-
нология на неорганичните веще-
ства” в ХТМУ – София. Под него-
во ръководство са изработени 
редица ситуационни политоло-
гични анализи, между които „Кър-
джалийският регион в новите 
български реалности”, „Пияният 
град”, „Sine ira et studio" и др. Науч-
ните му интереси  са в областта 
на геополитиката. Биографията 
му е отпечатана в реномирано-
то издание на „Who is who in the 
world”, САЩ, 2011 година.

На Александър Лилов, sine qua non

Лилов, „Диалогът на цивилизациите” 
и дългото мълчание

През 2004 г. излезе от печат книгата на Алексан-
дър Лилов „Диалогът на цивилизациите. Све-

товният и българският преход” [1]. 
Както Лилов посочва още в Предговора, начал-

ният повод за написването ѝ идва от един наглед 
не толкова интригуващ факт – една въпросителна. 
Ето за какво става дума: „В средата на 90-те години 
прочетох в сп. „Foreign Affairs” статията на Самюъл 
Хънтингтън „Сблъсъкът на цивилизациите?”. Въ-
просителният знак не е случаен. Предлагаше се хи-
потеза, предлагаше се ново развитие на световната 
политика” [2]. 

Абсолютно сигурно е, че Лилов е знаел и с как-
во, и с кого се захваща. Знаел е също, че Хънтингтън 
е бил член на екипа на Збигнев Бжежински по време-
то, когато Бжежински е бил съветник по национал-
ната сигурност на президента Картър [3] и участник 
в делегацията, посетила Китай с цел подновяване и 
продължаване на диалога САЩ – Пекин [4]. 

В допълнение към тези бегли, но изискващи 
особено внимание щрихи беше изненадващо да се 
прочете в българската преса през 90-те години загла-
вие от рода: „Збигнев Бжежински поканил Лилов на 
работа в „Харвард”. От призмата на днешното време 
в това предложение няма нищо учудващо и нищо не-
логично. И Збигнев Бжежински, и Александър Лилов 
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са ярки умове и анализатори в едно бурно и изпълнено с предизвикателства 
време както за САЩ, така и за България*. 

Най-впечатляващите, според мен, постижения и прозрения на Александър 
Лилов са в няколко обобщаващи извода. Първият: че не сблъсъкът, а диалогът 
ще бъде определящ фактор в световната геополитика през ХХІ век [5]. Вторият: 
формулирал е десетте мегатенденции в развитието на слединдустриалната епоха 
[6], чието фокусиране, обосноваване и разглеждане досега също не е анализира-
но. Третият: за да продължи да съществува, социализмът трябва да се модерни-
зира [7]. В този контекст – ако България желае да бъде фактор на политическата 
сцена, тя също би следвало да се модернизира, и то догонващо [8].

„Диалогът” демонстрира внушителна широта и полет на ума, съчетани със 
завиден, често пъти бликащ усет за мелодията на думите и тяхната полифонич-
ност. Всяка претенция за неговото цялостно характеризиране фактически ще 
има частичен и непълен ефект. Затова една от основните цели на предлагания 
анализ е само да се очертаят полетата на правотата на „Диалогът” в контекста на 
новия мегапроект „Един пояс, един път”, който несъмнено ще бъде реализиран. 
И друго: да бъде счупен печатът на мълчанието.

Приемствеността – философската основа  
на китайския успех

Основният компонент на китайската вътрешна и външна политика в тяхно-
то постепенно и цялостно развитие е приемствеността във вижданията на гене-
рациите политици, които ги реализират. 

Във фундаменталния си труд „За Китай” [9] Хенри Кисинджър пише, че 
успехът на страната се дължи основно на провеждането на т.нар. Реформи към 
отваряне, оповестени като партийна и държавна политика от Дън Сяопин през 
1979 г. Според Кисинджър те се развиват в две основни направления: стабилиза-
ция на обществото, което по онова време се намира на ръба на икономическия 
срив, както и търсене на нови импулси за напредък и развитие с прилагането на 
непопулярни методи, които да ги приведат в действие [10]. 

 Във връзка с нравствените и философските основи на това впечатляващо 
разгръщане Кисинджър обръща внимание на тънкото философско обосновава-
не на „четирите велики предмета” в живота на китайците: „велосипеда, шевната 
машина, радиото и часовника”, посочени от Дън [11]. Техният резонанс може да 

*  За съжаление не съм отбелязал датата и вестника, но текстът е ясен: „В навечерието на дра-
матичните събития през ноември 1989 г. Александър Лилов е бил на дългосрочна специа-
лизация в Лондон. Тук именно получава една впечатляваща покана. Самият гуру на аме-
риканската (и световната) политология проф. Збигнев Бжежински лично го кани на работа 
в своя изследователски център в „Харвард”. Съветникът по сигурността на американския 
президент Джими Картър вижда в лицето на Лилов подходящ експерт по въпросите на 
сгромолясващия се Източен блок.”
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бъде отнесен към четирите основни и вечни характеристики на човешкото би-
тие: велосипедът – към вечното движение, едно философско Дао [12], шевната 
машина – към производството, радиото – към новините и новостите за поло-
жението в света, а ръчният часовник – към времето, което е една от извечните 
философски категории. 

В полето на този прочит са и част от забележителните разсъждения на 
Кисинджър за успеха на Китай, който той отдава на изпълнението на 24-те 
йероглифа на Дън. Те казват: „наблюдавайте внимателно/ укрепете нашата 
позиция/ справяйте се спокойно с делата си/ крийте нашия потенциал и из-
чаквайте благоприятния за нас момент/ научете се да не биете на очи/ и нико-
га да не претендирате за лидерство” [13].

На тази база Кисинджър характеризира следващото поколение китайски 
лидери. Например той констатира, че основната черта на китайската външна 
политика по времето на Дзян Дзъмин не се основава на идеята за „износ на ре-
волюции”, а на това, че „социалната система на Китай идва от нашата собствена 
историческа позиция” [14]. Други поставят ударението върху позицията на Дзян 
Дзъмин за формирането на нова стратегическа линия в развитието на Китай, из-
вестна като „излизане”. Нейният основен и верен тон се състои в идеята за „изли-
зане” на китайските капитали извън границите на страната, което да се изразява 
във финансиране на големи извънрегионални проекти [15]. Трети отчитат идея-
та на следващия китайски президент Ху Дзинтао в развитието на инициативата, 
известна като BRIC и прераснала във времето като BRICS, свързваща Бразилия, 
Русия, Индия, Китай и Южна Африка [16]. Някои кардинално обобщават: осъ-
ществявана е политика на „малки стъпки” [17].

Повече от очевидно е, че интелектуалното развитие и търсенията на сегаш-
ния китайски президент Си Дзинпин се формират на тази база. Приемствеността 
както във вижданията, така и в политиката на президента кристализира в книга-
та му „Китайската мечта” [18]. 

Същност на идеята за „ЕПЕП”

При посещението си в университета „Назърбаев” в Казахстан през 2013 г. 
Си Дзинпин обосновава и развива позицията си за реализиране на мегапроект, 
известен сега като „Един пояс, един път” („ЕПЕП”) [16, 19–23]. 

На форума, който се провежда в университета, той формулира основите 
на проекта така: „Първо, ние се нуждаем от развитие на политическите си от-
ношения. Страните трябва да имат пълноценен диалог по развиващи се страте-
гии и политически отговор. Второ, нуждаем се от възраждане на сухопътните 
връзки между страните. Проектът на Шанхайската организация за кооперира-
не (SCO) работи въз основа на инициативата за съгласие чрез трансконтинен-
талното подпомагане. Стъпвайки на тази база, ние ще обсъждаме най-добрия 
път за развитие на трансграничната транспортна инфраструктура и ще рабо-
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тим за изграждането на транспортна мрежа, свързваща Източна, Западна и 
Южна Азия… Трето, ние се нуждаем от създаване на търговия, осъществявана 
безпрепятствено. Предлаганият „икономически пояс” около Пътя на коприна-
та да включи около 3 милиарда души и да представлява най-големият пазар в 
света със собствен паралелен потенциал… Четвърто, нуждаем се от увелича-
ване на паричното обращение (…), ако в нашия регион можем да осъществим 
местна валутна доходност по капиталовите сметки, които ще имат забележимо 
по-ниска циркулационна цена, ще се увеличи способността ни за намаляване 
на финансовите рискове, което ще направи нашия регион икономически кон-
курентен в световен мащаб” [24].

Веднага на следващата година китайският премиер-министър Ли Кенянг 
задава национална задача пред Китай и народа му за инвестиране и изграждане 
на два паралелни проекта, които да бъдат съставни части на „ЕПЕП”. Първият – 
изграждане на сухопътен Път на коприната, другият – морски Път на коприната; 
и по-специално изграждане на два икономически коридора: Бангладеш – Китай 
– Индия – Бирма и Китай – Пакистан [25]. По-късно докладът на китайското 
правителство за 2015–2016 г. определя „ЕПЕП” като 13-ия петгодишен план, кой-
то по същността си представлява национална стратегия за развитие, включваща 
в себе си политически, икономически и дипломатически усилия [20, 26]. 

фигура 1. Пътища за сухопътни и морски коридори на мегапроекта „ЕПЕП” [27] 

Както се вижда, „ЕПЕП” е проект за икономическа връзка между Китай и 
Европа, преминаваща през обширни географски райони, вкл. Централна Азия, 
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Иран, Турция, Русия и частите от пътя през Европа [16, 19, 25, 28]. Морският 
път на „ЕПЕП” покрива частично Южнокитайско море, Индийския океан и нос 
Африка [16, 19, 27, 28]. Фигура 1 показва също, че се покриват райони като 
Бирма, Бангладеш и Индия, които и в момента имат активни икономически 
отношения с Китай [27].

Ясно е, че конкретната реализация на проекта обхваща дейностите по 
строежа и рехабилитацията на разнообразни сухопътни (вкл. железопътни) 
връзки. Отделно, но във връзка с тях, се осъществяват и дейности, свързани с 
морския път на проекта.

Сухопътните проекти в рамките на „ЕПЕП” могат да се разделят в отделни 
компоненти, както следва:

•	 Коридор Китай – Централна Азия – Русия – Европа (Балтийско море) 
[26, 28], който включва изграждането на шосейни връзки в Централна 
Азия, между Таджикистан и Узбекистан, финансирани от Китай, както 
и между провинция Синдзян в Западен Китай и Таджикистан, а от-
там до Киргизстан; реконструкция на пътя от Душанбе до Чанак на 
узбекската граница, който се реализира с отпуснат кредит от Китай 
на стойност 281.2 милиарда долара при 2% лихва, както и на високо-
планинските пътища от Кулма през Короч и Килиаб до Душанбе в Та-
джикистан. Във връзка с това се планира и свързването на Бишкек с 
Таругард в Киргизстан. В последните два проекта, чието завършване 
се планира за 2020 година [29], Китай ще вложи 200 милиона долара.

•	 Коридор Китай – Централна Азия – Западна Азия с продължение по 
море през Персийския залив и Средиземно море [26, 28].

•	 Коридор Източна Азия – Южна Азия с продължение по море през Ин-
дийския океан до Африка [26, 28], който включва Индокитайския по-
луостровен коридор с участието на пет страни, през които преминава 
река Меконг – Бирма, Камбоджа, Лаос, Тайланд и Виетнам, наречен 
още „субрегион Меконг” [30].

•	 Коридор Бангладеш – Китай – Индия – Бирма [30–33].
•	 Коридор Китай – Пакистан [22, 27, 30–32, 34–37].
•	 Коридор Китай – Монголия – Русия [26].
Железопътните проекти могат да се сумират така:
•	 Железопътни коридори Китай – Дуизбург – Антверпен, Китай – Лодз 

(Полша), Китай – Мадрид [19].
•	 Железопътен коридор Сърбия – Унгария (Белград – Будапеща) [24, 25].
•	 Високоскоростни жп коридори в Индонезия [22, 24], Лаос [22], Тайван 

[22], Камбоджа [27], Малайзия [27], Сингапур [27] и Виетнам [27].
Облекчаването и интензифицирането на транспорта на стоки по море в 

рамките на „ЕПЕП” ще бъдат постигнати чрез изграждане и модернизиране на 
пристанищата в Пирея, Гвадар (Пакистан), Хамбатота (Шри Ланка) и Куангфун 
(Бирма) [20].
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Обобщено казано, проектът ще свързва в търговски, икономически, 
социал ни, културни и образователни направления 65 страни [16, 20, 28, 30] 
(според някои автори те са 69 [38]) с население над 4,4 милиарда души [16, 20, 
28, 30]. Страните, участващи в проекта, дават 30% от световния брутен вътре-
шен продукт (БВП) [28] и в тях са съсредоточени близо 75% от енергийните 
източници на света [30].

Основният извод, който се очертава, е, че „ЕПЕП” представлява мега-
проект от гледна точка на широчината и обхвата на дейностите, предвидени 
в етапите на неговото реализиране. Той ще се осъществи в три етапа, включ-
ващи няколко периода: първи период – първите десет години от началото, със 
задача построяване на основните инфраструктурни единици в Китай, Русия 
и Централна Азия; втори период – следващите двайсет години – има за зада-
ча да асоциира в „ЕПЕП” азиатските нации, Япония, Южна Корея със Западна 
Азия, Южна Азия и Централна Европа за консолидиране на икономиките на 
Азия и Европа; трети период – следващите двайсет години, през които трябва 
да се постигне взаимодействие на формираните рамки на отношенията между 
участни ците като модел за глобално икономическо развитие [39]. 

При това положение естествено възниква въпросът: 

Защо Китай е в състояние  
да бъде в основата на проект от подобен мащаб?

 Политическото обяснение би могло да бъде намерено във вижданията на 
Збигнев Бжежински, който през 2004 г. пише следното: „В настоящия момент 
най-добрата линия, която китайците могат да следват, е да си пестят силите, да раз-
виват икономическия си растеж, търпеливо да работят за икономическата зависи-
мост на Тайван от континентален Китай и деликатно да утвърждават азиатската 
политическа идентичност чрез култивиране на азиатска икономическа общност, 
която в крайна сметка би могла да изкуши Япония да се присъедини към нея.” 

И по-нататък: „Китайците осъзнават не само че за тази цел се нуждаят от 
мир в Далечния изток. Те осъзнават също, че в условията на мир Китай ще има 
шанс да се превърне буквално в глобална фабрика – в световен център за усвоя-
ване на инвестиции и в най-големия световен износител на индустриални про-
дукти [40].

Александър Лилов, който е най-големият български познавач на Китай, 
през същата 2004 г. в „Диалогът” пише, че за Китай се говори с определението 
„китайско чудо” [41]. Във връзка със „стратегията на трите етапа” Лилов обръща 
подобаващо внимание на третия етап, като във връзка с него посочва, че той има 
за задача Китай да постигне равнището на средноразвитите страни и да осигури 
благоденствието на целия си народ [42]. Доказателствената част на тези твърде-
ния той фокусира върху някои основни икономически и социални резултати в 
развитието на страната в периода 1979–1997 [43], на базата на които заключава: 
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„Привеждам горните факти, за да се отбележи, че китайските реформи и модер-
низация не са намерения, не са мисловна дейност, а историческа реалност, която 
за 25 години изумително преобрази Китай и успешно продължава да го изтлас-
ква на предни позиции в съвременното световно развитие” [44].

Във връзка с това състоянието на Китай сега може да се характеризира като 
смайващо, а по мащабите си – като епохално.

Привеждам обобщени данни за развитието на страната по основни иконо-
мически показатели.

N Показател (измерител) 2005 2009 2014

1. БВП (млрд. дол.) 2285.97 5109.95 10 482.37

2. БВП на човек от населението (дол.) 5719.46 8651.73 12 785.65

3. Капиталови инвестиции (% от БВП) 41.39 46.44 47.01

4. Капиталови инвестиции (млрд. дол.) 950.13 2407.46 4782.09

5. Спестявания на населението (млрд. дол.) 1060.09 2626.91 5837.41

6. Високотехнологичен износ (млн. дол.) 215 928.41 309 600.88 558 605.99

7. Безработица (%) 4,14 4,29 4,59

8. Потребители на интернет (%) 8,52 28,9 47,9

Таблица 1. Основни икономически показатели за развитието на Китай [45]

Данните отговарят на поставения в началото на параграфа въпрос: защо 
Китай е средоточието на проекта. И още нещо: обемът на китайската търговия 
със страните по (и около) „ЕПЕП” за 2016 г. възлиза на 236 милиарда долара, кои-
то са 28% от износа на страната и 23% от вноса. През 2025 г. обемът на китайската 
търговия ще възлиза на 2.5 трилиона долара [31]. 

 Финансовото осигуряване на проекта „ЕПЕП” е многопосочно, но като че 
ли с особена тежест в него е Азиатската банка за инфраструктурни инвестиции 
(AIIB). Нейното създаване е предложено от президента Си Дзинпин при посеще-
нието му в Индонезия през 2013 г. [46]. Една година по-късно, през 2014 г., AIIB 
възниква на основата на Меморандум за разбирателство между Китай и 21 стра-
ни, а задачите на банката се формулират така:

1. Насърчаване на икономическото развитие чрез свързване на страните 
в Азия и инвестиране в инфраструктурни проекти.

2. Развитие на регионалното коопериране и партньорство с участието на 
различни институции, формирани на двустранна и многостранна основа [21, 46]. 

Още при създаването си AIIB разполага с капитал от 100 милиарда долара, 
50 милиарда от които са внесени от Китай [26, 31]. Към банката е открит и нов 
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фонд за финансиране с название „Път на коприната” с капитал 60 милиарда до-
лара, който също е фокусиран върху осъществяването на „ЕПЕП” [27].

Сега AIIB свързва вече 57 страни [46], като дейността ѝ е насочена към 
инвестиране в регионални и извънрегионални проекти в страни, участнички 
в проекта [47], както се посочва в годишния отчет на банката [48]. В него се 
уточнява, че за 2016 г. е работено по три основни приоритета: 1) изграждане 
на устойчива инфраструктура, 2) трансгранична свързаност и 3) набиране на 
частен капитал. Последното е необходимо, защото от членуващите 57 страни 
45 са развиващи се икономики. По тази причина за периода 2016–2030 г. ще им 
бъдат необходими 23 трилиона долара, което означава по 1.7 трилиона долара 
на година [49]. 

В отчета на банката за 2016 г. се посочва също, че са одобрени за финанси-
ране 9 проекта:

1. Изграждане и рехабилитация на енергийната мрежа в Бангладеш с обща 
стойност 262.3 милиона долара, от които 165 милиона долара се инвес-
тират от AIIB.

2. Изграждане на електроцентрала в Бирма заедно с газотурбинен цикъл 
в район Мандалай на обща стойност 312 милиона долара, от които 20 
милиона долара ще бъдат предоставени от AIIB.

3. Транспортен коридор 3, Душанбе – Узбекистан, на обща стойност 205.9 
милиона долара, 27.5 милиона от които ще бъдат предоставени от AIIB.

4. Транспортна магистрала М-4 в Пакистан на обща стойност 273 милиона 
долара. AIIB ще отпусне 100 милиона долара.

5. Изграждане на водноенергиен възел на пети тунел на язовир „Тарбела” 
в Пакистан на стойност 823.5 милиона долара, от които 300 милиона ще 
отпусне AIIB.

6. Проектиране на пристанищен комплекс „Дуюм” в Оман за подобряване 
инфраструктурата на пристанището на обща стойност 353.33 милиона 
долара. AIIB ще предостави 265 милиона долара.

7. Предварително проектиране на жп система в Оман на обща стойност 60 
милиона долара, от които 36 милиона ще се изплатят от AIIB.

8. Трансрегионален газопровод Азербайджан – Турция – Европа с обща 
стойност 8.6 милиарда долара. 600 милиона долара ще бъдат предоста-
вени от AIIB.

9. Общонационално усъвършенстване и подобряване на жизнената ин-
фраструктура в Индонезия на стойност 1.7 милиарда долара, от които 
216.5 милиона – от AIIB [50].

С развитието на проекта „ЕПЕП” Китай ще бъде в състояние положително 
да реши редица вътрешнополитически проблеми. Те могат да бъдат обобщени по 
следния начин:

•	 Обезпечаване на енергийната сигурност на страната – това ще се осъ-
ществи чрез доразработване на газовите находища на страните от Цен-
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трална Азия (Туркменистан и Казахстан), което ще влее в Китай енер-
гийни потоци за продължителен период [19, 21, 24].

•	 Решаване на въпроса с производството на стомана – проблемът тук е 
твърде тежък и неотложен. Оказва се, че Китай има свръхпроизводство 
на стомана. По данни на някои изследователи страната произвежда 1,1 
милиарда тона, което е с 300–400 милиона тона повече, отколкото про-
изведеното от САЩ и Япония, взети заедно [28]. Други посочват, че само 
за 2014 г. Китай бележи свръхпроизводство от порядъка на 450 милиона 
тона. От тях само 21 милиона са предназначени за вътрешна употреба 
[30]. Ето защо проектът може да реши в значителна степен този проблем 
чрез внушителна инвестиционна програма.

•	 Осигуряване на постоянен пазар на големите национални компании 
чрез разширяване на пазара и доходността им и повишаване на експорт-
ния капацитет [16].

Като че ли най-продуктивното вътрешнополитическо решение на правител-
ството във връзка с „ЕПЕП” е развитието на т.нар. Западни автономни области 
на Китай.

фигура 2. Западни провинции Синдзян (Xinjiаng) и Тибет (Tibet) [15]

Както се вижда от Фигура 2, провинциите, за които става въпрос, са твърде 
отдалечени от крайморските райони и това ги поставя в неизгодно икономическо 
положение от гледна точка на тяхното икономическо развитие. Поради това още 
през 2000 г. Пекин анонсира програма за „отворено развитие” на тези райони, още 
повече че ако те не участват в никакъв проект, ще „настигнат” другите китайски 
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райони за 30–50 години [16]. Развитието на автономните райони Синдзян и Юнан 
например ще бъде осъществено с помощта на двата коридора: Китай – Пакистан и 
Бангладеш – Китай – Индия – Бирма [31].

Особено положение както във вътрешнополитически, така и във външно-
политически аспект заема Синдзян – Уйгурският автономен район, в кой то 
45% от населението са мюсюлмани и 40% – ханци. Оттук следва заключе-
нието, че ако не се осъществи качествено бързо икономическо развитие на 
областта, би могло да се очаква нарастване на етническото напрежение [27, 
51, 52]. Статистически данни показват, че населението на Синдзянския район 
за 2016 г. е 22,98 милиона души, от което може да се предположи какъв би 
бил мащабът на евентуален етнически регионален конфликт, предизвикан от 
икономическа изостаналост. Само за сравнение: БВП на този район за 2016 г. 
на човек от населението е 40 578.8 юана, а в четирите града на централно 
подчинение – Пекин, Шанхай, Тянцзин и Чунцин, то е съответно 106 723.9, 
102 906, 109 017.8 и 52 537.7 юана [53]. Ето за какви несъответствия става 
въпрос. 

Геополитически измерения  
и предизвикателства пред „ЕПЕП”

В „Диалогът” Александър Лилов ясно артикулира позицията си, че на ме-
гаравнище в съвременната геополитика две тенденции се намират в стадии на 
перманентно противоборство. Едната – на правото на силата, а другата – на 
правото на разума. Те, от своя страна, определят съществуването на две карди-
нални геополитически насоки – на еднополюсен и на многополюсен световен 
ред [54]. По-нататък той заключава, че в момента „се намираме на моста меж-
ду две гео политически парадигми – сблъсъка и диалога между съществуващия 
и зараждащия се световен ред”, и апелира: „Трябва да преодолеем границата 
между традиционно установеното и нововъзникващото, ако искаме да изберем 
по-добрата перспектива за бъдещето” [55].

От тази базисна за анализа гледна точка биха могли да бъдат представени 
накратко основните геополитически играчи в проекта „ЕПЕП”.

 
Китай

От гледна точка на „традиционно установеното” мнение за него, Китай се 
придвижва уверено към позицията на нова глобална сила [56] с прагматичен 
поглед към света и процесите в него [57], но, както се очертава, до 2025 г. светът 
няма да бъде китайски, а ще бъде по-скоро хаотичен [58]. А след 2025 г. в него 
ще има нов геополитически баланс, характеризиращ се с „изтегляне на глобал-
ния гравитационен център от Запад на Изток или от Европа към Азия и може 
би даже от Америка към Китай” [59]. Ето това е „нововъзникващото” [55].
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Повече от очевидно е, че Китай е „активен регионален играч”, защото 
при него са налице и капацитетът, и волята да упражнява власт и влияние 
както в границите на държавата, така и отвъд нея [60]. Освен това той е и 
„основен играч”, заявяващ по-големи претенции [61].

По повод на „ЕПЕП” те могат да бъдат обобщени така:
•	 „ЕПЕП” е конкретна дълбинна заявка за движение към многополю-

сен свят [19], който, за разлика от сегашния, да бъде симетричен [20], 
сливащ идеята за синоцентризма с полицентризъм в геополитиче-
ските отношения [20, 62].

•	 „ЕПЕП” се явява алтернатива на Запада [16, 20], осъществявана по 
„мек път” [20] с помощта на „мек натиск” и „мека сила” [31, 63].

•	 „ЕПЕП” пледира за нов световен ред, който да реши трайно и необра-
тимо въпроса с бедността в Азия [25], да се изгради на основата на не-
намеса във вътрешните работи на съседните държави [28], посредством 
многостранната им свързаност [32]. Резултатът: „нова евразийска ера” 
[16], „нова китайска епоха” [64] със „световен остров Азия” [24].

•	 „ЕПЕП” извежда Китай в ролята му на глобална сила [21, 30, 31, 65], 
която ще бъде факт до края на ХХІ век. 

•	 „ЕПЕП” е план „Маршал” за Източна Азия [65, 66].
Изводът: Китай целеустремено и мощно се движи към завоюването на 

приза „нова глобална сила”, което съвсем сигурно ще бъде факт към края на 
столетието ни.

Във връзка с осъществяването на „ЕПЕП” основните предизвикателства 
към Китай ще бъдат проблемите му в Южнокитайско море.

Те се зараждат, след като Китай поставя нова сондираща платформа 
HYSY-981 във Виетнамската икономическа зона (EEZ), а конфликтът му с 
Филипините променя китайската юрисдикция в този район [25]. Разбира се, 
Виетнам веднага се включва в дискусията за Южнокитайско море, към което 
самият той в миналото е имал ангажименти [27]. Независимо от посочените 
проблеми, важността на Южнокитайско море за Китай се заключава в това, 
че 85% от вноса на страната, включително и 70–85% от вноса на необходими-
те ѝ енергийни източници, става през пролива Малака, който е под особено 
наблюдение от страна на САЩ [30]. Това го превръща във вероятна геополи-
тическа зона на конфликт САЩ – Китай. 

Интересен факт е също, че 2014 година – за комуникациите по море – се 
оказва за Източна Азия най-лошата от гледна точка на сигурността на превози-
те [27]. Установява се, че през 2014 г. са осъществени 183 пиратски атаки срещу 
150 през 2013 и 133 през 2012 г. Това дава основание на наблюдателите да на-
правят неоспоримия извод, че са налице постоянни отрицателни тенденции. На 
тази база се предполага, че сигурността по море в района може да бъде сериозно 
застрашена, както и да бъде поставена под непрекъсната заплаха [27]. Ето защо 
в близко бъдеще ще се наложи и на Китай, и на страните от Африка и Близкия 
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изток да предприемат сериозни мерки за сигурността на морския транспорт в 
района, още повече че заплахата е от несиметричен характер.

Страните от Централна Азия

Както е известно, част от страните в Централна Азия – Казахстан, Кир-
гизстан, Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан, като основни партньори 
на Китай по „ЕПЕП” могат да се характеризират с три основни особености в 
(и извън) геополитическото поле на „ЕПЕП”. Едната: че три от тях (Казахстан, 
Киргизстан и Таджикистан) граничат с Китай. Другата: че са едни от основ-
ните енергийни източници за Китай. Третата: че са стабилен регионален па-
зар с определено широк обхват [67].

В последно време икономическиге им отношения с Китай са обект на 
засилен интерес. Във връзка с проекта те могат да се сведат до следното [68]:

•	 Казахстан в периода 2013–2015 г. е подписал договори с Китай на 
обща стойност 48 милиарда долара, като общият обем инвестиции от 
страна на Китай в страната е близо 71 милиарда долара. Общата про-
грама на двете страни по сътрудничеството им в „ЕПЕП” в сферата на 
съвместните индустриални проекти обхваща 52 проекта, а в областта 
на селското стопанство – 19, които са на стойност 1.7 ми лиарда долара.

•	 Киргизстан ще вземе участие в „ЕПЕП” в три основни направления – 
строи телство на авто- и жп магистрали, заедно с това се планира премест-
ването на част от китайските производствени мощности в страната. Засега 
тези направления и възможности са във фаза на обсъждане и преговори.

•	 Туркменистан е основен вносител на природен газ в Китай. От тази 
гледна точка участието на страната в проекта се планира да бъде в 
частта по изграждането и действието на газопреносната мрежа, с всич-
ки произтичащи от това следствия и възможности за двете страни.

•	 Узбекистан има за задача да служи териториално като място, през кое-
то да преминават газопреносните пътища и инсталации от Туркменис-
тан. За изпълнението на тази задача страната ще получи 2.7 милиарда 
долара кредит, а като помощ за построяването на различни обекти във 
връзка с нея Китай ще вложи общо 6.2 милиарда долара.

•	 Таджикистан – страната играе аналогична на Казахстан роля в 
„ЕПЕП”. През 2014 г. тя получава кредит от 2 милиарда долара, а по 
програмата за развитие на страната за периода 2015–2018 г. ще полу-
чи още 6 милиарда долара.

Русия

Тя държи на убеждението си, че проектът „ЕПЕП” трябва да се развива 
паралелно с Евразийския икономически съюз (ЕИС). Основната претенция за 
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участие на страната в проекта е да се включи в сухопътното му реализиране. 
Във връзка с това задачата ѝ е да превърне своята транспортна структура в 
част от транспортната структура на „ЕПЕП” [69].

Русия смята, че за момента инвестиционно-финансовото сътрудничество 
между нея и Китай не е на нужното ниво. Затова диалогът между двете дър-
жави трябва да навлезе в по-интензивна фаза. Очаква се да бъдат открити още 
няколко зони за свободна търговия [69, 70].

Смята, че в резултат на вижданията си Китай ще бъде склонен да разгледа 
предложението ѝ за включване на Транссибирската и Байкало-Амурската жп 
магистрала в частта на проекта за Далечния изток и за неговата потенциална 
роля в реализирането на проекта [69].

От геополитическа гледна точка е очевидно, че Русия има особени инте-
реси към страните от Централна Азия и Далечния изток [67, 70]. Заедно с това 
положителен момент за нея е, че на водещите държави в Азия – Китай, Ин-
дия, Япония и Република Корея, се падат 20% от световните разходи за военни 
цели, което предполага доброто им партньорство с Русия по това перо [70]. 
От друга страна обаче, ако политическите проблеми в Афганистан продължат 
да се задълбочават и не намерят позитивно решение в близко бъдеще, това би 
могло да създаде нови реални проблеми пред цялостната реализация на мега-
задачата „ЕПЕП” [67].

Русия смята, че отношенията ѝ с Китай засега могат да се определят като 
„меден месец”, но със забележката, че „ако желаем след тях да следват години 
на щастлив живот, нужно е между нас да съществуват обща цел и определени 
планове” [70].

Индия

Известно е, че тя е седмата по големина държава в света с площ 3 287 590 км2 
и население 1 329 710 280 души. Границата ѝ с Китай е дълга 3380 км. Индия е 
внушителен по размера и потенциала си съсед на Китай и участник в „ЕПЕП”.

Исторически погледнато, още през 1999 г. Индия взема участие в 
развитието на субрегионалния коридор Бангладеш – Китай – Индия – Бирма 
(Мианмар) (BCIM), който представлява вид междурегионално сътрудничество 
със задача да създаде зона за свободна търговия от Кумлунг (Китай) до Калкута 
(Индия) [33]. 

Във връзка с участието на Индия в „ЕПЕП” някои автори обръщат внимание, 
че страната страда от два типа вътрешни дилеми: на сърцето и на ума. Дилемата на 
сърцето поставя въпроса за реакцията на страната на една синоцентрирана Азия, 
а дилемата на ума е относно включването на Индия в един голям и взаимнозави-
сим пазар [71]. Друг изследовател поставя индийските дилеми на други две нива. 
Първото – за евентуалната промяна на геополитическата индийска „околна среда” 
и второто – за сигурността ѝ в рамките на проекта и след него [31].
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Още навремето Збигнев Бжежински обърна внимание на факта, че гео-
политическите безпокойства на Индия са предизвикани от нейните съседи Пакис-
тан и Китай. Тя възприема Пакистан и като подстрекател на конфликта в Кашмир, 
и като пречка към индийското самоопределение. От друга страна, тесните връзки 
на Пакистан с Китай се отчитат от Индия като потенциална заплаха [72].

Преди няколко години Бжежински отново констатира, че положението не 
се е променило много, но има съществени нюанси. Те се изразяват в усилията 
на Китай да намали осезаемо влиянието на Индия в Бангладеш и в Бирма, кое-
то ще рефлектира върху сигурността на страната [73].

По всяка вероятност на базата на тези констатации, отразяващи опреде-
лени и дефинируеми реалности, някои автори днес продължават темата, но 
я стесняват до становището, че финансирането от Китай на пристанището в 
Гвадар (Пакистан) ще повлияе на индийската сигурност в Арабско море [31], 
но, от друга страна, коридорът Китай – Пакистан е от изключителна важност 
за западните китайски провинции, както и за включването на Пакистан в про-
цесите на регионално коопериране [47, 74]. Поради това президентът на Па-
кистан нарича „ЕПЕП” „монумент на века” [35].

Независимо от поставянето и разглеждането на тези въпроси Индия ясно 
разбира, че:

•	 „ЕПЕП” е шанс за нея да участва в процесите на регионално трансгра-
нично коопериране [71];

•	 само с участие в „ЕПЕП” тя може да постигне стабилно интегриране 
в глобалния икономически живот [71], както и да бъде мост и зона на 
коопериране;

•	 с участието си в проекта разчиства стратегическия си терен, на кой-
то да развие на нова основа отношенията си с Китай и със своите 
съседи [31].

В средносрочен план за Индия ще бъде от интерес:
•	 да преодолее силното гравитационно поле на САЩ, в чиято орбита тя 

попадна след краха на СССР;
•	 да преразгледа трезво отношенията си с Пакистан и, както предлагат 

някои наблюдатели, да не отправя към него „толкова предпазлив по-
глед” [24];

•	 да не преосмисля участието си в „ЕПЕП”, каквито гласове се чуват, а 
да доразвие включването си в него, както и да продължи стабилната 
линия на поведение, заложена от нея много по-рано;

•	 да предложи нов и съдържателен поглед и политика по повод на ин-
тегрирането на нейните североизточни с китайските югозападни про-
винции [31];

•	 да осъзнае, че голото ѝ отрицание и намиране на претексти няма да 
реши основния ѝ геополитически въпрос и съкровено желание – да се 
превърне в глобална сила.
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Япония и САЩ

Япония е островна държава, в състава на която влизат 4 големи и около 
6800 малки острова. Страната е с площ 377 835 км2 и население 126 407 212 
души. БВП на човек от населението е 42 325 долара. Тя е третата икономическа 
сила в света. Може би това ѝ дава шанс да изрази своите становища по повод 
на „ЕПЕП”, и то в съзвучие със САЩ.

Двете държави засега категорично отказват участие в китайския проект 
[31], но, както може да се очаква, Япония старателно наблюдава развитието 
на „ЕПЕП”. Във връзка с това някои наблюдатели смятат, че между нея и Ки-
тай тлеят стари неразбирателства, подклаждани от по-категорични действия 
– през 2012 г. Япония национализира островите Сенкаку, с което проблемите 
около страните отново се появиха [74]. Това налага извода, че Япония трудно 
ще гравитира около Китай и едва ли ще се примири с водещата му регионална 
роля [71]. 

Според Збигнев Бжежински Япония смята, че Китай не само се съревно-
вава с нея, но и се бори за регионално превъзходство, което, като стратегия, е 
изгодно за САЩ [75]. Освен това тя разглежда Китай като потенциална заплаха 
за сигурността и регионалното си политическо превъзходство [76]. Бжежин-
ски умело акцентира и върху това, че, независимо от ежегодните тристранни 
срещи между Китай, Япония и Южна Корея, Япония твърде отдавна е на мне-
ние, че Китай полага неимоверни усилия да реализира „великокитайска ико-
номическа сфера” и заедно с това създава „великокитайски регион”, което би 
довело до „затворен регионализъм” [77]. 

