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Мисли и АФОРиЗМи

Новаторството в парижките ръкописи на Маркс се състои във връзката, 
която той прави между антропологичните и философско-социалните въпроси с 
икономическите проблеми.


Основната теза в „Капиталът” е, че социалната несправедливост, която 

може да се срещне  навсякъде в капиталистическото общество, не е просто 
последица от погрешно индивидуално поведение, а се корени в начина, по който 
парите стават капитал.


Трябва да бъдем благодарни на Маркс за идеята човекът да се разглежда 

в светлината на начина на производство и на начина на управление на 
икономиката, които преобладават в обществото.


 Друг аспект на отчуждението, който ние със сигурност разбираме по-

добре, се отнася до отношенията на човека с природата. Не е задължително да си 
материалист, за да приемеш, че е нужна хармония между хората и природната 
среда. Не става дума просто за   жизненото пространство или за изхранването, 
а духът и тялото на човека да се разглеждат като едно цяло. Необмислената 
експлоатация на природните ресурси и последващото унищожаване на околната 
среда показват колко е необходимо да се формира цялостна визия за човека. 

Трябва да си зададем и въпроса дали формите на отчуждение, за които 
говори Маркс, произхождат от капиталистическата система. Макар и днес 
да има общоприето съгласие, че Марксовата теория за заплатите и цените 
не отговаря на конкретните икономически условия, въпросът за произхода 
на принадената стойност не е загубил актуалността си. „Ако парите не 
се умножават от само себе си, как можем да обясним, че богатството се 
кон центрира у малък брой хора?” Това не изглежда да е в противоречие с 
марксистката теза, че в края на краищата всичко опира до работата на 
някого, който създава прекомерното богатство на другите. 

Станало е модерно понятието „пазарна икономика”, разбирано в 
положителен смисъл, да се противопоставя на понятието „капитализъм”, 
възприемано в негативна конотация. Но тази антитеза е неточна, ако не се 
подкрепя от цялостна теория за парите. 

Из статията на проф. Жорж Санс „Какво остава от Маркс” в изданието на 
Ватикана „La Civiltà Cattolica”
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Теория
200 години от рождението на Карл Маркс
(Тема с продължение)

Всеки път, когато звъннат алармите, известяващи 
поредната икономическа криза, продажбите на 

книгите на Карл Маркс нарастват главоломно. Мал-
цина разбират как функционира капитализ мът и как-
ви са последиците от него както германския мисли-
тел, живял през XIX век.

Въпреки могъщата господстваща пропагандна 
машина, която се опитва да опровергае анализите на 
Маркс и да обяви смъртта на идеите му, на които той 
посвети живота си, марксиз мът устоя на изпитанието 
на времето. Доказана бе и неговата научна обоснова-
ност, при това не само като метод, чрез който да се 
разбере светът, но и като средство, което да го про-
мени.

Двеста години след раждането на Маркс Granma 
International се спира на десет от прогнозите му, кои-
то са определящи за живота през XXI век. 

1. Кон центрацията 
и централизацията на капитала 

В своя шедьовър „Капиталът” Маркс дефинира 
икономическото възпроизводство при капитализ ма и 
предвижда тенден цията към кон центрация и центра-
лизация на капитала.

Първият термин се отнася до натрупването на 
излишък – частта от стойността, създадена от тру-
довата сила на работниците, присвоявана от капита-
листа като печалба, вторият – до увеличаването на 

ДЕСЕТ ИДЕИ НА МАРКС,  
КОИТО СА ОПРЕДЕЛЯЩИ ЗА ХХІ ВЕК

Серхио а. гомес

Серхио Алехандро Гомес – кубин
ски журналист, външнополитиче
ски анализатор.
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капитала като следствие от сливането на капитала на няколко икономически 
субекта, което почти винаги е последица от фалити или от икономически кризи.

Резултатите от анализа му са тежък удар по теориите на икономистите, кои-
то смятат, че „невидимата ръка на пазара” е способна да умножава богатството.

Маркс предвиди, че една от характерните черти на капитализ ма през XXI век 
ще бъде увеличаването на пропастта между бедните и богатите. Според послед-
ните изследвания на Оксфарм 82% от благосъстоянието, натрупано през 2017 г., 
отива в джобовете на най-богатия 1% от световното население, докато 3,7 мили-
арда души, най-бедната част от света, не са увеличили благосъстоянието си.1

2. Цикличните кризи и нестабилността на капитализ ма

Карл Маркс е един от първите, които разбират, че икономическите кризи 
не са резултат на случайни грешки в капиталистическата система, а са една от 
присъщите ѝ характеристики. Макар че днес се правят опити да се популяризи-
ра противоположната гледна точка.

Но от краха на фондовия пазар през 1929 г. до кризата през 2007–2008 г. 
видимо съществува тенден ция, която е точно в рамките на моделите, очертани 
от Маркс. В резултат на това дори магнатите от „Уолстрийт” започват да четат 
„Капиталът”, за да търсят отговори за причините за случващото се.

3. Класовата борба

Може би една от най-революционните идеи на Маркс е разбирането, че 
„Историята на всички досегашни общества е история на класови борби”2 – това 
е първото изречение на Комунистическия манифест, издаден от Карл Маркс и 
Фридрих Енгелс през 1848 година.

Тази теза се възприема критично от либералната мисъл. Но за Маркс ка-
питалистическата държава е още един инструмент, чрез който господстващата 
класа доминира над останалите, като възпроизвежда своите ценности и своята 
собствена класа.

Век и половина по-късно социалните борби се водят между 1% от населе-
нието, което доминира, и останалите 99 процента.

4. Резервната армия от индустриални работници

Според Маркс капиталистът трябва да поддържа заплатите на работниците 
ниски, за да увеличи печалбата си. Това може да се постигне, когато има друг, 
който чака да заеме мястото на работника, отказал да приеме условията. Това 
Маркс нарича „резервна индустриална армия”.
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Въпреки че социалните и синдикалните борби, които се водят от XIX век 
до наши дни, прин ципно са променили тези отношения, особено в развити-
те страни, бизнесът продължава постоянно да се стреми да поддържа ниски 
заплати.

През XX век големи производствени компании от Европа и от САЩ се пре-
местват в Aзия, търсейки квалифицирана работна ръка, на която ще имат въз-
можност да плащат по-малко.

Някои правителства – като на Доналд Тръмп в САЩ, сочат процеса на пре-
местване на производството в чужбина като причина за загубата на работни 
места. Но е факт, че тези компании успяха да запазят високите си темпове на 
растеж именно благодарение на експлоатацията на евтина работна ръка.

Що се отнася до заплатите, съвременните проучвания показват, че вече 
почти 30 години покупателната способност на работниците в западните стра-
ни намалява, независимо че номиналната стойност на възнагражденията им се 
увеличава.

 Още по-голяма е разликата между ръководителите и обикновените слу-
жители. Според статия на „The Economist” през последните две десетилетия за-
платите на работниците в държави като САЩ са намалели, а възнагражденията 
на висшите служители са се увеличили значително – те са започнали да печелят 
средно 40 пъти повече от служителите, а понякога дори над 110 пъти.3

5. Негативната роля на финансовия капитал

Маркс подробно описва механиз мите на експлоатация, характерни за про-
цеса на натрупване на капитал. Той е особено критичен към финансовия капи-
тал, който няма пряка съществена роля в икономиката, създаден е по изкуствен 
начин – като акции или облигации.

По времето на Маркс изследователите не могат да си представят модерното 
развитие на този сектор от икономиката. Това стана въз можно благодарение на 
използването на компютри за извършване на финансови трансакции със ско-
ростта на светлината.

Спекулациите и разработването на сложни финансови механиз ми като т.
нар. субпрайм ипотеки, предизвикали кризата през 2007–2008 г., днес са катего-
рично потвърждение, че опасенията на Маркс са били основателни.

6. Изкуственото създаване на потребности

През XIX век все още не е познат бумът на рекламата по радиото и телеви-
зията. Тогава не съществуват модерните средства за персонални рекламни пос-
лания в интернет, но Маркс вече предупреждава за способността на капиталис-
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тическата система да предизвиква отчуждение и да създава по изкуствен начин 
потребности за хората.

Преди повече от 150 години Маркс написа: „…все повече се разрастваха па-
зарите, все повече растяха потребностите”, и мисълта му отлично характеризира 
случващото се днес.

В съвременния свят клетъчните телефони остаряват само след няколко ме-
сеца, а рекламата внушава на потребителите, че трябва да си купят най-новия 
модел. Същото се случва и с домакинските уреди, които се произвеждат с пред-
варително заложени кратки срокове на амортизация, за да спрат да работят след 
няколко години и така да се създава необходимост от замяната им с нови.

7. Глобализацията

„Нуждата от все по-широк пласмент на нейните продукти гони буржоазия-
та по цялото земно кълбо. Тя навсякъде трябва да проникне, навсякъде да се 
настани, навсякъде да установява връзки”, пишат Маркс и Енгелс в Комунисти-
ческия манифест.

Трудно може да бъде направено по-точно описание от това, което дават 
класиците на марксиз ма за процеса на глобализирането на пазарите, съпрово-
ден от налагането на култура, която се формира от потреблението – съвремен-
ното консуматорско  общество.

8. Увеличаването на ролята на монополите

Същевременно тази тенден ция се съпътства от създаването на наднацио-
налните монополи. Докато класическата либерална икономическа теория пред-
полагаше, че конкурен цията ще способства за запазването на различни видове 
собственост, Маркс направи стъпка напред и предвиди пазарната тенден ция 
към сливания, основаваща се на правото на по-силния, който поглъща по-дреб-
ните производители.

Големите медийни, телекомуникационни и петролни конгломерати са ня-
кои от съвременните примери за процеса, описан навремето от Маркс.

9. Тенден цията към самоунищожение на капитализ ма

„Всичко съсловно и застояло се изпарява, всичко свято се осквернява” е 
едно от най-просветените раз мишления за капитализ ма в Манифеста на Кому-
нистическата партия.

Маркс и Енгелс разбират както творческата, така и самоунищожителната 
природа на капитализ ма, в който стремежът към ефективна производителност 
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на всяка цена налага нечовешки ритъм на производство и се отличава с неустой-
чивост.

Точно такава тенден ция има и днес, а заради нея планетата ни е на ръба на 
екологична катастрофа.

Ролята на човешката намеса за повишаването на температурата на Земята е 
доказана научно, въпреки че някои политически лидери, например президентът 
на Съединените щати Доналд Тръмп, продължават да отричат това.

10. Революционният потен циал  
на работническата класа

Най-голямата заслуга на Маркс пред историята не са неговите задълбочени 
анализи на противоречията на капитализ ма, а призивът му за изграждане на 
ново общество – на базата на комунистическите прин ципи.

Посланието на Маркс, че пролетариатът има потен циал да се освободи от 
неравенството и от потисничеството, оказа огромно влияние върху световното 
развитие през XX век и вдъхнови революциите в Русия, Китай, Виетнам, Куба, 
както и в други страни. Призивът на Маркс за обединение на работническата 
класа остава напълно актуален и през XXI век.

Източник: Ten Marxist ideas that define the 21st century
http://en.granma.cu/cultura/2018-05-16/ten-marxist-ideas-that-define-the-21st-century

Превел от английски: Владимир Трифонов

БЕЛЕЖКИ

1 Richest 1 percent bagged 82 percent of wealth created last year – poorest half of humanity got nothing. 
https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2018-01-22/richest-1-percent-bagged-82-
percent-wealth-created-last-year

2 Цитатите тук и по-долу са по Маркс, К., Фр. Енгелс. Манифест на комунистическата партия. С., 
Партиздат, 1985.

3 Rich man, poor man. https://www.economist.com/leaders/2007/01/18/rich-man-poor-man 
(Публикувано на 18 януари 2007 г.)
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Теория

БъЛГАРСКИЯТ СОЦИАЛИЗъМ  
В ЕВРОПЕйСКИЯ КОНТЕКСТ –  
ОТ МИНАЛОТО КъМ БъДЕЩЕТО

Левите партии и движения 
в Европа днес.  
Изборни резултати, предизвикателства 
и промени

През 2017 г. се проведоха ключови избори в три го-
леми европейски държави, които имат определя-

що значение за развитието на ЕС и Европа. Първо във 
Фран ция беше избран президент, последваха и парла-
ментарни избори. Великобритания и Германия също 
гласуваха за парламент, който в техния случай излъч-
ва и изпълнителната власт.

Резултатите за левицата и по-конкретно за ПЕС 
не са никак обнадеждаващи. Френската социалис-
тическа партия загуби катастрофално изборите и в 
следващите години ще се бори за оцеляване. Във Ве-
ликобритания резултатите на лейбъристите се отчи-
тат като успех, но консерваторите имат повече мес-
та в парламента и все още са водещата политическа 
сила. В Германия ГСДП загуби от Меркел и нейните 
християн демократи. С други думи, поне в следващите 
няколко години ще си говорим за кризата на европей-
ската социалдемокрация и ще продължаваме да тър-
сим решение, което все още явно не е намерено.

Ако обобщим накратко идейния дебат в лявото 
през последните две десетилетия, може да се каже, че в 
него има две тенден ции. Едната е към промяна и ориен-
тиране на лявото към новите икономически и полити-
чески реалности, към търсене на нови решения и на 
нова лява политика. Досега тази тенден ция по-скоро де-
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монстрира сближаване с идеите на десницата в рамките на т.нар. Трети път, откол-
кото да развива идеи за някакво сериозно ново ляво, но пък е неоспорим факт, че 
такива идеи съществуват. Тези идеи имаха известен електорален успех допреди едно 
десетилетие, но в момента ги обвиняват за днешните провали на левицата. Другата 
тенден ция е към връщане на традиционната лява политика от т.нар. Златен век на 
европейската социалдемокрация до 70-те години на миналото столетие. Проблемът 
е, че не се предлага нищо ново, а по-скоро връщане към старото.

В българския вариант много грубо и много условно можем да кажем, че Третият 
път е пътят на кабинета „Станишев”, а традиционният е пътят на кабинета „Виденов”. 
Могат да се търсят плюсовете и минусите и на двете посоки на развитие. Някои твър-
дят убедително, че и двата пътя са погрешни, че те водят левицата към електорални 
катастрофи. Вариантът „Виденов” със сигурност вдъхновява повече хора, изглежда 
по-прин ципен, но пък линията „Станишев” има далеч по-добри макроикономически 
резултати, въпреки че получи идентична политическа оценка от избирателите.

Ако се върнем обаче към общоевропейския контекст, на този фон резулта-
тите на БСП изглеждат доста оптимистично, но имаме всички основания да се 
притесняваме както от общата картина в Европа, така и от случващото се в Бъл-
гария през целия период след 1989 г. Нормално, логично и задължително е да си 
задаваме въпроса накъде върви БСП като партия, българската левица като цяло 
и как реагира на неособено благоприятната външна среда. Очевидно имаме про-
блем и трябва в следващите години да търсим усилено бъдещето на социализма, 
което, разбира се, означава социализма на бъдещето.

Идеологическите трусове в лявото и дясното.  
Лявото и дясното във времето и пространството

Дебат за тежка криза на лявото започва още след разпадането на Източния блок 
и Съветския съюз. Но левите партии в Западна Европа са в отстъпление през целия 
период на развитие на процесите на глобализация. Интегрирането на националните 
пазари в общия глобален пазар след постепенното падане на търговските бариери 
след Втората световна война затруднява регулирането на икономиката на национал-
но ниво и прави механизмите за регулация, които широко се употребяват след вой-
ната, все по-малко ефективни. Ерозията на кейнсианската икономика предизвиква 
ерозия на социалната държава и на т.нар. Златен век на европейската социалдемо-
крация. Проблемите започват да стават осезаеми още през 80-те години на ХХ век. 

Краят на Студената война и рухването на социалистическите системи по съ-
ветски образец в Източна Европа дава нов импулс на десницата. Развиват се идеи и 
тези за победа на дясното над лявото по прин цип, за „края на историята” и „триум-
фа на либерализма”. Изборните победи на левите партии във Великобритания, Гер-
мания и Фран ция в края на 90-те години оставят този дебат на заден план и донякъ-
де го преформатират. Появяват се тезите за размиване на границите между лявото 
и дясното и за това, че оста ляво – дясно губи своята актуалност.
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Задълбочен анализ на този проблем правят Борис Попиванов и Васил Пенев в 
статията „Дебати за лявото и дясното. Валидността на идеологическата ос” (Пенев, 
Попиванов, 2016: 44–77). Двамата автори започват със задължителната ретроспек-
ция на историческото развитие на политическата ос от възникването ѝ по времето 
на Френската революция. Като анализират по-важните позиции в този съвременен 
дебат, Пенев и Попиванов стигат до идеята, че е грешка понятията „ляво” и „дясно” 
да се изпълват с фиксирано съдържание, вместо да се наблюдават вариациите на 
двете понятия в различни страни и епохи. 

По-доброто разбиране на лявото и дясното може да стане само с преглед на 
исто рическата еволюция на самата конфликтна ос ляво – дясно. При възникването 
на оста лявото е ориентирано към свобода и самореализация в един първичен ли бе-
рален смисъл. През ХIХ век, с развитието на индустрията, се осъществява транс фор-
ма ция и лявото започва да изразява интересите на наемния труд. Препозициониране-
то се осъществява по оста труд – капитал. Маркс и марксизмът играят огромна роля 
за тази лява еволюция. По-късно с овладяването и разпределението на света между 
колониалните империи се формира нова ос на противопоставяне – между богатия 
Север и бедния Юг. Към експлоатацията на труда от капитала се добавя и експлоата-
цията на бедните колонии от богатите държави. Нов момент към идеите на лявото се 
внася след Втората световна война, когато развитието на т.нар. постматериалистиче-
ски ценности насочва левицата към защита на интересите на различни малцинства и 
по-малки социални групи, което може да се разглежда като развитие на предишния 
по-скоро класов подход, който поставя в центъра големи групи от хора. Тази тенден-
ция от определена гледна точка се определя като ляволиберална (с. 49–51).

На базата на тези разсъждения Пенев и Попиванов формулират четири разка-
за за лявото: първо, борба за граждански свободи срещу привилегии; второ, борба 
за социално равенство срещу пазарните йерархии; трето, хармонично развитие на 
регионите срещу диктата на един световен център; четвърто, равноправие на хората 
от малките групи срещу дискриминацията от големите мнозинства. 

Едновременно с този процес на развитие на лявото, дясното тръгва от защита на 
ста рия ред и стария режим в епохата на буржоазните революции, след това по време 
на индустриалните революции се ориентира към защита на предприемачеството. В 
своите крайни варианти дясното стига до либертарианството. Пренасянето на та-
зи логика, която дава първенство на пазара и на пазарно по-ефективните субекти, 
вър ху нациите като политически явления извежда идеята, че едни нации са по-
качествени от други и че ще оцелеят най-качествените. И 70 години след Хитлер 
„социалдарвинизмът” има свои специфични проявления.

Във всяка епоха обаче основата на противопоставянето е противоречието 
между идеите на лявото за способността на човешкия разум да променя обществе-
ните отношения към по-добро и категоричното убеждение на дясното, че трябва да 
се запазва традиционният ред – като гарант срещу хаоса, лошите страсти и насилие-
то, повлияни от разкъсването на традиционната социална тъкан. Всяка социална 
промяна става по естествен път и е погрешно да се правят опити за „социално ин-
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женерство”. Във връзка с това Пенев и Попиванов коментират позицията на Нор-
берто Боббио, който поставя в центъра на разделението темата за равенството. От 
гледна точка на лявото неравенствата са по-скоро социални, което означава отстра-
ними, докато за дясното те са естествени и неотстраними. 

Важно е също и отношението към ценностите свобода и равенство и към идея-
та за социална промяна. Погрешно е обаче дясното да се възприема като изначално 
и безкрайно отричащо всяка промяна, както и обратното – лявото да се възприема 
като радетел на промяната винаги, по прин цип и изобщо. Напротив, през послед-
ните десетилетия именно лявото се бори за запазване на социалната държава на 
Запад и на много постижения на социализма в Източна Европа, докато дясното се 
опитва да прави промени. В този смисъл може да се говори и за кризата на лявото 
– като отстъпление от завоювани позиции, които десницата успешно превзема и 
ликвидира отношения и институции, създадени след Втората световна война. 

Пенев и Попиванов правят важна бележка и по отношение на това, че не раз-
лични ценности разделят лявото и дясното, а интерпретацията на тези ценности 
(с. 50–73). По отношение на справедливостта дясното набляга на справедливото 
възнаграждение на индивидуалния принос, а лявото защитава социалната справед-
ливост, която може да се разглежда като уравнителна. В първия случай за справед-
ливо се смята получаването на заслуженото, а във втория справедливо е да има за 
всички. По отношение на свободата дясното акцентира на негативната свобода – 
свободата от принуда, от държавна намеса. Лявото се бори за свободата да правиш 
неща, от които имаш нужда – свободата да се движиш, да учиш, да почиваш. 

В по-глобален план Пенев и Попиванов говорят за изместване на цялата ос 
наляво през ХIХ и първата половина на ХХ век и обратно надясно след 70-те години, 
петролните кризи и развитието на глобализацията (с. 50–73). Обръща се внимание 
на факта, че оста варира в различните страни и особено в различните континенти. 

Двамата автори правят опит за дефиниция на лявото и на дясното. Според тях 
лявото се идентифицира с каузата и интересите на необлагодетелстваните в обще-
ството групи и индивиди. Важно е уточнението, че тези групи и индивиди не се 
възприемат като „лузъри”, „некадърници”, „мързеливи”, „глупави” и т.н., а като хора, 
реално дали своя принос за успеха на общността като цяло, но неполучили това, 
което заслужават. От друга страна, дясното защитава идеята, че развитието на об-
ществото и неговите успехи са резултат от действията на определен елит и този елит 
има право приоритетно да се възползва от резултатите на съответния труд. 

Особености на българския социализъм  
и разграничението между лявото и дясното  
в България – историческата основа

Тръгвайки от тези предпоставки, можем да направим опит за извеждане на 
специфичните фундаменти на лявото и дясното в България и на тази база да ана-
лизираме съвременните им проекции и съвременната разделителна линия. Зараж-
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дането на оста ляво – дясно в България може да се търси още през Възраждането. 
Нашето възраждане съвпада с един период, през който в Европа либерализмът из-
вършва преход от лявото към дясното, придържайки се към защита на пазара и па-
зарната икономика – но в изостаналата под османска власт България либерализмът 
и национализмът са в своя първоначален, „просвещенски” и по-скоро ляв вариант 
на борба с османския абсолютизъм. Участниците в националноосвободителното 
движение заемат изключително леви позиции. Дори след Освобождението идеята 
на Левски за чиста и свята република се оказва крайно лява. 

По същото време наблюдаваме зараждането на дясната традиция в България в 
две направления. Едното е организирано в т.нар. Добродетелна дружина, която съ-
бира богати българи, водени от няколко основни ценности – любов към България, 
към православната църква и славянството и респективно вяра, че Русия и руският 
цар ще освободят България. Тази русофилска и консервативна линия е основна за 
българската десница и може да бъде проследена от Добродетелната дружина през 
Народната партия и други русофилски формации до днешната партия „Атака”. Тази 
линия в много по-голяма степен може да претендира, че е християндемократическа 
и дори антикомунистическа, тъй като е силно свързана с православното християн-
ство и с идеите за славянството в различните им варианти и възприема като основен 
символ царя Освободител, убит от организация, в която участва братът на Ленин. 
По отношение на Александър Втори десницата може да твърди, че е „невинна жерт-
ва на левия терор”, тъй като например осъдените от Народния съд са най-малкото 
съучастници във фашистките престъпления по време на Втората световна война.

Но още от Възраждането освен русофилското се развива и друго направление 
на българската десница – „консервативно-туркофилското”. Става дума най-вече за 
българи, които са получили възможност за развитие в рамките на Османската им-
перия. Те са доволни от султанската власт и я възприемат ако не като дадена от Бога, 
то поне като приемлива или дори като основа за изграждане на дуалистична мо-
нархия по примера на Австро-Унгария. От гледна точка на Ботев те са „чорбаджии 
изедници”. Освен чорбаджиите, които трупат състояние благодарение на корупци-
ята в османския държавен апарат и на големия пазар на империята, в тази група 
влизат и българите, които директно се издигат на служба в империята – хора като 
Иванчо Хаджипенчович, който участва в осъждането на Левски. Хаджипенчович е 
чорбаджийски син, който прави впечатляваща кариера в държавната администра-
ция. По съвременните български стандарти той може да бъде наречен „юпи”, тъй 
като получава високо образование във Фран ция.

След Освобождението „туркофилското направление” поне на пръв поглед 
няма голямо значение, но цялата русофобска линия във външната политика почива 
на тази база. Първият пример е политиката на Стамболов, който се сближава с Ос-
манската империя не само като противотежест на охладените отношения с Русия, 
но и за да засили позицията на българите в Македония. Стамболов възпроизвежда 
в новите условия корупционните практики от времето на империята. За част от съ-
временната десница идеализацията на образа на Стамболов е изключително важна, 
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защото този образ дава индулген ция едновременно както за русофобията, така и за 
„назначаването на капиталисти” чрез приватизация, кон цесиониране и други ха-
рактерни за прехода корупционни практики. 

По-късно по време на Първата световна война България става съюзник на 
Османската империя, а по-съвременни проекции на такава политика могат да се 
намерят както в отрицанието на комунистическия възродителен процес след 1989 г. 
и в членството на България в НАТО с основен регионален съюзник Турция, така и 
в сближаването между Борисов и Ердоган, на което сме свидетели през последните 
години. Русофобията донякъде прикрива туркофилията, но двете линии на българ-
ската дясна политика винаги и задължително вървят заедно. 

Външнополитическите измерения на тази политическа тенден ция далеч не са 
най-важните. Позитивното отношение към Османската империя и нейните инсти-
туции се преформулира по същия начин на мислене, ако възприе мем собствената 
логика на тези хора и самоопределението им като „дясно мислещи”. Туркофилската 
политическа традиция пренася в Третата българска държава възгледите и начина на 
мислене в политиката, нарисувана от Алеко Константинов във фундаменталното за 
българската политология произведение „Бай Ганьо прави избори”. Става въпрос за 
възпроизвеждане в новите условия на ориенталското разбиране за монархическата 
власт и на съответстващото преклонение, безпрекословно подчинение и подмазва-
не като механизъм за канализиране на корупционните практики и за постигане на 
главната политическа цел и основна ценност – „келепира”. 

По същия начин в Третата българска държава се формира отношението към 
рушвета и келепира като смисъл на съществуването на политиката и държавата. 
На тази база се изгражда и специфично българското дясно мислене за функциони-
ране на икономиката, в която най-едрият капитал е продукт на корупционни схеми 
и близост до властта, а не на икономическа активност и предприемачество в кон-
курентна среда. Тази философия за развитие на икономиката оставя своя отпеча-
тък дори върху опитите на Стамболов да стимулира модернизацията и индустри-
ализацията, които могат да се сведат до насърчаване на конкретни предприятия и 
най-вече на посочените от Стамболов предприемачи – негови роднини, приятели 
и земляци от Търновския край. 

Споменатите порочни практики допълнително затрудняват икономическо-
то развитие на България. В историята се говори за икономически бум в периода до 
Балканската война, но ускореното икономическо развитие се дължи в значителна 
степен на сключените заеми за изграждане на железницата и на положителния ефект 
от Съединението и разширяването на националния пазар. В същото време отрасли, 
които са били водещи по време на Възраждането, преживяват упадък, тъй като се 
губи пазарът на Османската империя. България е изключително изостанала за евро-
пейските стандарти държава както след Освобождението и дори преди Балканските 
войни, така и между двете световни войни, а на 9 септември 1944 г. е с 85% мизер-
стващо селско население и с огромни репарации за плащане като съюзник винаги 
на губещата страна, която десницата традиционно избира във всяка световна война. 



19

Теория

Така описаната картина е изключително важна за анализа на условията, в кои-
то възниква българската социалдемокрация през 1891 г. Съвременната българска 
левица се появява в един преходен период, през който българският либерализъм 
застава все повече на пазарни позиции и, образно казано, се движи отляво надяс-
но. Въпреки че българската десница като цяло остава далеч от идео логическите 
висини на европейските десни партии и политици и се придържа по-скоро към 
изведената от Ганьо Балкански основна ценност – „келепира”. Може да се каже, че 
българското дясно постепенно след Стамболов изоставя идеята за модернизация 
на България с активна държавна намеса. 