Очевидно не само тези аргументи, но и дълбокото познаване на глобал-
ните световни проблеми водят Бжежински до извода, че политическата и стра-
тегическата асиметрия ще продължат да бъдат определящи за отношенията в 
Азия [78]. Независимо от това Япония ще остане, поне във военната сфера, 
стратегически съюзник на САЩ [79].

САЩ все по-трудно ще играят ролята си на глобален лидер, но ще останат 
още дълго време геополитически играч в Източна Азия [80]. Тяхната позиция 
относно „ЕПЕП” ще продължи да бъде по-скоро негативна. 

Защо?
•	 Защото САЩ смятат, че „ЕПЕП” ще създаде повече проблеми на съ-

седите на Китай, отколкото да принесе полза за отношенията им [30].
•	 Защото „ЕПЕП” променя фланговете на САЩ в Централна и Севе-

розападна Азия от гледна точка на достъпа по суша до Персийския 
залив и Индийския океан, което ще ограничи ролята на САЩ като 
доминираща сила [62].

•	 Защото „ЕПЕП” е считана като отговор на Китай по повод на Транс-
тихоокеанското партньорство (ТТР) и Трансатлантическата инвести-
ционна програма (TTIP), в чиято основа са САЩ [23, 32, 34, 64].
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Очевидно е, че САЩ преместват фокуса на политиката си към Китай от 
сферата на сигурността към затрудняване на икономическото му развитие. 
Търсеният резултат е: отклоняване на Китай от възприетия икономически 
подход в „ЕПЕП” и от нарастващото му световно влияние. Причината: нама-
ляващото влияние на САЩ в района [74].

Във връзка с ТТР – изненадващо през януари 2017 г. Доналд Тръмп изтег-
ли САЩ от участие в този проект. Тази стъпка се третира от някои анализато-
ри като разкриване на добри възможности за Китай по повод на „ЕПЕП” [37]. 
Това е само едната част от възможностите, но не и цялата. 

Целите на САЩ биха могли да бъдат и други, а именно:
•	 да имат още един мотив да проявят по-твърда възпираща политика 

към Китай;
•	 да подбудят съседите на Китай към по-остри реакции спрямо него, 

като добре познават проблемите в Южнокитайско море, и по-специал-
но собствената си защита на протока Малака;

•	 да реализират по-дългосрочна стратегия във връзка с разнопосочни 
проблеми по оста Пакистан – Китай – Индия, както и с проблеми, 
свързани със Западните китайски провинции, които в частност да бъ-
дат етнически оцветени. 

Причината: известно е, че омразата се поддържа лесно, дълготрайна и поли-
тически благоприятна е като чувство, от което могат да се извлекат разнообразни 
геополитически изгоди.

Едно е неоспоримо: САЩ ще продължат негативното си отношение спря-
мо Китай, независимо от някои политически декларации за добри контакти.

Във връзка с това някои изследователи смятат, че състоянието на 
отношенията САЩ – Китай може да се характеризира образно като попадане 
в „трапа на Тукидид”: противоборство между залязваща сила и изгряваща 
звезда, историческият паралел на които са залязващата Спарта и изгряващата 
Атина [65, 81]. Други наблюдатели не споделят идеята, а смятат, че позицията 
на Китай към „ЕПЕП” е успокоителна, а не конфронтационна [65]; дарителска, 
а не покровителска [65]; водеща към приятелско развитие на страните в 
региона и извън него [71, 74]; осигуряваща равнопоставеност и сигурност 
[21]; развиваща стратегията „спечели–спечели” за всички участници в 
проекта [17, 20, 28, 35] в посока към всеобщо развитие, просперитет [64, 71], 
интеграция [26, 74] и мир [74].

Обобщеният извод, който може да се направи, е, че „ЕПЕП” изглежда 
ще реа лизира основната скала на геополитическите ценности, за които пише 
Александър Лилов в „Диалогът”: мир, свобода, уникалност и равнопоставе-
ност, независимост, взаимозависимост и взаимодействие, равноправие и вза-
имно уважение, просперитет и благоденствие за всички [82]. 
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Европа

Предложенията на Китай към Европа във връзка с „ЕПЕП” могат да бъдат 
открити в недалечното минало. Още през 2009 и 2011 г. Китай представя свои-
те виждания за инвестиции в Сърбия и Полша [83]. През 2011 г. той лансира 
идеята си за нов форум за коопериране със страните от Централна и Източ-
на Европа, който става известен като „16+1” [24, 30, 83]. В този контекст през 
2012–2013 г. се провеждат форуми с участието на правителствени лица от стра-
на на Китай, на които инициативата „16+1” се институционализира [24]. 

Изглежда тези събития са повлияли и на чешкото правителство, което 
през 2012 г. преразглежда отношенията си с Китай. В резултат на това в стра-
ната през 2014 г. се реализират китайски инвестиции на стойност 243 милиона 
долара. Освен това Чехия инвестира в Китай по линията на Шанхайската ком-
пания на концерна „Шкода” и на Чешката кредитна компания [83].

През 2014 г. Китай оповестява идеята си да финансира изграждането на 
жп линия Белград – Будапеща [30, 84, 85], както и на пристанищата в Пирея 
[24, 85] и Констанца [30]. По този начин се очертават, меко казано, интересни 
отношения в две посоки Китай – Сърбия и Китай – Гърция. 

За първите биха могли да се приведат следните факти: 1) Китай ще инвестира 
в публичния сектор на Сърбия 3 милиарда долара срещу 1 милиард за цяла Европа; 
2) за следващите 5 години общите инвестиции в Белград ще достигнат 60 милиарда 
долара срещу 120 милиарда за останалата част от Европа и 3) планира се изгражда-
нето на мост над река Станари на стойност 1.7 милиарда долара [84].

За вторите: китайската корабна компания COSCO става партньор в из-
граждането на контейнерен порт в Пирея. За 2015 г. броят контейнери на пор-
та е 3 милиона срещу 65 хиляди за 2010 г. [85]. 

И още нещо: страните от Вишеградската четворка – Чехия, Унгария, Пол-
ша и Словакия, ще бъдат финансирани по „ЕПЕП” с 80% от сумата за всички 
останали страни участнички [84]. 

Каквото и да бъде развитието на „ЕПЕП” за Европа, както и нейното учас-
тие в него, за нея са естествени някои заключения, а именно:

•	 Участието ѝ в него ще ѝ даде възможност за развитие на държавния и 
на частния сектор в икономиката, което ще се осъществи с привлича-
нето на нови партньори [19].

•	 Проектът ще „рестартира” Европа, както и европейската цивилизация 
[16]. Основанието за такова твърдение е, че в момента на ЕС се гледа 
като на обединение, на което му липсва глобална визия за бъдещето. 
Това се катализира и от противоречията между националните интереси 
на страните членки и от самото им членство в ЕС [19]. Според някои 
наблюдатели едва 8,51% виждат обединена Европа като велика сила [81].

•	 От геостратегическа гледна точка само участието ѝ в „ЕПЕП” ще ѝ 
даде възможността реално да балансира в отношенията между САЩ 
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и Китай [24]. В геополитически план тя би могла да бъде „пречка за 
влиянието на Русия” [62], което е твърде пресилено.

Къде е България?

Няма я. И в прекия, и в преносния смисъл. В националната преса има все 
критични, на места дори подигравателни мнения и констатации по повод на 
нашето неучастие в проекта, които лесно могат да бъдат открити.

Как бихме могли да се вкючим в „ЕПЕП”?
•	 В жп коридора Урумчи – Алма Ата – Ташкент – Ашхабат – Техеран – 

Истанбул с продължение към София и оттам към Белград и Будапеща. 
•	 От пристанището в Новоросийск до нашите товарни портове във 

Варна и/или Бургас. От тях по жп връзки до София, а оттам до Белград 
и Будапеща.

Няма нужда от обосновка, че тези варианти не са единствените. Напро-
тив. Но като че ли са най-реалистични, по-лесноизпълними, още повече че 
България има подходяща и удобна жп структура. Естествено в контекста на 
предложенията би следвало широко и максимално изчерпателно да се прецени 
състоянието на портовете ни във Варна и Бургас. 

В геополитически план съвсем не е изключено да се стигне до „диплома-
тическо танго” с гръцкото и румънското правителство по повод на портовете 
в Пирея и Констанца, както и на участието ни в „ЕПЕП”. 

Има основания да се допусне, че България би могла да участва с дипло-
матически разговори и срещи на високо ниво директно с китайската страна, а 
после да се пристъпи към изработването на програми, проекти и реализация 
по осъвременяването и модернизирането на жп националната и пристанищ-
ната инфраструктура, което да им позволи да поемат необходимите товаро-
потоци. 

Необходими са правителствена визия, дискусия в парламента и мандат за 
по-гъвкава и далновидна дипломация по тези комплекси от въпроси и произ-
тичащите от тях задачи.

Накрая: добре е да се разбере, че един от основните двигатели на този про-
цес би могла да бъде и БСП. Тя добре знае как да използва и парламентарни, 
и извънпарламентарни, и дипломатически, и други средства и канали за сон-
диране на мнения, заявки и изработване на съответни механизми за реализа-
ция. Един от възможните аргументи за това: прекаленото фокусиране върху 
вътрешнодържавните и националнополитическите проблеми задължително 
носи стратегическа вреда за бъдещето.
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Общество

Справедливостта е ключов проблем за обществе-
ните науки през цялата история на човечеството 

– от древногръцката античност до днес. Тя е една от 
основните морално-политически ценности – успо-
редно със свободата и равенството. И днес навсякъде 
по света хората усещат остър дефицит на справедли-
вост. Ще се опитам да дам свое обяснение за него. 

Има различни видове справедливост (либерална 
и социална, реална и формална, дистрибутивна и пр.), 
както и различни начини за определяне на съвременния 
свят (постиндустриално, информационно, мрежово 
обще ство, глобална епоха, неолиберален глобален ка-
пи тализъм и др.). В тази статия ще разгледам въпроса за 
справедливостта (в нейни две версии – либерална и со-
циална) в днешния свят на олигархичен капитализъм. 
Като политолог предпочитам да използвам термина 
„оли гар хичен капитализъм” вместо „либерална де мо-
крация”, защото днес тя в голяма степен е лишена от 
съдържание. Нейните институции (законодателни, из-
пъл нителни, съдебни) и правилата, по които действат, 
не могат да се определят като демократични – в смисъл, 
че те са загрижени за интересите на общността, на де-
мо са. Ако някой ги определя като такива, то е само 
декла ративно, механично. Въпросът е в това, че съ-
вре менната политика, разбирана като общностни 
дела, е доминирана от властта на капитала, от властта 
на парите и на хората с много пари. А тази власт не 
е ле гитимна, не е справедлива! Днешното управление 
в т.нар.  западни либерални демокрации става все по-
оли гархично, a съвременният капитализъм не се нуж-
дае от демокрация, а от олигархия! Солидаризирам се 

ВЪЗМОжНА ЛИ Е СПРАВЕДЛИВОСТ 
ПРИ СЪВРЕМЕННИЯ ОЛИГАРХИЧЕН 
КАПИТАЛИЗЪМ? 

ивка Цакова

Ивка Цакова  – доктор по полито-
ло гия, доцент в катедра „Полито-
логия“ на факултет „Международна 
иконо мика и политика“ в УНСС. Ра-
боти в областта на политология-
та и политическата икономия на 
граж данското общество и лобизма. 
Ав тор е на 4 книги: „Гражданската 
култура на средношколците в Бъл-
гария“ (1997), „Лобизъм и демокра-
ция“ (2005), „Лобизмът“ – цикъл 
лекции (2012), „Как да лобираме 
в Брюксел“ – кратък наръчник за 
лобиране в ЕС (2013), както и на мно-
жество научни студии и статии по 
проблемите на политиче ска та со-
циализация и гражданско то обра-
зование, гражданското об ще ство, 
демократизацията, ло биз ма и ка-
питализма в България в условията 
на евроинтеграция и глобализация.
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с Джоузеф Стиглиц [1], който перифразира думите на Линкълн за демокрацията, 
за да опише властта днес – това е власт „на 1% чрез 1% и за 1%” – т.е. власт на 
оли гархията. За каква справедливост можем да говорим, когато 62-ма човека 
– мулти ми лиардери, притежават богатство, равно на това, с което разполага 
половината от све товното население?! Това показват данните от последния 
доклад на Световната мрежа за бедността Oxfam за 2016 г. Темата за единия 
про цент, за огромната кон центрация на богатство и власт в ръцете на онези 
от олигархичния връх, през послед ните години навлезе трайно в обществения 
дне вен ред, а бездната между ултра богатите и останалата част от човечеството 
(макар и в различна степен) по ражда усещане за чудовищна несправедливост. 
Спо ред данни от актуален доклад за бедността и неравенството през 2016 г. 
САЩ са „първенецът” за екстремна концентрация на богатство в света. Там 
най-бо гатият 1% от населението притежава 42% от общото богатство в стра-
ната, а една десета от този 1% включва 160 000 домакинства, разполагащи с 
нетни активи (финансови и нефинансови) над 20 милиона долара. В други 
държави от ОИСР делът от националното богатство, който е съсредоточен на 
върха на социалната пирамида, е значително по-малък, но тен денцията към 
растеж на богатството при хората от върха, към ерозия на средната кла са и към 
увеличаване на т.нар. долна класа и социално дъно е обща за страните, кои то 
доскоро се определяха като образцови и развити западни полиархии. Дан ни-
те за процентния дял от националното богатство в ръцете на прословутия 1% 
в тези държави са, както следва: Австрия – 24,0; Белгия – 12,6; Канада – 15,5; 
Дания – 25,0; Финландия – 12,4; Франция – 18,0; Германия – 24,5; Гърция – 14,3; 
Люксембург – 22,4; Холандия – 23,9; Норвегия – 17,9; Португалия – 21,3; 
Словакия – 7,9; Испания – 15,2; Великобритания – 17,5; САЩ – 41,8 [2]. Това 
неравенство е знак за огромна несправедливост и криза на западната либерална 
демокрация – респективно знак за нейната олигархизация. Под „олигархичен 
капитализъм” раз би рам най-общо съвременната политико-икономическа 
система, при която е налице безпрецедентна до момента концентрация на 
екстремно богатство и власт в ръцете на малцина. Икономическата (най-
вече финансова) власт на те зи свръхбогати персони и големите пари, с които 
разполагат, доминират над по ли тическата власт на институциите (държавни 
и наддържавни), заставяйки ги да за щи тават чрез своите решения предимно 
техните икономически интереси, а не инте ресите на мнозинството. Системата 
на олигархичния капитализъм, който е гло бален и неолиберален, насърчава 
процесите на приватизация (завладяване) на държавата от страна на едрия 
капитал, от една страна, и на монополизация и кар те ли зация на пазара от същия 
този капитал, от друга. Всичко това предизвиква масово разочарование от 
политиката и политиците и нарастващо усещане за не спра ведливост. 

На този общ фон ще разгледам въпроса: доколко е възможна/невъзможна 
либерална и социална справедливост при днешния олигархичен капитализъм? 
Правя уточнението, че ще става дума най-вече за западния свят – този, кой-
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то доскоро претендираше, че предлага универсална рецепта за желано бъдещо 
развитие на различни държави по света под формата на „край на история та” 
(Фр. Фукуяма). Към този западен свят преди 27 години се присъединихме и ние, 
българите. Либералната справедливост като основополагащ принцип, на първо 
място, се свързва със защита на индивидуалните права, формулирани още от 
Джон Лок – право на живот, на частна собственост и на свобода (в различни из-
ражения).  Tези три базови права звучат абстрактно при днешния олигархичен 
капитализъм, те съществуват само на книга – фиксирани в харти и конститу-
ции. Либералната демокрация е в криза, защото правата на гражданите стават 
все по-формални, а и не се реализират на практика. Обрат но, олигархичното 
малцинство практически консумира тези либерални права – най-вече правото 
на собственост и респективно правото на богатство. То забогатява все повече и 
повече, при това с помощта на държавата, за сметка на редуциращата се средна 
класа, оформящия се прекариат и разширяващото се социално дъно – долната 
класа, лишена от собственост и доходи. На второ място, либералната справед-
ливост предполага формално-юридическо равенство – равенство пред закона 
в една правова държава. Но при днешния олигархичен капитализъм се оказва, 
че законът не е еднакъв за всички – така наречените олигарси са „над закона”! 
Всички знаем как след световната криза от 2008 г. държавите се намесиха в уж 
свободния пазар и чрез парите на данъкоплатците спасиха изправените пред 
фалит могъщи банки и корпорации с циничното обяснение, че те са толкова 
големи, че не може да бъдат оставени да фалират (too big to fail). Тази поста-
новка се преформулира през 2012 г. в друга – същите тези гиганти са „твърде 
големи, за да бъдат подведени под отговорност” („too big to indict”) [3]. Оттук 
според мен стартира тревожен процес на олигархизация на политиката и на 
установяване на специален олигархичен режим на управление в полза на т.нар. 
специални интереси. Този режим доведе до това да има два вида закони – зако-
ни за обикновените граждани и закони за привилегированото малцинство [4]. 
Олигархичните закони и политики, предприемани от държави, наричащи себе 
си правови, се отнасят до търговски споразумения, международни договори 
(какъвто е Трансатлантическият), концесии, обществени поръчки и пр. дерегу-
лации. Това са решения в интерес на ултрабогатите за сметка на мнозинство-
то граждани. Т.е. към олигарсите държавата е благосклонна и правова, а към 
обикновените граждани – по-скоро наказваща, полицейска поради нараства-
щото напрежение, предизвикано от огромното икономическо неравенство. 

От казаното дотук правя изводa, че принципът за либерална справедли-
вост при днешния олигархичен капитализъм не работи! До голяма степен това 
е така, защото всъщност тя е неолиберална и като такава няма нищо общо със 
справедливостта. А дали е възможна днес социална справедливост, обвързана с 
възникналата след Втората световна война в Европа и в САЩ социална държава? 
Възможна ли е справедливост, предполагаща наличието на средна класа, гаранти-
рани социални права – право на труд, на образование, здравеопазване и прочее? 
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За всички е очевидно, че в западния свят социалната държава линее, капитали-
змът не подлежи на очовечаване, бедността и безработицата растат. Нещо повече 
– има тревожни белези на социален разпад. Разрушават се социалните връзки 
между хората, мозъците на хората са промити от неолиберални идеи за свободен 
пазар и за индивидуална свобода с помощта на глобализирани идеологически 
апарати. Хората търсят индивидуални решения на общи, системни проблеми. 
И понеже малцина индивиди успяват, масата от губещи, изключени, несигурни 
хора може само да се бунтува и да упражнява протестен вот срещу наличния по-
литически истаблишмънт… Нарастващата пропаст между свръхбогатите и оста-
налите става нетърпима, а държавата е все по-безпомощна пред проблемите на 
мнозинството. След като днешната държава в условията на олигархичен капита-
лизъм не е нито либерална, нито социална – тя може да се определи като неолибе-
рална. Основни характеристики на неолибералната държава са неефективност и 
репресивност [5]. Институциите на нейните три власти не се ползват с доверието 
на гражданите, защото не действат в обществен интерес, а обслужват интересите 
на различни олигарси. Оттам държавната репресия се увеличава при прехода от 
социална към наказваща държава (penal state), защото държавните институции 
трябва да се справят с „опасните класи” в лицето на появилите се прекариат и 
социално дъно, състоящо се от хора, живеещи в ужасяваща нищета. Различни-
те средства на репресивност, с които си служи неолибералната държава, за да 
държи в подчинение масата от социално изключени, бедни и мизерстващи хора, 
са антипод на разбирането за социална справедливост. Следователно социална-
та справедливост е невъзможна при олигархичен капитализъм и неолиберална 
държава, която със своите действия и бездействия, респ. политики, задълбочава 
социално-икономическото неравенство и води до отчаяние и безнадеждност все 
по-големи части от населението в страните с либерална демокрация. Умишле-
но не искам да обвързвам либералната справедливост с десницата, а социална-
та справедливост с левицата, защото „голямата дихотомия на ХХ век” [6] между 
лявото и дясното, служеща за ориентир по отношение на обществените проце-
си, днес, в началото на XXI век, е загубила своя обяснителен потенциал. Днеш-
ните социалисти и социалдемократи, когато са на власт, не осигуряват социална 
справедливост чрез държавна интервенция в пазарните отношения (напр. не 
лансират справедливо данъчно облагане върху доходите на богатите), а десните 
консерватори и християндемократите само на думи пледират за свободен и кон-
курентен пазар, а когато са на власт, създават монополи в полза на национални 
и глобални олигарси. Затова на ход са крайнодесните националпопулисти и ра-
дикално леви екстремисти. Системните леви и десни партии – системни, защото 
подкрепят системата на неолиберален и олигархичен капитализъм – навсякъде 
са обект на негативно отношение, дори на ненавист. 

Заключителната ми теза в отговор на заглавието на тази статия е, че 
съвременният олигархичен капитализъм е политико-икономическа система 
на либерална и социална несправедливост. Присъединявам се към онези 
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интелектуалци и граждански активисти, които смятат, че тази несправедлива 
система следва да бъде подложена на безпощадна критика. Ето какво пише в един 
американски блог за критика на днешния капитализъм, който може да доведе до 
колапс олигархичното управление в САЩ: „Настоящата система ерозира здравето 
на цялото общество и дава тревожни знаци за системна криза. Олигархичните 
елити увеличават своята власт и богатство, приватизират политиката, превземат 
държавите, в които се приемат закони по-изгодни за тях, отколкото за гражданите. 
Средната класа се изпарява. Мизерията нараства, увеличават се убийствата 
и самоубийствата, заболяванията, злоупотребата с наркотици и алкохол, 
екологичните бедствия, породени от зверска експлоатация на природата. Всичко 
това задълбочава рисковете за разпад на системата, а кризата достига до „точката 
на пречупване”. В подобна ситуация малки на пръв поглед събития могат да 
предизвикват огромна обществена фрустрация, която да доведе до промяна. Ако под 
обществен натиск се извършат ефективни реформи, системата на съществуващия 
капитализъм ще навлезе в нов етап на развитие. Ако не се извършат – кризата 
може да доведе до евентуален срив, регрес, колапс” [7]. Засега капитализмът като 
система сякаш няма алтернатива, но олигархичният му характер трябва по някакъв 
начин да се сломи. Защото под заплаха са поставени обществата в националните 
държави и техните политически системи, ръководени от властта на големите пари 
[8]. Заплашена от разпад е както политическата система в САЩ като доскорошен 
глобален хегемон, така и политическата система на Европейския съюз, където 
евробюрокрацията и „финансовите сили” всъщност презират демокрацията. Така 
смята „опасният интелектуалец” с критична позиция срещу плутокрацията Ноам 
Чомски. Според него през последните десетилетия, когато богатствата и властта са 
съсредоточени в ръцете на шепа хора, „подкрепата на демокрацията е територия, 
на която се развихрят идеолозите и пропагандаторите. В реалния свят отношението 
на елитите към демокрацията е отрицателно и това е норма”. Тези елити всъщност 
упражняват „контрол върху желанието за демокрация” чрез целенасочени усилия 
за „производство на съгласие” – новото изкуство в демократичната практика, 
което отрежда на населението ролята на „зрител”, а не на „участник в действието”. 
Този изфабрикуван консенсус не е критерий за истина и справедливост, а синоним 
на манипулация, извършена от услуж ливи експерти по поръчка на властимащите 
[9]. Лакеите на властта на единия процент осъществяват контрол на общественото 
мнение чрез сложни и изтънчени методи. Припомняйки тезата на Джон Дюи, 
който навремето описва политиката като „сянка, която едрият бизнес хвърля 
върху обществото” с предупреждението, че „изсветляването на сянката няма да 
промени същността”, Чомски добавя, че от 1970-те години насам тази сянка се е 
превърнала в черен облак, обгърнал обществото и политическата система. В САЩ 
корпоративната власт, съставена предимно от финансовия капитал, е достигнала 
точка, където и двете системни партии (демократи и републиканци) „стоят 
далеч вдясно от населението” по най-важните въпроси [10]. А идеологическият 
триумф на доктрината за „свободния пазар”, довел до дерегулации и корпоративно 
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управ ление, прави така, че необикновено голямото богатство, което овластява 
притежателите му, образува порочен цикъл – концентрацията на богатство се 
уве личава още повече, а оттам и концентрацията на политическа власт. Когато 
говорим за справедливост – тя се отнася за всички. Но след като съвременната 
политика е обсебена от големите пари и морално-политическите ценности като 
свобода, справедливост, равенство са девалвирали и само малцина се радват на 
добър (всъщност луксозен) живот – нужен е радикален завой и преосмисляне 
на политиката. Ерик Хобсбаум предлага идеи за подобно преосмисляне, които аз 
обвързвам с евентуални посоки за постигане на повече справедливост. В статията 
си във вестник „Гардиън” от 2009 г. Хобсбаум размишлява за бъдещето на света, 
в момент когато социализмът (от времето на СССР) е фалирал, а днешният 
капитализъм се намира пред банкрут [11]. Според него макар и бавно и мъчително 
хората започват да се освобождават от внушението, че най-важната политическа цел 
на правителствата е постигане на икономически растеж и търговска конкуренция. 
Постепенно се налага „разбирането, че икономическият растеж и богатството, 
което той носи, е средство, а не цел”. До момента икономическият растеж е 
облагодетелствал изключително и предимно свръхбогатите. Крайната цел на една 
бъдеща „прогресивна политика” дава отговор на въпроса: с какво икономическият 
растеж допринася за подобряване на живота на хората и за разширяване на 
техните житейски възможности. Това ще се постигне чрез колективно действие, 
включително чрез обществени инициативи за преразпределение на частните на-
трупвания. Фундамент на такава „прогресивна политика” ще бъдат публични 
решения, насочени към колективно социално благополучие, от което да спечелят 
всички човешки същества. Субектът, който има шанс да осъществи такава 
прогресивна политика, е евентуално една нова левица, която би могла да стане мотор 
за придвижване към смесена икономика. Не става дума за плавно придвижване, а 
за по-остър завой от свободен пазар към намеса на държавата в икономиката. За 
Хобсбаум бъдещето принадлежи на смесената икономика, в която общественото 
и частното начало са преплетени по един или друг начин. Новата левица ще има 
бъдеще, ако нейните лидери, членове и симпатизанти открият начини за успешно 
преплитане на общественото и частното. Начини, изразяващи се в прогресивни 
политики, които да запълнят източника на несправедливост – нетърпимата бездна 
между ултрабогатите и всички останали. Само чрез колективно действие системата 
на олигархичен капитализъм може да бъде сломена. 
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Развитият свят вече е навлязъл в информационна-
та епоха и новите технологии. След създаването 

на парната машина, на електричеството и на двигате-
ля с вътрешно горене, на електрониката вече е започ-
нала четвъртата индустриална революция. Тя бързо 
напредва и променя нашия живот. Днес навлизаме 
във времето на роботите – в индустрията, транспор-
та, услугите, дори в някои области на изкуството. Из-
куственият интелект и намесата на човека в биоло-
гичните процеси променят представите за границите 
на човешките възможности. Комбинацията между 
техника, биология и информация води до синергети-
чен ефект. Този ефект увеличава шансовете за реша-
ване на редица трудни проблеми.

Революционните промени в технологиите про-
менят формите на организация на производството 
и цялата обществена среда. Науката пряко навлиза в 
производството под формата на технологични пар-
кове, иновативни центрове, съвместни лаборатории. 
След като десетилетия наред наблюдаваме интерна-
ционализация на индустрията и на финансите, сега 
същият процес с още по-бързи темпове се развива в 
областта на науката и иновациите. Технологичният и 
персоналният обмен подпомагат създаването на ино-
вации, ускоряват тяхното разпространение и улесня-
ват достъпа до тях.

ТЕХНОЛОГИЧНИ  
И СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ*

янаки Стоилов

Янаки Стоилов – доцент, док тор по 
право. През 2017 г. е удостоен със зва-
нието почетен професор на китай-
ския университет „Shanghai Jiao Tong“ . 
Преподава тео рия на прав ото, теория 
на дър жа ва та в СУ „Св. Кл. Охридски“ и 
в Пловдивския уни  вер ситет „П. Хи-
лендарски“. Ав тор е на мо но гра фия-
та „Дър жав ната власт“ и на ре ди ца 
сту дии и статии по проб ле мите на 
правата на лич  ност та, на социални-
те норми, на по ли ти ческите и прав-
ните субекти, на конституционно-
то разви тие на България и др. Член 
е на ръ ко водството на Българската 
асо  циа ция по философия на пра во то 
и социална философия. Бил е народен 
представител във Ве ли ко то народ-
но събрание и в ня кол ко състава на НС. 
За мест ник-пред се дател е на 43-тото 
Народно събрание. 

* Изказване в рамките на Пуджианг форума за иновации в 
Шанхай в панела „Поясът и пътят” като иновативен път-кон-
струкция. Да създадем „Пояса и пътя” като иновативна общ-
ност: поле за дейност и политика. (24.ІX. 2017 г.)
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Днес Шанхай – чрез тази и други подобни инициативи и практики – се пре-
връща в научен и иновативен хъб със световно значение. Обединените усилия на 
централното и местното правителство, на производствени структури и научни 
организации гарантират успех и устойчивост на технологичното и ино вативно 
развитие на Китай. По брой на произвеждани роботи, по брой на студенти, 
включително по инженерни специалности, Китай вече излиза на челни позиции 
в света. Инициативата на китайския президент и на ки тай ското правителство 
„Един пояс, един път” е достатъчно амбициозна, за да включи като свой елемент 
партньорството в областта на иновациите и тех нологиите. Международното 
сътрудничество едновременно увеличава по стиганите резултати и помага за 
тяхното използване от повече страни. Нациите и държавите, които играят най-
активна роля в науката, иновациите и технологиите, ще имат водещо място в 
света през следващите десетилетия.

***

Историята, а и нашият собствен опит показват, че новите възможности 
създават и нови проблеми. Например ядреният синтез е източник на енергия, 
но и средство за масово унищожение. Това е диалектиката на живота. 
Медалът винаги има две страни. Следователно наред с непознатите доскоро 
възможности за развитие, които дават новите технологии, те ни изправят също 
пред несъществуващи доскоро опасности за хората и обществото. 

Така към вредните последици за околната среда от ориентираната към 
максимални печалби индустрия, към опасността от терор и други съвременни 
заплахи се добавя и тази от използването на новите технологии. Част от тях 
неимоверно увеличиха възможностите за изхранване на населението и за пови-
шаване на жизнения стандарт. Но също е ясно, че качеството на храните като 
цяло се отдалечава от техните естествени свойства. Вследствие на това гладът в 
световен мащаб намалява, но заболяемостта се увеличава. 

Някои от новите опасности дори още не са достатъчно изследвани. Но и 
сега не е трудно да усетим промените в климата, замърсяването на въздуха и 
водите, изтощаването на почвата. Проблемът е, че в пазарни условия трябва да 
се произвежда не само повече, но и с по-малко разходи. Така страничните вред-
ни ефекти на новите технологии и техните продукти обикновено се подценяват 
или пренебрегват. Не е трудно да предвидим, че най-съвършените продукти на 
човешкия интелект могат да се окажат извън контрол.

Време е да се разделим с модерните илюзии. Вярно е например, че въз-
обновяемите източници на енергия намаляват разхода на минерални природни 
ресурси. Но не е вярно, че част от тях са безвредни, защото те са източник на 
нови проблеми – например ветрогенераторите създават електромагнитни по-
лета, които действат отрицателно на хората и на птиците, които се намират в 
близост до тях.
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Изводът е, че ние трябва да опазим както природата, така и себе си. Това 
изисква да съхраним биоразнообразието – от пчелите до дивите бозайници; 
да опазим горите, планините, реките и моретата. Трябва да съвместим новите 
технологии с вечните потребности на нашата планета и на човечеството. Ка-
зано с няколко думи – задачата е да комбинираме иновациите и устойчивото 
развитие. Всичко това изисква регулиране на технологиите и иновациите и на 
тяхното използване.

***

Разбира се, че инженерите и представителите на природните науки са 
тези, от които в най-голяма степен зависят техническият и технологичният 
напредък. В техническо отношение хората са постигнали много и светът се е 
променил доста през последните столетия. Но като морално измерение и като 
обществени нрави разликите дори с предишните хилядолетия не са чувстви-
телни. Затова ние трябва да установим кореспонденция между технологичната 
страна на прогреса и неговите обществени последици и измерения. В дейст-
вителност иновациите пряко засягат производството, но косвено – и общест-
вените структури. Регулирането на обществените отношения, включително в 
областта на технологиите и иновациите, изисква съответни социални норми, 
по-специално приемане на определени закони и подготовка на международни 
договори. Техническият и технологичният напредък предварително трябва да 
се поставят в обществена рамка, която, без да ограничава изследванията, не 
допуска използването им против човека и природата.

Ролята на хората, които работят в областта на общественото познание, на 
общественото и държавното управление, виждам в няколко насоки: преван-
тивно регулиране на посочените процеси; определяне на условията за достъп 
до новите технологии и иновации; обсъждане на моралните и правните въпро-
си на технологичния свят; намиране на нови форми на обществена организа-
ция наред с класическите. Техническият напредък не е причина да подценяваме 
духовните и нравствените проблеми на развитието. 

Нашият диалог е необходим по отношение както на техническите, така и 
на социалните иновации. Затова предлагам заедно с нашите китайски партньо-
ри да обсъдим създаването на международен център за социални иновации в 
широкия смисъл на думата. Неговата задача би била да изследва промените в 
съществуващата организация на държавата и другите обществени организа-
ции в резултат на навлизането на новите технологии и новите форми на колек-
тивна комуникация и организация. Нека в диалог, който не заобикаля проти-
воречията и не изключва конкуренцията, да търсим тези решения. Така имаме 
шанс да постигнем хармония между човека и природата, между технологиите 
и хуманността, между индивида и обществото, между различните нации и ци-
вилизации.
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 Technological  
and Social innovaTionS*

Yanaki Stoilov

The developed world has already entered the age of information and new technol-
ogies. After the creation of the steam engine; the electricity and the internal combustion 
engine; the electronics – the fourth industrial revolution is begun. Today we are making 
our way into the time of robots – in industry, transport, services, even in some areas 
of art. It is rapidly advancing and changing our live. Artificial intelligence and human 
intervention in biological processes change the concepts related to the limits of human 
abilities. The combination of technique, biology and information leads to a synergy ef-
fect. This effect increases the chances of solving a number of difficult issues. 

The revolutionary changes in technology modify the forms of organization of pro-
duction and the entire social environment. Science enters production directly in the 
form of technology parks, innovative centers, and joint labs. After decades of interna-
tionalization of industry and finance, the same process is progressing even more rapidly 
in the field of science and innovation. Technological and personal exchange supports 
the creation of innovations, accelerate their spread and facilitate the access to them. 

Today, Shanghai – through this and other similar initiatives and practices – is be-
coming a scientific and innovative hub of global significance. The united efforts of the 
central and the local government, those of production structures and scientific organi-
zations ensure success and sustainability in China‘s technological and innovative devel-
opment. 

By the number of robots produced, by the number of students, including in en-
gineering university specialists, China has already occupied a leading position in the 
world. The initiative of the Chinese president and the Chinese government One belt, one 
road is ambitious enough to include as an element the partnership in the fields of inno-
vation and technology. International cooperation simultaneously increases the results 
achieved and helps them to be used by more countries. Nations and countries that play 
the most active role in science, innovation and technology will be at the forefront in the 
decades to come. 

* Speech delivered in the framework of Pujiang Innovation Forum in panel “The Belt and Road 
Innovation Road Construction Seminar. To Create “The Belt and Road” Innovation Community: 
Path and Policy on 24. 09. 2017.
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 ***
History, as well as our own experience, shows that new opportunities also create 

new problems. For example, nuclear fusion is a source of energy, but also a means of 
mass destruction. This is the dialectics of life. The medal always has two sides. Therefore, 
alongside the previously unknown development opportunities that new technologies 
provide, they also make us face nonexistent hazards to people and society. Thus, the 
threat from using of new technologies is also added to the detrimental environmen-
tal consequences of a profit-oriented industry, the danger of terror and other modern 
challenges. Some of them have incredibly increased the possibilities of feeding the pop-
ulation and raising the standard of living. But it is also clear that the quality of food gen-
erally goes away from their natural properties. As a result, world hunger is decreasing, 
but morbidity is increasing. Some of the new dangers have not been explored yet. But 
now it is not difficult to become aware of climate change, air and water pollution, soil 
desertification. The problem is that in market conditions, it is not only that more has to 
be produced, but it should be less costly as well. In this way, the side harmful effects of 
the new technologies and their products are usually depreciated or ignored. It is also not 
difficult to predict that the most perfect products of the human intellect may be out of 
control.

It is time to break up with modern illusions. It is true, for example, that renewable 
energy reduces the consumption of mineral resources. But it is not true that some of 
them are harmless because they are a source of new problems – for example, wind gen-
erators are creating electromagnetic fields that act negatively on people and birds that 
are nearby. 

The conclusion is that we must protect nature and ourselves. This requires preserv-
ing biodiversity – from bees to wild animals; to protect forests, mountains, rivers and 
seas. We must reconcile new technologies with the eternal needs of our planet and hu-
manity. We have to combine innovation and sustainable development. All this requires 
regulation of the use of technologies and innovations. 

***

Of course, engineers and representatives of the natural science are the ones most 
dependent on technical and technological progress. Technically, people have achieved 
a lot and the world has changed significantly in the recent centuries. But as a moral 
dimension and as a public values, the differences even with the previous millennia are 
not sensitive. Therefore, we need to establish correspondence between the technological 
side of progress and its social dimensions and consequences. Indeed, innovations affect 
production directly, but they also affect the public structures indirectly. Regulating pub-
lic relations, including in the field of technology and innovation, requires relevant social 
norms, in particular the adoption of certain laws and the preparation of international 
treaties. Technical and technological advancement must be placed in a public frame-
work which, without restricting research, prevents their use against man and nature. 
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The role of people working in the field of public knowledge, public and govern-
ment management is seen in several ways: the preventive regulation of these processes; 
defining the conditions for access to new technologies and innovations; discussing the 
moral and legal issues of the technological world; finding new forms of social organiza-
tion along with the classical one. Technical progress is not a reason to underestimate the 
problems related to spiritual and moral development. 

Our dialogue is needed both in terms of technical and social innovation. There-
fore, I propose, together with our Chinese partners, to discuss the establishment of an 
international center for social innovation in the broad sense of the word. Its task would 
be to explore changes in the existing organization of the state and other institutions as a 
result of the increasing of new technologies and new forms of collective communication 
and organization. 

Let us look for these solutions in a dialogue that does not avoid the controversy 
and does not exclude competition. So, we have a chance to solve many problems. So, 
we can achieve harmony between man and nature, between technology and humanity, 
between the individual and society, between different nations and civilizations.
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ИСТОРИЧЕСКАТА МАНИПУЛАЦИЯ  
С МАКЕДОНСКИЯ ВЪПРОС
(ДОКУМЕНТАЛНА ПОВЕСТ ЗА ДРАМАТА  
НА БАЛКАНСКИТЕ НАРОДИ)

любен петров

Любен Петров – доктор по фи-
лософия, старши научен сътруд-
ник ІІ степен. Работи в областта 
на международните отношения. 
Ав тор е на монографията „Нов“ 
ин тер национализъм – критичен 
ана лиз“ (1981), както и на реди-
ца публикации по проблемите на 
меж дународното работническо 
и на цио налноосвободително дви-
же  ние, на външната политика на 
България, на европейската и бал-
канската сигурност. Участвал е в 
колективни монографии на ЦСИ 
по проблеми на Балканите. Бил е 
зам.-министър на външните ра-
боти и посланик.

Македония отново е на мода. За кой ли пореден 
път? Но сега моделът, който тя демонстрира 

на европейския подиум, е различен. Може би защо-
то и дизайнерите са нови – американски и европей-
ски. Разбира се, не всички от публиката са възхитени. 
В самата Македония хората са на различни мнения. 
Една немалка част не го харесва, другата го одобря-
ва и се готви да го въведе във всекидневния си жи-
вот като по-удобен. Съседите, както винаги, са с раз-
лични вкусове. България, в лицето на своите народни 
представители, го приветства, при това единодушно. 
Гърция не го приема. Сърбия е раздвоена. Албания се 
мръщи. Турция засега мълчи. Америка е възхитена, 
ако се съди по изказвания та на нейните посланици в 
София и в Скопие. Вис ши служители в Европейския 
съюз са доволни и обещават да помагат за приемане-
то ѝ в семейството. Да не говорим за НАТО, където 
вече се подготвят да я посрещнат. Русия, видимо, не 
е доволна, но заявява, че не се намесва в чужди рабо-
ти. Аз, като българин, приветствам избрания от ма-
кедонската ни сестра нов модел, макар да ми се стру-
ва, че можеше да бъде и по-добър.

Как ще се развият по-нататък събитията, ни-
кой не може да каже. Познавачите на историята ще 
припомнят, че този разнобой в мнения, позиции и 
интереси не е нещо ново в тази държава, че негови-
те корени са в близкото и в по-далечното ù минало, 
че едно завръщане към корените може да помогне 
за разбирането на онова, което се случва днес.

Това ме насочи към книгата на д-р Теодора 
Тодорова Толева – „Външната политика на Дюла 
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Андраши и възникването на македонския въпрос”*. Заинтригува ме загла-
вието – какво общо има унгарският аристократ и външен министър на Ав-
стро-Унгарската империя с възникването на македонския въпрос? Имало 
ли е такъв въпрос? Кога и как е възникнал? Кой го е създал и защо? Не съм 
историк и се обърнах с тези въпроси към авторката в задочно интервю. По-
лучих следните отговори:

„Когато говорим за македонски въпрос, имаме предвид съперничеството, 
възникнало между територия та, определена като Македония, и България, 
Сърбия, Гърция и Турция, и борбата на местното население за освобожде-
ние от османско владичество и за присъединяване към своите сънародни-
ци. Важно е да подчертаем, че това съперничество възниква не по-рано от 
1900 г. Преди тази дата борбата се води, от една страна, за обединението 
на българите от новосъздаденото Княжество България с полуавтономната 
османска провинция Източна Румелия. На практика това означава обща 
борба на един и същ народ. В нея масово участват българите в Македония. 
Но същото не може да се каже за другите местни етноси. Не съществуват 
местни движения за обединение със Сърбия или с Гърция нито преди, нито 
след 1900 г. Извън Македония обаче се води борба, която цели нейното при-
съединяване към тези държави. В действителност по онова време не се го-
вори за македонски, а за български въпрос, а това се разбира от борбата на 
народа от двете страни на македонската граница за присъединяване към 
независимата българска държава.

След 1900 г. към съперничеството се присъединяват и власите като реак-
ция срещу агресивните опити за елинизиране на Македония от страна на Гър-
ция. Малко по-късно, но много активно, се намесват и албанците с помощта 
на дълги и добре планирани действия от страна на Австро-Унгария и Англия 
в желанието им да спомогнат за ускоряване на процесите на албанското въз-
раждане.

Но в дипломатическите среди и в европейската преса продължава да се 
говори за български въпрос. Промяната в терминология та (възприемането на 
понятието „македонски въпрос”) настъпва по-късно във връзка с Балканските 
войни от 1912–1913 г. Това се дължи главно на сръбската пропаганда, която 

*  Дюла Андраши (1823–1990) – унгарски държавен и политически деец, дипломат. Участник 
в революция та 1848–1949 в Унгария (сражавал се е против австрийските войски), през 
1849 г. – посланик на унгарското национално правителство в Турция. След поражението 
на революция та емигрира във Франция, а през 1851 г. е осъден задочно на смърт от 
австрийците и символично обесен. След амнистия (1857 г.) се завръща в Унгария, а през 
1861 г. е избран в Държавното събрание. Участва в подготовката на австро-унгарското 
споразумение – 1867 г., което е довело до преобразуването на монархия та на Хабс бургите 
в „дуалистична” Австро-Унгарска монархия. През 1867–1871 г. е министър-председател и 
министър на отбраната на Унгария, през 1871–1879 – министър на външните работи на 
Австро-Унгария. (Дипломатический словарь. Т. I, М., 1984, с. 80.) 
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осъзнава, че не може да постигне пряко унищожаване на българското самосъз-
нание на населението и решава да го дестабилизира по други пътища и да на-
сади несъществуващи етнически и национални идеи, свързани с Македония на 
Александър Велики и с отделни местни етноси.

В тази част на Балканския полуостров враждите не обхващат само бал-
канските народи. На практика всички европейски сили от втората половина 
на ХIХ век участват в борбите за това парче земя в центъра на Балканския 
полуостров, опитват се да манипулират местните правителства и разпал-
ват вражди между народите от района.

С течение на времето по политически причини българският въпрос се 
превръща в македонски въпрос. Тази малка промяна в терминология та цели 
да прикрие борбата на българския народ от тези земи за присъединяване към 
младата българска държава на фона на многобройни конфликти между всички 
балкански фактори за завладяване на Македония. Нещо повече, промяната се 
опитва да наложи македонското национално съзнание (което в действител-
ност възниква след Втората световна война) над българското самосъзнание, 
което е основен стимул на участниците в конфликтите от края на ХIХ и на-
чалото на ХХ век. 

Обикновено за началото на македонския въпрос (както вече казахме, бъл-
гарски) се счита Берлинският договор от 1878 г. Това не е погрешно, защото 
с него се извършва важна промяна в статуквото на Балканите, а на балкан-
ските народи се налага воля та на Великите сили. С това започва и борбата 
против решения та му. 

Изработените в Берлин решения през лятото на 1878 г. не са резултат от 
небрежна или безотговорна работа. Напротив, Берлинският договор отразява 
много ясно интереси, амбиции и важни и трайни позиции с преплетени и ста-
ри корени, като в същото време гарантира средства за тяхната безусловна 
защита.”1

Това е позиция, базирана на архивни документи, изложена обективно и 
прецизно. У автора тя е кристализирала в процеса на осмислянето на про-
блема и е публикувана през 2002 г. Тя звучи така, като че ли македонският 
въпрос е възникнал в наши дни и е предмет на остри дискусии от различни 
аспекти. Империите, които го създадоха, отдавна са изчезнали. Защо маке-
донският въпрос не е изчезнал заедно с тях? Това е главният въпрос, чийто 
отговор ме интересуваше и ще продължа да го търся по-нататък с помощта 
на автора. Защото се убедих, че д-р Толева е надежден екскурзовод из архи-
вите. Не само от книгата ѝ по македонския въпрос, но и от изследвания та за 
арменския геноцид и по албанския въпрос. Впечатли ме неустоимото ѝ жела-
ние да се доближи до историческата истина, когато тази истина се сблъсква 
с утвърдена „официална версия”, да докаже нейната правдивост най-напред 
на самата себе си, а след това да я защити с архивни документи, каквото и да 
ѝ струва това.
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Ще разкажа малко повече за д-р Теодора Тодорова Толева**. Защото тя го 
заслужава.

През 1999 г. Теодора Толева за първи път влиза във Виенския имперски 
кралски архив във връзка със своя та работа по македонския въпрос. Тук по-
пада на купища архивни документи за предистория та на интересуващия я 
въпрос. Особено ценни като архивни находки са протоколите от двете тайни 
конференции, проведени във Виена през 1872 и 1875 г. под председателството 
на император Франц Йозеф I. На тях присъстват Андраши – министър на 
външните работи, и най-доверените на двореца министри и генерали. Про-
токолът е уникален документ, който онагледява новата външнополитическа 
ориентация по отношение на конкретните ѝ параметри – съюзници, зони на 
действие и ръководни принципи на външната политика. Документът разкри-
ва тайните мисли, стратегии и цели на управляващото ядро. 

Протоколът от тайната конференция, проведена на 17–19 февруари 
1872 г., съдържа информация за Източния въпрос. В него се разкриват 
плановете на Виена за Балканите. Те предполагат изваждане на македонския 
въпрос на политическата сцена – неговия генезис, характер и особености, 
неговата международна рамка и „предопределеност”, всичко, което 
предизвиква появата и същността му, а те едва ли биха могли да бъдат 
различни от това, което са. От една страна, македонският въпрос се 
развива като част от външнополитическата стратегия на Австро-Унгария, 
от нейната експанзия на Балканите до Солун в търсене на излаз към 
Егейско и Средиземно море. От друга страна, той е израз на съпротивата на 
балканските народи срещу тази австро-унгарска политика и срещу нейните 
съюзници в лицето на Дизраели, Бисмарк и Турция.

** Родена е в София през 1968 г. 1987 – завършва със златен медал Френската езикова гимназия 
в София; паралелно завършва и пълния курс по английски език на Алианса за чужди 
езици. 1988–1989 – живее в Германия, изучава немски език. 1990–1995 – завършва Аме-
ри канския университет в България със степен „бакалавър”, специалност „Балканистика”. 
1995 – заминава за Испания, става испански гражданин; изучава испански; следва тео-
ло гия; завършва двегодишен докторски курс по история в автономен университет в 
Барселона. 1999 – влиза във Виенския имперски архив; представя я проф. дин Милчо 
Лалков. 2000–2003 – живее в Париж; следва теология; работи във Френския държавен ар-
хив. 2004 – установява се в Испания, често пътува до Виена, работи във Виенския архив. 
Науч  ни трудове: – „Външната политика на Дюла Андраши и възникването на македонския 
въпрос” (2002), издадена на испански, български и немски;  „Геноцид и съдба на арменския 
на род” (2006), издадена на испански, български, немски и арменски; „Влиянието на Австро-
Унгария за създаването на албанската нация” (2008), издадена на испански, български, немски, 
сръб ски, представена във Виена на 6.V.2014 г. и в София на 25.ІХ.2014 г. от Историческия факул-
тет на СУ, Държавната агенция „Архиви” и издателство „Сиела”, подготвя се на руски, гръцки 
и албански.  Последната ѝ, незавършена работа е за роля та на испанската емиграция във 
външната политика на Австро-Унгарската империя след войната за испанския престол.
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На базата на богатия архивен материал Теодора Толева проследява раз-
витието на македонския въпрос, подготвя своя та дисертация за магистър и я 
защитава през 2002 г. в Свободния университет в Барселона.

Още в този неин ранен научен труд се открояват черти на истински изсле-
довател, което не убягва от вниманието на специалисти и историци. Някои от 
тях отбелязват, че тя е измежду първите, които въвеждат в научен оборот неиз-
вестни или малко известни архивни свидетелства от тайната дипломация мно-
го преди да бъдат разкрити чрез клаузите на международните договори (акад. 
Георги Марков). Френската специалистка по история на културата Арлет Фарж 
изтъква, че Теодора Толева притежава в голяма степен онова, което се нарича 
„gout de l’archive” (усет за архив). Откриването на нов, неизползван документа-
лен материал не идва от само себе си или по случайност, а само след дългого-
дишно ровене из праха на архивохранилищата (доц. д-р Върбан Тодоров).

В предговора към монография та на д-р Толева акад. Георги Марков подчер-
тава и друго много ценно нейно качество: „Авторката съумява да обрисува пси-
хологическия портрет на човека граф Андраши до най-тънките подробности, 
които отразяват пряко неговата дейност като външен министър. Ней ният 
принос в историческата психография е пионерен с оглед на обстоятелството, 
че този междудисциплинарен жанр не е развит в България.”2 Тази оценка е клю-
чова за авторката и за нейното изследване и трябва да се „дешифрира”. 

Като министър на външните работи граф Андраши играе решаваща роля 
за ориентация та на международната политика на империя та. Това произтича 
от особеностите на австро-унгарската държавна система. Но то е свързано и с 
неговите идеи, принципи, лични качества и умения. Измежду всички участни-
ци в тайните конференции той изпъква със своя та добре дефинирана външно-
политическа програма, със собствени идеи, лични качества и със своите психи-
чески и умствени нагласи.

Според авторката водещият принцип на Андраши е русофобия та. Самият 
той неведнъж подчертава, че ако има някаква специална мисия, тя е да осъ-
ществява антируска политика с крайна цел – да изтласка отвсякъде и завинаги 
Русия от Балканите и да прекрати нейното влияние върху народите в региона. 
Вторият принцип е антиславизмът. Славянските народи на Балканите, по си-
лата на историческата си съдба, имат повече или по-малко близко родство с 
Русия и затова в различна степен през различни периоди я смя тат за свой прия-
тел и естествен съюзник. Това обстоятелство е достатъчно, за да се сдобият в 
лицето на Андраши с влиятелен, последователен и непреклонен противник.

Личните качества на Андраши – способността му да печели симпатиите 
на хора, към чието добро разположение се стреми, умението му да прикрива 
истинските си чувства и намерения, като същевременно показва искреност и 
внушава доверие, му позволяват да убеди императора в стойността на програ-
мата, на нейната същност и основни насоки, т.е. в необходимостта от водене на 
антируска и антиславянска политика.
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В този контекст искам да отбележа като едно от достойнствата на изслед-
ването, че авторката се придържа към коректния, уважителен език, не прибягва 
до епитетна лексика, до обиди, дори и при най-нелицеприятни изяви на графа и 
на други важни персони в нейния разказ. Не от страх, а поради изисквания та на 
научната етика. Тя подхожда по друг начин – използва разобличителната сила на 
самите документи. В тях се говори за задкулисни игри, планове, замисли, наме-
рения, действия, в които недвусмислено прозират коварство, подлост, двуличие, 
манипулации, предателство, цинизъм и други подобни. И предоставя на чита-
теля сам да произнесе своя та присъда – как да нарече например съобщението, 
което Андраши изпраща на турците: че Русия ще нападне през Дунава, а не през 
Галиция? Или обяснението на австрийския император пред негови висши воен-
ни, че между Виена и Санкт Петербург отдавна има тайни споразумения, които 
уреждат позициите и поведението на двете държави по някои определени източ-
ни въпроси, но „това по никой начин не ни прави съюзници на Русия.” А става 
дума за Съюза на тримата императори! И д-р Толева се пита: „Дали Александър II 
винаги се е самозалъгвал, или Франц Йосиф много се е променил? Дали винаги е ма-
мил така „руския си приятел”, или с времето е бил повлиян от заобикалящите го 
съветници?”3 Тя има своя отговор и той гласи: „Императорът и висшите руски 
дипломати се придържат изключително стриктно към принципите, на които 
се основава Тройният съюз, и ги защитават. Верността към тези принципи за 
тях е над собствените интереси.”4

Погледнато от друга страна, авторката ни представя на широко пано евро-
пейската дипломация от онова време. Това е дипломация, която е направлявала 
хода на събития та в интерес на двете империи, стремейки се да отстрани третата 
от пътя им към Балканите („Балкански полуостров без Русия”) при абсолютно 
незачитане на хората от този регион, често изоставяни от тях на пълно изтреб-
ление, на геноцид. Тази дипломация е оставила дълбоки следи на континента и 
особено в историческото развитие на балканските народи, които не са изчезнали 
и днес.

Кога, как и защо?

В развоя на поредната Източна криза важно място заемат драматични-
те събития в средата на 70-те години на ХIХ в. Ще припомня по-важните. 
През лятото на 1875 г. избухва въстание в Босна и Херцеговина, което слага 
началото на кризата. Черна гора, Сърбия, Хърватия, Словения подпомагат 
въстаниците. Априлското въстание задълбочава кризата необратимо. През 
юли 1876 г. Сърбия и Черна гора обявяват война на Турция. Въстаническото 
движение на Балканите раздвижва европейските сили.

От тези събития, подчертава авторката, обективно възниква македонски-
ят въпрос. В хода на анализа стават ясни причините и факторите, довели до 
появата и развитието му, как точно се появява той, както и че неговото въз-
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никване е можело да се избегне на няколко пъти. Възможно е било поне да се 
попречи той да се разрази така драматично и с толкова кръвопролития. 

В документалното повествование на Толева по тези проблеми важно 
място е отделено на роля та на Русия в събития та. Руската политика е във вся-
ко едно от тях. И държа да подчертая, че тя е представена с вещина и научна 
добросъвестност, не е лишена от критичност и емоционалност. За авторката 
руската политика на Балканите през този период не просто се отличава от 
балканската политика на Австро-Унгария и Англия, а е техен антипод. Това 
е политика за възстановяване на държавността на балканските народи, тя е 
подкрепа на борбите за национално освобождение на славянските и право-
славните народи и защита на техните интереси на международната сцена. Ще 
подчертая още нещо: Русия се е стремила към създаване на големи и силни 
славянски държави (България, Сърбия), а Австро-Унгария и Англия – на мал-
ки държави, не в техните етнически граници, без самостоятелна политика и с 
фиктивен суверенитет. 

Това е едната страна на руската политика. Авторката показва и другата 
– политиката на компромиси и отстъпки, много от тях принудителни, други 
неоправдани, погрешни, чиято цена е дори собственото унижение на Русия 
като велика държава. 

Но и за едните, и за другите действия обяснението е постоянната и чис-
тосърдечна тревога за православните народи, на които се опитва да помог-
не. Другото обяснение е слабостта на руската държава след Кримската война, 
нейната изолираност от Европа и опасения та ѝ да не се повтори Крим ският 
сценарий – да се изправи сама срещу Франция, Англия и Турция. След Париж-
кия мир от 1856 г. руската дипломация се придържа строго към два основни 
принципа: първо, при решаването на Източния въпрос Русия да действа общо 
с т.нар. сили гарантки; второ, да пази съюза си с Германия и Австро-Унгария 
(Съюза на тримата императори), като търси разбирателство по балканските 
въпроси с Австро-Унгария.

Въз основа на това Толева твърди, че проблемът за Македония би могло 
да не възниква, ако Русия имаше възможност сама да се бори срещу Англия, 
Австро-Унгария и техните съюзници или ако имаше свои верни приятели, из-
питани в миналото. И още. Ако Съюзът на тримата императори действително 
работеше, балканските народи не биха преживели драмата на македонския 
въпрос. Но Андраши саботира систематично работата на Съюза.

Така стигаме до другия решаващ фактор, свързан с македонския въпрос 
– съгласуваната политика на Австро-Унгария и Англия. Толева открива в ли-
цето на Андраши и Дизраели двамата главни виновници за конфликтите на 
Балканите. От архивните документи разбира, че и македонският въпрос е пряк 
резултат от тайните дипломатически споразумения между Виена и Лондон. До 
тях се достига след продължителна и прецизна работа, в основата на която са 
залегнали идеите, замислите и плановете на двамата главни виновници. По 
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мисловна нагласа и насока на практическа дейност те изглеждат като братя 
близнаци. Какво ги сродява?

Преди всичко – русофобия та, антиславизмът, туркофилството, експан зия та 
на Балканите, твърдата съпротива срещу създаването на голяма българска дър-
жава на Балканите и в близост до Проливите, пренебрежителното отношение 
към народите на Балканите, ревизирането на Санстефанския договор на Берлин-
ския конгрес.

Има и още една причина за възникването и развитието на македонския 
въпрос, от която произлиза, според д-р Толева, неговият особен динамизъм. 
Това е решимостта на балканските народи да жертват живота си за своя та сво-
бода и национална независимост. Вълната от въстания и жестокото им кърваво 
потушаване показват, че страхът у тези народи е преодолян и това е техният 
отговор на експанзионистките програми, които европейските правителства 
тайно чертаят. Голямата дипломация не е подготвена за такъв отговор. В резул-
тат на съпротивата и твърдостта на балканските народи срещу желания та на 
Великите сили, свикнали да постигат на всяка цена каквото искат, се заражда 
македонският въпрос. 

Предмет на цялото изследване на авторката е проследяването на перипе-
тиите в развитието на македонския въпрос под влиянието на този фактор. Цен-
трално място тя отделя на събития та около Цариградската конференция и Бер-
линския конгрес, където македонският въпрос е подложен на широко обсъждане 
и на решения с исторически последствия за отношения та между балканските 
държави, за тяхната съдба.

Интересна е констатация та на д-р Толева, че след касапницата и 
кръвопролития та по време на въстания та настъпва желаното „спокойствие”, на 
което се разчита за запазване на предишното положение. Висшата дипломация 
във Виена и в Лондон си отдъхва облекчено. И тогава провокация та идва оттам, 
откъдето Дизраели и Андраши най-малко я очакват. От българските земи. От 
Априлското въстание. На балканската сцена се появява 

българският въпрос.

Малко известен е фактът, че първите, които нарушават заговора на мълча-
нието по въпроса за геноцида на турските власти над българското население, са 
студентите от Робърт колеж. Това не е случайно. Ще цитирам по-подробно слу-
чая от книгата, защото той засяга важен дипломатически аспект на проблема.

„(...) Сред организаторите на въстанието и сред загиналите в него 
има възпитаници на този колеж, като например Тодор Каблешков. Те 
изпращат информация на английския посланик в Цариград Елиът, но той 
веднага я отхвърля като недостоверна. Тогава студентите, подкрепяни 
от преподавателите си и от ръководството на колежа, се обръщат към 
група международни журналисти в Цариград и дори към Американското 
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посолство там. Към тяхната първоначална инициатива се добавят и 
свидетелски показания на американски мисионери в Османската империя. 
На 16 юни 1876 г. копие от информация та до английския посланик е връчено 
и на Едвин Пиърс, кореспондент на „Дейли нюз” в Цариград, който още 
същия ден изпраща статия до своя вестник и в нея разказва за бруталното 
унищожение на 35 български села и за избиването на всичките им жители 
от османските власти. На 23 юни статия та е публикувана в „Дейли 
нюз”. Друг журналист, живеещ в Цариград, кореспондент на „Таймс”, също 
изпраща статия до своя вестник, но редакторите я спират.

Статия та на Пиърс привлича вниманието на английското общество и 
предизвиква дебати в Парламента. Дизраели се държи с такова пренебрежение и 
ирония, че провокира протести от страна на Либералната и на Консерватив-
ната партия. Но той просто изразява правителствената позиция по въпроса. 
Затова главният редактор на „Дейли нюз” иска незабавно обяснение от автора 
на статия та. В отговор на това журналистът пише нова статия, в която 
назовава имената на 60 изгорели села и говори за повече от 12 000 жертви.

По време на дебатите в Парламента Дизраели категорично отхвърля и 
тази информация, като обвинява автора, че безотговорно пише измислици. 
Докато правителството на Дизраели изчаква неприятните събития да за-
тихнат сами, „Дейли нюз” изпраща на мястото на трагедия та своя корес-
пондент Дженюариъс Макгахан, за да провери на място достоверността на 
фактите, публикувани от Пиърс.

На 25 юли 1876 г. Макгахан пристига в България. (...) Започва своето проуч-
ва не, написва 10 статии, които изпраща на своя вестник. Те са публикувани и 
предизвикват огромен интерес. (...) Организират се протестни митинги из ця-
лата страна, създават се мрежи с отговорници за всички градове и села. 

Британското правителство се вижда принудено да назначи комисия за 
разследване на действия та на турските власти срещу българското населе-
ние. Но началник на комисия та е Беринг, убеден туркофил. Посланикът Елиът 
също е туркофил. Това означава, че работата на комисия та има изключител-
но формален характер.

Тогава дипломатите от американското посолство в Цариград по 
собствена инициатива, без указания от Държавния департамент на САЩ 
и без знанието му, предприемат паралелно разследване с извършваното от 
комисия та на Беринг. Скайлер, изпълняващ едновременно функциите на 
консул и на секретар, се заема със случая. Макгахан се присъединява към 
Скайлер. Малко по-късно към тях се присъединяват кореспондентът на 
„Кьолнише цайтунг” Карл Шнайдер и помощник-секретарят на Руското 
посолство в Цариград княз Алексей Церетели. Американските мисионери 
вече се страхуват от започналата акция и правят официални постъпки 
срещу нея пред турското правителство. Високата порта им изказва бла-
годарност. Правителствата на Англия и Турция оказват силен натиск, но 
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анкетната комисия не обръща внимание на заплахите. На 10 август тя 
изработва доклад, който се публикува предварително и със съкращения на 
29 август в „Дейли нюз”, преди да бъде получен от американското външно 
министерство, което изразява неодобрение.

Публикуването на доклада на Скайлер бележи нов етап в развитието 
на българския въпрос, понеже негов автор е дипломат от САЩ, Велика сила, 
която пряко няма интереси, свързани с Източната криза. Той има силата на 
политически доклад по международен дипломатически въпрос. Късната ре-
акция на Вашингтон срещу своите собствени представители вече не може 
да промени нито отношението на английското общество към българския въ-
прос, нито „санкционирания” статут на проблема. Той вече се е превърнал в 
политически проблем от международна величина. Последицата от това е, че 
нито съществуването на българската нация, нито нейното териториално 
единство, нито правото ѝ на независим политически живот могат да бъ-
дат поставяни под съмнение от страна на антиславянските и антируските 
сили. От този момент те се стремят само да ограничат българския народ и 
да го разпокъсат. За да постигнат тази своя нова цел, използват главно сред-
ствата на тайната дипломация, като се стремят да избягват конфликти 
с общественото мнение в собствените си страни. Намерения та на антибъл-
гарските сили, от една страна, а, от друга, борбата на българския народ сре-
щу наложените му дипломатически решения се превръщат в продължение на 
проблема, който по-късно ще бъде наречен македонски въпрос. Принципът на 
тайната дипломация като основна форма на действие на Великите сили се 
налага и определя следващите инициативи и събития.”5 

Тук е уместна една скоба. Галина Златарева, автор на „Медальонът”, ис-
торически роман за Георги Бенковски, подсказва интересна идея. Според нея 
гражданското общество в съвременна демократична Европа възниква тък-
мо при защитата на избиваните след Априлското въстание българи. Тогава 
се случват първите стъписали правителствата масови акции на осъзналото 
се „гражданско общество”– толкова любим термин на съвременните поли-
тици. Това е българският, с кръвта ни заплатен принос (без да е търсен като 
наша цел) към осъзнаване собствената сила на народите и представителите 
на тяхната интелигенция – водещи писатели, журналисти и др., които не са 
били представени в преките политически управления на отделните държави. 
Масовите акции в защита на българите, огромните митинги, подписки и бла-
готворителни събирания на помощи се превръщат в стимул за все по-увере-
ното развитие тъкмо от този момент нататък на тази страна на европейската 
демокрация. Начал ният тласък за нея е произлязъл от самоубийственото ни 
въстание (ръководено от Георги Бенковски) и от зверското му потушаване... 
От този момент нататък тези правителства никога вече не са могли да се вър-
нат към предишното си безогледно следване на политически и икономически 
интереси, без да зачитат общественото мнение”6.
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На Цариградската конференция (декември 1876 г.) 

най-важният, глав ният проблем е автономия та на България. И именно около 
него се разгръщат най-ожесточени спорове между Русия и Англия, съответ-
но Австро-Унгария. И двете страни са съгласни с автономия та на България. 
Проблемът е в определянето на границите. Целта на Лондон, подкрепян от 
Виена, е да намали до минимум тези граници. Достига се до любопитен ком-
промис – България да бъде разделена на две части по оста „север–юг”(верти-
кално), Източна България с главен град Велико Търново и Западна България 
със столица София.

Д-р Толева отбелязва следните важни договорености. Първо, приетите 
очертания бележат „етническите” граници на българската нация. След Сул-
танския указ за независима българска църква това е второто международно 
признание на териториалните граници на българската нация. Така тези гра-
ници надхвърлят очертаните в договора от Сан Стефано. Те са признати от 
всички Велики сили. Нито по време на обсъждането на проекта, нито в окон-
чателните официални споразумения от конференция та се споменава за съ-
ществуването на македонска нация, националност или етнически елемент. По 
време на конференция та пристигат многобройни писма и петиции от граж-
дани и социални групи, изразяващи настойчиви искания за автономия. Но 
те не са за автономия на Македония, а на българския народ. Второ. Под въз-
действието на англо-австрийския натиск Конференция та одобрява админи-
стративното „разделяне” на две части на българската нация. То не отговаря на 
националния принцип, а легитимира идея та за ограничаване на българската 
нация. Цели десетилетия българите се борят срещу него. За тях това е смисъ-
лът на македонския въпрос, наречен първоначално в дипломатическата корес-
понденция между Великите сили „български въпрос”. Конференция та пред-
вижда и териториално разширение на Сърбия и Черна гора, но не в посока на 
Македония, която е населена с българи. Вероятно, отбелязва д-р Толева, ако 
споразумения та от Конференция та бяха изпълнени, македонският въпрос не 
би възникнал. Тя използва в тоя контекст и аргументите на английския исто-
рик А. Дж. П. Тейлър: „Териториите, откъснати от България на Берлинския 
конгрес, са наречени „Македония” само по административни съображения. Те 
нямат собствени национални характеристики, макар че ги развиват през 
следващите петдесет години. Сега съществува македонска националност. Но 
от историческа гледна точка македонците са българи, върнати под турско 
робство през 1878 г.”7

Турското правителство с един удар обезсилва постигнатите от Кон фе рен-
ция та резултати. В деня, определен за подписването на проекта, то предста-
вя новата конституция на империя та и обявява предлагания от европейските 
държави план за реформи за ненужен. С това се слага край на Цариградската 
конференция.
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Берлинският конгрес (13 юни–13 юли 1878 г.)

се занимава преди всичко с България. В Санстефанския договор на България 
са посветени 6 клаузи, а в Берлинския – цели 22 текста. Първият обсъден 
въпрос там е териториалният обхват на възстановената българска държава. 
Границите са били решени на тайни преговори с представителите на Русия, 
Англия и Австро-Унгария. Санстефанска България – тази подгизнала от кръв 
земя – е подложена на разграбване от съседите. Раздават я „победители”, 
които не са пролели и капка кръв. За България остава парчето между Дунав 
и Стара планина. 

Д-р Толева не пропуска обаче да отбележи, че именно по време на Бер-
линския конгрес излизат на бял свят, стават официални и придобиват меж-
дународна давност англо-австрийските решения за Русия и следователно за 
балканските народи. Именно в този момент на политическата сцена възник-
ва българският въпрос. С течение на времето и вследствие на дипломатиче-
ски ходове с вече известни цели и намерения българският въпрос еволюира 
и се превръща в македонски въпрос. Това развитие също не е изненадващо 
за европейските сили. Те внимателно и подробно са го планирали и ръко-
водили.

Ще цитирам обобщените от д-р Толева последици от Берлинския договор. 
„(...) Османската империя е възстановена и съществуването ѝ е гарантирано. 
Русия е унижена, с нея се отнасят така, сякаш не е спечелила войната. Бъл-
гария е разделена на пет части, една трета от територия та и населението 
ѝ е наречено Източна Румелия, а българският език, говорен там – източнору-
мелийски. Македония е изцяло върната на Османската империя без гаранция, 
че неясните обещания за реформи ще бъдат изпълнени. Части от българските 
земи са отстъпени на съседните държави. Австрийските позиции в Адриа-
тическо море са укрепени и гарантирани, с възможности за бъдещи разшире-
ния на сферите на икономическо и политическо влияние. Източният въпрос е 
решен според желания та на англо-австрийската коалиция с антируски и ан-
тиславянски характер.”8

А защо Южна България е наречена „Източна Румелия”? По английско 
настояване. Чрез това географско наименование се цели да бъде обезличен 
българският национален елемент и се подчертават турските права над област-
та. Тук трябва да се припомни, че именно в Южна България, изкуствено наре-
чена Източна Румелия, се развива кървавата драма от 1876 г., която разтърсва 
европейското обществено мнение и предизвиква Руско-турската война. 

Изкушавам се да цитирам още една оценка на д-р Толева за отношението 
на западните сили към Русия на конгреса. „(...) Европейските сили използват 
към Русия средства, различни от тези, които използват помежду си. Русия 
винаги е била „чужденец” в европейското семейство, приета по необходимост 
и невъзможност да бъде изгонена. Но Великите сили се стремят да ѝ наложат 



90 бр. 5/6 – год. XX

Международна политика

„дисциплина”, както и на българския народ. Това се случва съвсем открито и 
тържествено по време на Берлинския конгрес.”9 Познато, нали? Само тогава 
ли? А днес?

След Берлинския конгрес – накъде?

Отговор на този въпрос дава цитираният от Толева английски историк 
Тейлър: „Македония и Босна, двата големи успеха на конгреса, съдържат семе-
ната на бъдещи бедствия. Македонският въпрос става натрапчива мисъл на 
европейската дипломация за едно цяло поколение и причинява Балканската 
война от 1912 г. Босна става причина за кризата от 1908 г., а след това избух-
ва Първата световна война от 1914.”10 

Този коментар не се нуждае от оценка, тя е дадена от история та. Толе-
ва се заема обаче с бедствия та, които настъпват непосредствено след края на 
конгреса от посетите от него семена. Андраши пристъпва към реализация на 
стратегическата си цел – окупация на Босна и завладяване на Македония и на 
Егейско море през Солун. Но в тази част на Балканите се създава непредвидена 
и неочаквана ситуация както за Андраши, така и за Дизраели – силната съпро-
тива на християнското и мюсюлманското население в Босна, на българите, ос-
танали под султанска власт в Източна Румелия, и на българите в Княжеството. 