Причините за това са обективни – в онзи период модернизацията е и елемент 
от противопоставянето на руския царизъм. Отхвърляйки опита на империята да 
контролира българската политика, като революционер, либерал и борец срещу аб-
солютизма Стамболов противопоставя на изостаналата Руска империя тезата за мо-
дернизацията. Русия е военен колос на глинени икономически крака, а България из-
бира друг път – на догонващата модернизация. Аналогия на тази му политика може 
да се търси както в американската Гражданска война, така и в политиката на Ленин 
след революцията. С американската революция колониите получават политическа 
независимост, както България след Освобождението. С Гражданската война обаче 
те получават и икономическа независимост и престават да бъдат суровинен прида-
тък на Великобритания. Става въпрос за конфронтиране по оста център – перифе-
рия или метрополия – колония. В съвсем различни условия Ленин противопоставя 
властта на Съветите на абсолютната царска власт и икономическата модернизация 
на изостаналостта на Руската империя. От тази гледна точка е логично българската 
десница да изостави идеята за догонваща модернизация, която е изначално чужда 
на дясното. Към нея се движи българската левица още от Благоев. 

За трите десетилетия след Освобождението се осъществява наместване на 
икономическите и политическите пластове и новият икономически и политиче-
ски елит вече има статукво, което се опитва да запази. Единствената амбиция за 
промяна в държавата е свързана с обединението на българските земи и респек-
тивно с разширяването на националния пазар, но други идеи за ускорено ико-
номическо развитие в средите на десните български партии нямат съществено 
значение.

Така БРСДП, а по-късно и БЗНС възникват в една изостанала държава с пре-
обладаващо селско население. Докато за земеделците и Стамболийски съсловната 
теория трасира в кратки срокове пътя към властта в името на огромното мнозин-
ство, обработващо земята, Димитър Благоев е принуден сериоз но да работи по те-
мата дали социализмът има почва у нас. „Що е социализъм и има ли той почва у 
нас?” е текст, зареден по-скоро с оптимизъм за бъдещето. От него ясно личи българ-
ската изостаналост и недоразвитост, преди всичко на българския капитализъм, от 
което е производна и недоразвитостта на българската индустрия или най-малкото 
липсата на достатъчно работническа класа, чието количествено натрупване да дове-
де до качествено изменение на обществото.
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След Октомврийската революция от 1917 г., вече като управляващи, болше ви -
ки те се изправят пред проблем – необходимостта от бърза модернизация и ин  дус-
триа лизация във враждебна международна среда. Тъй като четвърт век по-къс но 
непосредствено след 9 септември и България се оказва в същото поло жение, при-
лагането на съветския опит у нас става по-лесно и безболезнено в сравнение с дру-
гите социалистически страни в Източна Европа, които далеч не са така изоста на-
ли. Страната ни тръгва по пътя на ускорена модернизация, индустриа лизация и 
естествено – урбанизация. 

Разгромът на БЗНС след преврата на 9 юни 1923 г. извежда земеделците на  един 
дълъг път на постепенна маргинализация, който свършва в края на ХХ век. По този 
начин се разчиства теренът за формиране на основната ос на противопоставяне на 
българското ляво и дясно. В следващите повече от 90 години лявото ще се олицетво-
рява от една партия. Левицата е по-близо до бед ната част от селяните, които са ог-
ромно мнозинство, недоволно от мизерията и беднотията си. Около десните партии, 
правителства и монархическия институт се групират най-богатите. Това е онази мно-
го малка част от населението, която приема като неизбежна реалност състоянието на 
България след двете национални катастрофи и е готова да пази това статукво, а с него 
и своята власт, както и материалния си статус. Първоначалното натрупване на капи-
тала през Възраждането и след Освобождението вече е в историята и резултатите от 
него все повече се възприе мат като справедлив ефект от действието на пазарните сили. 

Формиране на съвременната идеологическа ос

Двете национални катастрофи оказват негативен ефект и върху националното 
самочувствие и потискат поставянето на по-високи цели и следването на по-смели 
мечти. Българският елит е принуден да се откаже от идеята страната ни да бъде дори 
регионална сила. Идеите за някакво по-сериозно развитие все повече се определят 
като грандомански и несъответстващи на възможностите. Този начин на мислене 
десницата ще развива усилено и след 1989 година, заклеймявайки цялата социалис-
тическа индустрия като грандоманска. Изобщо усилията България да бъде нещо 
повече от глуха провин ция на Европа ще се определят като безсмислена загуба на 
време и ресурси. Този начин на мислене кореспондира напълно както с вековните 
тежнения на дясното към статуквото, така и с отношението си към йерархията – 
друга важна ценност за дясното. Развитието на Европа и света е създало определена 
йерархия между нациите. В тази йерархия на България е отредено много крайно 
място, но за българския елит това не е проблем, тъй като елитът си живее прилично 
и в тези условия и няма нужда от резки промени, които да му развалят рахатлъка. 

Това спокойствие обаче е за сметка на огромното мнозинство бедни българи. 
Взимайки властта след 9 септември, БКП се опитва да управлява в интерес на това 
мнозинство, съставено най-вече от бедни селяни. Национализацията и колективи-
зацията в селското стопанство са само първи и недостатъчни стъпки. Общото по-
вишаване на жизнения стандарт изисква създаването на огромна инфраструктура 



21

Теория

и още по-огромна индустрия, способна да поддържа подобряващите се жизнени 
условия на увеличаващото се население. Водейки тази политика на ускорена модер-
низация и индустриализация, БКП излиза от традиционните леви позиции, харак-
терни за държави като Великобритания и Германия и изобщо за развитите западно-
европейски държави. Партията е принудена да си поставя цели, каквито западните 
партии не могат да имат по простата причина, че модернизацията и индустриализа-
цията на Запад са реализирани дори преди създаването им. Проблемите на българ-
ските комунисти са в по-голяма степен сходни с проблемите на болшевиките, кои-
то вземат властта в изостанала Царска Русия. Затова в България много по-лесно се 
възприема налагането на съветския опит в модернизацията след Втората световна 
война. Предопределя се и позиция та на България като най-верен съюз ник на СССР.

По този начин като главна особеност на българския социализъм и на българ-
ското ляво се утвърждават догонващата модернизация и опитът България, макар и 
в рамките на тази територия, с тези 111 хиляди квадратни километра, да бъде ин-
дустриална държава и икономическа сила, каквито са не само държави като Южна 
Корея и Япония, но и европейски – Белгия, Холандия, а в тази посока се развиват и 
Чехия и Унгария. Това развитие обуславя съществени особености на лявото в Бъл-
гария и на оста ляво – дясно, която има специфични български измерения.

Когато след 1989 г. възраждащата се десница иска реванш за предишните 45 
години, освен политическото развитие и еднопартийния модел десницата отрича и 
икономическото развитие на България. Социалистическата индустрия е обявена за 
лоша, а индустриалното развитие – за погрешно, неекологично и вредно за развитие-
то на България. На модернизирана и индустриализирана социалистическа България 
десницата противопоставя тезата за „цветущата градина”, която представлявало 
Царство България с единствения си развит – аграрен – сектор. Освен за приватиза-
ция и реституция се издигат и лозунги за връщане на земята в реални граници.

Така в годините на прехода започва да се утвърждава специфичната българ-
ска ос на противопоставяне между лявото и дясното. В българските условия то се 
изгражда най-вече около двата различни проекта за развитие на страната – догон-
ващото индустриално развитие, което БСП като основна лява партия предлага, 
за да бъде България сред водещите европейски държави в своето икономическо и 
технологично развитие, и връщането на България към икономика със структура, 
в която водещи са два основни сектора – селското стопанство и туризмът. Десни-
цата предлага втората посока на развитие с идея та, че визията на социалистите е 
неефективна, грандоманска, неосъществима, че реиндустриализация на България е 
невъзможна и не е необходима. 

В условията вече на Република България десницата възстановява описаните от 
Алеко Константинов политически практики за получаване на изборни резултати, 
които съчетават злоупотребата на управляващите с репресивния държавен апарат 
и използването на криминалния контингент. В новите условия към тези практи-
ки ГЕРБ добавят усилията да цензурират по всякакъв начин както парламентарния 
контрол, така и опозиционното говорене в медиите. 
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В съвременния си вариант това противопоставяне между лявото и дясното в 
България протича като стремеж на БСП и левицата да придържа страната към евро-
пейските стандарти на либерална демокрация със свобода на словото, плурализъм 
и свобода на избирателите да изразяват волята си по време на избори. А десницата 
още от времето на СДС се стреми да контролира свободата на словото, да налага, до-
някъде с пропаганда, но донякъде и силово чрез заплахи и принуда, гласуването на 
гражданите в интерес на немногобройния, но богат икономически елит в страната.

БСП изразява позицията на мнозинството, че преходът е неуспешен, че съ-
ществуващото статукво на икономическите отношения е вредно и трябва да се 
трансформира чрез сериозна промяна в държавната политика. В същото време 
управ ляващите, макар и по-скоро негласно, без ясно да го заявят, работят за ут-
върждаване и запазване на статуквото на прехода. Можем да го наречем и „пре-
ходно статукво”, тъй като това словосъчетание е по-многопластово в интерпре-
тациите.

С възникването на индустриалните отношения в България разделението ляво – 
дясно се проектира по различен начин в сравнение със Западна Европа. През 2017 г. 
в страната ни почти няма индустрия. Българската икономика произвежда продук-
ти с ниска добавена стойност, не изисква висока квалификация на труда и по тази 
причина поддържа ниски заплати и лоши условия на труд. Десницата разглежда ев-
тиния труд като стратегическо предимство за страната и част от статуквото, което 
трябва да се запази. БСП, като партия, която иска модерна България с високотехно-
логична икономика, се бори за увеличаване на броя на работните места за квалифи-
цирани специалисти с по-високи доходи и по-добри условия на труд. В случая обаче 
индустриалните отношения между труда и капитала не са в центъра, а са следствие 
на по-същностния спор дали България трябва да бъде индустриална държава и да 
има изобщо заети хора във високотехнологичната индустрия, или българите трябва 
да работят само в туризма и в селското стопанство.

Тези противоречия имат проекция в демографската и в образователната поли-
тика на страната. При територията, климата, релефа и географското положение на 
България икономика с два основни сектора туризъм и селско стопанство нито има 
нужда от повече от 4 милиона души население като работна ръка, нито има възмож-
ност да издържа и храни това население, и то при свръхкон центрация на ресурсите 
и печалбите. Респективно няма и нужда от образователната система на индустриал-
ния социализъм – с многобройните висши и средни училища, включително четири 
технически университета. 

Затова дори и тези десни и „дясно мислещи” политици и активисти, които 
разбират какво всъщност означава дясното в България и са достатъчно честни, не 
твърдят, че има демографска и образователна криза в България, а разглеждат раз-
витието в годините на прехода като естествен резултат от движението на пазарните 
сили. Тези сили регулират количеството и качеството на българското население и го 
насочват към нужната на пазара на труда демографска и квалификационна струк-
тура на предлагането. 
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Според дясното в пазарното общество хората просто са притежатели на про-
изводствения фактор труд, или по-модерно казано – на „човешки капитал”, капи-
тал, който те предлагат на пазара. Търсенето и предлагането на трудовия пазар по 
естествен път се движат към равновесие и очевидно за България това равновесие 
ще се постигне, когато населението ѝ стане около четири милиона, ако до това време 
технологиите не се развият допълнително и не се окаже, че селското стопанство и 
туризмът може да се обслужват от по-малко хора. Структурата на аграрния сектор в 
България с преобладаващо отглеждане на зърнени култури върху огромни площи, 
което е силно механизирано, създава условия за развитие в тази посока. При това 
развитие е възможно населението да спадне и под четири милиона.

Ако продължим тези разсъждения, може да открием противоречието ляво – 
дясно във всеки сектор на икономиката. В енергетиката за социалистите АЕЦ „Беле-
не” е задължително необходима, а десницата не вижда проблем от някакъв момент 
токът да започне да се внася, тъй като нямаме големи нужди от електроенергия и 
все по-трудно ще организираме ефективно производство с достатъчна икономия 
от такъв мащаб. 

В здравеопазването от дясна гледна точка все повече болници стават излишни 
пак поради намаляването на населението; някои скъпоструващи лечения не се за-
плащат от държавата, защото са икономически неефективни и е по-евтино хората 
да се лекуват в чужбина или изобщо да не се лекуват. Отношението към частните 
болници в случая също не е водещо и е резултат по-скоро от онази традиция в бъл-
гарската десница, която идва още от туркофилите по време на Османската империя 
– да се трупа капитал чрез усвояване на публични фондове по различни корупцион-
ни механизми. Позицията на БСП по този въпрос е коренно противоположна: от 
отношението към държавните и общинските болници, които не трябва да бъдат 
търговски дружества, през ограничаването на публичния ресурс за частните болни-
ци до задължителното равномерно покриване на цялата територия на страната със 
здравни заведения, за да имат всички граждани равен достъп до здравни услуги.

Разделението може да се приложи и в сектори като транспорта и инфраструк-
турното строителство. Според десните нямаме нужда от жп транспорт за големи 
количества товари, а само от магистрали, които да водят към туристически дести-
нации като Южното Черноморие. В същото време голямата част от територията на 
страната, в която не може да се развива туризъм и в която структурата на селското 
стопанство стимулира допълнително обезлюдяването, даже и съществуващата 
транспортна инфраструктура няма нужда от особена поддръжка. От другата стра-
на отново стои традиционната лява теза за равномерно развитие на транспортната 
инфраструктура на цялата територия на държавата.

Дори в област като културата разделителната ос разграничава много ясно ля-
вото от дясното, тъй като много театри и читалища стават излишни за десницата 
не само поради мащабите на държавата, а и поради специфичните особености на 
културата, която се развива в селскостопанските райони. Земеделските производи-
тели не ходят на театър и опера, не посещават изложби, а ограниченият интелек-
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туален елит в една икономика, в която има основно туризъм и селско стопанство, 
е излишен заедно с университетите и другите научни звена като Българската ака-
демия на науките. 

Ако обърнем повече внимание на музиката, която е водеща в съвременната 
култура, рок- и попмузиката в съвременните ѝ американски, европейски и българ-
ски варианти също е излишна, тъй като удовлетворява вкусовете само на градските 
общности. До манталитета на селския човек, който се занимава със селско стопан-
ство, по-близо е т.нар. чалга, както в САЩ фермерите предпочитат да слушат кън-
три. Не се опитвам да давам художествени оценки на музиката. Но небезизвестният 
собственик на компания „Пайнер” Димитър Димитров много правилно е активист 
на партия ГЕРБ, тъй като изкуството, което се създава в неговата фирма, развива 
духовността, от която десницата има нужда. Той чертае културния облик на десния 
проект за развитието на България. Неслучайно Бойко Борисов преди години ходе-
ше по кон цертите на известни певици от този жанр.

Нарисувана по този начин, разделителната линия между лявото и дясното в 
България е достатъчно дълбока, но трябва да се отбележат поне още няколко важни 
нейни проекции. Някои от тях съвпадат с основните разделителни линии, които са 
универсално зададени, а другите излизат вън от тях отново в резултат на специфич-
ните особености на лявото и дясното в България. 

Разглеждаме българската левица и по-точно българския социализъм като бо-
рещ се за модернизация и индустриализация, а десницата – като поддържаща ста-
туквото. Това противопоставяне се вписва в разделението между лявото и дясно-
то по осите север – юг и център – периферия. С идеята, че българската икономика 
трябва да има друга, индустриализирана и високотехнологична структура, левицата 
в България се противопоставя на глобалния икономически ред, който ни отрежда 
ролята на периферия, суровинен придатък и икономическа колония. 

Тази ни роля се предопределя от развитието в годините на прехода. Българ-
ската десница я възприема като естествена и съобразяваща се с действието на не-
видимата ръка на пазара в световен мащаб и със световната йерархия, в която има 
„по естествен път” развили се индустриални държави. Това „естествено развитие” 
десницата в България се опитва да запази и затова се ползва с подкрепата на новите 
ни стратегически партньори от Америка и от Западна Европа, докато социалистите 
сме по-скоро в опозиция на тази тенден ция. 

Специфичен момент в отношенията център – периферия, но вече на нацио-
нално ниво, представляват различните възгледи на българската левица и десница 
по отношение на развитието на столицата и на другите региони на страната, особено 
по-бедните в Северозападна България. Българската десница кон центрира както фи-
нансовите ресурси на държавата, така и работните места в администрацията в сто-
лицата и още в няколко най-големи града. В същото време, макар и със закъснение, 
БСП като водеща и често единствена лява партия все по-активно изисква политика 
на инвестиции в регионалното развитие с проекциите ѝ във всички сфери – от ико-
номиката през пътната и социалната до здравната и културната инфраструктура. 
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Съществуват специфични български особености на разделението център – пе-
риферия, но във всички случаи е от значение и дясната гледна точка, според която 
не трябва да се регулира и ограничава естественият процес на кон центрация на на-
селението в новите градски центрове. Десницата и по-точно икономическият елит, 
чиито интереси защитават десните партии, имат полза от тази кон центрация на на-
селението, защото по този начин се стимулират два типа капитал – рентиерският и 
банковият. Но едно по-равномерно разпределение на ресурсите и на администра-
цията може да разпредели и населението по-равномерно из страната и да даде пове-
че възможности на хората да използват жилищната инфраструктура, на която те са 
собственици, по родните си места.

Докато в аспекта център – периферия дясното и лявото в България не се отли-
чават съществено от реалностите в развитите държави, по отношение на най-мо-
дерното противопоставяне, свързано със защитата на интересите на малките групи 
срещу големите мнозинства, различията са значителни. Идеята за защита на мал-
цинствата е свързана по-скоро с първоначалния, либерален вариант на лявото като 
начин на мислене. Развитието на тази идея след Втората световна война тръгва от 
отхвърлянето на нацистката политика на геноцид на расова основа, впоследствие 
достига до защита на сексуалните малцинства, на правата на животните и до някои 
либерални крайности, които са продукт на презадоволеността на западните обще-
ства и на развитието на т.нар. постматериалистически ценности. 

Това развитие е много далеч от българската реалност, тъй като страната ни 
много късно и съвсем за малко през 70-те и 80-те години на миналия век се добли-
жава до нивата на икономическа и социална задоволеност, характерни за Западна 
Европа. Тъй като социалистическа България е нетолерантна към т.нар. сексуал-
ни малцинства, те се настройват негативно към системата и след 1989 г. се вливат 
активно в политическите борби, заемайки трайно антикомунистически позиции 
и подкрепяйки възраждащата се десница. В същия период БСП се съобразява с 
по-консервативно настроените свои избиратели и не демонстрира ентусиазъм към 
крайностите, които получават етикета „слободия”, въпреки че под този знаменател 
остават много различни и несвързани явления. 

В началото на новия век се разширява влиянието на критиките, насочени срещу 
т.нар. мултикултурализъм и изведените в крайност свободи, които се оценяват като 
водещи до морален упадък в българското общество и създаващи условия за нараства-
не на престъпността във всичките ѝ форми. В парадигмата на разсъждения за антико-
мунизма в годините на прехода, в съчетаването на либерализма и мултикултурализма 
се вмества и негативното отношение към репресивния апарат на държавата, който би 
следвало да осъществи борбата с престъпността – битова и организирана. Избирате-
лите, които традиционно поддържат БСП и левицата, са по-привързани към реда и 
законността в периода преди 1989 г. От значение е и специфичното отношение към 
семейството и неговите ценности, което също се изгражда в периода до 1989 година.

На тази база активистите и симпатизантите най-вече на БСП, но и на други 
леви организации са повече склонни да възприемат един различен, но традицио-
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нен за българското ляво подход към малцинствата. По отношение на различните 
етнически групи този подход категорично отхвърля идеята за формална свобода 
без никакъв ангажимент както от държавата към малцинствата, така и от страна 
на малцинствата към държавата. Водеща идея в политиката най-вече към циганите 
и турците е защитата на правата на гражданите, а не на общността и борбата сре-
щу противоконституционните ограничения на гражданските права, които самите 
общности налагат на своите членове, особено на жените.

Държавата трябва да има ангажимент към социалнослабите малцинствени гру-
пи и да изисква от тях да изпълняват задълженията си на български граждани като 
всички останали. Става дума за нова и различна философия на социалната политика, 
донякъде кореспондираща и с идеите на Третия път и Новия център във Великобри-
тания и Германия – всяко социално плащане трябва да се свързва с насрещно трудово 
и образователно усилие. В рамките на тази политика изключително важен е акцентът 
за правата на жените от малцинствените групи, чието грубо погазване е в пълен раз-
рез с българската Конституция и със статута им на граждани на Европейския съюз.

Връзката между тези политически идеи и практиката минава през абсолют-
ната задължителност най-малкото на средното образование за всички български 
граждани. Тази политика изисква драстични мерки и санкции срещу родителите, 
които не образоват децата си и позволяват те да бъдат обект на сексуално насилие. 
Това налага и ограничаване на правата на родителите с ниско образование, които 
възпрепятстват възможностите на децата да имат равен достъп до образование и 
равни възможности за развитие и житейска реализация. Основна цел на полити-
ката е осигуряване на реален равен житейски старт за всички деца независимо от 
етнос, пол и социално положение на родителите. Правата на децата се разглеждат 
като най-висша ценност. Поставянето на акцента върху децата от гледна точка на 
българското ляво е задължително и кореспондира с демографската политика, с це-
лите на левицата за демографско развитие. 

По този начин се предпоставя и политиката по отношение на сексуалните мал-
цинства. Техните права не се ограничават, но и предвид далеч по-сериозните пробле-
ми на държавата не са основен приоритет преди отпадането на основните заплахи за 
България – бедността и демографската катастрофа. Възможно е за българския социа-
лизъм да бъде приемливо отглеждането на деца от хомосексуални двойки, доколкото 
за самите деца е по-добре да бъдат отглеждани от образовани родители. Това доня-
къде ще означава възприемането на една по-близка до разбиранията на европейската 
левица дефиниция на понятието семейство като среда, в която се отглеждат деца.

Бъдещето на българския социализъм

Няколко са изходните предпоставки, които могат да бъдат основа за българския 
социализъм на ХХI век. Социалистическата традиция изисква на първо място да по-
ставим икономическата база, която е определяща за всички останали обществени 
отношения. Визията на съвременния български социализъм за икономическата база 
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трябва да включва много активна държавна политика за радикална промяна на бъл-
гарската икономика, която в годините на прехода деградира. Не бива да се хранят ни-
какви илюзии и да се робува на либерални утопии, че състоянието, в което се намират 
българската икономика и общество, може да се промени радикално от само себе си 
без рязко засилване на ролята на държавата в ключови икономически и социални 
сектори – от енергетиката и инфраструктурата до образованието и здравеопазването.

Промяната задължително трябва да започне от селското стопанство с поли-
тика в две направления. Преодоляване на свръхкон центрацията на обработката на 
земята и възстановяване на производството в количествата и качествата от 80-те 
години на миналия век. Става дума най-вече за ефективно решаване на проблема 
с обработката на огромни площи от много малък брой земеделски производители, 
за стимулиране производството на плодове, зеленчуци, месо и мляко за сметка на 
свръхпроизводството на зърнени култури. 

По този начин ще се създадат условия за възстановяване на преработващата и 
хранително-вкусовата промишленост. Ще се формира основата за втората стъпка на 
едно такова развитие – индустриалната политика. Както не може да има динамично 
развитие на индустрията без добре функциониращо селско стопанство, така няма как 
без модерна индустрия да има база за развитие на сектора на високотехнологичните 
услуги. Този „трети етаж” на икономиката все още се развива благодарение на фор-
мираната в годините на социализма особена култура на индустриализиращо се обще-
ство, различна от селската култура, която преобладава до 1944 г., както и благодарение 
на остатъците от социалистическата система на образование и наука. За да може да се 
продължи по същия начин, освен стабилизиране на образованието и науката в по-дъл-
госрочен план са нужни и усилия за промяна в демографското развитие на България.

Формулировката от последната предизборна кампания на БСП – 8 милиона 
българи и нито един от тях да не бъде беден – е ключова. А в дългосрочна перс-
пектива социалистическата партия и българската държава, ако се управлява от 
социалисти, трябва да си поставят по-високи цели. На този етап в следващите 10 
години е важно да се постигне устойчиво увеличаване на раждаемостта и на всяко 
българско дете да се гарантира среда, която да направи пътя му към средно и висше 
образование безалтернативен. Едновременно с това да се реализира програма и да 
се институционализира механизъм за връщане в България на българите, които са 
мигрирали по икономически причини. Това означава, наред с транспортната, об-
разователната и здравната, да се развива и жилищната инфраструктура или поне 
жилищният пазар да бъде обект на силна държавна регулация. Ако държавата не е 
в състояние да предостави на всяко младо семейство достатъчно голямо жилище на 
цени по себестойност и без лихви при евентуално ипотечно кредитиране, промяна 
в демографското развитие в обозримо бъдеще е непостижима.

Високотехнологична икономика и демография са двата ключови приоритета, 
които България трябва да следва в своята европейска политика, да ги постави в днев-
ния ред на Европейския съюз и този възглед за развитието на Европа да бъде неот-
менна част от политиката на българските социалисти. Три са ключовите решения, 
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които могат реално да изведат ЕС от застоя и от относителното изоставане спрямо 
останалия свят, и на тях трябва да се опират всички позиции на социалистите по ев-
ропейски въпроси. На първо място, левицата трябва да се обяви против политиката 
на ЕЦБ за поддържане на ниска инфлация, която е изключително вредна за евро-
пейската икономика. Инфлацията стимулира лихварството и рентиерството, заба-
вя абсорбцията и потиска реалната икономика. На второ място, на базата на пови-
шаването на инфлацията до разумни нива между 3 и 6% Европейският съюз ще има 
възможност да отделя достатъчно средства за изграждане на задължителния втори 
стълб на европейската интеграция след общата селскостопанска политика – общата 
индустриална политика, която да гарантира устойчивото развитие на Общността 
в следващите няколко десетилетия. Третият елемент от политиката, която може да 
осигури висок растеж, са инвестициите в създаването и възпроизводството на чо-
вешкия капитал. Това означава средства за образование и наука, както и за стиму-
лиране на образованите европейци да създават семейства и деца. Тези три елемента 
трябва да бъдат рефрен в европейската политика на социалистите и особено при 
формулирането на прин ципите за задължителното реформиране на неефективната 
и безрезултатна европейска кохезионна политика. 

Ако трябва да се търси някаква приемственост с досегашната политика, из-
вестно поле за развитие предоставя необходимостта за икономическо укрепване 
на югоизточния фланг на Общността, особено в контекста на разширяване към 
Западните Балкани. Трите държави – България, Гърция и Румъния – поотделно 
представляват ограничени по размер пазари, което допълнително стопира тяхното 
развитие. Засилените инвестиции в транспортната инфраструктура в района биха 
имали смисъл, ако съдействат за формиране на единно икономическо простран-
ство от Трансилвания до остров Крит. Става дума за развитие с предимство на ин-
фраструктурата по направление север – юг и за реално изграждане на минимум два 
транспортни коридора – от Видин до Солун и от Русе до Александруполис и Бяло 
море. Като център на едно такова пространство, България има най-голям интерес 
от формирането му, тъй като засега Северна и Южна България все повече се разви-
ват като периферия на румънския и на гръцкия пазар. 

По аналогичен начин трябва да се гледа и на идеите за националната кохезион-
на политика на България. Към така описаната икономическа база на „развитото 
социалистическо общество на ХХI век” е задължително да бъде добавена и кон-
цепцията за социалистическа регионална политика, която в името на равенството 
би следвало да осигури на всеки български гражданин във всяка точка от страната 
равни възможности не само за образование и здравеопазване, но и за развитие и 
житейска реализация. Първите стъпки в тази посока са равномерното разпреде-
ление в страната на пътната, административната, образователната и здравната ин-
фраструктура. Пътната, административната, образователната и здравната карти на 
България трябва да бъдат начертани така, че във всички точки на страната до услу-
гите, които тези системи осигуряват, да има равен достъп. Всичко това много трудно 
може да кореспондира с досегашните усилия в годините на прехода в здравеопазва-



29

Теория

нето, в образованието и в пътното строителство да се вкарват пазарът и частната 
инициатива, но при наличието на реална политическа воля и в трите сектора може 
да се реализира поне частично сравнително безболезнена национализация.