В Босна населението се вдига на въоръжена борба против новия окупа-
тор. Турция застава на страната на въстаниците. Австро-Унгария е възмутена. 
Другите нейни съюзници – Дизраели и Бисмарк, се въздържат от подкрепа. 
Андраши не може сам да воюва срещу Турция. Във Виена и в Будапеща за-
почва остра правителствена криза по повод окупация та на Босна. По същото 
време вълнения та в България прерастват във въоръжена борба. 

Толева анализира в подробности противоречивите интереси и позиции 
на участниците в създалата се сложна ситуация. Принуден от обстоятелствата, 
Андраши отива на пряко споразумение с Турция. По този повод Толева отбе-
лязва: 

„Прякото споразумение с Турция поставя началото на една взаимна из-
мама между хитрия австрийски кариерист, който би загубил всичко, ако сега 
не успее, и един ловък ориенталски интригант, самотен и изолиран от присъ-
дата на Великите сили. За момента надделява „ориенталската школа.”11 И 
по-нататък проследява ходовете на двамата в дипломатическия пазарлък.

Една от причините да се стигне до споразумение са разрастващите се въл-
нения на българите в Източна Румелия. Андраши е непреклонен по българ-
ския въпрос. Инициативите му са насочени към бързо, пълно и окончателно 
връщане на Вардарска Македония в пределите на Османската империя. Спо-
ред него това е единственият начин да се предотврати присъединяването на 
въстаналите земи към Княжество България и образуването на нова държавна 
структура със славянски, т.е. български, характер в района. Това е кошмарът 
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за него и за Дизраели, който ги тласка към намерението да окупират тези бъл-
гарски земи. 

Важно е да се отбележи фактът, че въпреки дипломатическите маневри 
на Андраши и Дизраели да отклонят общественото внимание от българския 
въпрос и да наложат босненския въпрос като международен проблем, именно 
българският въпрос привлича международното внимание.

В книгата подробно са изложени събития та, свързани с противопоставяне-
то на българското население в Източна Румелия на решения та на конгреса 
за раз делянето. Протестите започват с изпращането на народни петиции от 
много градове и села, на делегации до княз Дондуков, до дипломатическите 
мисии на Великите сили в Цариград и Солун, на писма до известни личности 
в Европа и т.н., с искания за включване в пределите на свободна България. 
Кампания та обхваща и българите от Княжеството.

С тази първа национална и международна проява се слага началото на 
„Македонско движение”. Успоредно с него се развива и въоръжено движение в 
Източна Румелия като форма на самозащита и съпротива срещу решения та на 
Конгреса. Бързо се разраства четническото движение. В него активно и масово 
се включват и чети от Княжеството. Някои събития от този период са важни и 
като зародиш на по-късни явления във взаимоотношения та между България 
и Македония. Толева ги посочва ясно и точно.

Първо. Масовите турски репресии срещу българите в южната част на Маке-
дония предизвикват бягство на една част от тях към Княжеството. Това са пър-
вите преселвания, които ще бъдат последвани от масовата емиграция след Бал-
канските войни. Други българи поемат презокеанския път на емиграция та. Това 
са основателите на днешните македонски дружества в САЩ и в Канада. Трети се 
оттеглят в планините, присъединяват се към действащите чети и създават нови. 

Второ. Въоръженото движение никога не е прекъсвало. То съществува 
от векове като начин на самозащита на населението от турските зверства и 
безчинства. По своите цели, дейност, участници и вътрешно взаимодействие 
то представлява борба на един народ срещу чуждия му поробител. Нов фак-
тор сега е съществуването на Княжество България, което става опора, стимул, 
притегателен център и цел на борбата в продължение на години и след Съеди-
нението между Северна и Южна България.

При описанието на Кресненско-Разложкото въстание този въпрос отново 
се връща и доказва, че това е въстание на българи, не на македонци. Най-ав-
торитетните ръководни дейци на въстанието са българи. Охридският епископ 
Натанаил Охридски е основна фигура сред тях. Той е съратник на Раковски и 
Левски. Те смя тат, че основното средство за постигане на целите на въстанието 
е връзката и координация та с българите от Княжеството и Южна България. И 
работят за това.

Толева е наясно с края на борбата – въстанието е потушено, големите мо-
зъци на Запад постигат целта си. С тяхното съдействие и бездействие турците 
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продължават физическото изтребление на българите. Но бунтовният потен-
циал не е изчерпан. Голяма част от оцелелите участници във въстанието след 
това участват в Македонската революционна организация, чиито ръководен 
орган ще стане Македонският комитет, основан през 1893 г. в Солун. Наред е 
ново кърваво продължение на македонския въпрос.

Албанският въпрос

В края на книгата си д-р Толева отбелязва появата и на албанския въпрос, 
който все повече привлича вниманието на Великите сили като допълнителен 
фактор за Източния въпрос. Андраши е един от първите, които оценяват по-
тенциалната значимост на този фактор за австрийската политика на Балкани-
те и специално срещу българския етнически елемент в Македония. Като умен 
и прозорлив политик той разбира, че в създалата се ситуация Австро-Унгария 
няма възможност да анексира Албания. Няма да ѝ го позволят другите Вели-
ки сили. Затова Толева посочва, че той се ориентира към подмолна дейност 
„отвътре”, за да смаже българския етнически елемент. За тази нова стратегия 
Андраши предприема действия в няколко направления. 

Едното е вече използваното „преориентиране” на хиляди хора, изпрате-
ни в българска Македония от своите отдавнашни земи в Босна и Херцегови-
на. Андраши ще се опита да направи същото и с „новопоявилия се” албански 
етнос. По неговия замисъл той ще се превърне в смъртен потенциал срещу 
македонския въпрос, когато балканските народи, разорени, избити, отчаяни, 
морално съкрушени, бъдат тласнати един срещу друг в спор за земи, към кои-
то всъщност се стремят Великите сили.

Д-р Толева посочва и друго важно направление на новата стратегия. Тя 
цитира интересната телеграма на Андраши от 26 април 1878 г. до посланика в 
Рим, в която се казва, че империя та няма нито желание, нито пари да анексира 
Албания и че тя може да бъде защитена много по-добре чрез своя та собстве-
на автономия от панславизма, отколкото чрез евентуална окупация. „(...) Тук 
Андраши преценява много правилно, отбелязва Толева, че с оглед на неговата 
антируска и антиславянска политика албанците ще бъдат много по-полезни 
като независим съюзник, отколкото като неприятел на монархия та.”12

Но може би най-далечотиващият замисъл на Андраши от стратегически 
характер е планът за изграждане на албанска нация. Основната цел в него е 
да се събуди, мобилизира и активира сред албанския етнос чувство за при-
надлежност към една обща нация. Андраши заявява отказа си да анексира 
албански територии и оставя вратата отворена за активни австрийски дейст-
вия там. В качеството си на доброжелател и защитник Австро-Унгария печели 
доверието и симпатия та на най-изтъкнатите албански фигури, които поради 
албанската социална структура управляват еднолично и успешно поведението 
на големите кланове. Чрез тях Виена може да разчита на сигурен съюзник в ли-
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цето на голяма част от албанците в Македония, да ги манипулира и ръководи 
ловко за изпълнението на дългосрочните си цели. Точно в тази насока Виена 
работи сред албанците през следващите десетилетия.

Неслучайно Теодора Толева става доктор с европейско признание след 
брилянтната защита на дисертация та си за „Влиянието на Австро-Унгария за 
създаването на албанската нация”.

***

В епилога на своето изследване д-р Толева стига до най-важното обобще-
ние на всичко написано до тук. „(...) От упорството на силните и от отказа на 
слабите да се подчинят на техните несправедливи решения произлиза особения 
динамизъм на македонския въпрос. Прехвърлянето на вината към недоволните 
от Берлинския договор, който безспорно пренебрегва хората, за които се отна-
ся, е тънка манипулация, която се оказва доста успешна и донася тъжна слава 
на целия полуостров. Крайните решения на Берлинския конгрес не са съобразени 
нито с етносите, нито с нациите, нито с религиите, нито с местните тради-
ции, а само с интересите на Великите сили. На народите, които дръзват да не 
приемат тези решения, често се налага образът на примитивни националисти, 
варвари, с жестоки и безмилостни генетични особености. Това е много разпро-
странена теза по онова време. Действия та, предприети срещу тях, са начин да 
бъдат „дисциплинирани”. Тоест, налага се негативна представа за всички, които 
не приемат съображения та на Великите сили. Тази негативна представа се раз-
пространява сред останалите централни и периферни страни, които следват 
идеите на силните на деня. Кампания та е толкова силна, че и до ден-днешен не-
гативният образ е запазен. В наше време малко хора се интересуват от решения-
та на Берлинския конгрес, проведен през далечната 1878 г., и как се е стигнало до 
тях. Но всички знаят, че „не е възможно да се постигне споразумение на Балкани-
те” и че там периодично се пролива кръв по причини, които никой не разбира.”13

Един друг начин да се каже това са избрали двама френски балкановеди – 
Жан-Арно Деран и Лоран Жеслен, в книгата си: „Да разберем Балканите. Ис-
тория. Общества. Перспективи)”, публикувана през 2008 г. в Париж. Не е пре-
ведена на български. Защо авторите приканват френския читател не просто 
да опознае Балканите, а да ги разбере? Според тяхното обяснение във Фран-
ция, а и в останалите страни на Западна Европа, благодарение на „похвални-
те” усилия на медийната машина образът на Балканите е изкривен до неузна-
ваемост: ендемично насилие, териториални спорове, конфликти и войни на 
етническа основа, раздробяване, насилствена асимилация, масова емиграция 
и т.н. Историческите и съвременните реалности са обяснявани преднамере-
но и едностранчиво като продукт на някаква „балканска фаталност” или на 
„атавистична и отколешна омраза”, които пречели на балканските народи да 
живеят заедно.
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И авторите се питат: „нима балканските народи са осъдени на раздори, осъ-
дени да не бъдат господари на съдбините си?”.

Показателно сходство с мислите и разсъждения та на д-р Толева, без да се 
познават лично или чрез трудовете си.

***

Книгата на д-р Толева е съзвучна със сегашните събития на Балканите и с 
възкръсналия македонски въпрос. Тя може да бъде полезна в дискусия та, която 
се води сега у нас, да допринесе за опресняване на паметта за тези събития и 
за тяхното осмисляне в светлината на фактология та от архивните извори. А на 
българските дипломати и политици, особено на онези, които са ангажирани с 
външната политика на Балканите, бих казал, че книгата им е необходима като 
научен помощник за инициативи и практически действия.
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НОВИТЕ САНКЦИИ НА САЩ:
УДАР ПО РУСИЯ И ПО ЕВРОПЕйСКИЯ СЪюЗ

САЩ влязоха в икономическа война с Русия. Кон-
гресът и Сенатът приеха Закон за противодей-

ствие срещу противниците на Америка, налагащ 
санкции и на Иран и на Северна Корея. Поредни-
ят враждебен акт на Вашингтон срещу Москва оз-
начава, че противопоставянето между двете ядрени 
свръхдържави ще се проточи с години, а най-вероят-
но и с десетилетия. Америка се стреми към абсолют-
на глобална хегемония, а Руската федерация се бори 
не само за многополюсен свят, но и за собственото си 
оцеляване на политическата карта на света.

Гласуваният закон има и важен вътрешнопо-
литически ефект – той лишава президента Тръмп от 
правомощия в политиката към Русия и ги прехвърля 
към Конгреса. Това, както и поредните кадрови раз-
мествания в Белия дом, сложи точка на спора между 
патриотичната част от американския елит и глоба-
листите, в чиято представа САЩ са само силата, коя-
то трябва да разруши съпротивата на националните 
държави по пътя към изграждане на световно прави-
телство.

Новите антируски санкции са и ограничаване 
на суверенитета на Европейския съюз. Възможност-
ите му за икономическо сътрудничество с Русия зна-
чително се затрудняват и това носи сериозен риск за 
компаниите, които имат бизнес, свързан с Руската фе-
дерация, особено за нефто-газовите проекти. Всички 
те могат да попаднат под удара на американското за-
конодателство. Основната мишена е Германия, но не-
приятни последици има и за останалите държави от 
ЕС, които традиционно разчитат на руски газ, за да 
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задоволят енергийните си потребности. Сега под въпрос е както изграждането 
на тръбопроводите „Северен поток-2” и „Турски поток”, така и съдбата на реди-
ца други начинания. Очевидно е, че САЩ ще опитат да изтласкат Русия от евро-
пейския газов пазар и да заемат мястото ѝ, продавайки значително по-скъпия си 
шистов газ. Те искат да трупат икономически дивиденти за сметка на ЕС. Всичко 
това съвпада с все по-очевидното разделение на Стария континент. От едната 
страна са държавите, основатели на Съюза, и преди всичко Германия, която не-
доволства от напомнянето за ограничения ѝ суверенитет и от перспективата да 
понесе сериозни финансови загуби. От другата страна са източноевропейските 
държави, начело с все по-амбициозната Полша, която изглежда ще бъде провод-
никът на англосаксонските интереси на континента след Brexit. Варшава мечтае 
да се превърне и в регионален лидер, развивайки проекта „Триморие”, включващ 
16 държави от Централна и Източна Европа. 

САЩ активизираха своите действия и в сферата на украинската криза. 
През септември Сенатът гласува да се отпуснат 150 млн. долара военна помощ 
за бившата съветска република (1), в която политическата нестабилност се уве-
личава, а това вещае заплахи за изостряне на конфликта в Новорусия.

Русия реагира сдържано на американските санкции. Нещо повече, тя дори 
предприе поредния опит за спасяване на Минските споразумения – предложи 
въвеждане на въоръжени миротворци от ООН в Донбас. Вашингтон и Киев от-
хвърлиха подадената им ръка и вместо да вдъхнат нов живот на преговорите 
са на път напълно да ги замразят, настоявайки за капитулация на Донецката и 
Луганската народна република (ДНР и ЛНР). Подобен сценарий е немислим за 
Русия, а предпазливостта ѝ вероятно е тактически ход в навечерието на прези-
дентските избори, които ще се проведат през 2018 година.

Сблъсъкът в Близкия изток преминава в нова фаза. Сирийската армия 
освободи значителна част от страната, като нанесе редица поражения на ИДИЛ 
и на другите терористични групировки. Ролята на Русия за успеха е огромна, но 
създалата се ситуация таи много предпоставки за бъдещи конфликти. Кюрдите 
в Ирак проведоха референдум за независимост, който бе посрещнат враждебно 
от правителствата на Турция, Сирия и Иран, където също има кюрдски малцин-
ства. САЩ ги подкрепят и едва ли ще бързат да се изтеглят от територията на 
Сирия, където са в нарушение на всички норми на международното право. Те 
залагат на сепаратизма на кюрдите, действащи съвместно с обучавани и въоръ-
жавани от Запада арабски части, които не искат да се подчинят на Дамаск. 

Американският истаблишмънт опитоми Тръмп  
и изостря конфликта с Русия

САЩ обявиха Русия за враг, налагайки ѝ сурови икономически санкции 
чрез приетия в края на юли Закон за противодействие на противниците на Аме-
рика (2). Решението на американските парламентаристи беше взето с впечат-
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ляващо мнозинство (419 „за” срещу 3-ма „против” в Конгреса и 98 „за” и 2-ма 
„против” в Сената). Президентът Тръмп нямаше избор и на 2 август трябваше 
да го подпише. Гласуваните мерки затрудняват сериозно не само Русия, но и Ев-
ропа, дори и отделни американски компании. Първоначално бяха подготвени 
санкциите, насочени срещу КНДР и Иран, а след това към тях бе добавена и 
Русия. Сега президентът вече няма правомощията да ги отменя без съгласието 
на Конгреса. Така американската дълбинна държава (Deep State) лиши Тръмп от 
възможността да изпълни предизборното си обещание за подобряване на отно-
шенията с Москва. Показателно е, че приемането на Закона стана само няколко 
дни след като американският лидер се срещна с руския си колега Владимир Пу-
тин в Хамбург, а разговорът им даде надежди за промяна в позитивна посока. 
Впечатляващо е, че 98 от 184-те страници на документа за санкциите са посвете-
ни на Русия, 40 – на КНДР и 25 – на Иран (3).

Сред причините за недоволството на конгресмените от Москва са: завръ-
щането на Крим в Русия; признаването на независимостта на Южна Осетия и 
Абхазия; подкрепата за Приднестровието; неизпълнението на Минските спора-
зумения, в които Русия не е страна; газовите доставки за Европа и др. Изклю-
чителна роля сред санкциите заема финансовият сектор – руските банки, които 
попадат под удара им, могат да получават кредити за не повече от 14 дни, а за 
компаниите от страната, участващи в газовите проекти, срокът е 60 дни. За срав-
нение – до 28 ноем ври, когато Законът влиза в сила, срокът е съответно 30 и 90 
дни (4). Американ ците умишлено са пропуснали сферата на сътрудничество в 
Космоса, тъй като са заинтересовани от руските услуги в тази област.

Предприетите действия недвусмислено показват, че в американския елит 
има консенсус по въпросите на външната политика към Руската федерация, Ев-
ропа и Евразия. Натискът срещу Русия не само ще продължи, той вече е узако-
нен за десетилетия напред и изглежда премина точката, от която няма връщане 
назад. Той внушава, че Русия, както и КНДР и Иран са престъпни държави, с 
престъпно ръководство. Възможно е дори това да не бъде пределът на нена-
вистта, а в бъдеще да се използват и още по-враждебни формулировки. Това е 
официализиран опит за поставяне под контрол или за унищожаване на Русия, 
а ескалацията на напрежението може да има непредвидими последствия и е за-
плаха за бъдещето на човечеството. 

Отделни раздели на Закона очертават не само енергийната, но и между-
народната политика на Украйна и дават указания как тази страна трябва да се 
държи с Русия. САЩ се задължават да помагат на Киев да възстанови „терито-
риалната цялост” на страната, никога да не признават завръщането на Крим в 
Русия или отделянето на която и да е част от Украйна и т.н. Специално се пред-
вижда през 2018 г. Конгресът на САЩ да отпусне четвърт милиард долара по-
мощ за „Европа и Евразия”, като целта е противопоставяне на руското влияние. 
Средствата ще бъдат разпределени не само между онези членове на НАТО и ЕС, 
които според американ ците са „обект на руското влияние”, а нямат достатъчно 
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възможности да се противопоставят. Част от тях са предназначени и за страни, 
които участват в процеса на разширяване на НАТО и ЕС – посочени са Албания, 
Босна и Херцеговина, Грузия, Македония, Молдова, Косово, Сърбия и Украйна В 
Закона е написано, че САЩ ще се противопоставят на изграждането на газопро-
вода „Северен поток-2” и ще дават приоритет на износа на собствени енергоно-
сители с цел създаване на нови американски работни места, за да се подпомагат 
съюзниците и партньорите на страната и да се укрепва външната ѝ политика (5).

Важна особеност на новия закон е, че той има и огромно значение за 
вътрешнополитическата борба в САЩ. Той дава право на Конгреса да парира 
всеки опит на президента да отменя която и да е от наложените мерки. Това 
несъмнено е персонален удар по Тръмп, който спечели изборите, но не успя да 
получи реалната власт, защото срещна съпротивата както на демократите, така 
и на значителна част от републиканците, които обслужват интересите на ис-
таблишмънта. Показателен пример за това е невъзможността му да отмени про-
грамата „Обамакеър”, която изисква задължително медицинско застраховане и 
бе обект на сериозни критики от републиканците. При гласуването се оказа, че 
няколко сенатори републиканци, сред които и Джон Макейн, са против предло-
жената реформа (6).

Тръмп не извади САЩ от Северноамериканското споразумение за свобод-
на търговия (NAFTA). Това бе едно от ключовите му обещания, за да спечели 
гласовете на хората, които губят работата си заради преноса на производства в 
съседни държави. Според американската преса случилото се се дължи на влия-
нието над Тръмп от страна на зет му Джарет Къшнър, който е старши съветник 
в Белия дом, както и на икономическия съветник в администрацията – Гари Кон. 
Двамата, които са определяни като глобалисти, са успели да убедят президента 
само да прераз гледа някои условия в Договора за свободна търговия и така на-
насят тежко поражение на главния стратег за победата му – Стив Банън и него-
вата „антисистемна група”, която иска просперитета на собствената си страна, 
американската политика да бъде реалистична, гъвкава и прагматична вместо да 
робува на идеологическия фундаментализъм и ресурсите ѝ да бъдат използвани 
за експанзия на либерализма по целия свят. Политическият реализъм бе при-
чина Банън и съмишлениците му да смятат, че САЩ трябва да спрат да наливат 
средства за скъпоструващи и слабоефективни интервенции в далечни страни, 
да прекратят враждата с Русия и да се съсредоточат върху борбата с Китай – 
главния съперник на Америка за глобалното лидерство. Всичко това многократ-
но бе споменавано от Тръмп в публичните му изяви, които му помогнаха да спе-
чели симпатията на силите, които условно могат да се нарекат изолационисти 
или патриоти. Те са представени сред всички социални слоеве – от работници-
те, заинтересовани от запазването на местните производства, до индустриалния 
капитал, инвестиращ в развитието на производството на САЩ, както и до част 
от елита, която не споделя глобалистките ценности. Техните опоненти са глоба-
листите, настояващи за максимална свобода на движението на капитали, стоки 
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и работна сила, а в крайна сметка и за създаване на глобално общество, оглавено 
от световно правителство, без държавни и митнически граници. В перспектива 
това ще доведе до заличаване на националните, религиозните, расовите и дори 
половите различия. Символ на тази политика са „филантропът” от унгарски 
произход Джордж Сорос и политици като Хилъри Клинтън и Барак Обама. 

Тръмп дойде на власт благодарение на подкрепата на патриотите, защита-
ващи интересите на местните градове и щати. Именно те и преди всичко медий-
ният рупор на „алтернативното дясно” в Америка – Breitbart News, на Банън и 
неговите сподвиж ници, заеха важни постове в Администрацията на президента 
след победата му, където идеите им се превърнаха в дразнители за глобалисти-
те – финансистите, протежета на „Голдман Сакс” като Гари Кон и финансовия 
министър Стив Мнучин. Консервативната десница е възприемана като по-го-
ляма заплаха за истаблишмънта от левите алтерглобалисти, които на практика 
наливат вода в мелницата на глобалната финансова олигархия, организирайки 
акции, подобни на случилото се в Шарлотсвил, където бяха демонтирани памет-
ници на герои на Конфедерацията от Гражданската война в САЩ (1861–1865 г.). 
В публичното пространство се налага едностранно и примитивно тълкуване 
на подобни събития, както и на възникналите сблъсъци между хората, които 
подкрепят демонтирането на монументите, и тези, които им се противопос-
тавят. Регистрирани са прояви на насилие и от двете страни, като огромното 
мнозинство от противниците на „разчистването на сметките с историята” не са 
„крайнодесни”, както се опитват да внушат мейнстрийм медиите. Впечатляващо 
е, че кметът на Сиатъл Ед Мъри призовава към демонтаж както на паметника 
на войниците, воювали на страната на Конфедерацията, така и на монумента на 
основателя на СССР – Владимир Илич Ленин (7). Внушението е повече от про-
зрачно – всички, които не са либерали, трябва да бъдат заличени от историята, 
независимо дали са комунисти, или консерватори. 

По повод на случващото се руският академик Андрей Фурсов отбелязва, 
че „разрушаването на паметници свидетелства за неадекватност на обществото. 
Например в Европа мирно съседстват паметници на различни деятели на мина-
лото: в Лондон има паметници и на Оливър Кромуел, и на краля Чарлз I. Това е 
история. Разрушаването на паметници винаги е показателно за незрялост на об-
ществото и за егото на елита” (8). Той напомня, че и разпадът на СССР през 1991 
г. бе предшестван от вълна от демонтиране на паметници. Обръща внимание и 
на това, че не става дума за революционни изменения или за борба на символи, 
а за нещо друго. Може би за психическа епидемия, свързана с изменението на 
колективната психика на населението на земята (9).

Противоречията в американското общество вероятно тепърва ще ескали-
рат. Засега може да се констатира, че в администрацията на Тръмп глобалистите 
бързо взеха връх в борбата с патриотите. Първият удар бе отстраняването на 
генерал Флин буквално дни след като встъпи в длъжност като съветник по на-
ционалната сигурност, а финалът на тази борба бе в началото на август, когато 



100 бр. 5/6 – год. XX

Международна политика

от Белия дом бе отстранен Банън, изключен от Съвета по национална сигурност 
няколко месеца по-рано.

Във връзка с протичащите трансформации в Администрацията бившият 
заместник на помощника на Тръмп и експерт по борбата с тероризма доктор 
Себастиян Горка, нарекъл се питбулът на президента, подаде оставка и публикува 
открито писмо до Тръмп, в което описа мрачната картина: как от обкръжението 
на президента бяха „изчистени” всички привърженици на програмата „Да на-
правим Америка велика отново!”(10). Благодарение на нея Тръмп спечели на 
президентските избори през 2016 г., но съперниците му се съвзеха след пър-
во началния шок и започнаха да показват, че неговата политическа кариера 
ще свърши скоро. Предвижданията, че Тръмп ще бъде убит, че няма да бъде 
утвърден на поста от Избирателната колегия или че ще бъде отстранен заради 
връзки с Русия, не се сбъд наха, но все пак против ниците му взеха връх. В 
Белия дом вече не е човекът, от когото се страхуваха преди половин година. 
Сега президентът е предсказуем и не е способен да изпълни значителна част 
от предизборните си обещания. Тръмп дой де в Белия дом с намерение да 
„пресуши вашингтонското блато”, а на прак тика блатото изхвърли от новата 
администрация всичко, което импонираше на традиционната консервативна 
Америка. Сега президентът просто ще се стреми да оцелее, приспособявайки 
се към изискванията на истаблишмънта. Очевидно е, че едно от тях е ескалация 
на отношенията с Москва. От фигура, която можеше да промени Америка и 
света, Тръмп се превърна в марионетка на силите, които обеща да отстрани от 
голямата политика. 

Несъмнено действията на САЩ са продиктувани от желанието да се осигу-
ри място на европейския газов пазар за експорта на скъпия американски шистов 
газ. Но това не е основната цел. Замисълът им е ограниченията в приетия Закон 
да изиграят същата роля, която имаше Споразумението между САЩ и Саудит-
ска Арабия през 1985 г., което намали цените на нефта, лиши СССР от сериозни 
приходи и повлия на изхода от Студената война. Сега намерението на САЩ е да 
лишат Русия от каквато и да е самостоятелност и способност да трансформира 
еднополюсния свят в многополюсен. А ако новият закон се прилага стриктно, 
дори и това да не се случи в близките година-две, американските компании мо-
гат да завладеят европейския газов пазар и така Русия да се постави пред иконо-
мическа катастрофа поради невъзможност да продава въглеводороди в Европа.

Санкционният закон е и индиректно послание към част от руския иконо-
мически елит – на практика той е и намек, че геополитическите отстъпки и сва-
лянето на Путин са условията за запазване на достъпа до европейския пазар.

Все пак не липсват и скептични мнения за ефективността на приетите мер-
ки. „Икономическите санкции са съмнително съчетание от ниска резултатност 
с провокативност. Има голяма вероятност последното им прилагане да доведе 
до сериозни проблеми за САЩ в различни области. Законодателите трябва да се 
откажат от пристрастието си към санкциите, преди това да е довело до голяма 
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трагедия” (11), пише консервативният американски политолог Тед Карпинтър. 
Бъдещето ще покаже дали предупрежденията му са основателни, но прие-

тият закон не оставя съмнение, че САЩ ще продължат агресивния си курс, 
който е средство за намаляване на вътрешните противоречия чрез насочване 
на вниманието към външния враг. За целите си те ще се опитат да използват 
потенциала на цяла Европа, да разширят НАТО и така да усилват напрежението 
по руските граници. Вероятно ще правят всичко възможно, за да предизвикат 
регионални конфликти в Кавказ и в Централна Азия, и ще потискат всякакви 
опити за самостоятелни действия на ЕС или на отделните членки на Съюза по 
руското направление. 

Елемент от борбата с Русия е и идеята на Тръмп за реформиране на ООН 
(12). Това е първата стъпка в опита за фундаментални промени в организацията, 
за подчиняването ѝ на целите на САЩ и на наднационалните елити, което се 
прави преди всичко, за да се намали влиянието на Русия и да ѝ се отнеме право-
то да налага вето в Съвета за сигурност. 

Европа е разединена и неспособна  
да се противопостави на САЩ

Положението на европейците в борбата между САЩ и Русия за газовите 
доставки е изключително деликатно. От една страна – те безусловно следват 
зададения от Вашингтон тон към Москва, а от друга – понякога техните ико-
номически интереси не съвпадат с американските. Изглежда ЕС няма как да се 
противопостави успешно на волята на САЩ, но все пак той частично успя да 
смекчи условията на американските санкции.

Още в началото на август председателят на Еврокомисията Жан-Клод Юн-
кер изрази своето удовлетворение, че Законът за санкциите е по-мек, отколкото 
е предвиждал предварителният му вариант. Той смята, че това е заради загриже-
ността на ЕС. Освен това Юнкер повтори вече звучащите предупреждения, че 
ЕС е способен да приеме ответни действия срещу САЩ, ако санкциите посегнат 
на европейските енергийни интереси. „На срещата на Г-7 в град Таормина и на 
срещата на Г-20 в Хамбург заявих, че ако американците приемат новите санк-
ции, ние ще сме готови с адекватна реакция за няколко дни. В резултат на това 
те се отказаха от значителна част от предполагаемите мерки срещу Русия. Нещо 
повече, сега Конгресът се съгласи да приема санкциите само след като ги съгла-
сува със съюзниците си. Вярвам, че все още сме съюзници със САЩ ”, заяви 
Юнкер, който е цитиран от пресслужбата на Европейската комисия (13).

Неведнъж през последните години Юнкер загатваше, че е необходимо 
формирането на собствена европейска армия, че иска ЕС да е третиран като са-
мостоятелен център на сила, претендиращ да коригира външната политика на 
САЩ там, където са засегнати икономическите му интереси. Друг е въпросът 
дали има възможности да се освободи от опеката на Вашингтон. Това, което е 
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безспорно, е, че приетият в САЩ Закон за санкциите срещу Русия е тежък удар 
по икономическите интереси на Стария континент, но политическият елит и 
бизнеселитът му изглеждат неспособни да се противопоставят. Редица европей-
ски компании рискуват да загубят милиарди при провал на проекта „Северен 
поток-2”, а това е цел, спомената изрично в американския законопроект. 

Все пак трябва да се отбележат две постижения на ЕС. Първото е, че гор-
ната граница за участие на руските компании в проектите, които попадат под 
ударите на санкциите, е вдигната до 33%. Така американците и европейците мо-
гат безнаказано да си сътрудничат в енергийния сектор с руски компании, ако 
делът на руските компании е под 33%. Тоест, всички проекти в Русия или отвъд 
пределите ѝ, в които някоя санкционирана руска корпорация владее 33% и по-
вече от акциите, са потенциална жертва на Закона. Първоначално границата 
на тяхното участие е била 10%, повишаването му над три пъти е резултат на 
усилията на ЕС, стремящ се да минимализира ущърба, нанесен от новите санк-
ции на европейските енергийни компании. Второто съществено облекчение е 
внасянето в Закона на клауза, предоставяща на Министерството на финансите 
на САЩ правото да издава „обичайни лицензи” на американски предприема-
чи, граждани, ако те „не носят съществено изменение във външната политика 
на САЩ към Русия” (14). Формално тази точка не се отнася към дейността на 
европейските компании и главен бенефициент на поправката е американс кият 
бизнес, който все пак дава известни надежди за предприемачите от Стария 
континент. Ще бъде по-трудно да се обоснове необходимостта от санкции към 
европейските компании, които участват в съвместни проекти с Русия, ако аме-
риканска фирма или отделен бизнесмен получат „обичаен лиценз” за осъщест-
вяване на една или друга сделка, свързана с този проект.

Освен очевидната враждебност към Русия Вашингтон има и друга прозрач-
на цел – не желае Германия да се превърне в ключов енергиен разпределител в 
Европа. Това е удар не само по немския бизнес, но и по десетки европейски ком-
пании, работещи на територията на Русия. Що се отнася до заявленията на Брюк-
сел, че може да се приемат санкции срещу САЩ, те едва ли ще бъдат последвани 
от сериозни действия, защото зависимостта на европейските фирми от амери-
канския пазар е много по-голяма, отколкото значението на пазара в Русия за тях.

Но за да се вземе подобно решение на ЕС, е необходимо единодушие, а то 
трудно може да се постигне, като се има предвид задълбочаващото се разделение 
между страните, членки на ЕС. От една страна са Германия и държавите от Стара 
Европа, а от друга са източноевропейските страни, географски близо до Русия 
– Полша, Прибалтийските републики, Румъния и България, чиито продажни 
политически елити безропотно следват директивите на Вашингтон и се надпре-
варват да изразят колкото може по-голяма русо фобия, дори и ако тя вреди на 
собствената им сигурност и икономически интереси. 

В този контекст заслужава внимание изключителната активност на Полша, 
размечтала се да установи хегемония в Източна Европа. Поляците се държат все 
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по-провокативно към Русия – приеха закон, който позволява да бъдат разру-
шени всички паметници на съветските воини в страната (15), а министърът на 
външните работи Витолд Ващиковски заяви на 12 август, че „СССР значително е 
способствал за началото на Втората световна война и е нахлул в Полша заедно с 
Германия” (16). Военният министър Антон Мацеревич стигна още по-далеч, об-
винявайки СССР за Холокоста (17). Полските лидери не само изопачават исто-
рическите факти, но и не искат да си спомнят, че значителна част от територията 
им е бивша немска земя, която са придобили с цената на живота на 600 хил. 
съветски войници, чиито паметници сега разрушават. Паметта им изневерява 
и за това, че именно тяхната държава първа подписа договор за ненападение с 
нацистка Германия (т.нар. пакт „Пилсудски–Хитлер”, оформен на 26.І.1934 г.), а 
после заграби Тешинската област от Чехия след Мюнхенския сговор през 1938 
година.

Ръководителите на ЕС са свикнали с патологичната русофобия на Полша, 
до известна степен дори я насърчават, но през последните години се забеляз-
ва тенденция към изостряне на отношенията на Варшава с Брюксел и Берлин. 
Поляците упорито се противопоставят на решението на ЕС да ги принуди да 
приемат определен брой бежанци и предявяват претенции към Германия – на-
стояват да им изплати репарации за Втората световна война. „Не е истина, че 
полската държава се е отказала да получи полагащите ѝ се немски репарации. 
Съветската колония, наричана Полска народна република, се е отказала от част 
от репарациите”, заяви на 2 август военният министър Мацеревич (18). 

Едва ли е случайно, че полските претенции се декларират именно в този 
момент. Най-вероятно те се подклаждат от Вашингтон, който се опитва да из-
гради надеж ден буфер между Русия и държавите от т.нар. Стара Европа, като 
ключова роля за целта играе проектът „Три морета”, реанимация на идеята за 
„Междуморие то” на маршал Пилсудски от периода между Първата и Втората 
световна война. Началото му бе поставено през август 2016 г. в Дубровник. В 
срещата участваха още Австрия, Албания, България, Естония, Латвия, Литва, 
Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия и Чехия. Офици-
ално обявената цел е създаване на енер гийна алтернатива на руските газови 
проекти в Балтийско, Черно и Адриатическо море. Планира се предназна-
чените за доставка на втечнен природен газ от САЩ и Катар терминали от 
балтийското пристанище Швиноуйшче и на хърватския адриатически остров 
Кърк да се свържат с мрежата от вътрешноевропейски газопроводи (19). Дос-
коро този проект би бил твърде нерентабилен с оглед на по-евтиния руски 
газ, но с приетите през юли американски санкции нещата могат да се проме-
нят драстично. 

На Полша се отрежда и още една важна роля – да бъде проводник на 
англосаксонските интереси в ЕС, след напускането на Великобритания. По-
казателно в това отношение е, че през юни полският президент Анджей Дуда 
поиска да бъде увеличен американският военен контингент в страната (20), а 



104 бр. 5/6 – год. XX

Международна политика

през юли, когато се проведе среща на лидерите на инициативата „Три морета”, 
на която присъства Доналд Тръмп, Дуда предложи това присъствие да стане 
постоянно (21). 

Активността на САЩ на Балканите трябва да се разглежда в контекста на 
противопоставянето с Русия. Те настояха за подписването на Договора за до-
бросъседство между България и Македония (22) и по всичко личи, че оказват 
натиск на Сърбия да признае Косово или поне да установи диалог с властите в 
Прищина. Само с това може да се обяснят някои сигнали на Белград, че е готов 
на отстъпки, които доскоро изглеждаха немислими (23).

По всичко личи, че замисълът на САЩ е всички страни от Балканите вре-
менно да забравят за разногласията помежду си, доколкото това е възможно, и 
да бъдат приети в НАТО. Така техният информационен и военен потенциал ще 
може да се използва в противопоставянето с Русия. Както да се блокират руските 
енергийни проекти, така и да се държи под контрол инфраструктурата, по коя-
то може да минава „Новият път на коприната”, с който Вашингтон ще може да 
шантажира Пекин, ако отношенията между тях се влошат. Стъпка в тази посока 
бе присъствието на вицепрезидента Майк Пенс на срещата на Адриатическата 
лига в Подгорица в началото на август. Но тепърва ще се види дали американ-
ските планове ще се осъществят гладко. Противоречията на Балканите остават, 
Косово няма желание за какъвто и да е компромис със Сърбия, независимо от 
жестовете на президента Вучинич и други прозападни политици в Белград. 
Нещо повече – Прищина, Босна и Херцеговина имат териториални претенции 
към Черна гора (24), а евентуална ескалация на напрежението може да накара и 
други държави от региона да се замислят дали членството им в НАТО наистина 
гарантира националната им сигурност.

Очевидно е, че усилването на американското военно присъствие в Източна 
Европа е с цел да се блокират всякакви опити за сближаване между Берлин и 
Москва. Съществува индикация за подобни намерения – външният министър на 
Германия Зигмар Габриел изрази недоволството си от наличието на американско 
ядрено оръжие на територията на страната (25). Той смята, че част от санкциите 
срещу Русия могат да бъдат отменени поетапно още преди изпълнението на 
Минските споразумения (26). Съществуват и още по-категорични позиции. 
Берлин трябва да се върне към „традиционната си политика на разведряване 
и да се опита да подобри отношенията си с Москва”, убедена е лидерката на 
фракцията на левите в германския Бундестаг Сара Вагенкнехт. Тя изрази 
надежда, че няма да се намерят хора, които да са толкова луди, че да са готови да 
разпалят военен конфликт с Русия заради Крим” (27) .

Независимо че често се чуват призиви за по-конструктивни отношения 
с Москва, на 14 септември ЕС потвърди решението за удължаване на инди-
видуалните санкции срещу гражданите и физическите лица от Русия. Самите 
санкции, въведени от ЕС и САЩ срещу Руската федерация, вече са обект на 
детайлно изследване от експертите. Един от тях е специалният докладчик на 
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Съвета по правата на човека в ООН Идрис Джазири. Той се опитва да оцени 
ефекта на санкциите и за двете страни, като изложи своите изводи в доклад, 
представен на 36-ата сесия на Съвета в Женева. Според него загубите на ру-
ската икономика са 1% от БВП на страната. „След преодоляването на послед-
ствията от „нефтения шок” разликата между фактическите и потенциалните 
показатели на БВП за 2017 г., по данни на МВФ, са около 0,8%” (28). Разбира 
се, далеч по-важни са абсолютните числа, приведени от Джазири. Той срав-
нява Русия не със САЩ, а с ЕС, който страда от това, че трябва да следва 
Вашингтон в ущърб на собствената си икономика. От момента на въвеждане 
на санкциите икономиката на ЕС е загубила над 100 млрд. долара, а щетите за 
Русия са около 55 млрд. долара (29). Джазири отбелязва, че най-засегнати са 
най-уязвимите: пенсионерите, жените в трудоспособна възраст и децата от 7 
до 16 години. Той смята, че западните и преди всичко европейските санкции 
са контрапродуктивни.

Но това не влияе на европейските политици, които продължават да дейст-
ват така, сякаш искрено вярват, че е въпрос на време те да сломят Русия, а Ук-
райна да окупира Крим. Те напълно игнорират волята на населението на полу-
острова, както и обективната реалност, че ядрена свръхдържава като Русия не 
може да допусне подобен развой на събитията – най-малкото защото това би 
сринало репутацията на управляващия елит и би предизвикало непредвидими 
вътрешнополитически сътресения. 

Поредният враждебен ход на Европейския съюз към Москва бе 
Декларация та, с която той отказа да приеме резултатите от местните избо-
ри в Крим и в Севастопол, проведени на 10 септември (на датата, на която 
се проведоха местните избори и в останалата част от Русия). „ЕС не приема 
незаконната анексия на Крим и Севастопол, затова не признава и проведени-
те избори на Кримския полуостров”, гласи изявлението на Еврокомисията, в 
което се уточнява, че „избраните от жителите на Крим политици няма да се 
възприемат от Европа за представители на полуострова”. Брюксел уверява, 
че той е „непоколебим в подкрепата си за териториалната цялост на Украй-
на”(30). Подобни декларации трудно ще доведат до конструктивен резултат и 
намаляване на напрежението в Европа. Потокът от емигранти не намалява, а 
се очертава и сепаратистка вълна. Тя получи нов импулс след референдума за 
отделяне на Каталуния от Испания. 

Резултатите от изборите в Германия не дават основание за оптимизъм. 
Християндемократите на Меркел спечелиха едва 33%, още по-слабо се пред-
ставиха социалдемократите – 20,5%, а Алтернатива за Германия изненадващо 
получи 12,6% (31). Това е сигнал, че сегашният европейски политически елит 
губи доверие сред населението. Но и че изместването му от несистемните пар-
тии едва ли ще бъде възможно през следващите няколко години. 
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Русия се съсредоточава  
и не бърза да отвръща на удара на САЩ

През изминалите няколко месеца американско-руските отношения ряз-
ко се влошиха, а съкращаването на дипломатическите мисии на двете страни 
и концентрирането на натовски и американски войски по руската граница из-
глежда като увертюра към директно стълкновение. 

Русия изчака половин година след встъпването на Тръмп в длъжност, надя-
вайки се Вашингтон да направи крачки към нормализиране на отношенията, но 
след това реши да отговори на изгонването в края на 2016 г. на 35 свои диплома-
ти от САЩ. Москва си спомни за паритета, който се спазваше по отношение на 
дипломатическите представители и консулските сътрудници на СССР и САЩ 
и предписа да се съкрати щатът в американските представителства. Трябва да 
се отбележи, че това не се отнасяше само за американски дипломати, ставаше 
дума и за руснаците, които бяха наети на работа (32). В отговор на това САЩ 
дадоха 48 часа за закриване на Руското генерално консулство в Сан Франци-
ско. Последвалият обиск на Консулството е безпрецедентен в дипломатическата 
практика и показа, че САЩ не подбират средствата в борбата си с Русия. Налице 
е не просто „охлаждане” на отношенията или дори „Студена война-2”, а напълно 
съзнателен и последователен враждебен курс към унищожение на Руската феде-
рация. Изглежда управляващите във Вашингтон смятат, че това е необходимо, 
преди да се фокусират върху борбата за глобално лидерство с Китай. 

Вече е ясно, че Тръмп и администрацията му ще продължат враждебната 
линия на Обама. Новите американски санкции усложняват задачата на Русия по 
строежа на двата газопровода към Европа – „Северен поток-2” (пропускателна 
способност 55 куб. м на година) и „Турски поток” (68 куб. м). Предвижда се те да 
бъдат въведени в експлоатация до 2019 г., а това трябва да доведе до значително 
съкращаване на обема на транзита през Украйна, както и до съществено нама-
ляване на постъпленията от транзита на руския газ в бюджета ѝ. Според ръково-
дителя на „Нафтогаз–Украйна” Андрей Коболев, ако „Северен поток-2” и „Тур-
ски поток” бъдат построени, през 2020 г. транзитът през Украйна ще намалее 5 
пъти (33). Това би било тежък удар по украинския бюджет, но и за плановете на 
САЩ да отстранят Русия от европейския газов пазар. 

В Закона за противодействие на противниците на САЩ посредством 
санкции специално са записани мерките срещу новите енергийни проекти – 
както руски, така и международни, в които има руско участие извън границите 
на Русия и нейния шелф. „Законът заплашва да бъдат наложени санкции на 
всяка компания, под чиято и да е юрисдикция, която влага средства в руските 
проекти по тръбопроводния експорт на енергоресурси, предоставяйки за тези 
проекти стоки и технологии или оказвайки им услуги”, пишат анализаторите на 
РБК Олег Макаров, Иван Ткачов и Людмила Подобедова (33). По оценките на ЕК 
под удар могат да се окажат осем съвместни руско-европейски проекта.
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В списъка не попада „Турски поток” – той не е съвместен проект на Русия 
и ЕС, а освен това дължи появяването си на неконструктивната политика на 
ЕС към „Южен поток”, който бе спрян, след като през 2014 г. правителството на 
Орешарски не разреши тръбите му да минат през българска територия. Това бе 
резултат от посещението на трима сенатори в България, един от които бе Макейн 
(35). Но тръбите на „Турски поток” по дъното на Черно море се разполагат от 
швейцарската компания Allseas Group, която също може да стане жертва на 
Закона, независимо че страната не е член на ЕС. Показателно е, че дейността 
по „Турски поток” се ускорява (36). Лично турският президент Ердоган обеща, 
че работата ще протича дори още по-бързо. „Да ускорим дейността по „Турски 
поток” е една от основните ни задачи”, заяви той (37).

Санкциите могат да усложнят отношенията на „Газпром” с партньорите 
и подизпълнителите, защото те могат да поискат по-високо заплащане заради 
рис ка. Възможно е „Северен поток-2” да се окаже значително по-скъп, отколко-
то се планира. Но всичко това са разсъждения – сега съдбата на руските енер-
гийни проекти зависи от това дали САЩ и техният президент ще задействат 
санкциите, използвайки възможностите, предвидени в Закона. Така Русия 
може не само да се лиши от един от най-ефективните си инструменти за влия-
ние в международната политика, но и да получи тежък удар, тъй като доходите 
от продажба на нефт и газ са значителна част от федералния бюджет, която 
през 2016 г. бе около 37% (38).

Засега Русия е сдържана и не бърза да предприеме ответни мерки, а и види-
мо не е лесно да се намери адекватен отговор в създалата се ситуация. САЩ са 
зависими от Русия в космическата сфера, но прекратяването на сътрудничест-
вото само би насърчило американците в собствените им разработки. Друг вари-
ант е да се прекрати износът на важни суровини като алуминий и титан, което 
би имало негативен ефект и за двете страни, тъй като Москва разчита на тези 
постъпления. Възможно е Русия да потърси правата си чрез съдебен процес в 
рамките на СТО, тъй като едностранните действия на САЩ нарушават всички 
правила и норми на тази организация. Но като се има предвид, че Америка е 
държава, използвана като таран от наднационалните глобалистки елити, шан-
совете за успех на подобно начинание са скромни. 

Разбира се, има и други възможности и със сигурност руското ръководство 
ги обмисля внимателно. В създалата се ситуация то залага на дипломацията, 
опит вайки се да печели нови партньори независимо от противоречията, които 
може да има с отделни страни. Русия избягва острите реакции, води гъвкава 
политика до момента, в който има опасност да бъде премината някоя от поста-
вените от нея червени линии, като същевременно се стреми да ограничава сво-
еволията на САЩ. 

Пример за това е отношението на Москва към кризата, свързана с Корей-
ската ядрена програма. Пхенян направи редица изпитания с балистични ракети, 
дори с водородна бомба, и предизвика бурна реакция на Запада, който игнорира 
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обясненията на корейците, че развиват ядрената си програма, за да се защитят 
от американска агресия. Създалата се ситуация е парадоксална. От една страна, 
САЩ имат интерес да използват действията на КНДР като предлог да увелича-
ват своето военно, включително и с ядрени сили, присъствие в региона, застра-
шавайки Русия и Китай, които са принудени да реагират на изграждането на 
ПРО на САЩ в Южна Корея (39). От друга – Москва и Пекин не са доволни от 
това, но и не могат да допуснат САЩ да осъществят победоносна война срещу 
КНДР. Тя ще наруши баланса на силите в региона и ще има тежки последици 
за сигурността на Русия и Китай. Затова Кремъл не признава Северна Корея за 
ядрена държава и се опитва да я убеди да спре провежданите изпитания, но в 
същото време предупреждава Вашингтон да не предприема агресия. Подобна е 
позицията и на Пекин. Русия, както и Китай, гласува за санкциите срещу КНДР, 
но успя да повлияе за значителното им смекчаване. Благодарение на усилията ѝ 
от Резолюцията на Съвета за сигурност на ООН от 12 септември бяха премахна-
ти исканията за депортация на трудовите имигранти. Договорено бе санкцион-
ният режим да не включва съвместното руско-севернокорейско предприятие в 
Раджин, не бе допуснато да остане искането за насилствено овладяване и про-
верки на севернокорейските съдове в открито море и други (40).

На глобалната сцена Кремъл действа сдържано, но достатъчно твърдо, за 
да възпира най-агресивните пориви на Вашингтон и сателитите му. Изглежда, че 
Владимир Путин не желае да предприема резки външнополитически действия 
преди изборите за президент през март 2018 година. Но той направи сериозни 
ходове във вътрешнополитически план, сменяйки редица губернатори. Вероят-
но това е само началото, а сериозните реформи предстоят – има крещяща по-
требност от промени във финансово-икономическия блок на правителството.  
Путин трябва да мисли и за опасността да бъде свален от засегнатите от запад-
ните санкции олигарси.

Вашингтон и Киев пресякоха възможността  
за мир в Донбас

През изминалите няколко месеца украинските сили продължиха вялотеча-
щата война в Донбас с неспирни провокации, затрудняващи водоснабдяването 
и електроснабдяването в отделни населени места от ДНР и ЛНР, както и с епизо-
дични опити за пробив в някои части на фронта, които нямаха успех.

 Освен това Киев направи важна стъпка към ускоряване на дерусифика-
цията на украинската държава, приемайки в началото на септември Закон за 
образованието, който въвежда забрана за преподаване на който и да е друг език 
освен на украински. Той предвижда от 2018 г. само в началните класове да се 
преподава и на езиците на националните малцинства, включително и на руски, 
а от пети клас това се отменя. От 2020 г. и в началните класове ще се препода-
ва само на украински (41). Последва реакция на няколко страни, членки на ЕС, 
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които имат малцинства в Украйна. България, Унгария, Румъния и Гърция изгот-
виха писмо, в което се обърнаха към украинските власти с молба да се осигурява 
възможността за обучение на майчин език (42). 

 Външният министър на Украйна Павло Климкин отвърна, че планира да 
обсъжда ситуацията със страните, които имат въпроси относно новия закон за 
образованието, в частност по разделите за езиковото обучение. Той напомни, че 
това са „Унгария, Румъния и България”, но не спомена Русия. „Искаме да надгра-
дим към образованието на украински, а не да забраним езика за националните 
малцинства”, увери Климкин (43). Министърът на образованието Лилия Грине-
вич пък призна, че реформата кардинално ще промени ситуацията с обучението 
на децата, на които украинският език не е роден. „Около 400 000 такива деца 
учат в 734 учебни заведения. Сред тях 90,5% се учат в училища с руски език, само 
0,5 – в училища с езици на други национални малцинства”, каза тя, пояснявайки, 
че „украинският език в страната е фактор за националната сигурност” (44). 

Какви са целите на Закона става ясно от реакцията на Посолството на САЩ 
в Киев: „Поздравяваме Украйна с напредването на образователната реформа, 
защото инвестицията в развитието на младежите е залог за бъдещето” (45). „От-
читайки качеството на Закона, туитът изглежда странно. Ако се бе появил още 
на 5 септември, когато Законът бе приет, можеше да се предположи, че в По-
солството не са чели внимателно документа и не са се разбрали за тънкостите 
му”, коментира по този повод лидерът на партията „Украинский выбор” Виктор 
Медведчук. Той обръща внимание на обстоятелството, че туитът предизвика 
реакцията на държавите, правата на чиито малцинства не са зачетени от Зако-
на, но не смята, че усилията им ще дадат резултат. „В тази ситуация трябва да 
се предположи, че туи тът на Американското посолство е сигнал за украински-
те власти – да не обръщат внимание на възмущението на съседите си, дори на 
партньорите на Вашингтон”, коментира Медведчук. Той отбеляза, че от много-
бройните американски източници, включително и от неотдавна разсекретените 
документи на ЦРУ, се разбира, че САЩ отдавна смятат разпространението на 
руския език в Украйна за сериозно препятствие пред реализацията на своите 
геополитически интереси. Съдейки по всичко, за американците най-важното е 
да премахнат руския език от украинските училища. Заради тази „сладка” цел те 
са готови да жертват интересите и на другите народи в Украйна (46). 

Целта на Закона за образованието е очевидна – да украинизира население-
то на страната и да асимилира малцинствата. Това обяснява острата реакция на 
Унгария, която обяви, че в отговор ще блокира евроинтеграцията на Украйна 
(47). Недоволна е и Румъния – президентът Клаус Йоханис отмени посещението 
си в Киев, както и визитата на Порошенко в Букурещ. България се ограничи 
само с колективния писмен протест, а президентът Румен Радев се срещна с ук-
раинския си колега в Ню Йорк и получи неубедителните му обяснения, че „няма 
да има никакви допълнителни ограничения за изучаване на българския език в 
училищата” (48).



110 бр. 5/6 – год. XX

Международна политика

Мирът в Донбас изглежда непостижим. Изминаха повече от 3 години след 
първите споразумения от Минск между Украйна, от една страна, и ДНР и ЛНР, 
от друга. Вече е очевидно, че Киев няма намерение да изпълнява договореното. 
Той отказва да предприеме конституционните промени и да даде специален ста-
тут на Донбас. 

Това поставя в трудна ситуация двете републики, които са жертва на създа-
лата се ситуация. Единствената по-забележителна инициатива от региона дой-
де през юли от ДНР, когато президентът ѝ Александър Захарченко обяви наме-
рението си да учреди нова държава със столица Донецк, наречена Малорусия, 
тъй като „Украйна не подлежи на възстановяване във вида, в който е била” (49). 
Представен бе и проект за устройството ѝ – тя ще е федерална и ще се опира на 
следните ценности: равноправие на всички етноси, социална справедливост, то-
лерантност, антифашизъм, уважение към съветското наследство, и ще се стреми 
към неутрална и балансирана международна политика (50). Идеята бе посрещ-
ната предпазливо от Русия и враждебно от Киев и ЕС, а скоро тази тема изчезна 
от публичното пространство. Това не означава, че тя е приключила и вероятно 
отново ще стане актуална, когато настъпи подходящият момент.

Сега ситуацията изглежда патова, но е особено болезнена за гражданите 
на ДНР и на ЛНР – те постоянно са подлагани на обстрел, украинската държава 
им наложи икономическа блокада през пролетта, а все още няма индикация, че 
Русия ще признае тяхната независимост и ще ги интегрира в своята икономика. 
Има много скрити опасности – хората с основание недоволстват, а Киев разчита, 
че в един момент те ще предпочетат да се върнат под украинския гнет вместо да 
страдат безкрайно. Тези надежди може и да не са основателни, но е несъмнено, 
че Русия трябва да търси изход, защото, от една страна, е необходимо да продъл-
жи диалога с ЕС и САЩ, но, от друга, се налага да направи нещо, за да гарантира 
сигурността на невинните хора. Вероятно воден от подобни съображения, на 5 
септември Владимир Путин съобщи, че Русия ще внесе в Съвета за сигурност 
резолюция за разполагане на миротворци на ООН по линията на съприкоснове-
ние на Украйна с Донбас и че те ще са въоръжени заради сигурността на сътруд-
ниците на ОССЕ. Руският лидер добави, че разполагането на сили на ООН ще 
бъде възможно само след изтеглянето на тежките оръжия, при съгласуване на 
този въпрос с представители на ДНР и на ЛНР. По-късно в телефонен разго-
вор с Меркел Путин се съгласи, че охраната на наблюдателите на ОССЕ може 
да се осъществява не само на линията на съприкосновение, но и на други места, 
където специалната мониторингова мисия на ОССЕ провежда инспекционни 
пътувания. Скоро след това САЩ активно се намесиха в процеса на съгласуване 
на позицията по руския проект за резолюция, който постоянният представител 
на РФ в ООН Василий Небензя предаде на председателя на Съвета за сигурност 
и на Генералния секретар на ООН веднага след заявлението на Путин.

Руският и германският подход за миротворците не се разминават кардинално, 
но позициите на САЩ и Украйна съвпадат и са абсолютно неприемливи за 
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Русия, ДНР и ЛНР. Според Вашингтон и Киев въпросът за миротворческата 
мисия е пряко свързан със законопроекта за деокупацията на Донбас, който 
отменя режима на наричаната от украинските власти „Антитерористична 
операция” (АТО) и узаконява военната операция в Югоизточна Украйна. Той 
дава и на Порошенко възможност да въвежда военно положение на територията 
на региона (51).

Това, че първоначално Западът прояви интерес към идеята на Путин, може 
да бъде тълкувано като дипломатическа игра. Държавният департамент го при-
ветства, подобна бе реакцията и на Германия. По класическа тяхна традиция те из-
разиха удовлетворение, но ще опитат да извлекат още по-голяма полза от идеята  
 – да убедят Русия да капитулира и да допусне разполагането на „миротворци” 
от ЕС и САЩ на руско-украинската граница. Появиха се дори и ексцентрич-
ни мнения, че „въвеждането на миротворци е изгодно за Русия, защото тя се 
страхува, че САЩ ще започнат мащабни доставки на съвременно оръжие за въ-
оръжените сили на Украйна”. „Няма съмнение, че версията за миротворческа 
мисия, която предлага Путин, определено е провален вариант”, пише бившият 
министър-председател на Швеция Карл Билд във „Вашингтон поуст”. Според 
него Путин иска да разположи леки сили по линията на съприкосновението на 
своите сепаратистки сили с Украйна. Това ще превърне конфликта във вътреш-
ноукраински въпрос, защото ще предостави прикритие на намиращите се там 
руски сили на междудържавните граници (52).

Какво означават исканията на Киев и на Вашингтон? Според редица екс-
перти под прикритието на миротворци на ООН, които ще отсекат Донбас от 
Руската федерация, Киев планира да проведе „прочистване” в непризнатите ре-
публики по т.нар. Хърватски сценарий. Видимо всичко това е съгласувано със 
САЩ, които сами се включват в прокарването на тази инициатива. САЩ ще 
подкрепят подобен блицкриг, тъй като те виждат решението в Донбас именно с 
помощта на сила. На 19 септември украинският президент Петро Порошенко се 
похвали на страницата си във Facebook, че американският Сенат е санкционирал 
предоставянето на смъртоносно оръжие от отбранителен характер на Украй-
на – радиолокационни средства за противовъздушна отбрана и наблюдаване на 
обстановката над водата, военноморски средства срещу мини, кораби за край-
брежно действие и брегова охрана. Одобрено е и отделянето на 500 млн. долара 
за „подкрепа на Украйна в областта на отбраната и сигурността. За пръв път на 
законодателно ниво се предлага да се предоставят на Украйна подобни отбра-
нителни средства” (53). По думите му в законопроекта „са включени и положе-
ния, които позволяват използване на средства от бюджета за отбрана на САЩ за 
рехабилитация на ранените украински военнослужещи в медицинските учреж-
дения на САЩ, както и за подобряване на възможностите на военноморските 
сили на Украйна”, Порошенко видимо преувеличава, по-рано американският 
Сенат с голямо мнозинство утвърди проекта за отбранителния бюджет на стра-
ната за 2018 г., който в САЩ започва от 1 октомври. За предоставяне на военна 
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помощ на Украйна американските законодатели се съгласиха да бъдат отделени 
150 млн. долара, а миналата година те бяха 350 млн. При това в наличност ще бъ-
дат достъпни 75 млн. долара, а за използването на останалите средства ще бъде 
необходимо специално разрешение на Сената (54).

 Всичко това вероятно е свързано и със странното завръщане на Михаил 
Саакашвили в Украйна – чрез него Вашингтон оказва натиск на Киев. Действи-
ята на Саакашвили, който насилствено премина полско-украинската граница, 
изглеждат като клоунада, ала те създават ситуация, при която в Украйна възник-
ва опозиция, ползваща се с подкрепата на Вашингтон. Задачата на Саакашвили 
е да дестабилизира обстановката и да покаже на Порошенко, че не го чака нищо 
хубаво, ако играе самостоятелни игри и пренебрегва указанията на САЩ. Това е 
сигнал, че Америка разглежда силов сценарий за Донбас и има реална опасност 
от възобновяване на войната.

Русия едва ли ще допусне Западът да контролира границите ѝ с ЛНР и с 
ДНР. Изглежда ситуацията ще продължи да бъде патова още дълго време, през 
което Украйна ще укрепва военните си сили с помощта на САЩ, които имат 
намерение трайно да се настанят в бившата съветска република. Те вече строят 
съответната инфраструктура и военни обекти – като морската база в Очаков 
например (55). Всичко това вещае много сериозни неприятности за Русия, която 
води пасивна политика в това направление и рискува да се сблъсква с все по-се-
риозни заплахи за сигурността си.

Над Близкия изток тегне опасността от нов конфликт

Сирийската правителствена армия и подкрепящите я руски, ирански и 
проирански сили регистрираха забележителни постижения в изминалите ня-
колко месеца. Те успяха да деблокират обсадения от „Ислямска държава” Дейр 
ез-Зор, но основните нефтени залежи все още са под контрола на терористите. 
Борбата за достъпа до находищата изостря конкуренцията между Сирийска-
та правителствена армия и проамериканските Сирийски демократични сили 
– SDF, в които основна роля играят Кюрдските отряди за народна самоотбрана 
(YPG). Позицията на SDF е по-благоприятна, тъй като по-голямата част от неф-
тодобивната инфраструктура се намира на северния бряг на Ефрат, където са 
концентрирани силите ѝ. Задачата на сирийската армия е значително по-слож-
на, защото, освен че изнася основната тежест в борбата с ИДИЛ и другите те-
рористични организации, тя рискува да влезе в сблъсък и с проамериканските 
сили, респективно със САЩ, които на практика осъществиха интервенция в 
Сирия и окупираха част от територията ѝ, на която се стремят да наложат лоял-
на към тях власт.

Така след серия от успехи, през втората половина на септември правител-
ствените сили бяха контраатакувани от силите на ИДИЛ и на други терорис-
тични организации. „Според докладите на сирийските командири от предните 
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линии, най-сериозните контраатаки и масираният огън по сирийските войски 
са фиксирани от северното направление, тоест оттам, където са разположени 
формированията на SDF, а също така подразделенията на силите за специал-
ни операции на САЩ, които вместо да освободят Рака изглежда оказват меди-
цинска помощ на терористите. Не е нужно да притежаваш големи военни по-
знания, за да видиш, че във всички тези съвпадения има закономерност” (56), 
съобщи официалният представител на руското Министерство на отбраната 
генерал-майор Игор Коношенков. По-късно Русия обвини САЩ за задкулисно 
сътрудничество с ИДИЛ, заявявайки, че армията им безпрепятствено пропуска 
през бойните си позиции специалните части на САЩ и контролираните от тях 
сили на SDF (57).

Във връзка с тези събития външният министър на Русия Сергей Лавров 
напомни на американския си колега Рекс Тилърсън, че САЩ са „неканен гост 
в Сирия”. Той поясни, че „продължават контактите между военните, за да не 
се допусне конфликт при превземането на Рака (столицата на „Ислямска дър-
жава”) и при превземането на Дейр ез-Зор, а военните съгласуват стъпките, 
които са необходими, за да няма пострадали при борбата с тероризма”. Руски-
ят дипломат е напомнил на американските си колеги, че и „Джебхат ан-Ну-
сра” също е терористична организация и като такава подлежи на унищоже-
ние” (58). 

Очевидно противоречията и опасността от бойни действия между враж-
дуващите коалиции в Сирия стават все по-големи, като Русия и САЩ полагат 
усилия, за да не стигнат до пряк сблъсък помежду си, който би довел до риск от 
ядрена война. 

Положението е напрегнато не само в Сирия, а и в целия регион. Кюрдската 
автономна област в Ирак проведе референдум за независимост на 25 септември, 
което беше посрещнато враждебно от Турция, Иран, Сирия и правителството в 
Багдад. Всички те се опасяват, че това може да засили желанието за отделяне на 
кюрдите от техните територии. Официално САЩ не подкрепят референдума, но 
на практика той стана възможен вследствие на тяхната интервенция в Ирак и на 
помощта, която оказват на кюрдите в хода на войната в Сирия и в Ирак. 

Кюрдите се стремят към собствена държава от края на Първата световна 
война, когато Великобритания и Франция начертаха границите в Близкия из-
ток след разпада на мултиетническата Османска империя. Сега те се ползват с 
американската подкрепа и имат всички шансове за национална независимост. 
Проблемът за самоопределението на кюрдите е фундаментален за региона, как-
то и арабско-израелският конфлит, защото заплашва териториалната цялост на 
Сирия, Иран, Ирак и Турция. Подобен сценарий изглежда изгоден за Израел, 
тъй като конфликтът в една или друга форма ще отслаби опонентите му и ще 
попречи за реализацията на амбициозните планове на Иран за разширяване 
на влиянието му в Близкия изток. Това обяснява защо на 13 септември минис-
тър-председателят Бенямин Нетаняхо заяви, че „Израел подкрепя законните 
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усилия на кюрдския народ за създаване на собствена държава”, като в същото 
време подчерта, че Тел Авив смята Работническата партия на Кюрдистан (РПК) 
за терористична, за да успокои Турция, която е сериозно разтревожена от развоя 
на събитията (59). 

Според официалните резултати от референдума „за” независимостта 
са се обявили 92,73% от гласувалите (60), но засега той няма юридически 
последствия. Кюрдите са силно зависими от търговията си с нефт през Турция, 
а Анкара има и други средства да им въздейства.  Според руския експерт по 
Близкия изток Евгений Сатановский „референдумът е направен преди всичко 
с вътрешнополитически цели, за да укрепи позициите на лидера на Иракски 
Кюрдистан Масуд Барзани, който има сериозна опозиция” (61).

Eвентуалното обявяване на кюрдска независимост в Ирак крие много 
опасности от конфликти, както и от териториални спорове. Един от тях е за 
Киркук, град, около който има нефтени залежи, а кюрдите са малцинство и 
често имат сблъсъци с другите етнически групи – араби, туркмени, йезиди 
(62). Регионът е от важно значение и за Ирак, който трябва да се възстановява 
след американската окупация и войната с ИДИЛ, и за Кюрдистан и покрови-
телите му. 

Най-голямата опасност за стабилността в Близкия изток създава наличие-
то на американски военни сили в Сирия. Малко вероятно е те да се изтеглят, 
най-вероятно ще се оправдават, че са там „заради борбата с ИДИЛ” и изглеж-
да, че ще игнорират протестите на Дамаск и на Москва. САЩ никога не са 
обръщали внимание на международното право, едва ли ще се съобразят и 
сега, когато са по-агресивни и арогантни от когато и да било, твърдейки, че 
присъстват в Сирия и Ирак за „борба с тероризма” и защита на националните 
интереси. След като подкрепяната от тях коалиция SDF, чиито сили са северно 
от Дейр ез-Зор, превземе Рака и получи контрол над териториите северно от 
Ефрат, САЩ вероятно ще търсят друг предлог, за да останат в Сирия. Възмож-
но е той да бъде с цел да улеснят „мирното регулиране”, но не е изключено от-
ново да предприемат курс към демонизиране на Асад и към „тайна” подкрепа 
на джихадистите в зоните за примирие, които бяха договорени на конферен-
цията в Астана през септември, на която Русия, Турция и Иран се споразумяха 
за границите на четирите зони за деескалация (в провинцията Идлиб, както и 
отделни райони на Латакия, Хама и Алепо). Трите държави разпределиха отго-
ворностите си като гаранти за постигане на траен мир (63).

Въпреки техните усилия мирът изглежда непостижим. Исканията на 
Сирия за изтегляне на американците са само дипломатическа подготовка за 
бъдещите преговори на Москва и Техеран с Вашингтон. Турция е настроена 
много остро към перспективите за създаване на независима кюрдска държава, 
защото това е заплаха за териториалната ѝ цялост. Затова нейната армия 
увеличи присъствието си в Северна Сирия, където основната ѝ цел е да не 
допусне обединение на отделните кюрдски кантони.
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След края на войната с ИДИЛ Дамаск трябва да реши проблема с другите 
опозиционни групировки, както и да се намери компромис по кюрдския въ-
прос. По всичко личи, че Сирия ще се запази като държава, но изглежда малко 
вероятно да остане в границите преди началото на конфликта. 

Напрежението на глобалната шахматна дъска  
ще продължи да се покачва

Америка и глобалистките елити, които определят външната ѝ политика, 
стават все по-опасни в усилията си да наложат волята си над цялата планета. 
На целите им служат както новите санкции срещу Русия, Иран и КНДР, така 
и предложението за реформа на ООН, направено от президента Тръмп на 19 
септември, което е опит за преформатиране на организацията, за подчинява-
нето ѝ на интересите на САЩ и преди всичко за демонтаж на постялтенския 
световен ред. За същото служат и все по-провокативните изявления на Полша 
към Русия, както и неспиращата антируска информационна атака, която цели 
преразглеждане и преоценка на резултатите от Втората световна война. За-
мисълът на американ ците е да се отрекат заслугите на Русия за победата над 
хитлеризма и съответно да ѝ се отнеме правото на вето в Съвета за сигурност 
на ООН. 

Недоволството от новите антируски санкции на САЩ изглежда няма да 
промени политиката на ЕС. Те предизвикаха загрижеността на европейските 
политици, но не заради това, че са приети, а заради липсата на гаранции, че 
американските действия няма да застрашат просперитета на Стария конти-
нент. Европейските елити не искат Вашингтон да преследва своите икономи-
чески интереси, използвайки политически механизми, но самите те постъпват 
по същия начин с Москва. 

Поради предпазливата политика на Русия и гъвкавостта на Китай, перс-
пективата за многополюсен свят изглежда далечна. Това дава самочувствие на 
Вашингтон и Брюксел, чиято политика спрямо конфликта в Украйна създава 
впечатление, че те ще работят за пълна победа над Москва, включваща пър-
во отнемането на Крим, а след това и демонтаж на руската държава. Предвид 
риска от ядрена война Западът смята, че ще постигне целта си с помощта на 
жестоки икономически санкции, постоянен политически натиск и създаване 
на конфликти и огнища на напрежение по руската граница, където плътно 
са се настанили силите на НАТО, които присъстват и в марионетни на САЩ 
държави като Грузия и Украйна. Всичко това е част от общата им стратегия, 
насочена към сваляне на президента Путин с помощта на петата и шестата ко-
лона в страната и замяната му с прозападен политик, който да предаде руските 
национални интереси.

Русия отвърна на удара, превръщайки се в ключов играч в Близкия изток. 
Общите интереси във войната в Сирия и общата заплаха – в лицето на Амери-
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ка – сближават Русия със Сирия и Иран. Перспективи има и сътрудничеството 
ѝ с Турция. Различна е ситуацията в европейското и постсъветското простран-
ство, където Москва се сблъсква със сериозни трудности. Тя тепърва трябва 
да печели партньори, за да бъде в състояние да се противопостави по-успешно 
на Вашингтон и на глобалната финансова олигархия, която изглежда по-близо 
отвсякога до установяването на абсолютен еднополюсен световен ред. Засега 
БРИКС е твърде аморфна структура, за да се противопостави на САЩ.

За Русия остава надеждата, че с помощта на ядрения щит ще защити тери-
торията си, а все по-агресивната политика на САЩ ще увеличава недоволство-
то от тях и ще бъде предпоставка за изграждане на алтернативен на западния 
военнополитически блок. За целта е необходимо Москва да представи модел 
за нова глобална политическа архитектура. Тя трябва да е по-привлекателна от 
едностранния диктат на Вашингтон, който ерозира и последните остатъци от 
суверенитет на националните държави и способства за разрастване на неста-
билността по цялото земно кълбо.

28.ІХ.2017 г.
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Американският президент Доналд Тръмп и кралят на Саудитска Арабия Салман 
подписаха най-мащабната оръжейна сделка в историята на САЩ.  Тя включва 
доставки на американски оръжия и военно оборудване за държавата от Персий-

ския залив за почти 110 млрд. долара. Сделката влиза в сила незабавно, а клаузи в до-
говора предвиждат допълнителни продажби на оръжие за Рияд в размер на 350 млрд. 
долара, които ще се осъществят през следващите десет години.