Следващият важен стълб на българския социализъм на ХХI век е реформира-
ната социална политика. Заимствайки от опита както на социалната държава от-
преди 1989 г., така и на по-модерните, но не толкова различни възгледи за социална 
политика на Третия път и Новия център, левите партии в България и особено БСП 
трябва да водят социална политика на базата на няколко основни прин ципа. 

На първо място, основен бенефициент на социалната политика, която трябва с 
приоритет да промени демографската картина на страната, са образованите семей-
ства с малки деца от осигуряването на жилище през майчинството до отглеждането 
на детето преди влизането му в училище, както и задължителното финансово под-
помагане и съответните данъчни облекчения. 

На второ място, център и бенефициент на социалната политика са непълно-
летните и младите необразовани български граждани. Държавата трябва с всички 
средства да гарантира, че те ще завършват поне средно образование, че ще им бъде 
осигурена семейна среда от грамотни родители, което е много важно за постигане 
на образователните цели. Така всички български деца ще имат почти равен шанс за 
житейска реализация. Следващата основна задача на социалната политика е обра-
зоването, създаването на трудови навици и на достъп до пазара на труда на по-въз-
растните, които в годините на прехода на практика бяха изключени от икономиката. 

На следващо място, но не по важност, е реформирането на модела на социални-
те плащания, които винаги трябва да се правят срещу насрещно усилие. Формулата 
„от помощи към заетост” не е измислица на НДСВ, а е „преписана и побългарена” от 
разработките на ГСДП и „червено-зелената коалиция”, управлявала с кан цлер Гер-
хард Шрьодер. Дебатите за конкретните форми и правилните мерки може и трябва 
да бъдат дълги, но по-важното е да се вникне във философията на лявата социална 
политика и в отношението към индивидите и социалните групи, които „невидимата 
ръка на пазара” изхвърля като „излишни хора”. 

Самата идея, че социалната политика е вид благотворителност към хора не-
способни да се грижат сами за себе си, на които им се хвърлят подаяния, за да не 
създават проблеми, е по дефиниция дясна. Социалистическата позиция по темата 
изисква да се окаже подкрепа на хората така, че те сами да могат да си стъпят на 
краката. Да се запази достойнството им и най-вече възможността да се интегрират 
пълноценно чрез развитието на обучителни и трудови навици, да им се осигурят 
равни шансове за житейска реализация заедно с всички останали граждани. Това 
налага социалната държава да бъде и изискваща към тази група бенефициенти на 
социални плащания. Едновременно със създаването на условията за пълноценна-
та им интеграция в обществото, изискващата насрещни усилия социална политика 
елиминира възможността да се гледа на тези хора като на мързеливци и паразити, 
да бъдат удобен за десницата обект за насочване на обществената омраза и за оправ-
даване на атаките към провеждането на социална политика по прин цип и изобщо.
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Само такава активна социална политика, която не изолира, а интегрира из-
падналите от пазара на труда, може в дългосрочен план да преодолее проблемите 
с бедността, гетата и либералното изолиране на цели групи от обществото. Ана-
логиите между такава кон цепция и политическите практики, които тоталитарната 
държава до 1989 г. използва, за да интегрира пълноценно всеки гражданин, не са 
задължително с негативен знак и не може на тази база да се търси тотално отричане 
на възможностите на „изискващата социална държава”. Още повече че такъв модел 
на социална интеграция може да бъде изключително ефективно работещ.

Лявата социално-икономическа политика, изградена върху тези изходни пред-
поставки, оформя доста конкретен проект за бъдещето на България. Икономиче-
ската база на този проект задава определени ограничения за политическата му 
надстройка. Модерната, високотехнологична икономика, доближаваща се до евро-
пейските образци, не може да функционира в съчетание с политическата надстройка 
на късния преход и с основни нейни характеристики – от купуването на гласове през 
налагането на цензура в медиите до поведението на управляващите и особено на ли-
дера им, който постоянно неглижира институциите и разделението на властите.

По тази причина българската левица само три десетилетия след 1989 г. е ес-
тествен и до голяма степен последен защитник на свободата на словото, на свобо-
дата на медиите, на плурализма на мненията във всички комуникационни канали. 
Едновременно с това и като водещ автор на действащата Конституция, българската 
социалистическа левица трябва да защитава прин ципите и институциите на основ-
ния закон, както и функционирането на цялата държава в съответствие с буквата 
и духа на тези писани норми. Както са записали в преамбюла на Конституцията, 
социалистите се придържат към демократичната и правова държава, която, разби-
ра се, трябва да бъде и социална. Накратко, българската държава трябва реално да 
изпълнява изискванията на политическите критерии за членство в Европейския 
съюз, бидейки преди всичко реално функционираща демокрация. 

Парадоксалното в случая е, че по-малко от три десетилетия след като отстъп-
ва от тоталитарния си властови монопол в държавата, социалистическата левица, 
наследник на тоталитарната комунистическа партия, се превръща в основен защит-
ник и строител на българската демокрация. Още по-парадоксален е мотивът за тази 
нова роля на социалистическата партия като основен стожер на демокрацията – 
мотивът за модернизация на българското общество, институции и държава, който 
движи партията и в тоталитарния ѝ период. 

Както по отношение на социално-икономическото развитие на България, кон-
фронтацията между лявото и дясното във връзка с развитието на институциите и 
политическата система е противопоставяне между амбицията да се постигнат евро-
пейски стандарти, каквато имат българските социалисти, и типичното за дясното 
примирение с „естественото” развитие на политическия процес в България, който 
формално „за пред чужден ците” трябва да изглежда европейски, но на практика 
може да продължи в традицията от времената на Ганьо Балкански да има по-скоро 
ориенталско-средиземноморски характеристики. Тук отново стигаме до същност-
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ното противоречие между оптимистичния възглед на българското ляво, че можем да 
бъдем нещо повече от глуха балканска провин ция, и „песимистичната кон цепция” 
на десницата, че „толкова си можем”. Това е същността на политическия дебат между 
лявото и дясното в България, който може да бъде проследен още от Възраждане-
то. Няма по-автентично лява и социалистическа мечта за бъдещето на България от 
мечтата тя да бъде „нормална държава”, както наричат тази идея българите в своето 
ежедневие. Зад формулировката „нормална държава” стои идеята в България да се 
постигне жизненият стандарт на западните държави – членки на Европейския съюз.

Накратко, построяването на социализма на ХХI век означава с активна селско-
стопанска политика да се изгради аграрен сектор с доминация на кооперациите и 
стопанствата, обработващи по-малко от две хиляди декара, с разнообразна расти-
телна и животинска продукция, сектор, създаващ работни места и условия за раз-
витие на преработващата промишленост. Селското стопанство и свързаната с него 
промишленост трябва да гарантират висок жизнен стандарт на хората, ангажирани 
в сектора. На следващо място, държавата трябва да провежда активна индустриал-
на политика и да изисква такава от европейските институции. Тази политика трябва 
да бъде аналогична на общата национална и европейска селскостопанска политика 
и да създава работни места за кадри с висока квалификация, които да получават ви-
соки доходи. Индустрията като „втори етаж” на икономиката над селското стопан-
ство трябва да бъде основа за развитие на високотехнологичните услуги – третия 
икономически „етаж”. За да обслужва и трите икономически нива с необходимите 
кадри и научен продукт, държавата трябва да поддържа добре развита система от 
образователни институции и научни звена, подобна на изградената в годините на 
социализма. По същия начин трябва да функционират ефективно и администра-
тивната, здравната, културната, спортната и други инфраструктури, които да бъдат 
равномерно развити из цялата територия на България. Само такава държава може 
да финансира добре работещи структури за обществен ред, сигурност и отбрана и 
да бъде поне регионален фактор в международните отношения – субект, а не обект.

Социалната база на българското ляво и на БСП

Потен циалните избиратели на българския социализъм са преди всичко хора-
та, които мечтаят за „нормалната държава” и си я представят с европейски доходи, 
европейски жизнен стандарт и европейско качество на институциите. Въпреки че 
имат относително сходна визия за идеалното бъдещо развитие на България, тези 
хора съвсем не са представители на една точно определена социална група. Докол-
кото левият проект си остава доста оптимистичен и в някаква степен винаги ще из-
глежда грандомански, особено като се има предвид реалността, зад него може да се 
очаква да застанат преди всичко български граждани, които са родолюбци, патрио-
ти и имат мечти и амбиции, свързани с една много по-добре развита страна, която 
да им дава самочувствие. Един по-прецизен анализ на потен циалните избиратели и 
симпатизанти на българския социализъм трябва да извежда онези социални групи, 
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които биха имали интерес от реализация на лявата, социалистическа визия за бъ-
дещето на България.

На първо място, както ѝ приляга на социалистическата партия, печелещи от 
лявата политика ще са всички българи, които формират своите доходи на базата на 
наемен труд и получават за това заплати. Те имат траен интерес от повишаването на 
търсенето на трудовия пазар, което означава по-високи заплати, и от създаването 
на работни места, които изискват по-висока квалификация, но означават и по-висо-
ки доходи, по-добри условия за труд, създаване на семейство и отглеждане на деца, 
както и повече свободно време в по-добра жизнена среда.

Ако тръгнем отново от основните характеристики на левия проект за бъдеще-
то, първата социална група хора, заинтересовани от социалистическо управление и 
от успеха на неговата политика, живее или би искала да живее в малките общини и 
населени места. Все по-малка част от тези хора продължават да живеят в най-бедни-
те райони на България, защото мигрират към по-големи градове или други държа-
ви по икономически причини. Социалистическата партия обаче трябва да потърси 
подкрепа както от тях, така и от възрастните вече пенсионирани техни роднини, 
които искат работа и достоен живот за децата си по родните им места. Както роди-
телите, така и децата са заинтересовани от радикално изменение в начина на функ-
циониране на българското селско стопанство, от създаване на повече възможности 
за заетост в по-трудоемки селскостопански дейности, в преработващата промиш-
леност. За тях е от голямо значение и промяната в регионалната политика на дър-
жавата, която да насочи повече ресурси към периферията и изоставащите региони.

Следващата значима група български граждани, които имат интерес от реа-
лизация на социалистическия проект за бъдещето на България, са младите хора, 
които искат на базата на високо образование и квалифициран труд да получават 
добро заплащане в сектора на индустрията или на услугите. Начинът на живот, 
който те искат да водят, няма как да бъде реализиран в рамките на икономическа-
та политика, която десницата с голям успех налага в последните три десетилетия.

Заетите в сферата на средното и висшето образование или поне огромното 
мнозинство от тях също имат интерес от алтернативна на провежданата през по-
следните 30 години политика в техните сектори. Общото намаляване на броя на 
учениците и студентите неизбежно е свързано в дългосрочен план с намаляване не 
само на средствата за образование и наука, но и на броя на средните и висшите учи-
лища, както и на научните звена. Заетите в тези сектори ще са все по-малко необхо-
дими и жизненият стандарт на огромната част от тях все по-осезаемо ще спада, ако 
на власт не дойде партия с политическа воля за провеждане на различна политика, 
а такава партия може да е Българската социалистическа партия.

Общото свиване на пазара, което само социалистическата левица може да 
предотврати, засяга и сектори като здравеопазване, култура и спорт. От него са за-
сегнати дори медиите и респективно българските журналисти, които традиционно 
не обичат социалистическата партия, но нейното по-дългосрочно оставане извън 
властта ще доведе до още по-рязко намаляване изобщо на медиите и на заетите 
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в тях. Огромното мнозинство от хора, ангажирани в тези сектори, ще спечели от 
управление на левицата и най-вече от провеждане на лява политика.

Не на последно място социалистическата кон цепция за бъдещето могат да 
припознаят и хората с амбиции да се развиват като предприемачи в условията на 
справедлива конкурен ция. Развитието на конкурентна среда не може да стане в ус-
ловията на постоянно свиващ се пазар като брой хора и икономическа активност. 
Техните идеи, които нямат много общо с лявото, са дори невъзможни за осъществя-
ване в среда, в която те няма да имат възможност да разширяват своята дейност, за 
да станат достатъчно силни да излязат на външен пазар.

Още повече че БСП трябва много рязко да ограничи онази част от българ-
ския „бизнес”, функциониращ благодарение на публични ресурси, които се усвоя-
ват най-вече през обществени поръчки. Този тип стопански субекти нямат ико но-
мически интерес нито от социалистическата икономическа база, още по-мал ко от 
политическата ѝ надстройка и ще се борят всякак за спиране на тяхното раз ви тие. 
Обратното – изолирането на публичните ресурси от частните интереси и стопански 
субекти по естествен начин ще насочи всеки, който иска да прави бизнес в България, 
към конкурен ция на свободния пазар, а не към търсене на задкулисни възможности за 
бизнес чрез лобизъм и корупция. Парадоксално е, че по този начин социалистическата 
партия ще стимулира реалното развитие на конкурен цията и на пазара в България.

Със своя проект за бъдещето левицата може и е длъжна да потърси подкрепа-
та на една социална група, чието значение в българското общество тепърва ще на-
раства. Става въпрос за високоплатените професионалисти в новите високотехно-
логични сектори на „икономиката на знанието”. Въпреки че те са сред малцинството 
български граждани, което успя да повиши жизнения си стандарт в годините на 
прехода, именно поради по-високия жизнен стандарт на тях все по-малко им харес-
ва средата, в която живеят. Все повече ще им правят впечатление както обезлюдява-
нето и упадъкът на големи части от страната, така и ерозията на ключови социални 
системи – здравеопазване, образование, правосъдие. Социалното разслоение в об-
ществото и мизерията, в която живеят мнозинството от хората, също няма да им 
харесва. Ще са все повече чувствителни и към проблемите на околната среда, напре-
жението поради качеството на въздуха в София няма да остане частен случай. Тази 
социална група все по-настоятелно ще иска промяна в медийната и в политическата 
среда в България и ще се противопоставя на растящия авторитаризъм. 