Юни
 

„НАТО е външнополитически инструмент на САЩ. Алиансът няма съюзници, а 
има васали на Вашингтон”, сподели руският президент Владимир Путин в интер-
вю за режисьора Оливър Стоун, публикувано в изданието „Politico”. По думите на 

Путин страна, която влезе в НАТО, не може да се съпротивлява на натиска на Вашинг-
тон, който е лидер на организацията. Затова в „държавите васали лесно може да се поя-
ви всичко” – от системи за ПРО до нови нападателни ракетни комплекси. Путин призна, 
че е предлагал на бившия президент на САЩ Бил Клинтън да разгледа възможността 
Русия да влезе в НАТО. 

„Приписваните на Москва кибератаки на изборите в САЩ може да са извършени от 
американски хакери, които се опитват да набедят за виновна Русия”, заяви Владимир 
Путин в интервю за NBC. ТАСС съобщи, че той „може да си представи подобен сценарий 
в условията на остра политическа борба в САЩ”.  „Хакерите могат да бъдат навсякъде. 
Те могат да са в Азия, в Америка, в Латинска Америка. Всъщност това могат да бъдат ха-
кери и в САЩ, които много ловко и професионално са набедили за това Русия”, предпо-
ложи президентът, който многократно опроверга всички обвинения по адрес на Русия. 

„Москва ще се радва, ако Администрацията на Доналд Тръмп изгради по-разумен 
подход по темата за ПРО, отколкото бе по времето на Барак Обама, но признаци за 
нещо подобно не се забелязват”, каза заместник-министърът на външните работи на 
Русия Сергей Рябков.

„Имам впечатлението, че в САЩ е въведен някакъв ограничител за постигане на 
споразумения с Русия в тази сфера по политически мотиви, които не се отнасят към 
задачите за осигуряване на глобална и регионална сигурност”, заяви дипломатът, цити-
ран от РИА „Новости”. Той отбеляза, че администрацията на Обама „съзнателно е разру-
шила” механизмите за диалог, затова Москва би искала новата администрация да изгра-
ди по-разумен подход. „Засега не виждаме това”, добави Рябков. 

Съветът за сигурност на ООН прие нови санкции срещу КНДР.  15-те страни член-
ки единодушно одобриха затягането на мерките. Те са обяснени със зачестилите през 
последните месеци балистични тестове на Пхенян.  Санкциите налагат забрана за пъ-

Хронология
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туване и замразяване на авоарите на четири юридически и четиринадесет физически 
лица. Сред тях са ръководителят на Севернокорейското външно разузнаване, членове 
на Корейската работническа партия и шефове на търговски дружества, които финан-
сират военните програми на страната. В „черния списък” влиза и банката, управляваща 
финансите на севернокорейски длъжностни лица, сред които е и  лидерът Ким Чен Ун.

 
Саудитска Арабия, Египет, ОАЕ, Бахрейн, Йемен, Либия и Малдивската репу-
блика обявиха, че прекратяват дипломатическите си отношения с Катар, който 
е обвинен, че подкрепя терористи и въоръжени ислямисти. Саудитска Арабия 

заяви, че иска да защити своята национална сигурност от заплахите на тероризма и на 
екстремизма, като прекъсва всички контакти по въздух, суша и вода с Катар и „прикан-
ва всички братски страни и компании да сторят същото”, съобщи „Ройтерс”.

Европейският съюз удължи с още шест месеца икономическите санкции срещу 
Русия. Лидерите на Съюза одобриха мярката, след като обвиниха Москва, че не 
е прекратила подкрепата си за ДНР и ЛНР. Санкциите са насочени към секторите 

на финансите, петрола и отбраната на Русия и ще бъдат в сила до края на януари 2018 
година.  Първоначално те бяха наложени на 31 юли 2014 г. за срок от една година. В 
отговор Русия въведе контрасанкции към Европейския съюз. 

Юли 

„Днес Западът е изправен срещу сили, желаещи да изпробват нашата воля, да 
подкопаят нашата увереност и да предизвикат нашите интереси. За да посрещ-
нем новите форми на агресия, включително пропагандата, финансовите престъ-

пления и кибервойната, трябва да адаптираме нашия Алианс, за да бъде конкурентен 
и на новите бойни полета. Призоваваме Русия да преустанови дестабилизиращите си 
действия в Украйна и на други  места по света, както и подкрепата си за вражески ре-
жими – включително Сирия и Иран, – като вместо това се присъедини към общността 
на отговорните държави в борбата ни срещу нашите общи врагове и в защита на циви-
лизацията”, заяви американският президент Доналд Тръмп по време на посещението 
си в Полша.   

Съветът на Европейския съюз приключи процедурата за ратифициране на Спо-
разумението за асоцииране на Украйна. На 11 юли Съветът съобщи, че всич-
ките 28 държави са го одобрили, а това е заключителната стъпка в процеса и 

тя позволява влизането в сила на документа от 1 септември 2017 г. Украинският пре-
зидент Петро Порошенко определи събитието като поредното поражение за Русия и 
обяви началото на нова фаза по пътя на страната му към ЕС.  „Споразумението за асо-
цииране бе едно от ключовите искания и надежди на Евромайдана. Радостен съм, че 
със съвместни усилия го постигнахме. А Кремъл, който мобилизира всички ресурси 
срещу него, цинично наруши международното право и разгърна агресията си срещу 
Украйна, претърпя поредното си поражение”, написа Порошенко във своя профил във 
Facebook. 

Камарата на представителите на Конгреса на САЩ прие с голямо мнозинство за-
конопроекта за затягане на санкциите срещу Русия, Иран и Северна Корея. При 
гласуването конгресмените са подкрепили приемането на мярката с 419 гласа 

„за” срещу само 3 „против”. 
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Законопроектът на практика лишава американския президент от възможност да 

премахва санкции срещу Русия.  За целта ще е необходимо одобрение от Конгреса. 
Частта от проектозакона, засягаща Русия, се отнася до различни сектори на икономи-
ката и предвижда различни действия. За енергетиката се прогнозира поредно ограни-
чаване на американските инвестиции в руски компании и участие в проекти за про-
учване и експлоатация на находища, в които конкретни руски фирми имат поне 33% 
дял. Има и заплаха за санкции срещу чуждестранни компании, инвестиращи в или по-
магащи на руската енергетика. Препоръчва се санкциите срещу бизнесмени от съюзни 
на САЩ държави да не са автоматични, а вероятни, тоест – в някои ситуации те могат 
да бъдат задействани, а в други – не. Предвиденото ограничение за кредитиране на 
руски петролно-газови компании като „Роснефт”, „Газпром” или „Транснефт” е до 60 дни, 
но това означава не само банкови заеми, а и период за разплащане за стоки и услуги. В 
противен случай американските компании, от които е закупено това, се смятат за нару-
шители на режима на санкции. 

Ограничава се и даването на технологии за проучване и добив в дълбоководни 
сондажи в Арктическия шелф или на шистови находища, които се отнасят само за  
„Роснефт”, „Газпромнефт”, „Газпром”, „Сургутнефтегаз” и „Лукойл”, но само за техни нови 
проекти.

„Иран трябва да спазва условията по споразумението за ядрената си програма, 
иначе ще си навлече „големи проблеми”, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп на 
митинг в Йънгстаун – щата Охайо, цитиран от „Ройтерс”. „Ако това споразумение не се 
спазва така, както трябва, ще има големи проблеми за тях. Мога да ви уверя в това. 
Повярвайте ми!”, каза Тръмп.

Германия призова ЕС да подготви санкции срещу САЩ, в случай че новото 
ембар го, подготвяно във Вашингтон срещу Русия, засегне бизнеса на герман-
ски и европей ски компании. Това би трябвало да е най-крайната мярка, но 

Берлин смята, че ако няма координирана европейска акция, задаващите се санкции 
ще навредят на гер манския бизнес. „САЩ напуснаха общата линия с Европа по повод 
санкциите срещу Русия”, заяви по телевизия ARD министърът на икономиката Бригите 
Циприс. Според нея по след ните действия на Вашингтон може да затруднят още пове-
че отношенията между САЩ и Германия. Водещи бизнесмени и компании в страната 
предупредиха, че това, което американците подготвят като наказание за намесата на 
Русия в изборите в САЩ, ще по пречи на германския бизнес да работи по газопроводи 
и петролопроводи, жизнено важ ни за енергийната сигурност на Германия. „Планове-
те за затягане на ембаргото може да навредят на европейски фирми, които участват в 
енергийни договори с Русия и из глеж дат насочени към стимулиране на американския 
енергиен износ за Европа”, оповести германският Комитет за връзки с Източна Европа. 
На специална пресконференция в Берлин от сдружението добавиха, че възможността 
за европейски контрасанкции трябва да съществува като „последна възможност”, ако 
пострадат компании от Европейския съюз. 

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви, че ЕС е готов да 
действа „в рамките на няколко дни”, ако САЩ засегнат енергийната сигурност на Съюза. 
Той напомни, че съществува сериозна опасност да пострадат европейски компании, 
които участват в петролни и газови проекти с Русия или с Иран.

Руският президент Владимир Путин обяви, че 755 американски дипломатически 
представители трябва да напуснат страната. Русия предприе мерки срещу САЩ 
заради приетия в Конгреса и в Сената законопроект, предвиждащ налагането 
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на нови санкции срещу Руската федерация, Северна Корея и Иран. Контрамерките на 
Русия предвиждат от началото на следващия месец Американското посолство да спре 
използването на всички складови помещения на улица „Дорожная“ в Москва, както и 
вилата в „Сребърен бор”. Общият брой на персонала, работещ в американските дипло-
матически представителства на руска земя, е намален до 455 души. 

Путин определи случващото се като „болезнено”, но посочи, че американците са 
тези, които са предизвикали захлаждането в отношенията. Руското външно ведомство 
обяви, че запазва правото си да наложи допълнителни мерки, които могат да окажат 
влияние на интересите на Съединените американски щати. 

Ако 755 американски дипломати напуснат Русия, то руските граждани „ще чакат ме-
сеци, а не седмици, за да получат американски визи“, предупреди по повод на руските 
действия бившият посланик на САЩ в Русия Майкъл Макфол. 

За прибалтийските държави няма по-голяма заплаха от агресията на Русия, Ва-
шингтон ще продължи да оказва подкрепа на Литва, Латвия и Естония, съобщи ви-
цепрезидентът на САЩ Майк Пенс, цитиран от Voice of America. „Русия продължава 
да търси начини да преначертае международните граници със сила, да накърни 
демократичните режими и суверенните държави и да настрои свободните наро-
ди в Европа едни срещу други”, заяви Пенс.  „При президента Доналд Тръмп САЩ 
няма да допуснат какъвто и да е опит за използване на сила, заплахи и всяване на 
страх в прибалтийските държави или в която и да е друга държава, член на НАТО”, 
допълни вицепрезидентът след срещата си с лидерите на Литва, Латвия и Естония 
в Талин. 

Грузинската армия започна двуседмични военни учения „Благороден партньор”  ден 
преди вицепрезидентът на САЩ Майк Пенс да посети страната, съобщи  агенция „Рой-
терс”. В маневрите участват 2800 войници от САЩ, Великобритания, Германия, Турция, 
Украйна, Словения, Армения и Грузия. По думите на премиера Георги Квирикашвили 
целта им е  „да помогнат на Грузия да доближи стандартите на НАТО и да укрепи ста-
билността в целия регион”.  „Ученията не са насочени срещу никоя държава. Те целят 
да помогнат на Грузия да увеличи капацитета си да участва в международни операции”, 
уточни посланикът на САЩ  в Тбилиси Иън Кели.

август

На 2 август вицепрезидентът на САЩ Майк Пенс посети Подгорица, за да се 
срещне с представителите на страните, членки и наблюдателки на Адриатиче-
ската харта, в която членуват Хърватия, Черна гора, Босна и Херцеговина, Ма-

кедония.  Лидерите на Сърбия, Словения и Косово също участват в срещата, тъй като 
страните им имат статут на наблюдатели в Организацията. Адриа тическата харта е ос-
нована през 2003 г. под покровителството на САЩ, а целта ѝ е да  координира дейност-
ите в подкрепа на страните, кандидатки за членство в НАТО. 

„Вашата храброст, особено в условията на руския натиск, вдъхновява света и аз ви 
поздравявам за това”, каза  Пенс на официалната вечеря в негова чест, организирана 
от черногорския премиер Душко Маркович в столицата на бившата югославска репу-
блика.  Пенс увери, че бившата югославска република играе водеща роля в отбраната, 
стабилността и сигурността в региона на Западните Балкани.  „САЩ нямат „малки парт-
ньори, а само силни партньори, а посещението ми в Подгорица, което е само първа 
стъпка, доказва това”, уточни Пенс.

От Белия дом потвърдиха, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е подписал одо-
брения с голямо мнозинство от Сената и Камарата на представителите закон, който 
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предвижда засилване на едностранните американски санкции по отношение на Русия, 
Иран и КНДР.

 
Новите американски санкции срещу Русия, подписани от президента Тръмп, 
са „повече от проблематични“, сподели германският външен министър Зигмар 
Габриел, цитиран от „Ройтерс”. На посещение в град Волфсбург Габриел каза, че 

САЩ са се отказали да си сътрудничат с Европейския съюз за уреждане на отношенията 
с Русия. Досега това сътрудничество е било ключов момент в отговора, даван за дейст-
вията на Москва. Според немския дипломат законът „показва, че те преследват иконо-
мически интереси, а ние мислим, че това е неприемливо”. „Да се съчетават агресивно 
външнополитически въпроси с американски икономически интереси и да се казва: ис-
каме да изтикаме руския газ от европейския пазар, за да продаваме американски газ 
– това определено не е нещо, което ние можем да приемем”, смята Габриел.

 
Президентът на САЩ Доналд Тръмп уволни главния си политически стратег 
Стив Банън. Той е смятан за архитект на победата на  Тръмп в президентските 
избори в САЩ през 2016 г., а и за движеща сила в неговата патриотична и ан-

тиглобалистка политика.  Близки до Белия дом предполагат, че причината за хода на 
Тръмп е отношението на други членове на екипа  на президента към Банън.  „Начал-
никът на Администрацията на Белия дом Джон Кели и Стив Банън са се разбрали това 
да е последният работен ден на Стив”, заяви говорителят на Белия дом Сара Сандърс в 
официално обръщение по случая. Тя добави: „Ние сме благодарни за службата му и му 
желаем всичко най-добро.“  

Стив Банън е бивш собственик на консервативната интернет страница „Breitbart 
News”, под негово ръководство тя стана форум на движението „Алтернативно дясно”.  
Той е  поредната ключова фигура, която се разделя с поста си в Администрацията на 
Тръмп. По-рано напуснаха ръководителят на Администрацията на Белия дом Раймъс 
Прайбъс и  съветникът по националната сигурност Майкъл Флин.

Гражданската война в Сирия завърши, заяви министърът на отбраната на Русия 
Сергей Шойгу по време на срещата си с ливанския си колега Якуб ас-Сараф на 
Международния военнотехнически форум „Армия–2017“ в Подмосковието, на 

който бяха показани новите руски Миг-35, както и друга военна техника, които Русия 
смята да доставя на страните от Югоизточна Азия и Южна Америка. Според руския во-
енен, в Сирия умерената опозиция е отделена от терористите и са създадени четири 
зони на деескалация.  Междувременно на среща със свои колеги от Африка и Близкия 
изток Шойгу е обсъдил възможностите за сътрудничество в борбата срещу тероризма. 

Германският външен министър Зигмар Габриел призова ядреното оръжие на 
САЩ да се изтегли от Федералната република. Той направи това по време на 
визитата си в Ню Йорк, когато се срещна с държавния секретар Рекс Тилърсън. 

По думите на немския дипломат това би станало основа за нов диалог по въпросите за 
разоръжаването: „Убеден съм, че е необходимо отново да говорим за контрол върху 
въоръжаването и разоръжаването. Затова считам за правилни изявле нията на Мартин 
Шулц, че в крайна сметка трябва да става дума за изтеглянето на ядреното оръжие от 
страната ни.“ По неофициални данни на германската държавна агенция ДПА на авиоба-
зата в близост до селище на име Бюхел в провинция Рейнланд–Пфалц са дислоцирани 
до 20 американски ядрени бойни глави от времето на Студената война. 
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САЩ дадоха на Русия срок от 48 часа (до 2 септември) да затвори Генералното 
си консулство в Сан Франциско, както и сградите на два свои дипломатически 
отдела, намиращи се в Ню Йорк и във Вашингтон. Решението е взето в отговор 

на драстичното съкращаване на дипломатическия персонал на САЩ в Русия, съобщи  
АФП. Иска се и затваряне на руските търговски представителства в Ню Йорк и във Ва-
шингтон.  Държавният департамент уверява, че цели „да сложи край на порочния кръг” 
на влошаване на отношенията между Вашингтон и Москва, и изразява надежда, че 
днешното му решение няма да доведе до „нови ответни мерки”. Миналия месец Русия 
нареди на САЩ да съкратят своя дипломатически и технически персонал в диплома-
тическите си мисии в Русия повече от половината – до 455 души, след като Конгресът 
на САЩ с голямо мнозинство одобри нови санкции срещу Русия, отбелязва „Ройтерс”. 
„Смятаме, че това действие (на Русия) бе непредизвикано и вредно за отношенията 
между двете страни”, заяви говорителката на Държавния департамент Хезър Науърт.

В телефонен разговор с американския си колега Рекс Тилърсън руският външен 
министър Сергей Лавров изрази съжаление по повод решението на САЩ. „Москва ще 
проучи внимателно обявените от американците нови мерки, след което ще бъде съоб-
щено за реакцията ни”, гласи изявление на Руското външно министерство. 

„Държавният секретар на САЩ специално се обади да информира, че в близко вре-
ме ще бъдат обявени допълнителни ограничения на дейността на руските дипломати-
чески представителства на територията на САЩ, и изложи основното им съдържание”, 
се казва в  изявлението на руското дипломатическо ведомство. 

 „С новите мерки всяка от двете страни ще има по три консулства, но решихме да 
позволим на руското правителство да запази някои помощни дипломатически сгради, 
за да се сложи край на порочния кръг в отношенията ни”, обяви Държав ният департа-
мент и отново призова за подобряване на американско-руските отношения, които спо-
ред Вашингтон сега са в най-лошото си състояние от Студената война насам.

Септември

Доставките на оръжия на САЩ в Украйна могат да имат неочаквани послед-
ствия, заяви Владимир Путин на пресконференцията след срещата на БРИКС в 
Пекин.  „Решенията да се продават или да се доставят безплатно оръжия са суве-

ренни за САЩ и страната, която ще бъде реципиент. На това няма как да повлияем. Но 
съществуват и определени световни правила и подходи – доставката на оръжие в зона, 
където има конфликт, не помага за постигане на примирие, а само усложнява ситуация-
та”, сподели Путин, цитиран от РИА „Новости”.

Руският лидер подчерта, че доставката на оръжие в Източна Украйна няма да про-
мени положението, но ще доведе до по-голям брой жертви. Освен това при вземането 
на подобно решение САЩ трябва да отчитат, че защитниците на ДНР и ЛНР имат доста-
тъчно собствено оръжие, включително завладяното от противника.

„Ако американското оръжие започне да пристига в зоната на конфликта, то е труд-
но да се каже как ще реагират самопровъзгласените републики, може би те ще пратят 
оръжието, с което разполагат, в други конфликтни зони, които са чувствителни за тези, 
които им създават проблеми”, предупреди Путин.  

Президентът заяви, че поддържа идеята за въоръжаване на мисията на ОССЕ: „Смя-
там, че това ще бъде полезно за решаване на проблемите в югоизточната част на Ук-
райна.” Путин добави, че ще поръча на Министерството на външните работи да внесе 
резолюция в Съвета за сигурност на ООН, която да позволява да се обезпечи сигур-
ността на мисията на ОССЕ в Украйна, но при изпълнението на редица условия. Той по-
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сочи като условие за гарантиране на сигурността на сътрудниците на ОССЕ това, че те 
ще бъдат само на разграничителната линия между враждуващите страни.  

Законопроектът за реинтеграция на Донбас, който се подготвя в Украйна, 
предполага смяна на дефиницията „антитерористична операция”, която използват вла-
стите в Киев за военната си операция в Донбас, с определението „операция по отбрана 
на Украйна”, съобщи украинският заместник-министър по въпросите на „окупираните 
територии” Юрий Гримчак. С текста на законопроекта се занимава Администрацията 
на украинския президент. По-рано представителят на Порошенко в Радата – Ирина Лу-
ценко – съобщи, че „законопроектът е 99% завършен и в него Русия ще бъде наречена 
страна агресор”.

Върховната Рада на Украйна прие Закон за образованието, който забранява да се 
преподава на какъвто и да е друг език, освен на украински, съобщава „Страна”.  По 
информацията на изданието на второто четене в Закона е приета норма, че от 2018 г. 
само в началното училище ще останат часове с преподаване на предмети на езиците 
на националните малцинства, включително на български и на руски. От пети клас пре-
подаването по предмети на езиците на националните малцинства се отменя. От 2020 г.  
обучението ще бъде спряно и за началните класове.

„Идеята за разполагане на миротворческа мисия на ООН в Донбас заслужава да 
бъде разгледана”, заяви за РИА „Новости” представител на Държавния департа-
мент на САЩ. „Ние подкрепяме усилията на партньорите от Нормандския фор-

мат за реализация на Минските споразумения. Ние смятаме, че възможността за раз-
полагане на миротворческа мисия на ООН в източната част на Украйна е достойна за 
изучаване като средство за защита на гражданите на страната, независимо от тяхната 
националност или етническа принадлежност, и като път за възстановяване на сувере-
нитета и териториалната цялост на Украйна”, отбеляза американският дипломат.

В Държавния департамент подчертават, че „всяка такава сила трябва да прите-
жава широк мандат”, за да осигури мира и сигурността на „цялата окупирана терито-
рия на Украйна, плътно до границата с Русия”. „Нашите цели са ясни: да се възстанови 
териториал ната цялост на Украйна и да се защитят украинците, независимо от тяхна-
та религия, етническа принадлежност или език. Ние смятаме за важно да се подобри 
ситуация та със сигурността като първа стъпка и неведнъж сме призовавали Русия да 
осигури реал но и дълготрайно прекратяване на огъня, да изтегли силите си от линия-
та на съпри косновение, да изтегли тежкото въоръжение и да осигури пълен, безпре-
пятствен и безопасен достъп за международните наблюдатели, включително на меж-
дудържавната граница”, добавят от американското външнополитическо ведомство. 

През юли държавният дълг на Украйна се е увеличил с 1.39%, или с 1.05 млрд. дола-
ра, като достигна 76.06 млрд. долара, сочат официалните  данни на украинското Минис-
терство на финансите.  Гарантираният държавен дълг в края на юли е 1.971 трлн. гривни 
(78.06 млрд. долара) срещу 1.957 трлн. гривни (64.04 млрд. долара) и срещу 1.651 трлн. 
гривни (63.26 млрд. долара) месец по-рано. При това прекият външен дълг се е увели-
чил за месец от 0.19 млрд. долара на 37.44 млрд. долара, докато прекият вътрешен дълг 
е нараснал до 689.42 млрд. гривни (26.60 млрд. долара). Гарантираният държавен дълг 
на 31 юли е 12.02 млрд. долара.  

Съдът на Евросъюза в Люксембург отхвърли иска на Будапеща и на Братислава 
срещу квотната схема на Брюксел за задължителен прием на мигранти, пристигнали в 
общността през Гърция и Италия. „Отхвърлят се жалбите, подадени от Словакия и Ун-
гария срещу временния механизъм за задължително разселване на търсещи убежище 
лица. Механизмът всъщност помага на Гърция и Италия да се справят с последиците 
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от миграционната криза от 2015 г. и е пропорционален”, се казва в решението на съда. 
Решението е окончателно и не може да се обжалва. През есента на 2015 г. държавите от 
ЕС решиха на тяхна територия да бъдат разселени 160 000 бежанци, които тогава бяха 
в Гърция и Италия. Квотите за разпределение бяха пропорционални на населението на 
отделните страни. Унгария се обяви срещу това решение, но Европейската комисия я 
задължи да приеме 1300 мигранти. Въпреки това Унгария не е приела нито един миг-
рант по програмата. Досега по схемата са разселени почти 28 000 бежанци – значител-
но по-малко от първоначалните планове.

В момента срещу миграционните квоти се обявяват и страните от Вишеградската 
четворка – Унгария, Полша, Чехия и Словакия. Унгария и Словакия подадоха иск в Ев-
ропейския съд с настояване за отмяна на решението на Съвета на вътрешните мини-
стри от ЕС от 2015 г. за задължителните квоти за разпределение на бежанците. Минис-
тър-председателят на Словакия Роберт Фицо заяви, че страната му „напълно уважава 
решението на съда”, и добави, че позицията на Словакия „изобщо не се е променила”. 
Много по-остра бе реакцията на Унгария. „Решението на съда ... е безотговорно и смя-
таме, че това решение поставя под заплаха сигурността на цяла Европа”, коментира ун-
гарският външен министър Петер Сиярто.

Президентът на Франция Еманюел Макрон обяви, че до средата на следващата го-
дина трябва да бъде приет закон за пълна промяна на политиката за даване на убе-
жище и приемане на имигранти. Проектозаконът ще включва различни разпоредби, 
позволяващи да се подобрят условията за връщането на мигрантите и бежанците в 
родните им страни. Според президента на Франция Париж връща прекалено малко 
хора в родните им страни. 

Владимир Путин е убеден, че оръжия за масово поразяване няма да бъдат из-
ползвани в какъвто и да е конфликт на Корейския полуостров. В изказване по 
време на Източния икономически форум във Владивосток руският държавен 

глава увери, че има възможност да се постигне решение на проблема с Пхенян по 
дипломатически път.  „Това трябва да бъде направено”, подчерта Путин, добавяйки, 
че страните трябва да работят заедно за постигането на положителни резултати. Той 
припомни, че през 2005 г. участниците в преговорите по повод ситуацията в Северна 
Корея са били близо до намирането на решение на проблема. „Бяха постигнати спора-
зумения, съгласно които Северна Корея пое задължението да ограничи програмата си 
за ядрени ракети, докато всички останали страни в процеса обещаха да съдействат за 
постигане на тази цел”, посочи Путин. Но след това „за съжаление ... някой поиска от Се-
верна Корея нещо, което тя не бе обещавала, и постепенно тази ситуация се влоши до 
сегашното състояние”, каза още Путин. 

Великобритания ще отмени свободното движение на работна сила след Брекзит и 
ще въведе мерки за ограничаване на броя на по-нискоквалифицираните имигранти от 
Евросъюза, стана ясно от правителствен документ, публикуван от британския вестник 
„Гардиън”. Именно намаляването на броя на имигрантите във Великобритания беше 
един от основните аргументи за проведения миналото лято референдум. Британският 
бизнес изрази притеснения, че след като Обединеното кралство напусне ЕС, ще изпи-
та недостиг както на квалифициран, така и на неквалифициран персонал. Документът 
все още не е получил подкрепата на основния министерски екип на премиера Тереза 
Мей, твърди „Гардиън”. „Това означава, че за да се смята за ценна за страната като цяло, 
имиграцията трябва да е от полза не само за самите мигранти, а и за сегашните жите-
ли”,  гласи извадка от документа.  Британското правителство обмисля нова миграцион-
на система, която цели да затегне контрола върху европейските граждани, желаещи 
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да живеят и работят във Великобритания. Брюксел обаче е против много от предло-
женията на Лондон. Нетната миграция в Обединеното кралство миналия месец падна 
до най-ниското си ниво от три години насам. Над половината от този спад се дължи на 
напускането на граждани на ЕС и на по-малкия брой на пристигащите.

Президентът на Украйна Петро Порошенко е готов да обсъди в ООН въпроса за 
въвеждане на миротворчески контингент в Донбас, но при условие, че Русия няма да 
участва в мисията. „Украйна е готова да говори по-конкретно с членове на Съвета за 
сигурност на ООН”, отбеляза Порошенко по време на реч пред украинския Парламент. 

„На разграничителната линия могат да се разположат каквито и да са миротворци 
само със съгласието на двете страни. Русия не е страна в конфликта”, съобщи прессе-
кретарят на президента Владимир Путин Дмитрий Песков, коментирайки плана на ук-
раинския президент Петро Порошенко за изпращане на мисия на ООН в Донбас. „Това 
е първото и основополагащо условие за разполагане на каквито и да са миротворци”, 
подчерта Песков. 

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че е необходимо да се води диалог 
с Русия по украинския въпрос. „Относно Украйна ние се придържаме към абсолютно 
различни подходи, но се договорихме за диалог между гражданските общества”, заяви 
политикът, цитиран от ТАСС.  Той добави, че Франция и Русия са на едно мнение относ-
но климатичните промени.  

Владимир Путин и Ангела Меркел проведоха телефонен разговор, на който бе 
обсъдено регулирането на кризата в Донбас. Те са се съгласили, че нарушаване-
то на режима за прекратяване на огъня поставя под въпрос „училищното при-

мирие”, започнало от 1 септември,  съгласувано от Контактната група в Минск и под-
крепено от лидерите на държавите от „Нормандския формат” (Русия, Украйна, Франция, 
Германия). Освен това руският лидер е акцентирал на обсъждането на инициативата за 
въвеждане на миротворчески контингент на ООН в Донбас. Той е изразил готовност да 
има предвид изказаните от Меркел съображения и да „допълни предложенията в ру-
ския проект за резолюция в Съвета за сигурност на споменатата мисия на ООН”. Путин 
се е съгласил с възможността да се разположат сили на ООН не само на фронтовата 
линия в Донбас, но и на други места. 

Ако САЩ не изтеглят от Сирия своите военни, сирийската армия ще ги възприема 
като враждебна сила, съобщи заместник-министърът на външните работи на Сирия 
Фейсалд Мекдад. Той отбеляза, че няма оправдания за действията на оглавяваната от 
САЩ коалиция. „Тя разрушава Сирия, убивайки мирни жители по време на бомбарди-
ровките и разрушавайки икономическата инфраструктура, съдейства на плановете на 
терористите, но не отговаря на интересите на сирийския народ”, съобщава ТАСС, позо-
вавайки се на „Ал-Маядин”.  Мекдад определи присъствието на американски военни в 
Сирия като „незаконно и неприемливо”. Той подчерта, че желаещите да воюват против 
терористите в Сирия трябва да координират действията си с Дамаск и със съюзниците 
на сирийските власти.

Европейският съюз не признава проведените на 10 септември избори в Крим 
и Севастопол. Съответното изявление бе обнародвано от външнополитическата 
служба на ЕС, ръководена от върховния представител по международните от-

ношения и сигурността Федерика Могерини.  „ЕС не признава незаконната анексия на 
Крим и Севастопол от Русия, затова не признава и провеждането на избори на Крим-
ския полуостров. Ако някой претендира да бъде представител на Крим или Севастопол, 
той няма да се признава за такъв, тъй като тези територии принадлежат на Украйна”, 

11

12



128 бр. 5/6 – год. XX

Международна политика
гласи документът, в който се отбелязва, че „Брюксел е непоколебим в подкрепата си за 
териториалната цялост на Украйна”. 

Руският военен министър Сергей Шойгу посети Дамаск, за да се срещне със сирий-
ския лидер Башар Асад.  „Шойгу е предал на Асад поздравленията на Владимир Путин. 
Двете страни са обсъдили плановете за продължаване на бойните действия срещу те-
рористите от „Ислямска държава”, по-конкретно за сътрудничеството на руските воен-
новъздушни сили със сирийската армия с цел пълно освобождение на деблокирания 
Дейр ез-Зор, предава РИА „Новости”. Подчертана е и решимостта на двете страни да 
продължат усилията в борбата с терористите във всички части на Сирия. Те смятат, че 
битката ще бъде „съдбоносна” както за Сирия, така и за целия регион.

В името на мира и сигурността миротворческите сили в Източна Украйна, кои-
то и да са те, трябва да имат широк мандат, включително да се поставят на ру-
ско-украинската граница, заяви говорителят на Държавния департамент Хезър 

Науърт. По думите на Науърт „другите европейски страни, например Германия” са съ-
гласни с Вашингтон по този въпрос. „Ние смятаме, че е възможно въвеждането на ми-
ротворци от ООН в Източната част на Украйна. Това е идея, на която си струва да се 
отдели сериозно внимание. Разглеждаме я като потенциално средство за защита на ук-
раинските граждани, независимо от тяхната националност и етническа принадлежност. 
Оценяваме това като възможен път за възстановяване на украинския суверенитет и те-
риториална цялост”, разясни Науърт.
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ПОБЕДОНОСЕЦЪТ
(Щрихи към портрета на Георги Димитров)

Името му и днес, в ХХІ век, е известно в цял свят. 
Той продължава да е най-популярният българин в 
националната ни история за всички времена. Мили-
онните тиражи на книгите му на всички възможни 
езици, присъствието на преводите му в най-рено-
мираните европейски и световни библиотеки са ин-
формационен феномен, сравним само с електронните 
мрежи на съвременния глобализиран свят. За него 
знаят всички – и поклонниците, и враговете. Знаят го 
по всички континенти. Даже и тези, които го обичат 
или мразят, без да са го чели. Такава е съдбата на све-
товните реформатори. С тяхното име хората са оти-
вали на смърт или са получавали смъртта си от тяхно 
име. Лич ността му, делото му, животът му не подле-
жат на забвение. Въпреки че за едни името му свети 
като ореол, а за други е позорна дамга. Историята не 
предполага равенство в признанието („мнозина приз-
вани – малцина избрани”), тя самата е борба за равен-
ство, което ще настъпи след края на историята. А до-
тогава (без никакво значение) дали ще го обичат, или 
ще го мразят, а може би именно точно поради това, 
човечеството ще продължава да го помни и следова-
телно да го съживява „и нине до присно” и от век на 
век. Защото един от избраниците на историята в тра-
гичната и величава световна борба с кафявата чума 
за изграждането на един нов свободен и справедлив 
социалистически свят, беше той – българинът Георги 
Димитров.

...
В НАЧАЛОТО е словото на Дядото. „Аз, ще напи-

ше Димитров в края на живота си, съм един от сърат-

Димитър Генчев

Димитър Генчев – доктор по ис-
то рия. Работи в областта на ис-
торията, теорията и полити-
че  ска та прак тика на европейска-
та социалдемокрация. Автор е на 
сту дии, статии, пор тре ти на дей -
ци на българския социализъм, на 
книгите „Профили от кафе не „Лан-
долт“ (към генезиса на бъл  гарския 
со ци а ли зъм)“ (1990) и „Пър  во  апо -
сто ли на идеала“ (2006). Ди   рек тор 
е на Центъра за стра  тегически из-
следвания „Ал. Ли лов“ и зам. гла-
вен редактор на сп. „Ново време“. 
Член е на СБП.
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ниците на Димитър Благоев”. В тези думи са кодирани гордост и благодарност. 
Развитието му е като на всички от първата фаланга на чучулигите: Чернишевски, 
Добролюбов, Симон Дикщайн, Плеханов, Фридрих Енгелс и Карл Маркс. Цялото 
ветрило от „Какво да се прави” до „Капиталът”. И всичко това примляно и по-
българено от първопроходците Димитър Благоев, Георги Кирков, Гаврил Георги-
ев, Кръстю Раковски, Георги Бакалов – златните пера на българския социализъм. 
Чете с упоение от началото до края на съзнателния си живот. Магията на словото 
ще предопредели първата му професия още на дванадесет години. Littera, les belles 
letres – оловни букви, творчество, послание, борба... Е, как да си оста неш печатар, 
когато текстът плаче за промяна. Така, по необходимост, Димитров се превръща 
в редактор: свидетелството е на лидера на Либералната партия Васил Радославов 
– когато през 1898 г. в статия той напада първомайската демонстрация и нарича 
манифестантите в София „скитници и пияници”, Димитров директно манипули-
ра текста. След години, когато и двамата са народни представители и Димитров 
подлага на критика жестоката цензура на либералното правителство, Радославов 
му напомня за редакцията – „Ти ще ми говориш за цензура – крещи той – и то 
тъкмо ти, Димитров. Можеш ли да си спомниш как тогава, когато работеше 
при мене като словослагател, цензурираше моите статии?”. Димитров не отри-
ча: „...това е съвсем друго нещо. Тогава, както и сега, аз защищавах интересите и 
честта на работническата класа”.