Парадоксално е, че три десетилетия след началото на прехода левицата може 
да търси и да получи подкрепа дори от хора, които традиционно симпатизират на 
десницата и гласуват за нея. Става въпрос за онази част от избирателите на десни-
цата, които наистина държат на демокрацията и свободата на словото. БСП вече 
веднъж получи подкрепа от такива хора на парламентарните избори през 2013 г. и 
не е невъзможно да привлича тези гласове и в бъдеще.

За да разширява успешно влиянието си сред тези български граждани, социа-
листическата левица трябва ясно да заяви не само политиката, която ще води като 
управляваща, но и да посочи основните губещи от тази политика, които ще бъдат опо-
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ненти на всяко ляво управление. На първо място сред губещите от социалистическа-
та политика ще бъдат представителите на онази част от икономическия елит, която е 
свързана с използването на публичен ресурс за обогатяване. Тази социална група не е 
толкова голяма, но за сметка на това е изключително влиятелна и силно заинтересо-
вана от запазването на отношенията между бизнес и политика, както са се развивали 
досега в годините на прехода. Дори и някой вътре в БСП да се е изкушавал от това, че 
партията също може конюнктурно да печели от взаимодействието с различни „об-
ръчи от фирми”, практиката и изборните резултати от последните 10 години показ-
ват, че социалистическата партия е естествен опонент на тези структури и не е никак 
случайно, че те си взаимодействат по-добре и са по-близки с реално управляващите в 
момента политически сили – ГЕРБ и ДПС. На следващо място, едно социалистическо 
управление, което прилага методично своята политика във всички сектори, ще срещ-
не съпротива от страна на различни корпоративни интереси, които, дори да не раз-
читат директно на публичен ресурс, се ползват от определени текстове в действащата 
нормативна база, които ги облагодетелстват най-вече за сметка на потребителите на 
продукти и услуги в съответния сектор – финансов, ВиК, търговия на дребно. Често са 
потърпев ши и по-малките фирми на съответния пазар. Със сигурност могат да бъдат 
изреждани още доста групи стопански субекти, които ще загубят от новата регулация 
в определена сфера – от частните болници през естествените монополи във водоснаб-
дяването и енергетиката до големите земеделски производители. Сред по-големите 
групи губещи ще са и хората, които се радват на високи доходи от рентиерство.

Заключение 

Направеният анализ дава отговор на въпроса защо е толкова негативно на-
строена към БСП медийната среда и защо е толкова трудно за партията да се върне 
отново в управлението. Срещу реализацията на социалистическата политика стои 
огромен финансов и организационен ресурс. Казано накратко, срещу БСП стоят 
всички групировки в българската олигархия, всички спечелили от прехода, всич-
ки доволни от сегашното статукво. Борбата срещу тях, както показва и практиката 
през последните години, е изключително трудна и досега е без особени резултати. 
Но следвайки логиката на разсъждение на някои класици, ние можем да бъдем оп-
тимисти за бъдещето, защото в стремежа си към максимизиране на печалбата тези 
хора, групи и структури произвеждат преди всичко своите гробокопачи (Маркс, 
Енгелс, 1984: 51). Срещу всичките си политически опоненти Българската социалис-
тическа партия винаги е печелила само една битка – последната.
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ТУРБУЛЕНТЕН СВЯТ,
СДъРЖАНА РУСИЯ

Още в началото на четвъртия си президентски ман-
дат Владимир Путин е изправен пред огромни 

предизвикателства както във външната, така и във въ-
трешната политика. От една страна, той трябва да га-
рантира сигурността и да укрепи международния ав-
торитет на Русия независимо от усилващия се натиск 
на Запада, а от друга – да се справи с все по-сериозните 
икономически трудности и да намери оптималния път 
за модернизация на държавата.

Предвижданията за сериозни промени веднага 
след изборите на 18 март т.г. не се оправдаха. Путин 
заложи на правителство, в което преобладават добре 
познати лица. Премиерът Медведев остана на поста си, 
ръководителите на финансово-икономическия блок и 
на Централната банка също запазиха своите позиции. 
Всички те са привърженици на неолибералната пара-
дигма и веднага предприеха действия за увеличаване на 
възрастта за пенсиониране – мярка, която бе възприета 
критично от значителна част от населението.1 Това, че 
президентът се довери на изпитани, но критикувани от 
редица експерти кадри, не означава, че няма да се търсят 
други опции за развитие в условията на все по-остра ге-
ополитическа конкурен ция със САЩ. Силният външен 
натиск е не само заплаха, но и стимул за Русия, която е 
принудена да заложи на интензивно иновационно раз-
витие и да се стреми към технологичен пробив, за да 
оцелее през ХХІ век.

Важна задача за Путин ще бъде и търсенето на под-
ходящ наследник, който да продължи курса към уве-
личаване на ролята на Руската федерация в междуна род-
ните отношения, към създаване на по-широка коа ли ция 
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от държави, стремящи се към формиране на многополюсен световен ред и естест-
вено към укрепване, развитие и разширяване на Евразийския икономически съюз, 
който е един от крайъгълните камъни във външнополитическата стратегия на Русия.

Санкционната вълна сложи край на руските илюзии  
за възможно помирение със САЩ

Владимир Путин спечели президентските избори в Русия, набирайки ре-
корд ните 76,69%. Далеч след него останаха кандидатът на КПРФ Павел Грудинин 
(11,77%) и лидерът на Либералнодемократическата партия Владимир Жириновски 
(5,56%). Другите участници в надпреварата взеха твърде малко гласове, очевидно 
подкрепящите ги сили имат скромно влияние в руския политически живот.2 
Убедителният успех на Путин развързва ръцете му за промени във вътрешен план и 
за легитимиране на външнополитическия курс, насочен към отстояване и укрепване 
на националния суверенитет и към изграждане на многополюсен свят, в който Русия 
да бъде сред ключовите играчи на глобалната шахматна дъска. Пътят към поставените 
цели със сигурност ще е много труден. Руската федерация е подложена на силен натиск 
от САЩ, които виждат в това заплаха за глобалното си лидерство, а трябва да се 
съобразяват и с други неблагоприятни за тях тенден ции. Господството им в търговско-
производствената сфера е застрашено от Китай, а във военно-политическата област 
пък се сблъскват със силното противодействие на Русия в Сирия. 

Америка не желае да отстъпва позиции и всячески ще се стреми да запази ста-
туквото. Тя разполага с широка гама от средства – контролира световната финансова 
система и има много възможности за политическо и икономическо влияние. В ней-
на полза е напрежението по границите на най-сериозните ѝ съперници и опасност-
та то да прерасне във военни конфликти в Евразия. Според съветника на Владимир 
Путин Сергей Глазев в създалата се ситуация Русия води борба на живот и смърт за 
бъдещето си. „Американският елит е ориентиран към обичайната си логика за раз-
палване на война срещу Русия като най-голямата и неконтролирана от нея страна”3, 
отбелязва Глазев, който смята, че руското ръководство трябва да приеме суровата 
реалност. „Не бива да се заблуждаваме, те не се опитват да ни сдържат, напротив – те 
искат да ни унищожат. Докато сме икономически слаби, ръководителите на САЩ и 
на западния свят се надяват, че ще направят това с методите на хибридната война.”4 
За Глазев няма съмнение, че изходът от сблъсъка ще се реши на валутно-финан-
совия и на информационно-психологическия фронт. „Бойните действия се водят с 
прилагане на икономически санкции и информационни технологии.”5 

Разбира се, гледната точка на САЩ и ЕС е различна. Те виждат в действията на 
Кремъл заплаха за съществуващия либералнодемократичен световен ред от страна 
на един авторитарен режим, който е нарушил териториалната цялост на Украйна.6 
Според тях именно Москва е започнала новото геополитическо противопоставяне, 
което в много отношения е по-остро, отколкото по време на приключилата през 
1989 г. Студена война. През този период все пак се спазваха определени правила и 
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рискът от взаимно ядрено унищожение бе силен възпиращ фактор. Но сега Русия 
е значително по-слаба от разпадналия се Съветски съюз и Западът успя да разшири 
влиянието си непосредствено до руските граници. Водените информационни 
войни допълнително нажежават атмосферата, а това усложнява възможността за 
преговори между враждуващите страни, дори когато става дума за жизненоважни 
въпроси като глобалната сигурност и международния тероризъм. Реториката 
на държавната администрация и на видни американски политици към Русия е 
непримирима. Характерно е изказването на сенатор Джон Нийл Кенеди, който след 
визитата си в Москва през юли и разговорите с де пу тати от Държавната дума и с 
министъра на външните работи Сергей Лавров заяви: „В Русия няма политическа 
философия и да питате за това е все едно да питате каква е философията на мафията. 
Тяхната философия са парите и властта. Путин управлява с желязна ръка, той е 
диктатор.”7 Подобно е отношението и на повечето колеги на Кенеди с изключение 
на някои либертариан ци като се на то ра Ранд Пол например. В САЩ няма влиятелни 
политици, готови за диалог с Русия. Дори неуспелият кандидат-президент – Бърни 
Сандърс, макар и с леви убеждения, не отстъпва на най-свирепите ястреби, когато 
става дума за външна политика. От трибуната на Сената той осъди срещата на 
Тръмп с Путин в Хелзинки, наричайки руския лидер „авторитарен”, а Русия „най-
агресивната чуж дестранна държава”. Сандърс призова да се усили санкционният 
натиск.8 Нелогично е, след като постоянно обиждаш и унижаваш някого, да се 
надяваш, че ще можеш да се споразумееш с него. Подобни изявления по-скоро са 
сигнал, че американ ците няма да се задоволят с нищо друго освен с пълна победа 
в гео политическия сблъсък – налагане на удобна за тях власт в Кремъл или разпад 
на Руската федерация. Целта им предполага продължително противопоставяне, 
което може да се проточи с десетилетия, а пресечните точки между двете страни са 
твърде малко. „По въпроса за това какво е норма, американ ците и руснаците заемат 
прин ципно несъвместими позиции. Всяка от тези страни е уникална по свой начин. 
Американ ците искрено и абсолютно естествено смятат, че са граж дани на „сияйния 
град на хълма”, най-добрата част на човечеството, която не зависимо от грешките си 
се води от чисти и добри подбуди. Бидейки на подобна морална висота, те не могат 
сериозно да приемат равенството с която и да е друга страна. САЩ признаваха, че 
са равни със Съветския съюз само в мно го тясна сфера – ядреното въоръжение и 
отчасти в геополитиката. Днес, а и в перспектива, САЩ нямат и не могат да имат 
равноправни отношения с никого, включително и с Китай, колкото и бързо да 
расте икономиката му”9, смята Дмитрий Тенин, директор на центъра „Карнеги” в 
Москва. Той отбелязва, че за американ ците „техните съюзници са им помощници, 
партньорите им – уче ници, а противниците – носители на световното зло. Съдбата 
на Америка е да бъде световен лидер, нейната нова история е серия от блестящи 
победи: над авторитаризма, нацизма и комунизма. И според тях този списък не 
е завършен.”10 Въпреки това сега САЩ се чувстват обезпокоени от нарастващата 
военна мощ на Китай и Русия и за да им се противопоставят, увеличаха обема на 
военния си бюджет за 2019 г. до рекордните 717 милиарда долара.11 
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Съвсем различна е визията на Русия за глобалната архитектура. Тя прин-
ципно не приема чуждата власт и изисква да бъде третирана като равна дори 
и от най-могъщите държави на планетата. От времето на Иван Грозни (XVI век) 
външнополитическият суверенитет и способността ѝ сама да се грижи за сигурността 
си са приоритетни за руската държава. „За Русия суверенитетът не е политически 
лукс, а условие за оцеляването ѝ в този свят”12, подчерта Владимир Путин още на 
Валдайския форум през 2007 г. А през юни т.г. в интервю за Медийната корпорация 
на Китай той отбеляза, че „Русия или ще бъде суверенна, или няма да я има.”13

През изминалите 30 години се случиха редица събития, които дават основа-
ния за опасенията на Путин. Русия направи поредица от едностранни отстъпки на 
САЩ при управлението на Горбачов и Елцин, но не получи абсолютно нищо в за-
мяна и загуби позициите си в страни, които влизаха в нейната традиционна сфера 
на влияние. Разширяването на НАТО наруши военния баланс в Европа, създавай-
ки сериозни заплахи за руската сигурност. След смяната на властта в Украйна през 
2014 г. и след последвалото присъединяване на Крим към Руската федерация стана 
ясно, че Кремъл повече няма да отстъпва и ще отстоява интересите си, включител-
но и с военни средства. Това предизвика остра реакция от страна на САЩ, които 
виждат в това заплаха за статута си на върховен арбитър и за монопола си върху 
използването на военна сила в целия свят. Още тогава Америка и партньорите ѝ 
от ЕС предприеха поредица от икономически мерки срещу Руската федерация, но 
2018 г. се очертава като връхна точка в този подход за въздействие върху Русия. 
Новата вълна от американски санкции започна от януари и продължи през април, 
юни и август. Нейната цел е икономическо задушаване на Руската федерация, огра-
ничаване на възможностите ѝ да участва в глобалната търговия и да купува модер-
ни технологии. Налице е и увеличаващ се американски натиск в информационното 
пространство, не е изключено в бъдеще противопоставянето между Вашингтон и 
Москва да се разшири и в други сфери. Прекият военен сблъсък между ядрените 
свръхдържави изглеждаше опасно близо през пролетта. През февруари неизвес-
тен брой руски бойци от частна военна компания бяха убити от американските 
въздушни сили край Дейр ез-Зор.14 Два месеца по-късно, на 13 април, САЩ и съ-
юзниците им нанесоха ракетни удари по Сирия, оправдавайки ги с обвинения за 
химическа атака на силите на правителството в Дамаск.15 Резултатът от действията 
им бе символичен и те прекратиха операцията си, без да атакуват руски войски или 
съоръжения, но напрежението отново се покачи през август. Според руското во-
енно министерство се подготвя провокация, свързана с употребата на химическо 
оръжие в територия, контролирана от враждебните на правителството сили, а това 
ще послужи като оправдание за нови ракетни удари на САЩ и съюзниците им.16 