Личностното самоизграждане на Георги Димитров е едно от най-
любопитните зрелища в историята на българския социализъм. Той сякаш се 
появява от нищото, за да отиде във вечността. Печатарски чирак, словослагател, 
завършил поради заболяване едва четвърто отделение, той се самопревръща 
в интелектуалец от световна класа. Думите му, статиите, идеите и програмите 
се следят с напрегнато внимание от световната общественост. Едва ли има 
смисъл да се привежда списъкът с имена на най-великите авторитети на ХХ 
век – учени, писатели, артисти, някои от тях нобелисти, които безрезервно се 
солидаризират с борбата му против фашизма. От Айнщайн през Андре Жид до 
Артуро Тосканини. 

В процеса на самоизграждането си Димитров, разбира се, не е сам. Първи-
те му учители по социализъм в Софийското работническо вечерно училище са 
Димитър Благоев, Георги Кирков и Гаврил Георгиев. След тях се нареждат Васил 
Коларов, Тодор Петров, Николай Максимов, Христо Кабакчиев, Георги Бакалов, 
Кръстю Раковски, Роман Аврамов. Всички те са възпитаници на най-престиж-
ните европейски университети. Всички те са свидетели на една вдъхновяваща 
европейска реалност: истински фабричен пролетариат, мощни национални про-
фсъюзи, социалистическа партия със свои депутати, величествени първомайски 
шествия, стачки и нещо непредставимо за нравите на Ориента – доброжелател-
но отношение на бюргерската маса, възпитана в традициите на Просвещението 
и калвинизма към социалдемокрацията. Всички те привнасят на българската 
политическа сцена онзи специфичен облик на европейска образованост, култу-
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ра и достолепност, който ги обединява в едно духовно, идейно и политическо 
братство – цялата тази „славна българска социалистическа младеж” по възтор-
жените оценки на техните професори, която ще се влее в българската социалде-
мокрация и под грижливата опека на Димитър Благоев, Георги Кирков и Гаврил 
Георгиев ще запише имената си в историята на българския социализъм. Като 
вносител и носител на най-авангардната европейска социална теория – маркси-
зма или научния социализъм. Младият Димитров има привилегията да е допус-
нат в този бляскав интелектуален кръг на социалистическата интелигенция, за 
да извърви пътя си от „приобщен” през „равен” до лидер на българския социа-
лизъм. Разбира се, това не става нито много бързо, нито много лесно.

...
В началото (никое начало не е лесно) го възприемат като рядка птица в 

българския политически живот. Появява се нов герой – типичен представител 
на работническата класа. Машинист, печатар, работник, който по силата на 
иманентните закони на общественото развитие ще започне да води икономическа 
борба, която по необходимост ще се превърне в съзнателна политическа борба. 
Кръстниците му в политиката много държат на пролетарския му статус, а когато 
го придвижват нагоре в ръководството на партията, естествено му отреждат 
синдикалната дейност. Двадесет години по-късно той вече е един от най-
известните синдикални лидери в България, на Балканите, в Европа и в Съветска 
Русия. От 1909 до 1923 г. е неизменно в ръководството на Общия работнически 
синдикален съюз. В Работническата социалдемократическа партия вписването 
му става естествено и безпроблемно. Когато през 1902 г. го приемат за член на 
партията, едва двадесетгодишен, категорично застава на страната на тесните 
социалисти. От 1909 г. става член на Централния комитет на БРСДП(т.с.) и 
повече никога не го напуска до края на живота си. „Ти си го подучил”, язвително 
се обръща Янко Сакъзов към Георги Кирков в разгара на ожесточената полемика 
между революционните марксисти и еволюционните реформисти, която 
завършва с организационното разцепление на партията. „Е, Янко, развеселено 
отвръща Кирков, той си дойде научен...”. В тази свада младият Димитров лесно 
си намира мястото на барикадата – там, до Майстора, Дядото и железния 
Гаврил Георгиев. Сакъзов явно е пропуснал да разбере една много съществена 
черта на младия синдикален лидер – той е готов да подкрепи общите партийни 
решения, но никога безусловно. И действа само след като задължително е 
премлял всичко в собствената си глава. Затова без никакво съмнение следва 
безкомпромисната позиция на Благоев, Кирков и Гаврил Георгиев срещу 
продажната политика на европейската социалдемокрация по време на Първата 
световна война. Затова оглавява стачки и демонстрации срещу войната и 
братоубийството на работническата класа от цял свят. В политическата му 
позиция няма безразсъдност, той винаги поставя каузата на класата над личната 
си съдба. И, разбира се, плаща цената. Затварят го в полицията, хвърлят го в 
затвора, преследват семейството му. Нищо от това обаче не може да накърни 



132 бр. 5/6 – год. XX

История

неговата непоколебимост, решителност и дързост, с която повежда синеблузата 
работническа фаланга на пореден щурм срещу капитала. Впрочем в личните 
му писма до съпругата му се прокрадва някакво странно предчувствие, че тези 
битки са само прелюдия към много по-жестоки сражения, които неминуемо ще 
го догонят в революционния му път. Затова се стреми да бъде подготвен, да чете, 
да трупа опит, да умножи силата си. От 1906 г. до него неотклонно ще застане 
сръбската социалдемократка Любица Ивошевич. Тук му е мястото да приведа 
един непубликуван спомен: „Любица отлично владееше немски и бе започнала 
вече да го преподава на своя бъдещ другар. Тя беше крайно скромна, отзивчива 
и печелеше симпатиите и уважението на работничките, с които работеше с 
особено усърдие.” Само го вметвам, за да обърна внимание върху един от най-
творческите периоди в личното самоизграждане на Димитров. Благодарение 
на Любица той ще цитира Гьоте в оригинал на великолепен немски език на 
Лайпцигския процес. И като контрапункт на нездравите дирения на сензация 
от историци, които с голяма наслада се ровят в наскоро намерената интимна 
кореспонденция между тях двамата. Е, и какво се оказа – семействата са като 
хората. Понякога боледуват и са щастливи или нещастни посвоему. „Нищо 
ново под слънцето... – така започва „Ана Каренина”. А след смъртта на Любица 
Димитров ще запише в дневника си: „Люба беше рядък човек като жена и 
другарка, както и като пролетарска поетеса и революционерка, човек с голяма 
душа и твърд характер, с многостранни дарби и способности. Тя ми помагаше 
неизмеримо много в моя живот и моята борба.”

...
В партията на тесните социалисти Георги Димитров скоро е оценен по дос-

тойнство. Известно е пристрастното отношение на Георги Кирков към него, 
който непрекъснато го държи под око и много умело балансира мястото му в ръ-
ководството на партията. С всяка измината година Димитров все по-естествено 
поема политическите отговорности на ключова фигура във висшия съвет. Ува-
жават го, радват му се на куража, възхищават се на интелекта му. Христо Кабак-
чиев, политическият секретар на партията, неизменно го изтласква в авангарда 
– народен представител, общински съветник, синдикален лидер. С Васил Кола-
ров го свързва горещо и искрено приятелство. Едно вярно приятелство, което 
продължава цял живот. Двамата се допълват взаимно и общите им позиции са 
хармонична сплав от кураж и интелект. Блестящ юрист с престижна европей-
ска диплома, даровит журналист, публицист и теоретик Коларов въобще не се 
притеснява да застава в сянката на Димитров. И като един от най-авторитетни-
те ръководители на партията, и като генерален секретар на Комунистическия 
интернационал, Коларов постоянно го тика напред, явно покòрен от класовата 
му революционна всеотдайност, от характера му на борец, от бляскавата му ха-
ризма на пролетарски лидер.

След края на Първата световна война, след победоносната руска револю-
ция светът се променя трескаво. Изчезват вековни империи, падат монархии, 
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идва новата ера на социализма. „Господа, провиква се Георги Кирков-Майстора 
в парламента, вас вече закон не ви лови, вас ви лови революцията.” И Димитров 
изцяло подкрепя ръководството на БРСДП в намерението за радикална про-
мяна на партията съобразно с новата епоха. „Днес земното кълбо е вече тясно 
за по-нататъшното развитие на целокупния капитализъм от стария и нов 
свят... Единствената предпоставка за запазването на бъдещия мир това е за-
меняването на капитализма със социализма, на капиталистическото обще-
ство със социалистическо общество.”

...
Девети юни 1923 г. е трагичен водораздел в живота на Георги Димитров. 

Той е разривът между неговото житейско „преди” и „после”. Преди: годините на 
борбата, личното удовлетворение, постигнатите успехи, законното самоуваже-
ние и надеждите за бъдещето. И после: жестокият самоанализ, политическият 
самосъд.

В навечерието на преврата той е зает с рутинните си задължения на де-
путат. На 2 юни води поредната словесна престрелка с министър-председателя 
Александър Стамболийски и нищо не предвещава, че над България тегне угро-
зата от кървав преврат, който за дълги години ще отключи кървавата граждан-
ска война в България.

Сутринта на 9 юни политическият секретар Христо Кабакчиев свиква 
спешно заседание на Централния комитет, в което участват членовете на Кон-
тролната комисия и на Парламентарната група. Решението е взето единодушно: 
неутралитет. Няколко часа по-късно „Работнически вестник” публикува позива 
на ЦК на БКП, написан от Кабакчиев: „Новото правителство, създадено чрез 
военен преврат, идва да замести една военно-полицейска диктатура, тая на 
селската буржоазия, с друга военнофашистка диктатура, тая на градската 
буржоазия...”. В специално писмо до местните партийни организации ЦК кате-
горично декларира: „Нашата партия няма да даде подкрепа нито на старото, 
нито на новото правителство и няма да вземе участие във военните действия 
във въоръжената борба между градската и селската буржоазия.”

И ако е имал някакво съмнение до този момент, след срещата си с Дядото 
по обед на същия ден Димитров вече може да се успокои с абсолютното едино-
душие по решението за неутралитета. „На моя въпрос какво е неговото мнение 
Д. Благоев без никакво колебание отговори: „Нашата партия не може иначе да 
постъпи, тя не може да вземе друга позиция.” (Спомени на Хр. Кабакчиев)

По-нататъшните събития са известни. Десетки хиляди мъже отчаяно се 
противопоставят на превратаджиите. Селяни и граждани. Земеделци и кому-
нисти. В Плевенско над двадесет хиляди въстаници блокират окръга. Стотици 
убити, хиляди затворени. Само в София и в големите градове цари привидно 
спокойствие. През август монолитното единство на привържениците на не-
утралитета е разбито. Терорът, жертвите, кръвта и настоятелните въпроси на 
редовите членове на Земеделския съюз „Защо не ни подкрепихте, защо ни изо-
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ставихте?” неумолимо изискват отговор. И ако личното и политическото чес-
толюбие на Централния комитет донякъде е отстояно срещу драстичната намеса 
на Коминтерна, живият живот изисква бърза промяна на курса: единен фронт 
на комунисти и земеделци, решителен отпор на превратаджиите. Работниче-
ско-селско правителство чрез ново въоръжено въстание – това е решението на 
заседанието на Централния комитет на 5–7 август 1923 г. И независимо че само 
преди броени дни в специална резолюция се преповтарят тезите за „единстве-
ното правилно решение”, а позицията на Коминтерна се обявява за „неточна и 
недостатъчно осведомена”, партията поема по нов път – пътя, който прокарва 
Георги Димитров. Това той го прави на страниците на „Работнически вестник”. 
Срещу политическото насилие, зверските убийства, скъпотията, безработицата, 
предизвикани от алчността на едно капиталистическо малцинство, Димитров 
предлага обединение на трудещите се маси и интелигенцията в единен фронт 
за защита от настъплението на капитала и за извеждане на страната от кризата. 
Въпреки че между партиите на трудовите хора – Комунистическата, Аграрна-
та, Социалдемократическата и Радикалната, има сериозни различия по програ-
мата, стратегията и тактиката, важното е, подчертава Георги Димитров, да се 
осъзнае, че тези различия са преодолими. Те се отнасят главно до крайните цели 
в отделните партийни програми. И това е хранителната почва за възможното 
политическо взаимодействие. Докато между всички тези партии и партията на 
капитала лежи непреодолима пропаст – дълбоко противоположните интереси 
на пролетариата и дребната буржоазия, от една страна, и ония на капиталисти-
ческата буржоазия, от друга страна – пропастта между експлоатирания и него-
вия експлоататор, между роба и неговия господар. Димитров предупреждава, 
че партията на капитала се e отказала от всякакви традиционни демократични 
принципи на управление. Тя е загърбила идеалите на Великата френска буржо-
азна революция, на парламентаризма и конституционните свободи. Събития-
та от 9 юни, хилядите жертви, жестокости, масовите арести и манипулираните 
присъди над разбунтувалите се земеделци са само началото на фашисткия по-
ход на капиталистите у нас. „Фашизмът не е само антикомунистически, той е в 
същото време и антинароден” – пише Димитров. Действителните нужди на жи-
вота ще направят възможно политическото единение на трудовите хора в бор-
бата срещу експлоататорите, насилниците и фашистите. Народното решение на 
политическата криза означава преминаване на властта в ръцете на трудовите 
маси, на огромното народно мнозинство, което единствено има правото да уп-
равлява страната и да разполага със своите съдбини. Концепцията за единния 
фронт е гигантска крачка в теоретичното и политическото развитие на българ-
ския социализъм. Димитров мощно, без страх от идеологически прегрешения 
разчиства дългогодишните пречки за политическо взаимодействие между ко-
мунисти, земеделци, социалдемократи и радикали. В борбата срещу надигащия 
се фашистки поход към властта има само едно радикално средство – единният 
фронт на трудовия народ.
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Новият курс на Димитров е в основата на подготовката на Септемврий-
ското въстание. Под негово ръководство се изработва стратегическият план на 
боевете. Осигурява оръжие и муниции, приема куриери от цялата страна, пише 
позиви и обръщения към оцелелите лидери на Земеделския съюз. Той води пре-
говорите с Петко Д. Петков за единния фронт. Тази трескава дейност е примесе-
на с някаква болезнена духовна енергия, катарзис и дълбоко потиснато чувство 
за лична вина. „Този път въстанието трябва да успее. Още нищо не е загубено, 
жертвите не бяха напразно. Този път ще победим.”

Септемврийското въстание беше истинско народно въстание. Димитров 
нито можеше да го предизвика, нито да го спре. То беше българско въстание. 
Позицията на Комунистическия интернационал, влиянието на генералния се-
кретар на Коминтерна и на специалните му емисари не са решаващи за него-
вото избухване и провеждане. Хрониката на събитията, спонтанността и лип-
сата на добра организация показват, че през 1923 г. се надига „вековната злоба 
на роба”, която много малко е повлияна от партийни резолюции, решения и 
декрети, от решенията на Коминтерна или от партийните централи на БКП и 
БЗНС. Септемврийското въстание беше антифашистко въстание. Народните 
маси инстинктивно разбираха, че превратът на 9 юни е фашистка кървава дик-
татура, насочена от крайната десница срещу техните законни права, свободи, 
въжделения и партии, срещу законното земеделско правителство и срещу все 
по-засилващото се влияние на Българската комунистическа партия. Следващи-
те репресии, геноцидът през 1925 г., жертвите в антихитлеристката съпротива 
показаха, че те са били прави. Или както е казал народът: „Глас народен – глас 
божи”. А Димитров и Коларов написаха в своето знаменито Отворено писмо до 
работниците и селяните в България: „Горе главите! Кървавото отмъщение на 
изплашената за властта си белогвардейска сган не ще сполучи да убие борческия 
дух на трудеща се България! Поражението ще ни научи как да победим! Въпреки 
всичко ще бъде работническо-селско правителство в България!”.

Концепцията на Димитров за единния фронт срещу фашизма тепърва щеше 
да набира сили, да прониква на Балканите, в Европа и в света. А след 1937 г. и 
избора му за генерален секретар на Комунистическия интернационал щеше да 
стане боен план за действие на световните антифашистки сили. Единен фронт, 
народен фронт, отечествен фронт, правителство на Отечествения фронт, народ-
на демокрация, народна република България. А дотогава Димитров ще победи 
на Лайпцигския процес, ще направи смешни в очите на световното обществено 
мнение главатарите на Третия райх – Хитлер, Гьоринг и Гьобелс. Ще произнесе 
една от най-великите речи в защита на българския народ и ще се превърне в 
знаме на световния антифашизъм. През 1934 г. след екстрадирането му в СССР 
ще го изберат за професор в Московския университет, а на VІІ конгрес на Ко-
мунистическия интернационал през 1935 г. – за генерален секретар. Неговият 
знаменит доклад „Настъплението на фашизма и задачите на Комунистическия 
интернационал в борбата за единство на работническата класа против фаши-
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зма” ще определи фашизма като терористична диктатура на най-реакционните, 
най-шовинистичните и най-реваншистките сили на финансовия капитал. И ще 
повтори наученото от българските въстания през 1923 г. – фашизмът не е само 
антикомунистически, той е антинароден.

...
От „Дневника” става ясно, че Сталин едва ли не диктува концепцията за 

„народна демокрация”. Димитров е запомнил и внимателно е записал всяка 
дума. Въпросът е какво е „записал” Сталин от разговорите си с Георги Дими-
тров. И дали то не е закъснялото съгласие с една вярна, но доста забавена по-
литическа рефлексия на едни по-стари разговори между тях двамата? Защото 
е ясно, че в историята и в политиката, в историята на политиката не е важно 
само какво е казано. Понякога по-важно е на кого принадлежи последната дума. 
Внимателният прочит показва, че Димитров е готов да отстоява мнението си без 
концесии и е готов да плати цената за това. В крайна сметка новият курс на Ко-
минтерна означава категоричен демонтаж на сталинската концепция за социал-
демокрацията като социалфашизъм. Политическото взаимодействие по време 
на фашизма означава да се отхвърлят политическите шаблони. И съюзите да се 
градят с партийните маси и с партийните ръководства. Тази концепция е негова, 
българска, проверена в огъня на две въстания. И Сталин се съгласява. Въоб-
ще тази пудра от началото на прехода, според която старият лъв от Лайпциг се 
превръща в послушен кремълски пудел, се оказва доста евтина. Димитров се 
държи достойно, той има и своите сериозни подозрения за обосноваността на 
сталинските чистки. Опитва се да помага на българските политемигранти, да се 
намесва в работата на репресивните органи. Доколко е успял – е друг въпрос. 
Важното е, че го е правил. След време историците ще разполагат с по-надеждни 
извори и ще могат да констатират истината, цялата истина. 

Разбира се, да твърдим, че Димитров е човек без недостатъци, че не е до-
пускал грешки, означава да се правим на наивни. Той беше роден победител. 
Може би затова си избира да се нарича „Виктор” като нелегално име – Георги 
победоносец. Но той не е Свети Георги победоносец. Той беше човек със своите 
слабости, грешки, изкушения и компромиси. Той беше велик реформатор. Съз-
дател на Народна република България. Държавник, който спаси страната си от 
трета национална катастрофа. Министър-председател, който започна модерни-
зацията, индустриализацията и културния разцвет на България. Ето резулта-
тите от проекта му така, както са съхранени в пожълтелите страници на исто-
рията: промишлената продукция на България от 1939 до 1989 г. беше нараснала 
104 пъти; селскостопанската – 263%; реалните доходи на населението – с 600 %; 
обществените фондове за потребление са 787%; брутният вътрешен продукт 
– 26 %; националният доход – 16%. Безработица нямаше, неграмотни нямаше. 
Имаше безплатно, общодостъпно здравеопазване и образование. Основните 
производствени фондове през 1990 г. се оценяваха на 134 млрд. долара и 98% от 
тях бяха създадени от трудовите хора в Народна република България.
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Днешният капиталистически свят се раздира от системни вътрешни про-
тиворечия. За първи път от 1945 г. насам политици си позволяват да дрънкат 
ядрено оръжие. Тази криза не е просто поредната циклична криза на системата, 
а свидетелство за гибелното изостряне на нейните противоречия. Днес най-ви-
дните теоретици на общественото развитие от Стиглиц през Жижек до Чомски 
напомнят за гениалните догадки на Маркс и за неговите предвиждания за само-
изяждането на капитализма.

България следва да реши три кардинални въпроса за бъдещото си разви-
тие. Нека да го кажем с думите на Димитров:

Първият. Опасността от авторитарно израждане на политическата систе-
ма. Неофашизмът трябва да бъде спрян. Неофашизмът не е само антикомунис-
тически, той е антинароден.

Вторият. Да се изработи дългосрочна социално-икономическа програма 
за намаляване и за ликвидиране на бедността. Икономическата криза продъл-
жава, но социалният упадък не може да продължи. Необходими са политика и 
правителства, които могат да намерят път за по-добър живот на хората. Да се 
преборят с олигархията, корупцията и експлоатацията.

Третият. Създаването на национална дългосрочна програма с участието 
на всички партии, представляващи трудещите се маси, за спиране на топенето на 
българския народ и нормализиране на демографския процес у нас. България не 
може повече да остане в сегашното положение. България не трябва да изчезне.

И чак тогава ще можем да кажем като Димитров – ГОРДЕЕМ СЕ, ЧЕ СМЕ 
БЪЛГАРИ!
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ВАСИЛ КОЛАРОВ  
В НОВА СВЕТЛИНА

Началото на двадесетия век е златната ера на со-
циалдемокрацията, на идеите на социализма. 

Един от видните социалдемократи, които България 
излъчва, е Васил Коларов. Близо 15 години той рабо-
ти на международната арена в средите на Плеханов, 
Кауцки, Бебел, Адлер, Гед, Жорес, Вандервелд, Хай-
деман, Катаяма, Ленин, Троцки, Либкнехт, Люксем-
бург, но и на Благоев и Кирков, чийто възпитаник и 
съратник е. Роден е в Шумен през юли 1877 година.

Интересна е личността на Коларов. Произ-
хожда от градско семейство, баща му се занимава с 
търговия, бил е и занаятчия. Като ученик спортува 
– тренира бокс и футбол, играе в първите мачове в 
България като вратар на училищния тим, трениран 
от швейцареца Жорж дьо Режибус, учител по гим-
настика във Варна. В Женева припечелва като бок-
сов спаринг-партньор. Учи чужди езици, още като 
юноша чете френска и руска литература в оригинал, 
а като студент овладява немски, английски и итали-
ански език. Ползва турски и сърбохърватски. Знае 
латински, което е задължително за завършването на 
юриспруденция. От ученик и до края на живота си 
рисува и свири на цигулка. По време на емиграция-
та в Москва семейство Коларови събира приятели и 
всички заедно свирят и пеят: Димитър Гачев на пи-
ано, Васил Коларов на цигулка, а Цветана Коларова 
пее. Класика и български народни песни.

Гледа си сам градината в Москва и сади цветя, 
семената на които му изпращат от България. Коларов 
е семеен човек, привързан към съпругата и двамата 
си сина, които завършват – Петър медицина, а Ни-

павел писарев

Павел Писарев – доктор на со цио -
логическите науки. Работи в об-
ластта на социологията и поли-
тологията. Публикувал е статии 
и книги по проблемите на европей-
ската културна интеграция, меж-
ду които: „Еврокултурата“, „Елек-
тронната култура“, „Амери кан-
ският културен империализъм“. 
Автор е на спомените „Подир изгу-
беното време“ и други.
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кола жп инженерство. Увлича се от естествените науки, а в политическата и 
обществената си дейност стига до завидни дълбочини. „Аз студентствах три 
години – пише Коларов в спомените си. – Започнах с изучаването на „Капита-
лът” на Маркс. Това беше първата книга, която прочетох на френски. Изуча-
вах също Марксовата „Критика на политическата икономия”. Четох класи-
ците Адам Смит и Рикардо и прехвърлих основната литература по теория на 
стойността, която се намираше в богатата женевска библиотека. Втората 
голяма област на самообразованието ми беше историята на философията. 
Четох сбитата „История на материализма” нa Шпенглер и „История на ма-
териализма” от Ланге – две книги, които често цитираше Плеханов. Основно 
изучавах с бележки и извадки в множество тетрадки многотомната „История 
на философията” от Куно Фишер. Особено старателно изучавах Бекон и англий-
ската опитна философия, френските материалисти, Кант и немската крити-
ческа философия, почнах да изучавам и Хегел, но не остана време. Работих много 
над въпросите на социологията на Енгелс, Летурно, Тард, Лабриола, Енрико Фери, 
Огюст Конт, Дюргхайм, Мечников, над историята на правото на Момзен, Йе-
ринг, Менгер, Милер и др. Имаше време и за художествена литература, четях 
най-добрите творения на Балзак, Флобер, Зола, Доде, Мопасан.” Васил Коларов 
е в руслото на марксизма, но той се разполага в него много свободно и наши-
роко. Макар и тесен социалист, той никога не е бил „тесен” в своята култура.

Васил Коларов се запознава с марксизма като ученик във варненската 
гимназия. Инициатор е за организирането на нелегален кръжок за изучаване 
на марксизма, проучва популярното изложение на „Капиталът” на Маркс от 
Габриел Девил. Посещава сказка на пристигналия във Варна Благоев и го из-
праща със съучениците си на гарата. Става член на БСДП в Никопол, където 
основава партийна организация през 1897 година. В Женева неговият интерес 
към социализма не престава. Той се запознава с Плеханов, движи се в средата 
на социалисти българи, студенти в Женева – например неговия съученик от 
Варна Христо Кабакчиев, тук са и Тодор Луканов, Никола Максимов и още 
десетки социалисти от България и много други страни. Коларов нарича Же-
нева „Мека на международния социализъм”. Той следи полемиката между ре-
визионизма и революционния марксизъм. „Аз бях решителен сторонник на 
революционния марксизъм”, пише Коларов в спомените си. Със своето блес-
тящо образование, с владеенето на чужди езици, на европейската класическа 
и съвременна култура, със своето поведение и връзки с европейски общест-
веници Коларов е представител на влиятелното крило на интелигенцията в 
ръководството на партията. Неслучайно след 9 септември като негови гости в 
България идват Марсел Кашен, Елза Триоле и Луи Араrон, а в Москва поддър-
жа приятелски връзки с академиците Вернадски, Варга, Державин, Вавилов, с 
артистични и литературни среди.

Литературното, теоретичното и публицистичното наследство на Васил 
Коларов е огромно – около 20 хил. машинописни страници. То е запазено, но е 
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неиздадено. Водил си е дневник и има спомени – издадени и инкриминирани 
по неизвестни причини през 1968 г. по нареждане на тогавашното партийно 
ръководство. Инкриминирани са и други негови книги, например „Авантюрите 
на ру с кия царизъм в България”, издадена и иззета през 1935 г. в Москва поради 
предговора, написан от него. Политбюро взема специално решение през 1948 г. 
по повод негов сборник със статии за Октомврийската революция, в които 
той посочва Троцки наравно с Ленин като вожд на революцията. Тогава по 
предложение на В. Червенков Политбюро решава спомени и други книги на 
партийни дейци да се издават само с позволение на ЦК и ако са редактирани 
в Института по история на БКП. През 1947 г. в. „Работническо дело” спира да 
отпечатва спомени на Коларов по нареждане на Политбюро. 

Като директор на Аграрния институт в Москва В. Коларов получава зва-
нието професор след защита на докторска дисертация. В България той е из-
бран за академик. Васил Коларов е не само политически деец, а и учен, тео-
ретик, идеолог, историк на партията, с приноси в областта на политологията, 
историята, аграрно-икономическата наука, теорията и историята на социали-
зма. Тази страна от приносите на В. Коларов все още не е осветлена и оценена.

Никога материалните и личните облаги не са били цел в живота на Васил 
Коларов. Още при завършването на образованието си в Женева той е имал 
предложение да постъпи във френската банка „Креди Лионе”, но го е откло-
нил, за да се завърне в България и да работи като адвокат, което му позволява 
да бъде материално независим, за да се отдаде на общественото и политиче-
ското поприще. Всичкото си имущество е дарил: своята част от шуменското 
наследство – на брат си Божан, който го е подпомагал при следването му в 
Женева, собствеността си в Пловдив – на пловдивската партийна организация 
(в негова къща и до днес е Общинският съвет на БСП), а подарената му край 
Москва вила е върната от Цветана Коларова на съветското правителство след 
смъртта му. 

Заслужава да се обърне внимание на някои нови факти и нови тълку-
вания на събитията, станали известни през последните години. Българските 
тесни социалисти и лично Васил Коларов не са поддържали Ленин на Копен-
хагенския конгрес (1910 г.) на Интернационала в тезата му за превръщане на 
империалистическата война в гражданска, с цел установяването на диктатура 
на пролетариата. Благоев, а заедно с него и Коларов и другите членове на ръ-
ководството са смятали Ленин за бланкист, а установяването на диктатура на 
пролетариата в условията на гражданска война – като опасност за социализма: 
установен в неразвита страна, той да бъде компрометиран. Тесните социали-
сти са застъпвали тезата за борба против военната опасност и за използва-
не на създадената от войната ситуация за разобличаване на капитализма и за 
подготвяне на условия за неговото срутване по парламентарен път най-напред 
в развитите страни. Същата позиция заемат Коларов и Раковски по изрично 
указание на Благоев на Цимервалдската конференция (1915 г.).



142 бр. 5/6 – год. XX

История

На конгресите на Интернационала, на които е присъствал, Коларов 
е бил на страната на левите социалисти, поддържал е връзки с Ленин, Роза 
Люксембург, Карл Либкнехт, особено по въпросите на антимилитаризма, 
интернационализма и борбата с опортюнизма в международното работническо 
и социалдемократическо движение. Това създава естествени условия тесните 
социалисти да застанат на страната на Октомврийската революция, на Ленин, и 
да бъдат съучредители на III Интернационал, да приемат нова програма, която 
открива пътя на болшевизацията на БКП(т.с.). Победата на Октомврийската 
революция действа не само на Коларов опияняващо и той поема ревностно по 
нейния път.

Васил Коларов е един от видните дейци на международното кому нисти-
ческо и работническо движение, което получава своя начален тласък от 
Комин терна след Октомврийската революция. Той работи с Ленин, Троцки, 
Сталин, Молотов, Зиновиев, Бухарин, Куусинен, с Толиати, Телман, Пик, 
Готвалд, Ибарури, Торез, Кашен, Дюкло и друrи като генерален секретар на 
Коминтерна (1922–1923 г.), а по-късно като член на неговото Изпълнително 
бюро до разпускането му през 1943 г. Взема активно участие в създаването и 
развитието на френската, италианската, испанската, турската, германската, 
монголската, гръцката и други комунистически партии, присъства на конгреси, 
пленуми и съвещания на тези партии. След националните катастрофи от 1913 г. 
и 1918 г., при които България дава 400 хил. жертви, включително избитите 
българи в Източна Тракия, и губи една трета от територията си, след разстрела 
на въстаналите войници във Владая и в условията на масова мизерия и глад 
в страната се развива революционна криза. Българската комунистическа 
партия (тесни социалисти) става втората сила в парламента, има 40 хил. 
членове, издава вестници с общо 100-хиляден тираж, организира кооперация 
с магазини със 78 хил. членове, има профсъюзни, младежки, спортни, детски, 
женски, на запасните офицери организации. Васил Коларов е избран за 
секретар на партията и заедно с Христо Кабакчиев, Тодор Луканов, Георги 
Димитров и всепризнатия вожд на партията Димитър Благоев работи активно 
за нейното болшевизиране. В началото на 1923 г. на партийна конференция се 
приема лозунгът за работническо-селско правителство.

На девети юни 1923 г. Александър Цанков, военната клика и дворецът из-
вършват преврат и започват гражданска война в България. Убити са законният 
министър-председател Александър Стамболийски, депутати, министри, поли-
тически дейци, стотици земеделци, особено в района на Пазарджик, вдигнали 
се в защита на своята кауза и власт. В тези условия БКП(т.с.) взема решението 
за прословутия неутралитет. Васил Коларов, който от 1922 г. е в Москва, из-
бран за генерален секретар на Коминтерна, идва в България нелегално, за да 
проучи положението и да промени позицията на партията, да смени курса на 
неутралитет с активен политически съюз със земеделците за борба с всички 
средства за сваляне на насилническия режим на Цанков. За това свидетелства 
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14-страничното му писмо от 25 юни 1923 г. до ръководството на Коминтерна. 
В него Коларов пише:

„В страната цари спокойствие, съпротивата против новото правител-
ство е сломена, то е пълен господар на положението и се чувства толкова уве-
рено, че не изпитва нужда от изключителни мерки от военен характер. По-
литическите свободи не са ограничени, като всички партии, включително и 
БКП(т.с.), имат възможност да свикват събрания, политическите права на 
работниците и служащите не са ограничени и само за печата съществува пред-
варителна цензура, мотивирана с международното положение на страната.” 
Успехът на преврата той обяснява с „недоволството от политиката на Стамбо-
лийски”, затова партията се въздържа от действия, които могат да предизвикат 
разгрома ѝ. В своето писмо Коларов поставя следните важни въпроси: а) ще 
успее ли партията да осигури победа, ако започне въоръжена борба; б) позво-
лява ли международното положение такава борба и няма ли тя да предизвика 
външна интервенция от съседите и великите сили; и в) какви са изгодите и 
загубите на партията както в случай на поражение при въоръжено въстание, 
така и при пасивно поведение? Накрая на писмото той съобщава, че ще на-
прави окончателни изводи след заседание и среща с партийното ръководство.

От юни и до края на юли В. Коларов е задъ̀ржан ту във Варна, ту в Шумен 
под домашен арест. По-късно, в Москва, първият български посланик проф. 
Димитър Михалчев му предава много поздрави от цар Борис, който бил казал, 
че военните във Варна са искали да го убият и хвърлят в морето, но той, царят, 
се възпротивил. (Години по-късно, след 9 септември 1944 г., когато Коларов 
научава, че погребаните в Рилския манастир останки на Борис кощунствено 
са изхвърлени, нарежда в парка на Врана да бъде изграден параклис и там да 
се погребе каквото е останало от българския цар.) В Москва в края на юли 
излизат остри статии във в. „Правда”, неподписани, в които се осъжда поведе-
нието на българската партия. Сталин нарежда спешно да се извика в Москва 
Христо Кабакчиев, когото счита за главен противник на линията на Комин-
терна, и иска на „българските действия да се отговори с репресия”, тъй като 
се проваля революционната линия на Коминтерна, още повече че в Гърция и 
в Германия се очакват революционни акции, които така и не се осъществяват. 
През 1923 г. в Москва още не е отхвърлена теорията за перманентната револю-
ция, още има илюзии за разширяване на революцията в Европа, изразители на 
които в Коминтерна са Зиновиев, Бухарин, Радек, Пятницки, подкрепяни от 
Троцки и частично от Сталин. В България пристигат емисари на Коминтерна и 
на Виенското бюро – Четуев и други, задействан е и Милютин, който отговаря 
за Балканите. Няма данни за срещи на Четуев с Коларов, но очевидно той е ин-
формиран за позицията на Москва и като генерален секретар на Коминтерна 
не може да не я подкрепя. Постепенно се формира революционно ядро: Георги 
Димитров, Гаврил Генов, Тодор Петров, Станке Димитров-Марек, Антон Ива-
нов, Тодор Павлов, Яко Доросиев, Вълчо Иванов, Георги Дамянов, Владимир 
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Поптомов, Фердинанд Козовски, Петър Георгиев, Иван Пашов, Кирил Лаза-
ров, Петко Енев и други. Разколебан е Кабакчиев. На 5 август Васил Коларов 
успява да събере ръководството, което отменя деветоюнската позиция, макар 
Т. Луканов, Г. Попов, Тина Киркова и други да продължават да смятат, че трябва 
да се чакат изборите през есента, а не да се предприемат въоръжени действия. 
Благоев е болен на легло, не участва в партийната работа въобще, но подкрепя 
деветоюнската линия, включително и на среща с Коларов. Коларов пише в спо-
мените си, че не е влязъл в спор с Благоев, защото той вече е бил тежко болен.

Променил позицията на ЦК, Коларов счита мисията си за завършена и 
подава молба да му се издаде редовен паспорт, за да се завърне в Москва, но 
полицията му отказва. Подготовката за въстание се активизира, но все още 
няма конкретен план, дата, военно ръководство и т.н. На 12 септември властта 
предприема масови арести – стотици са задържани или потърсени за арест, 
между които Хр. Кабакчиев, А. Иванов, Вълчо Иванов, Ив. Пашов и други. 
Коларов, Димитров и Луканов преминават в нелегалност. От 13 до 17–20 сеп-
тември в различни райони избухва стихийно въстание – Мъглиж, Стара За-
гора, Нова Загора и др. Въстанието се насрочва за 23 септември. Луканов е 
против, защото го смята за неподготвено. Известни са по-нататък събитията. 
„Ако действително въстанието е избухнало, казва Благоев, то трябва да бъде 
възглавено от партията, иначе тя морално и политически ще се провали.” 
Въстанието трае десетина дни и в него участват десетки хиляди души в цялата 
страна. В Берковица, Вършец, Фердинанд, Лом, Стара и Нова Загора, Ихтиман, 
Разлог, Бяла Слатина, Кнежа и др. са завзети цели градове и други населени 
места, кметства, полицейски участъци или се водят боеве. Събират се хиляди 
въстаници около Бургас, Шумен, Търговище, Попово, Разград, Чирпан и др. В 
стотици села са окупирани кметствата за няколко часа или за ден-два, но като 
научават за позицията на Т. Луканов или за разгрома в съседни места, въста-
ниците прекратяват борбата и се укриват. В големите градове – София, Пло-
вдив, Варна, Търново, Шумен, Благоевград, Русе и др., въстание няма, няма и 
раздвижване. При потушаването на въстанието и след това са избити над две 
хиляди души, главно селяни и партийни активисти.