Атмосферата в международната политика се нагнети и от случая „Скрипал” – 
мистериозното отравяне на бившия руски разузнавач и неговата дъщеря в англий-
ския град Солзбъри в началото на март. Великобритания почти мигновено обвини 
Русия за ин цидента, твърдейки, че е използвано химическо оръжие.17 Москва от-
рече обвиненията, но в знак на солидарност с Лондон САЩ и редица европейски 
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държави изгониха внушителен брой руски дипломати, като аме ри кан ците дори 
закриха Руското консулство в Сиатъл. Последваха реципрочни рус ки действия.18 
Фактите, че бащата и дъщерята Скрипал се възстановиха19, а во деното от британ-
ските власти разследване все още не е завършило, не намалиха на прежението. Ин-
цидентът продължава да дава отзвук в международните отноше ния, както и да 
бъде използван като причина за предприемане на нови мерки срещу Русия. Той 
придоби нова сила в началото на септември, когато следователите от Великобрита-
ния представиха снимки и имена на двама руснаци, които според тях са извършили 
престъплението. САЩ, Фран ция и Германия споделят гледната точка на Лондон, а 
Москва отрича и настоява за конкретни доказателства.20

Интензивността на противопоставянето не намаля след срещата на Владимир 
Путин с Доналд Тръмп, състояла се на 16 юли в Хелзинки. Двамата лидери раз-
го варяха 3 часа в присъствието само на преводачите си. На съвместната си прес-
кон ферен ция те демонстрираха готовност да продължат преговорите си и да се 
стремят към разведряване. Но след срещата американският президент бе под-
ложен на убийствени критики заради показаното добро отношение към руския 
лидер и скоро бе принуден да се откаже от намерението си да покани Путин във 
Вашингтон. Показателно е, че Тръмп не отправи дори една критична дума към 
Русия за случая „Скрипал”, но администрацията му въведе санкции заради него, 
позовавайки се на закон от 1991 г.21 Всъщност подобни действия вече не трябва 
да бъдат възприемани като изненада, а като норма. Анализът на случващото се 
от встъпването на Тръмп в длъжност до сега сочи, че президентът казва едно, а 
членовете на неговото правителство и Конгресът правят друго. Най-често това се 
случва, когато става дума за Русия, но срещу двойствеността на политиката, която 
водят САЩ, не са застраховани нито приятелите им, нито враговете им. Америка 
поставя дипломатите от целия свят пред труднорешимия въпрос – по кого трябва 
да се ориентират? По президента, по министрите му или по Конгреса? Понякога 
се създава впечатление, че американските правителствени чиновници постоянно 
искат да покажат на европейските дипломати, че на думите на Тръмп не бива да се 
придава особено значение. 

Тръмп е несистемен играч, който, макар и да се ползва с подкрепата на зна-
чителна част от симпатизантите на Републиканската партия, а вероятно същест-
вуват и други влиятелни сили, които го поддържат, продължава да бъде чужд 
на партийния елит и на американския истаблишмънт. Създава се впечатление, 
че когато става дума за отношенията с Москва, президентът или няма правомо-
щия, или призивите му към разведряване са само за да приспи бдителността на 
руското ръководство. Колкото и невероятно да звучи, изглежда в Кремъл все още 
има сили, които се надяват, че могат да се договорят с американ ците. Но Путин и 
най-близките му сподвижници едва ли хранят илюзии за това. Каквито и намеци 
да прави Тръмп за възможно подобряване на отношенията с Русия, това няма да 
доведе до реален резултат, той няма ресурса да го изпълни. Не могат да се приемат 
за сериозни и предложения на Тръмп от типа на това, че е склонен да преразгле-
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да санкциите, въвеждани от Държавния департамент, ако Русия направи нещо „в 
полза на САЩ” – например „да предприеме стъпки по регулиране на ситуацията 
в Сирия или Украйна”.22 Очевидно в САЩ няма единен център за вземане на ре-
шения. Сега санкции се въвеждат от Конгреса, от Държавния департамент, както 
и от други институции. При такива условия няма никакъв смисъл за договаряне с 
Тръмп, най-малкото докато не се видят резултатите от частичните избори за Кон-
греса, които ще се проведат на 6 ноември. При добър резултат за републикан ците 
шансовете за втори мандат на Тръмп ще се увеличат, но при сериозен успех на де-
мократите неговото политическо бъдеще е съмнително. Каквото и да се случи, ру-
ското ръководство е наясно, че няма шанс за затопляне на отношенията със САЩ 
в близките няколко години.

Фундаменталните документи на САЩ – Стратегията за национална сигурост 
(National Security Strategy), Националната отбранителна стратегия (National Defense 
Strategy) и Националната военна стратегия (National Military Strategy), не оставят 
съмнения, че Русия е възприемана като враг. Това е ключово за формирането на 
американската политика, най-малкото докато не бъдат приети нови стратегии, 
които да се подпишат от настоящия или от бъдещ президент.

В парафираната от Тръмп Стратегия за националната сигурност, публикувана 
през декември 2017 г., има специален раздел, посветен на господството в енергий-
ната сфера. В него е посочено, че една от задачите е Америка да се превърне в „доми-
нираща енергийна държава”, като за целта трябва да си гарантира „първостепенна 
роля в глобалната енергийна система и да бъде водещ потребител, производител и 
иноватор”.23 В същото време там ясно е посочено, че „Русия разширява влиянието 
си в различни региони на Европа и на Централна Азия посредством контролирани 
от нея ключови енергийни ресурси”.24

Това внася повече яснота за американската стратегия в противопоставянето с 
Русия. САЩ имат предимството да печатат световната резервна валута – долара, а 
това им дава възможност да влияят не само на Руската федерация, но и на всички 
държави на земното кълбо. Въвеждайки санкции срещу Москва, Вашингтон се 
опитва да ограничи износа ѝ на газ и да ѝ отнеме клиентите, настанявайки се на 
европейския пазар. Това е само част от техния план за икономическо задушаване 
на Русия, за ограничаване на нейните търговски връзки и на възможността ѝ да 
получава приходи в конвертируема валута.

В контекста на тази стратегия трябва да се разглеждат и анонсираните на 8 
август санкции срещу Русия, които се обясняват с „нападението срещу Скрипал”. 
Първата част от тях влязоха в сила на 27 август и включват редица мерки, 
включително забрана за износ в Русия на важни стоки и технологии в сферата 
на отбранителната промишленост.25 Въвеждането на втората, по-сериозната 
част от американските санкции може да започне през ноември, „ако руското 
правителство не потвърди, че Русия повече няма да използва химическо оръжие, 
или не предостави надеждни гаран ции, че няма да го използва в бъдеще”, поясни 
чиновник от Държавния департамент.26 Условията са неизпълними, Москва няма 
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как да приеме подобно унижение, затова почти сигурно и втората част от санкциите 
ще влезе в сила. Външният министър Сергей Лавров уточни, че за разлика от САЩ 
Русия е изпълнила поетите ангажименти и е унищожила химическото си оръжие, 
и отново посочи, че обвиненията на Великобритания за ин цидента в Солзбъри не 
са потвърдени с факти.27

Новите санкции срещу Русия са насочени към всички държавни компании 
и към компаниите, които се контролират или финансират от държавата. „Не съм 
сигурен в конкретните числа, но това са 70–80% от тяхната (на Русия) икономика и 
40% от работната им сила”, твърди представител на Държавния департамент. САЩ 
смятат, че това е сериозен удар по руската търговия, която ще загуби стотици ми-
лиони долари.28 

Няколко часа преди анонсираните от Държавния департамент мерки стана 
ясно, че в началото на август шестима сенатори – по трима от Републиканската и от 
Демократическата партия, начело с републиканеца Линдзи Греъм, са внесли зако-
нопроект, който предлага да бъдат въведени ограничения за операциите на редица 
руски държавни банки и забрана те да използват долара. Реакцията на борсата бе 
мигновена – същия ден руската рубла поевтиня с 2,2% и се срина до 64.91 за долар, 
достигайки своята най-ниска котировка спрямо конкуриращите я валути.29 

Законопроектът S. 3336, наречен „Акт за защита на американската сигурност 
от агресия на Кремъл през 2018 г.”, по думите на Греъм има за цел „въвеждането 
на съкрушителни санкции и на други мерки срещу Русия на Путин, докато той не 
спре да се намесва в избирателния процес на САЩ, не спре кибер атаките над ин-
фраструктурата на САЩ, докато Русия не се изтегли от Украйна и не се откаже 
от опитите да предизвиква хаос в Сирия”.30 Греъм смята, че Москва се готви да се 
намеси в промеждутъчните избори в САЩ, насрочени за есента на 2018 година.31

Актът на американските парламентаристи е насочен преди всичко срещу Ру-
ската федерация, но негова мишена е и руският лидер. „Владимир Путин продължа-
ва да бъде нарастваща заплаха за нашата страна и съюзниците ѝ. Макар Конгресът 
да предприе сериозни мерки и контрамерки през миналата година, администраци-
ята, за съжаление, не изпълни напълно законите. Внесеният законопроект е след-
ваща стъпка за ожесточаване на натиска върху Кремъл”, поясни сенаторът Робърт 
Менендес. Според него „Путин най-накрая трябва да разбере, че САЩ повече няма 
да търпят поведението му”.32

Законопроектът включва предложения за въвеждане на санкции за операции 
с новия руски държавен дълг и за забрана за осъществяване на доларови трансак-
ции на най-големите руски кредитни организации. Той предвижда глоби за участие 
в руските енергийни проекти, както и да се направи оценка на активите на прези-
дента Владимир Путин. В документа има точка, изискваща американският прези-
дент да създаде център за координация на санкциите с ЕС, национален център за 
„противодействие на руската заплаха”, както и Русия да бъде обявена за „спонсор 
на тероризма”.33 Предстои да се разбере дали този пакет от мерки ще бъде приет, но 
изглежда много вероятно това да се случи. 
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Подготвяният законопроект е поредното сериозно действие от американска 
страна спрямо Русия, след като през април бяха въведени санкции срещу редица 
руски милиардери и техните активи.34 В резултат на това се стигна до срив на па-
зарите, като особено засегнат бе бизнесът на милиардера Олег Дерипаска, който бе 
принуден да се откаже от контролния пакет акции в някои свои компании.35 През 
юни в списъка бяха включени още бизнесмени.36 Инвеститорите вероятно са си на-
правили необходимите изводи и сега възприемат американските санкции сериозно.

Обяснимо е, че реакцията на Русия по подготвения законопроект е много 
остра. „Ако последва нещо от типа на забрана за дейността на банките или за из-
ползването на една или друга валута, това директно може да бъде наречено обявя-
ване на икономическа война. И на тази война ще бъде необходимо да реагираме – с 
икономически, политически, а ако се наложи и с други методи. И нашите амери-
кански приятели трябва да разберат това”37, коментира министър-председателят 
Дмитрий Медведев, който не се съмнява, че санкциите се въвеждат, за да „не позво-
лят на Русия да бъде сред могъщите международни конкуренти”. Той е убеден, че в 
действията на САЩ „няма нищо добро, защото всяко ограничение в крайна сметка 
ще се отрази на икономиката и на курса на валутите”.38

Предстои да се изясни какъв ще бъде окончателният вариант на закона, как-
ви санкции ще съдържа той, доколко радикални и сурови ще са те. „Санкциите, 
особено ирационалните и непоследователните, могат да бъдат печеливши в крат-
косрочен план, но в дългосрочен – това е сериозно намаляване на възможностите 
на Вашингтон за контрол на икономиката”39, смята руският експерт Дмитрий Аб-
залов. Далеч по-обезпокоен е главният редактор на списание „Россия в глобаль-
ной политике” Фьодор Лукянов, който е убеден, че „в случай на финансова блокада 
Русия е застрашена от много по-сериозни последствия. Ще ѝ бъде по-трудно да се 
приспособи към тях”.40 Дори бегъл поглед към случващото се досега показва, че 
Москва рядко реагира реципрочно на вълните от санкции, започнали през про-
летта на 2014 г., а ако отвръща, го прави с огромно закъснение. Очевидно възмож-
ностите ѝ за отговор са ограничени, затова тя търпеливо понася ударите, посте-
пенно укрепва икономическата си самостоятелност и увеличава златния си запас.

През последното десетилетие САЩ са въвели около 60 вида санкции срещу Ру-
сия. Те значително намаляват периметъра за действие на руския политически елит. 
Със сигурност американските ходове ще предизвикат сериозни сътресения в потър-
певшите страни – особено засегнати са също Иран, Венецуела и Турция. Но в дъл-
госрочна перспектива те могат да доведат до противоположен резултат. Санкциите 
принуждават правителствата на държавите, срещу които са насочени, още по-упо-
рито да отстояват своите геополитически позиции, както и да работят за изгражда-
не на алтернативна финансова система, която да бъде независима от американския 
долар. Така след срещата в Техеран на 7 септември, на която Русия, Турция и Иран 
обсъждаха ситуацията в Сирия, стана ясно, че трите държави планират да започнат 
да търгуват помежду си в националните си валути, а не в долари.41 Подобни идеи се 
споделят от президента Путин. „Отчитайки това, с което се сблъскваме, при разчети 
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в долари, във все повече страни възниква желанието да се търгува в национални 
валути”42, заяви той в изказването си на Източния икономически форум във Влади-
восток на 12 септември. Предстои да се разбере ще откликне ли Пекин – по данни на 
руската Централна банка за първото тримесечие на 2018 г. в долари се осъществяват 
88% от сделките по износ в Китай и 73,6 от сделките с внос от КНР.43

Русия няма сили да откъсне ЕС от орбитата на САЩ

На фона на изострящия се конфликт със САЩ Русия полага огромни уси-
лия да подобри отношенията си с ключови членки на Европейския съюз. Тя под-
държа интензивни дипломатически отношения с държавите, които демонстрират 
готовност за конструктивно сътрудничество – като Германия, Фран ция, Австрия 
и Италия, в чието ново правителство попаднаха несистемни сили. Знаков беше 
Петербургският международен икономически форум, провел се от 24 до 26 май, 
на който бяха поканени президентът Еманюел Макрон и редица представители 
на бизнеселита на Фран ция. На форума бяха подписани редица руско-френски 
икономически споразумения. Първият вицепример и министър на финансите на 
Руската федерация Антон Силуанов обяви, че Русия е готова да преведе външно-
търговските си сметки от долари в евро, ако ЕС заяви еднозначна позиция против 
разширяването на санкциите.44 Това изказване вероятно се прави за опипване на 
почвата, предвид недоволството на Брюксел поради излизането на САЩ от ядре-
ната сделка с Иран и американската политика за налагане на различни ограниче-
ния към други страни, включително и към ЕС, за който бяха въведени митнически 
тарифи за внос на алуминий и стомана. Силуанов напомни, че Русия вече прави 
разчетите си в националните валути на своите търговски партньори.45 Но засега 
изглежда малко вероятно ЕС да приеме подобно предложение – той продължава 
да бъде силно зависим от Америка и от нейния пазар.