Колкото и да тълкуват историци и политици Септемврийското въстание 
като инспирирано отвън (като че ли основните религии не са насаждани с огън 
и меч по света, като че ли Наполеоновите войни не са износ на революция, да 
не говорим за налаганата с война даже и днес демокрация), в него участват ог-
ромни маси от предимно селско население, което не е и чувало за Коминтерна. 
То се е вдигнало на борба против превратаджиите в защита на законното свое 
селско правителство и против виновниците от двореца и щабовете на буржо-
азните партии за две национални катастрофи, против бедността, скъпотия-
та и експлоатацията. Главните и основните движещи сили на въстанието са 
вътрешни, български, въпреки влиянието отвън. Такава информация дава на 
своето правителство и германската легация в София.
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Продължаването на курса на въоръжена борба става със сътрудничест-
вото и с настояването на левите сили в Земеделския съюз и във ВМРО – във 
Виена и в Москва се водят преговори с Коста Тодоров и Тодор Александров 
и се подписват съглашения за създаване на работническо-селско правител-
ство. Курсът на въоръжена борба след разгрома на Септемврийското въстание 
1923 г. не отговаря на променената обстановка и още в началото на 1925 г. той 
е снет. Въпреки предупрежденията на В. Коларов да се спрат всякакви аван-
тюри, въпреки изричните писма от 25 февруари и 20 март 1925 г. за прекратя-
ване на четническите действия и на терористичните актове, включително и 
готвеното взривяване на катедралата в София, военният център на партията 
начело с Коста Янков, излязъл извън контрол, извършва атентата. Акт, който 
Коларов и Димитров осъждат.

След трите погрома на партията – на 9 юни, септемврийския 1923 г. и 
априлския 1925 г., в нея настъпва период на остри вътрешнопартийни бор-
би. Септемврийското ядро защитава тезата, че партията би била идейно, мо-
рално-политически, а и физически разгромена, ако беше стояла пасивно пред 
настъплението на реакцията и фашистката диктатура. Противниците на този 
курс Т. Луканов и Г. Попов защитават тезата за неподготвеност и авантюра. 
Те, а по-късно и други партийни дейци, смятат, че деветоюнската позиция на 
Луканов е спасила България от гражданска война. Тази теза е оспорвана, защо-
то арестите и убийствата са започнати от самите превратаджии и задкулисно 
от Двореца. Убийствата през 1923 г. и 1925 г. на комунисти, леви земеделци и 
интелектуалци се извършват по един и същ списък, изготвен в контраразузна-
вателната секция на армията, което означава, че и преди Септемврийското 
въстание се е подготвял удар против БКП и други леви сили. Появяват се кри-
тици и отляво, които по-късно провеждат левосектантския курс. Те смятат, 
че партията поради своя неизживян социалдемократизъм не е била готова за 
революционни действия по вина на Благоев, Коларов, Кабакчиев, Димитров и 
Луканов. Развиват се атаките на управляващите, че събитията от 1923–1925 г. 
са дело на Москва и на нейната агентура в България. Благоев и Кабакчиев от-
крито признават деветоюнската грешка и защитават септемврийската линия 
на партията. За това има писмени документи. На Московското съвещание Т. 
Луканов не приема критиката. В същото време той пише писмо до Сталин, в 
което признава деветоюнската грешка, но смята Коларов за отговорен за пора-
женията, претърпени от партията, и предлага Политбюро или комисия на Все-
съюзната комунистическа партия (болшевики) – ВКП(б), като най-опитна, да 
разгледа линията на партията, нейната тактика и ръководство. Това е първият 
открит опит една национална партия да търси за арбитър по вътрешните си 
въпроси не Коминтерна, а друга партия. Сталин не реагира и изпраща писмо-
то на Бухарин, като ръководител на Интернационала. След тази постъпка на 
Луканов (квалифицирана като „лукановщина”) Коларов и Димитров засилват 
острата критика към него, но той остава член на партията и работи в Москва в 
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българското представителство в Коминтерна, а Коларов и Димитров го защи-
тават от крайностите на левите, които искат разправа с него.

Луканов още два пъти в писма до Васил Коларов и Георги Димитров, до 
ЦК на БКП и представителството на БКП при Коминтерна от 1 август 1935 г. си 
прави самокритика и признава за „моята лична отговорност по общото и еди-
ногласно решение на ЦК на БКП от 9 юни”, както и за „моята телеграма от 11 
юни, подадена от София до плевенските другари” за спиране на въоръжената 
борба и на всякаква съпротива срещу превратаджиите. Второто писмо до пар-
тийното ръководство е от 28 октомври 1945 г., в което подчертава: „Основна-
та лично моя грешка беше моето мнение и отношение към Септемврийското 
въстание 1923 г.”. Васил Коларов прави специално предложение до съветските 
власти при пенсионирането на Луканов да му се даде персонална пенсия за 
заслугите му към революционното дело. След 9 септември Политбюро на БКП 
взема решение да му се възстанови партийното членство без прекъсване на 
стажа, но според близките му той не е получил това решение и отчаян умира 
в Москва.

Тези факти са повод най-после да се даде цялостна оценка на мястото, 
ролята, заслугите и грешките на Тодор Луканов. Той е виден партиен деец със 
свой принос в ръководството на партията и не бива да се оценява само по 
действията си на 9 юни и през септемврийския период от 1923 година. Нито 
мо же сега, толкова години след събитията, да се отсъди кой е бил крив и кой 
прав тогава. Историята е такава, каквато е. Постепенно левосектантите в БКП 
под влияние на Коминтерна – Зиновиев, Бухарин, Радек, Бела Кун, и най-ве че 
окуражени от писмото на Сталин до редакцията на сп. „Пролетарская ре во-
люция” за вредната роля на „левите” във II Интернационал, които той смята 
за противници на болшевиките и на Ленин, успяват да отстранят Коларов 
от представителството в Коминтерна и от редакцията на теоретичното спи-
сание на партията „Комунистическо знаме”. Дотогава, от 1919 до 1929–
1930 г., Коларов е фактическият оперативен ръководител на партията. Лево-
сектантите отстраняват Кабакчиев през 1929 г. и изключват Луканов от 
партията, критикуват остро за опортюнизъм и социалдемократизъм Благоев, 
Коларов, Кабакчиев и Димитров. Започва борба против „десните” в Комин-
терна и болшевишката партия. Партията се намира в криза. Коларов си пра-
ви самокритика, но не приема обвиненията на левосектантите и заедно с 
Димитров защитава ценностите на тясносоциалистическия период. Коларов 
и Димитров запазват позициите си в Изпълнителния комитет на Ко му-
нистическия интернационал. Васил Коларов съсредоточава своята работа 
в Аграрния институт на Коминтерна, където е професор и директор на 
Института, и остава в Задграничното бюро (ЗБ) на БКП. Разработките на В. 
Коларов в областта на аграрната политика и линията на партията започват 
още от 1911 г., когато на XVIII конгрес на БРСДП(т.с.) в Пловдив той предлага 
партията да пристъпи към системна организационна и пропагандна дейност 
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на село. Тогава тази постановка е нова за социалдемокрацията и Д. Благоев 
се обя вява против, считайки, че социалистите трябва да работят в града сред 
ра ботниците и интелигенцията, а сред селяните – когато те се разорят, про ле-
таризират и отидат в градовете.

След Лайпцигския процес 1933 г. и избирането на Димитров за генерален 
секретар на Коминтерна левосектантите са отстранени от ръководството на 
ЗБ и от вътрешното ръководство на партията. Техният курс на революционни 
фрази и откъснатост от другите демократични леви сили, на нереалистични 
стачни действия и улични акции е заменен с новия курс за създаване на наро-
ден фронт и използване на всички възможности на буржоазния парламента-
ризъм. Партията приема за свой ръководител Георги Димитров като безспо-
рен водач на българските комунисти, с помощта на Васил Коларов. Двамата 
запазват сътрудничеството и дружбата си до края на своя живот. Позицията 
на Коларов при новото му положение като бивш първи ръководител на пар-
тията, възприел Димитров начело на ръководството, е пример за висок морал 
и дисциплина, за политическа култура. През зловещите 1937–1939 г. от ста-
линските чистки пострадват няколко стотин български емигранти. Най-на-
пред трябва да се подчертае, че това е чисто съветско сталинско престъпле-
ние. Българите, пребиваващи в СССР, са забягнали в обетованата според тях 
страна за комунистическия идеал, гонени от царската полиция. Там се учат и 
работят. Те са съветски граж дани, много от тях с руски имена. Членове са на 
ВКП(б) и свикнали с българската и европейската атмосфера, участват свобод-
но и активно в съветския политически живот. Много от тях се изказват по 
събрания, вземат страна в партийните дискусии от средата и края на 20-те–
30-те години и гласуват за различни резолюции и платформи, предлагани от 
Троцки, Зиновиев, Бухарин и т.н. Обсъжданията в началото са били открити 
и свободни. До 1934 г. има арестувани или изселени само десетина българи, и 
то за стопански нарушения, главно спекула. Едва когато започват сталинските 
чистки, пострадват и много българи. Сталин поставя пред Димитров въпроса, 
че в Коминтерна е пълно с шпиони и врагове. През януари 1936 г. нарежда 
всички представителства на партии в Коминтерна да изготвят характеристики 
на своите членове, които членуват и във ВКП(б), за пререгистрация на чуж-
денците. Създава се комисия под председателството на Коларов и с членове 
– А. Недялков, Ф. Козовски, Щ. Атанасов, Хр. Кукумявков и Н. Комитов, на 
по-късен етап член на комисията става и Трайчо Костов. Те съставят характе-
ристиките на основата на лично написаните автобиографии на емигрантите, 
на препоръките, които те имат от работните си места, на сведенията и мнение-
то, които ръководствата на партийните организации на ВКП(б) имат за тях, 
както и на основата на мнението на ЗБ за тяхната дейност. Димитров следи 
работата на българската комисия, както и на комисиите на другите партии. 
Според руските историци тези характеристики, от по десетина реда за всеки-
го, не са основание за репресии. В 72 от тях има отрицателни данни. Според 
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българските историци обаче тези характеристики, и особено на членовете на 
левосектантското ръководство (около двадесетина), са причина за последва-
лите репресии. Около 500 души са загиналите – разстреляни или починали в 
лагерите българи. За левосектантското ръководство Димитров и Коларов не 
са се застъпили, но през периода 1937–1938 г. изпращат 13 колективни и 50 
индивидуални писма за освобождаването на около 500 българи, като дават 
пълна гаранция за тяхната честност и преданост към революционното дело. 
Много рядко тези писма до Сталин, Маленков, Молотов, Ежов, Берия, Мерку-
лов, Абакумов са имали успех. Репресиите срещу българите, а и срещу всички 
чужденци, вземат чудовищни размери. Арестувани са и близки и роднини на 
Димитров и Коларов, фабрикуват се дела за Димитров, Коларов, Г. Дамянов, 
Марек, Тр. Костов (който от 1932 до 1939 г. е живял повечето време в Мос-
ква), Антон Иванов. Арестувани са Кабакчиев и Козовски, които Коларов и 
Димитров спасяват. „Ако тези другари са шпиони и разбойници, то тогава ние 
с Димитров сме техни атамани”, заявява Коларов в остър разговор с Мерку-
лов, комисар по вътрешните работи, а Димитров пише на Берия, че „Попов е 
толкова немски шпионин, колкото аз съм подпалвач на Райхстага”. Всичко 
е напразно. Арестувани са също Кръстю Раковски, Стоманяков, Р. Аврамов, 
Андрейчин, но българското ръководство няма отношение, защото те са ви-
сокопоставени съветски функционери. В лагери са Д. Гачев, Кирил Божиков 
– роднина на Коларов, Ив. Кинов, Койка Тинева, Райна Кандева, Коста Лагади-
нов, Коста Стоянов, Кирил Лазаров, синът на Добри Терпешев, братът на Цола 
Драгойчева – цветът на българската емиграция. При тази трагедия трябва да 
се има предвид, че милицията, прокурорите, съдиите тричленки, лагерите и 
затворите са съветски, че арестуваните са съветски граждани. И все пак остава 
фактът, че Коларов и Димитров са съпричастни към съветската сталинистка 
система. Но друга не е имало и те са били без избор. Димитров и Коларов нито 
са инициатори, нито са извършители на тези действия. Те носят отговорност 
за пресилени обвинения на левосектантите в троцкизъм. Това обаче са поли-
тически оценки, а не съдебни присъди, в каквито ги превръща сталинското 
беззаконие.

През 40-те години е важно участието на В. Коларов в организирането на 
българската антифашистка съпро тива. Той е ръководител в началото, а след 
това активен участник в предаванията на нелегалната радиостанция „Хрис-
то Ботев”. Сталин е вбесен от позицията на българското правителство и през 
ноември 1941 г. постига с Идън споразумение след войната да се възнагради 
Турция за неутралитета ѝ и да се накажат българите, като им се вземе терито-
рия по линията Бургас–Хасково. Само активната дейност на лобито Димитров 
и Коларов пред Сталин (никакво българско лоби не е имало по това време във 
Вашингтон и Лондон поради безличието на нашата буржоазна опозиция) и ор-
ганизирането на антифашистката съпротива в страната от А. Иванов, Тр. Кос-
тов, Хр. Михайлов, Ц. Драгойчева, А. Югов, Д. Терпешев, Цв. Радойнов и още 



149

История

стотици дейци на партията по места спасяват България от нова териториал-
на ампутация. Българската антифашистка съпротива през 1943–1944 г. вече 
взема характер на гражданска война. Хиляди са загиналите партизани и ята-
ци, осъдените на смърт, десетки хиляди са затворниците и концлагеристите, 
арестуваните и изтезавани българи – мъже, жени, младежи, деца, участници 
в антифашистката епопея. България е единствената съюзничка на Хитлер, в 
която се разгръща активна, масова народна въоръжена съпротива, и това е 
признато от съюзническото командване. То изпраща при партизаните три во-
енно-политически мисии и хвърля в България пратки с оръжие. По искане на 
Коларов Димитров настоява пред Сталин англичаните да спрат наказателните 
бомбардировки над София и съюзниците приемат тази молба.

През този период Васил Коларов изготвя два основни документа – про-
грамата на Отечествения фронт, допълнена от Димитров и приета от ЗБ, и 
обширен документ за следвоенното устройство на България, предназначен ве-
роятно за съветското правителство, с информация за демократичните сили 
извън комунистическата партия – Кимон Георгиев, Дамян Велчев, Никола 
Петков, Григор Чешмеджиев, Коста Лулчев, Петко Стай нов и други.

Интересни са данните, свързани със задържането на Г. Димитров и В. 
Коларов в Москва повече от една година след 9 септември 1944 г. Мотивите на 
Сталин са да не се плашат съюзниците, че в България ще започне съветизация. 
През това време в София укрепва своите позиции Трайчо Костов – млад, 
енергичен, интелигентен лидер с дългогодишен стаж в партийното ръководство, 
очевидно доверено лице не само на Димитров, но и на съветите. Партийното 
ръководство в София се увлича. То не е в състояние да ограничи репресиите 
в България в рамките на закона за Народния съд, наложен от съюзниците с 
решение в Техеран за дефашизация. Изтласква съюзниците си в ОФ, предимно 
земеделците на Г. М. Димитров-Гемето и Н. Петков и социалдемократите 
около Пастухов и Лулчев, за което от Москва правят на БКП непрекъснато 
забележки за сдържаност.

Коларов се завръща в България на 9.IX.1945 година. Първите информа-
ции от него са сигнали до Димитров за случаи на мародерства на червеноар-
мейци и на превишаване на правата от страна на партийци, за претенциите на 
завръщащите се емигранти за високи служби, за които нямат подготовка, за 
изпращането в София на българи емигранти, офицери от НКВД (специални-
те служби), които още в Москва са злепоставяли партийното ръководство, за 
разположението на политическите сили в ОФ.

Усилията на Коларов са насочени към сключване на достоен мирен до-
говор. Партията няма тогава друг представител, владеещ свободно няколко 
европейски езика, с висока култура, политически качества и международен 
опит, който да представлява новия български режим в сложни преговори с 
първенците на дипломацията на победителите. Коларов се справя достойно 
с възложените му задачи на международния дипломатически фронт. Важни 
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са европейските му мисии, личните срещи, които той има в Париж по време 
на мирната конференция, с Хариман, с външните министри на САЩ, Англия, 
Франция, СССР – Бърнс, Бевин, Бидо, Молотов, с младия тогава Тойнби – асо-
ве на световната дипломация, подготвящи бъдещето на света след Втората 
световна война за следващите 50 години. Тези срещи допринасят за постигане 
на възможния изгоден мир за една съюзна на Хитлер държава, участвала в 
края на войната на страната на демократичните съюзници. България за пръв 
път приключва поредната авантюра на Кобургската династия без териториал-
ни загуби. Големи са усилията на Коларов страната да получи полагащия ѝ се 
още от времето на Ньойския договор излаз на Бяло море, но тези искания не 
са задоволени. „Вие сте една голяма сила на умереност в България”, казва на 
Коларов външният министър на САЩ Бърнс по време на срещата им. Кола-
ров действа на Парижката мирна конференция като голям български патриот. 
Върху него и ръководството на БКП тежат обвинения за признаване на раз-
лични национални образувания в България – тракийска, македонска, добру-
джанска нация. Но още като участник в Балканската война, когато е награден 
като поручик с орден за храброст, той описва в своя дневник с възторг посре-
щането на българските войски в Македония, която смята за изконна българска 
земя. „Шосето се извива покрай Брегалница, минава през няколко чифлици. На 
запад е лабиринт от планини, там в ущелието се крие Щип... Целият град е 
при моста на Брегалница, целият град е излязъл да срещне освободителите си. 
Редки са подобни минути в историята на един народ. Пет века този народ 
стене под игото на едно чуждо полукултурно племе, пет века той е третиран 
и сам се е чувствал като „рая̀”. И ето, като по замах на една магическа ръка, 
той днес е свободен, напълно свободен. Няма бега, агата, заптието над неговата 
съдба.” Много по-късно, през зимата на 1944 г., по свидетелство на посетилия 
Москва Джилас, в присъствие на Димитров Коларов ще запита югославяните: 
„А според вас македонският език е по-близък до българския или до сръбския?”. 
Защитата на българските национални интереси на Парижката мирна конфе-
ренция и преди това на международната парламентарна конференция в Ко-
пенхаген, както и дейността на Коларов като министър на външните работи 
са свидетелство за живия му патриотизъм. От детски и младежки години той  
е възпитаван във възрожденски патриотизъм, а балканските войни са фор-
мирали възгледите му за етническата и териториална цялост на България, за 
изконните права над българските земи на Балканите. Затова той по-късно за-
едно с Поптомов се противопоставя на югославските и скопските претенции 
за земите от Пиринска Македония, критикува открито грешката на Димитров 
и Трайчо Костов по македонския въпрос, отстъпката, която се прави на Ско-
пие – да се изпратят в благоевградско учители по македонски, а българите да 
се обявят за македонци при поредното преброяване.

Активна е дейността на Васил Коларов в нова, отечественофронтовска 
България. Той е последователно председател на Народното събрание, председател 
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на Републиката, заместник министър-председател – министър на външните 
работи и министър-председател. В условията на започналата Студена война 
скоро у нас се създава прозападна и антиотечественофронтовска опозиция. 
Изострянето на отношенията води до разгрома на опозицията, която се обявява 
против подписването на мирния договор с България от Запада, окуражава 
различни прослойки за борба срещу новата власт с всякакви форми и средства, 
включително и с въоръжена съпротива. Това води до забрана на БЗНС „Никола 
Петков” и до процес срещу самия Петков. Коларов е единственият български 
държавен деец, който се обявява против смъртната присъда на Петков, наложена 
от Сталин. Васил Коларов пише писмо до Димитров, в което посочва, че Никола 
Петков не само не е сътрудничил на фашистите, но е и отечественофронтовски 
деец и нито в чужбина, нито в страната такава тежка и немотивирана присъда 
няма да бъде посрещната с одобрение. „Това е лично мнение на бай Васил”, 
отговаря Трайчо Костов на Димитров и присъдата е изпълнена.

В края на 1947 г. и началото на 1948 г. Коларов е изместен на по-задна 
позиция в йерархията на Политбюро след Г. Димитров и след Тр. Костов. Про-
тиворечията между него и Тр. Костов са по въпроса за национализацията. 
Коларов не се съгласява с поголовната национализация на даракчийници и 
содо-лимонадени работилнички, а само на големите предприятия с немски ка-
питали. Той предлага национализация не на класова основа. Показани са раз-
биранията на Димитров и Коларов за български път към социализъм без дик-
татура на пролетариата и ръководна роля на работническата класа и партията, 
за коопериране без национализация на земята, за стопанство с патриотични 
индустриалци и търговци, за общество с различни форми на собственост. В 
България се формира съдържанието на понятието „народна демокрация”, раз-
лично от „съветска власт”. Има също и противоречия между двамата ръково-
дители Димитров и Коларов или по-скоро те са си разменяли откровено мне-
ния по различни въпроси. Коларов нееднократно е бил критикуван от Георги 
Димитров по различни поводи, което личи от Дневника на Димитров. Коларов 
пък оставя записка за разговор с Димитров – посочил му е негативни последи-
ци от негово нетактично изказване пред Народното събрание, в което заплаш-
ва социалдемократите със съдбата на Н. Петков. Разкрити са и противоречия, 
възникнали на XVI пленум на ЦК през юли 1948 г. Този пленум се провежда 
след заседанието на Коминформбюро (наследник на Коминтерна) в Букурещ, 
на което Сталин скъсва отношенията с Тито. В Букурещ Тр. Костов е получил 
от А. Жданов висока оценка за доклада си на заседание то, в който, без да спо-
менава името на Г. Димитров, критикува неговата цялостна политика и под-
чертава „илюзиите за български път към социализъм”. Критикува го косвено 
за забавяне на национализацията и на разгрома на опозицията, критикува и 
конкретни негови изказвания за патриотични търговци и индустриалци, него-
ви идеи за социализъм без диктатура на пролетариата, както и за неприлагане 
на съветския опит – подценяване на класовата борба и други. 
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В Политбюро възникват сериозни противоречия. Преди пленума Тр. 
Костов дава ултиматум на Г. Димитров: да прочете доклада му пред Комин-
формбюро, изнесен в Букурещ, или той, Тр. Костов, ще направи съдоклад на 
пленума. Тр. Костов атакува по този начин, защото знае високата оценка на 
своя доклад, който е изпратен със специален самолет на Сталин. Това ста-
ва няколко месеца след острата критика в „Правда” на Г. Димитров. На XVI 
пленум В. Червенков, Д. Терпешев, Г. Чанков, Т. Черноколев и други крити-
куват остро, пряко или косвено, Г. Димитров и В. Коларов. Васил Коларов не 
прие ма критиката, той защитава политиката на Г. Димитров и подчертава в 
изказването си националните особености на пътя към социализъм. Тр. Кос-
тов засилва позициите си в ръководството и изгражда съюз с В. Червенков, Г. 
Чанков и Т. Черноколев. На пленума членът на ЦК Груди Атанасов пита какво 
е положението на В. Коларов в Политбюро, защото присъствал на разговор на 
Червенков и Чанков, насочен против Коларов. Чанков бил казал на заседание 
на Политбюро на Коларов да не се меси в работите и „всяка жаба да си знае гьо-
ла”. На фона на очакваните промени – Димитров и Коларов са болни и стари, 
в ръководството се разгаря борба за наследството. Често пъти Тр. Костов не 
кани на заседанията В. Коларов, а Г. Димитров с месеци боледува в София или 
в Москва. След завръщането си от Москва Георги Димитров в продължение на 
по-малко от три и половина години осемнадесет месеца е на легло у нас или в 
Москва. Коларов изразява несъгласие със смъртната присъда на ген. Томов – 
„първата жертва от своите”. По инициатива на Тр. Костов през есента на 1948 г. 
се вземат решения за изселване от София и големите градове на значителни 
прослойки „бивши” със семействата им – уволнени офицери от армията и по-
лицията, адвокати, национализирани индустриалци, ръководни дейци на опо-
зицията, интелектуалци. Започва изпращането в лагери. През октомври 1948 г. 
Тр. Костов внася в ръководството решение за изостряне на класовата борба, за 
прочистване на партията от врагове с партиен билет.

В навечерието на V конгрес на партията Сталин остро се нахвърля върху 
Тр. Костов по повод на това, че укривал от Съветския съюз цените, по които 
България търгува със Запада. Нарича го мошеник. Заплашва го, че ще се спра-
ви с него. Г. Димитров не защитава открито и твърдо Тр. Костов нито по време 
на разговора, нито на срещата на другия ден при Сталин, на която Костов си 
признава грешката. В България се провеждат четири заседания на Политбюро 
по този случай, от тях три са ръководени от Г. Димитров: на 9–12 декември 
1948 г. – там Димитров докладва за инцидента в Москва и се вземат реше-
ния в седем точки, като се признава грешката на Костов и основателността 
на критиката на Сталин, вместо Политбюро и Димитров да защитят Костов; 
на 18 януари 1949 г. отново се разглежда случаят, след като в Москва в нача-
лото на януари пред Югов, Коларов и Терпешев Сталин и Молотов питат кой 
е този Костов и как може това да се слyчи (Димитров се обръща към Костов: 
„Вие сте станали изразител по същество на антисъветска тенденция”); и 
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на 17 февруари, в отсъствие на Костов, по повод на негово писмо до Полит-
бюро, в което той отхвърля критиката, обвинява Димитров в оклеветяване и 
в национализъм заедно с Коларов и Югов. Тогава Димитров заявява, че Тр. 
Костов интригантства и аспирира за неговото място на генерален секретар и 
министър-председател. На второто и третото заседание Коларов се изказва 
остро и критично по въпроса за Тр. Костов. Стига се до два пленума, първият 
съгласуван с Г. Димитров, който потвърждава изваждането му от Политбюро 
и назначаването му за директор на Библиотеката, „за да не се позволи новата 
му длъжност да се използва като база и център за антипартийна и фракционна 
дейност” – това е телеграмата на Димитров от Москва, където той е заминал да 
се лекува и откъдето вече не се връща жив.

На двата пленума Васил Коларов изнася доклади срещу Тр. Костов – пър-
вият повтаря обвиненията на Г. Димитров, вторият открива пътя за разправа 
с Костов. Вълко Червенков посещава през 1949 г. четири или пет пъти Сталин 
заедно с Чанков, Г. Дамянов и Югов и съгласува редица български проблеми 
и особено обвиненията и затворническия режим на Костов, който е в ръцете 
на съветски генерали от НКВД. Червенков посещава Г. Димитров в Барвиха и 
съгласува основните въпроси с него. С решение на Политбюро, под претекст, 
че е болен, Коларов е изолиран до септември от каквато и да е политическа 
дейност със забрана да бъде посещаван от когото и да било с изключение на 
В. Червенков, който през този период фактически взема партийната и дър-
жавна власт в ръцете си. Въпреки че процесът Тр. Костов е изцяло съветска 
инспирация на фона на разрива на Сталин с Тито, българското ръководство 
– В. Коларов, В. Червенков, А. Югов, Ц. Драгойчева, а и Г. Димитров и другите 
членове на ПБ, носи отговорност за съдбата на Тр. Костов, който в едни други 
условия би бил само изваден от ръководните партийни органи. Присъдите по 
процеса Червенков уточнява със Сталин. Така Трайчо Костов става жертва на 
сталинския натиск и на българските вътрешнопартийни и личностни борби. 
Вътрешнопартийните отношения не могат да бъдат основание да се принизява 
оценката за Трайчо Костов, друга крупна фигура на българското комунисти-
ческо движение.

За историята на българската левица са важни и отношенията Сталин – 
Васил Коларов. В. Коларов провежда политиката на Сталин, но не е от антура-
жа му – почти никога не е бил сам на среща с него, а винаги с Г. Димитров или 
в състава на делегация. Сталин се е отнасял с неприязън или със сдържаност 
към дейците на социалдемокрацията от II Интернационал. Коларов не е на-
граждаван със съветски ордени. Той си е запазил българското гражданство.

Сталин отправя остри критики към Димитров в началото на 1948 г. във 
връзка с изказванията му за Балканската федерация и след подписването на 
Бледските споразумения с Тито и лично му казва, че той (Г. Д.) не бива да си 
въобразява, че е още генерален секретар на Коминтерна, че се е самозабравил, 
нарича действията му глупости. В. Коларов го защитава. В присъствието на 
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съветската, югославската и българската делегация той възразява на Сталин и 
му заявява, според спомените на Кардел, че „ние с Димитров сме стари рево-
люционери и ръководители на суверенна държава и вие не може да държите с 
нас такъв език”. През лятото на 1949 г. в разговор с Червенков, Г. Дамянов и 
А. Югов Сталин напомнил на българите, че навремето в Цимервалд Коларов е 
пречел на Ленин, бил е надясно, но се е поправил; че е наш човек, но рецидиви 
са възможни. Сталин казал, че „Коларов пречи на освобождаването от пост-
овете им на министри, свързани с Костов, но никой няма да му повярва”. Той 
не се е съгласил след смъртта на Димитров Коларов да заеме неговото място 
и няколко месеца след това вдига тост за Червенков – „младия ръководител 
на БКП”. Сталин оказва натиск – върху Димитров в началото и през лятото на 
1948 г., а после и върху Коларов в края на 1948 и през 1949 г. Докато през есен-
та на 1944 г. Сталин задържа Коларов и Димитров в Москва, за да се укрепи в 
София Костов, а през лятото на 1948 г. предпочита Трайчо Костов пред Дими-
тров и хвали неговия доклад пред Коминформбюро, само след няколко месеца 
нещата се обръщат. Костов, в условията на съветско-югославския конфликт 
и острото противопоставяне Сталин – Тито, е в немилост. По-късно Сталин 
предпочита Червенков пред Коларов, който вече е стар и болен.

Особено място в партийната история заемат отношенията на Георги 
Димитров и Васил Коларов. Това са близо половинвековни отношения на 
идейни и политически съратници, на приятели и другари. Те се запознават в 
началото на миналия век. Коларов е по-възрастен от Димитров с около пет 
години. Димитров е работник с прогимназиално образование, а Коларов, както 
Благоев, Кирков, Кабакчиев, Луканов и десетки други партийни деятели, е с 
блестящо европейско висше образование. Партийните ръководители приемат 
Димитров в своята среда с радост, млад, активен, ентусиазиран работник, 
социалист. Отношенията между тях след смъртта на Благоев стават сложни. 
Ръководители на партията са в различни периоди след войната ту Коларов, ту 
Кабакчиев и Луканов, защото Коларов е избран за генерален секретар на Ком-
интерна.

След Септемврийското въстание Кабакчиев и Луканов отпадат от пар-
тийното ръководство. Начело е Коларов, до 1928–1929 г., по-късно до 1933 г. 
левосектантите вземат връх в ръководството в страната и в Москва, но след 
бляскавата изява на Димитров той се очертава като безспорен ръководител на 
партията. Димитров заема постовете, които преди това е заемал Коларов – ръ-
ководител на Коминтерна и на Българската комунистическа партия. Но това 
не е вече младият печатарски работник, Димитров е израснал, високо надарен, 
интелигентен, с европейска култура, живял десетина години във Виена, Бер-
лин, Москва и други европейски градове, свободно ползващ руски и немски 
език, с огромно лично обаяние и авторитет. Той е един от най-популярните 
комунистически и работнически водачи в света. Начело на БКП той застава и с 
помощта на Васил Коларов. Те запазват добрите си отношения и активното си 
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сътрудничество. Начело са на задграничното ръководство на партията, а след 
края на войната се завръщат в България. Техните отношения и тук се запазват, 
макар на даден етап второто място в партията да се заема от Трайчо Костов 
като по-млад и енергичен ръководител, познаващ вътрешните кадри. Дими-
тров и Коларов 22 години са в емиграция. Разбира се, Коларов запазва патер-
налистичното си отношение към Димитров, Димитров подчертава новото си 
положение в партията, излишно е да се лишават двамата от човешки черти и 
чувства и да се описват иконообразно. Имало е вероятно и трудни моменти на 
нормално човешко самолюбие или съперничество, имало е и открити и дру-
ги действия от тяхната среда. Разменяли са си критични думи и писма. Но в 
основното те си остават неразделни. Коларов не се подвежда и когато Сталин 
критикува в негово присъствие Димитров, се обявява в защита на приятеля 
си и на българската кауза. За това свидетелства в спомените си присъствалият 
на разпрата сръбски партиен ръководител Кардел. Коларов в продължение на 
двадесет години е ръководител на Димитров, а след това пак близо две десети-
летия е обрат ното. Когато Коларов научава за смъртта на Димитров, по споме-
ните на Неделчо Ганчовски, плаче. Смъртта ги разделя за шест месеца.

Васил Коларов, съратник на Д. Благоев и Г. Димитров, е виден деец на 
българското социалдемократическо и комунистическо движение и има са-
мостоятелно място в него – близо 45 години член на висшето партийно ръ-
ководство и близо 10 години първи ръководител на партията. Прави чест на 
Васил Коларов фактът, че посвещава целия си живот на социализма, но този 
факт прави чест и на българския социализъм. Една от най-личните фигури 
на българския политически живот през първата половина на миналия век е 
последователен социалист, комунист.

Историята на БРСДП(т.с.), БКП(т.с.), БРП(к), БКП е низ от героични и 
тра гични страници, от светли надежди и илюзии. Такава е и съдбата на нейни-
те ръководители, особено в комунистическия период от миналото ѝ. Но как-
ви то и преценки да се правят сега и в бъдеще, тази партия има исторически за-
слуги към българската левица, към националната кауза на българския народ. 
Без историята на БКП няма истинска българска история на двадесетия век. 
БРСДП(т.с.), БКП(т.с.), БРП(к), БКП е активна част на левицата в европейска-
та социалдемокрация близо двадесет години, а след това на международното 
комунистическо и работническо движение. Тя е партия антивоенна, борила 
се против политиката, която доведе България до три национални катастрофи, 
против обвързването ѝ на два пъти в световните войни с Германия; тя е пар-
тия, която се бори против монархията на Кобургите, донесла толкова нещастия 
на страната; партия, която още от септември 1923 г. започна двадесетгодишна 
борба с чумата на ХХ век – фашизма; българска народна партия, която воюва 
за социалните и човешките права на трудещите се; партия, която в условия-
та на Втората световна война организира българската съпротива на страната 
на демократичните народи против Хитлеровия райх; партия, която на Девети 
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септември заедно със съюзниците си сложи край на един диктаторски режим 
и откри пътя на страната към социализъм, с опити за български път, които са 
задушени, за да се даде простор на съветския тип социализъм. 

Заедно с другите ръководители – Д. Благоев, Георги Кирков и Георги 
Димитров, и Васил Коларов има големи заслуги, грешки и отговорности за 
делата на тази партия. Със своето голямо политическо и научно дело той ще 
остане в българската история като виден политик, социалдемократически и 
комунистически водач от европейска и световна величина, като български 
държавник и общественик патриот, строител на първата българска република 
и основоположник заедно с Димитров на социализма като обществено 
устройство в България.

Тежката драма на българската левица в нашето ново време на разпад на 
съветския и европейския държавен социализъм е причина много често тя, 
принудена от временни завои и зигзаги на историята и от тежки поражения, 
да се отрича от делата на предишните си герои. Но да не бързаме, не е до-
шъл краят на историята, в бъдещето е денят, когато ще видим тържественото 
потвърждение на верността на социалистическия идеал на ХХІ век, защото 
бедността, експлоатацията, мизерията, гладът и безработицата, войните, агре-
сиите, подлостта на реакционния политически елит, алчността за забогатява-
не непрекъснато ни напомнят за неизтребимостта на идеала на социалистите 
и комунистите. Няма да загуби жизненост социализмът, той ще взема нови 
форми и съдържание в съзвучие с времето на информационната ера и гран-
диозните социални и научно-технически промени. Но и в това далечно време 
българските социалисти ще се връщат към своите исторически герои.
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