Особено внимание Русия отделя на отношенията си с Австрия и Германия. От 
началото на годината Путин посети и двете страни, като очевидно разчита, че про-
тиворечията с тях могат да бъдат поставени в скоби, а ще се търси сътрудничество 
в области, в които има съвпадение на интересите. През август руският лидер госту-
ва на Ангела Меркел в Германия. Срещата им в Мезберг продължи 3 часа, при това 
двамата лидери са говорили без преводачи – на четири очи. Много е вероятно те да 
са постигнали споразумение как да нивелират ефекта на санкциите, които САЩ по-
стоянно въвеждат срещу Руската федерация. Говорителят на Путин Дмитрий Песков 
обяви, че не са постигнати никакви конкретни договорености46, но това не означава, 
че не се правят стъпки към тях. Вероятно двамата лидери са сверили часовници-
те си, преди да предприемат по-конкретни мерки. И Русия, и Германия са заинте-
ресовани от успешната реализация на проекта „Северен поток 2”. Позиция та им е, 
че това е чисто икономически проект и затова се обявяват против политизирането 
му. Обяснимо е, че за да смекчи гнева на Вашингтон, Меркел винаги уточнява, че е 
необходимо да бъде съхранен транзитът на руски газ през Украйна. Логично е Пу-
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тин и Меркел да са обсъждали преди всичко механизмите, чрез които газопроводът 
може да се защити от санкциите на САЩ или други противодействия, които отделни 
държави от ЕС биха могли да предприемат. Евентуален отказ от „Северен поток 2” 
би означавал, че Германия е безгласен васал на Америка и няма самостоятелна те-
жест в световната политика. Но този сценарий продължава да изглежда вероятен. 
Немската компания Uniper обяви, че може да се откаже от участие в проекта поради 
опасенията си от санкции на Вашингтон.47 Втора ключова тема, по която интересите 
на Русия и Германия се пресичат, е за сирийските бежан ци. Милионите имигранти от 
Близкия изток са източник на главоболие за Берлин, а Русия полага усилия да намери 
средства за възстановяване на инфраструктурата на своя съюзник Сирия, след като 
правителството в Дамаск възстанови контрола си върху по-голямата част от страна-
та и призова бежан ците да се завърнат в родината си. Изгодите от подобен сценарий 
за Германия със сигурност ще възмездят разходите, които тя би направила за възста-
новяването на изстрадалата арабска република. Трета пресечна точка между Русия 
и Германия са санкциите, които САЩ наложиха на Иран. Москва и Берлин смятат, 
че ядрената сделка с Техеран трябва да се изпълнява независимо от оттеглянето на 
Вашингтон от нея и от желанието му другите държави да замразят икономическите 
си отношения с Ислямската република. Четвърта точка, по която Берлин и Москва 
имат общи позиции, е войната в Украйна. И двете държави са за изпълнение на Мин-
ските споразумения и за мирно разрешаване на конфликта. Ескалацията на бойните 
действия е неизгодна за тях. Разбира се, имат и различия – Русия едва ли ще се съгла-
си Киев да възстанови контрола си върху териториите, на които са ДНР и ЛНР, без да 
изпълни ангажиментите си за промени в законодателството и за децентрализация на 
Украйна. Обратно – Германия би предпочела това да се случи, за което свидетелства 
и идеята на Меркел за въвеждане на 40 хиляди миротворци на ООН в Донбас и за 
създаване на международна администрация. Очевидно Путин би се съгласил с това 
само ако сините каски са на границата между враждуващите сили. Той едва ли храни 
илюзии относно безпристрастността на евентуално управление на ООН в Донбас. 
Напълно възможно е преговорите по този въпрос да продължат в Нормандски фор-
мат, колкото и скромни да са перспективите да се намери компромис. Значението 
на срещата между Путин и Меркел не бива да се надценява. Германия е значително 
по-близо до позициите на Вашингтон, отколкото до гледната точка на Москва, но 
Берлин си оставя вратичка за взаимодействие с Кремъл и не иска да изгаря мосто-
вете зад себе си в ущърб на своите интереси. Следователно във Федералната репу-
блика не са напълно уверени, че в дългосрочен план САЩ ще запазят абсолютната 
си глобална хегемония, затова и държат, независимо от различията, да продължат 
да водят диалог с Русия, която оценяват като важен фактор за стабилността в Евро-
па. „Берлин и Москва на практика отново започват да разговарят за световния ред, 
за конкретните решения на определени въпроси и проблеми”48, смята германският 
експерт Александър Рар. Знаков е призивът: „Европа да отговори на санкционната 
политика на САЩ към Русия, Китай, Турция и други важни икономически партньо-
ри”, отправен от министъра на външните работи на Федералната република Хайко 
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Маас. „Принудени сме да търсим европейски отговор”49, заяви той, подчертавайки, 
че внезапно приетите от Вашингтон „неспецифични санкции” значително засягат 
Европа и Германия. Маас смята, че Брюксел трябва да преразгледа прин ципите на 
отношенията си със САЩ. „Отдавна е време да се направи трезва и критична, дори 
самокритична, преоценка на трансатлантическото партньорство.”50 Той обеща скоро 
да представи нова външнополитическа стратегия на Берлин към Вашингтон.51 Маас 
предложи и Европа да създаде независим аналог на американската система за преда-
ване на финансови съобщения SWIFT.52 Бъдещето ще покаже доколко намеренията 
на Германия за по-голяма самостоятелност от САЩ ще се реализират и дали те ще 
повлияят и на ЕС, където има много държави, които са по-близо до гледната точка 
на Вашингтон, отколкото до сигналите на Берлин. Възможно е и подобни изявления 
да са опит да се смекчи политиката на Америка, която сериозно застрашава немските 
икономически интереси.

Важен приоритет в политиката на Русия са и отношенията с Европейския 
съюз, макар неговата наднационална администрация да не е толкова сговорчива, 
колкото изглеждат Рим, Виена, Берлин и Париж. Периодично се появяват спеку-
лации, че Москва е за разпадане на Съюза. За това загатна и френският президент 
Макрон53, но това едва ли отговаря на истината. Москва няма интерес от подобен 
сценарий – за нея сега е по-полезно да подкрепи европейското единство и да се 
опита да разграничи Европа от САЩ. Проблемите между Русия и САЩ по-лесно 
могат да бъдат решени, ако Европа започне да работи за своите, а не за американ-
ските интереси. Спорно е доколко това може да се случи. Доскоро то изглеждаше 
немислимо, но в публичното пространство вече се обсъждат теми като реформи-
ране на ЕС и усилване на еврото и се лансират идеи как да се води борба срещу ва-
лутната хегемония на долара. Прави впечатление и опитът за противопоставяне на 
Вашингтон заради санкциите срещу Иран. Антируските и антииранските санкции 
носят скромни щети на САЩ, но определено вредят на ЕС и на компаниите от Ста-
рия континент и могат да доведат до катастрофални последствия. Затова в Брюксел 
се чуват негативни коментари за политиката на Америка. Съвместната съпротива 
на ЕС, Русия и Китай би могла да повлияе на Белия дом, но засега не се забелязва 
подобна тенден ция. Между тези три сили няма координация и по-скоро Брюксел и 
Пекин ще се опитат да се споразумеят с Вашингтон поотделно. 

Политическите елити на Стария континент са наясно, че по-тясното взаимо-
действие с Русия, като противовес на САЩ, би усилило шансовете за еман ципация 
на Брюксел от Вашингтон, ако има политическа воля за подобен ход. Такъв сцена-
рий изглежда малко вероятен, независимо от изказвания като това на Макрон на 27 
август, че „Европа повече не може да разчита на САЩ за своята сигурност, а трябва 
да се преразгледат отношенията с всички партньори, включително и с Русия”.54 ЕС 
автоматично удължава срока на санкциите срещу Русия на всеки шест месеца. Така 
бе и в началото на юли, когато в Брюксел бе изслушан френско-германският доклад 
за положението в Донбас, където никой не критикува действията на Киев, а вината 
за неизпълнението на Минските споразумения за пореден път бе приписана на Ру-
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сия, която не е страна в тях. Чуват се отделни гласове за прекратяване на санкциите, 
но няма изглед това да се случи. Консенсусът между САЩ и ЕС относно Украйна 
едва ли ще бъде нарушен в обозримо бъдеще. Възможно е Вашингтон отново да 
провокира дипломатически, икономически, а дори и военни кризи, намесвайки се 
в зони, които Руската федерация определя като сфера на своите интереси. В тези 
условия шансовете Москва да изгради стратегическо партньорство с ЕС са скром-
ни, но тактическо взаимодействие на базата на общи интереси на Русия с ЕС и осо-
бено с по-влиятелните страни в него – като Фран ция, Германия и Италия, изглежда 
напълно реалистично. Няма съмнение, че Москва ще използва всеки шанс за това. 
Дали ще се избегне пълната деградация на търговско-икономическите връзки, до 
голяма степен зависи от съдбата на проекта „Северен поток 2”. Европейците може 
би ще продължат да купуват руските суровини и ще продават на Русия собствени 
висококачествени стоки. Но действията на Америка са насочени към постепенно 
ограничаване на руските международнополитически възможности, както и на дос-
тъпа до съвременни технологии и иновации. Москва ще трябва да разчита преди 
всичко на собствените си сили, за да се справи с това предизвикателство. Обедине-
на Европа все още не може да води самостоятелна външна политика. Най-вероятно 
в обозримо бъдеще тя ще взаимодейства преди всичко със САЩ, които възприема 
като много по-близки от Русия и Китай. 

Русия продължава да е предпазлива  
в политиката си към Украйна

Убийството на лидера на Донецката народна република (ДНР) Александър За-
харченко, осъществено чрез терористичен акт, напомни на Русия, че само на 600 
километра от столицата ѝ се води война. Трагедията увеличава опасността от еска-
лация на конфликта между властите в Киев и бунтовниците от ДНР и ЛНР. Вла-
димир Путин изрази съболезнованията си към близките на Захарченко, огромното 
си огорчение от случилото се, надеждата, че извършителите ще бъдат открити, и 
увери, че Русия винаги ще бъде с народа на Донбас.55 Бе изпратен екип на Руската 
федерална служба за сигурност, за да помогне за разследването.56 Киев отрича да е 
свързан с убийството на Захарченко, а Фран ция и Германия не направиха нищо, за 
да го осъдят – поведение, което най-малкото озадачава, като се има предвид, че те 
са ангажирани с Минския процес. Натрапват се три основни хипотези за поръчи-
телите на престъплението: първо – украинските служби или западните им менто-
ри; второ – вътрешни сили, засегнати от политиката, провеждана от Захарченко; 
трето – лично отмъщение или накърнени бизнес интереси. Каквото и да установи 
следствието, несъмнено случилото се е тест за ДНР и нейната устойчивост. Захар-
ченко бе фигура, която се ползваше с авторитет в Донецк. Показателно е, че на по-
гребението му присъстваха около 200 хиляди души57, включително губернаторът на 
Крим Сергей Аксьонов и депутатът от руската Държавна дума Наталия Поклонска. 
Няма как да не направи впечатление, че Захарченко е поредният лидер на Донбас, 
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който е жертва на терористичен акт. По-рано така загинаха полевите командири на 
ДНР Гиви и Моторола, както и уважаваните водачи на опълчението от ЛНР – Дре-
мов и Мозговой. Часове след гибелта на Захарченко разузнаването на ДНР съобщи, 
че „военни от НАТО подготвят Въоръжените сили на Украйна за настъпление”.58 
Много е вероятно офанзивата на силите на Киев да започне в най-неудобния за Ру-
сия момент, например едновременно с ескалация на напрежението в Сирия. 

Всичко това дава основание да се говори за закономерност, а именно, че так-
тиката на определени сили в украинската страна е бавно и методично да отстраня-
ват най-харизматичните лидери на опълчението, да продължават икономическата 
блокада и обстрела на гражданското население и така да правят живота на хората в 
ДНР и ЛНР непоносим. Русия полага усилия, но не успява да повлияе достатъчно, 
за да спрат престрелките и напрежението по фронтовата линия. Това влияе нега-
тивно на духа на населението в Донбас, а и крие рискове за репутацията на властта 
в Руската федерация, особено след непопулярната пенсионна реформа.

Смъртта на Захарченко е нов удар по т.нар. Мински споразумения, които 
постоянно се споменават в декларациите на руските и европейските политици, 
но напълно се игнорират от Киев – той не прави нищо, за да изпълни ангажи-
ментите си. Сега Украйна има и формален повод да обяви, че се оттегля от тях, 
тъй като Захарченко и бившият лидер на ЛНР Плотницки са ги подписали, без 
да се посочва длъжността, която заемат. Така украинската страна може да откаже 
да преговаря с временно изпълняващия длъжността президент на ДНР Денис 
Пушилин, който ще заема този пост поне до ноември, когато е предвидено да се 
проведат избори за местна власт.

Външнополитическият курс на Украйна е предвидим и съществуват достатъч-
но основания да се смята, че той се определя от Вашингтон, както и от радикалните 
националистически организации. Властта целенасочено работи за дерусификация, 
за украинизация, за прекъсване или свеждане до минимум на културните, иконо-
мическите и политическите връзки с Руската федерация, продължава да усилва 
военния си потен циал с подкрепата на САЩ, Великобритания и други членки на 
НАТО, които ѝ оказват щедра помощ за въоръжаване. Техни военни специалисти 
съдействат за повишаване на боеспособността на украинската армия. 

Киев обяви, че възнамерява да прекъсне железопътните връзки между двете 
страни59; да установи граница в Азовско море60, където постоянно има ин циденти 
и конфликти; да преразгледа цялата юридическа база на отношенията си с Москва. 
Той излезе от Договора за дружба и сътрудничество с Руската федерация.61 Про-
вежданият курс, особено прекратяването на транспортните връзки, ще засегне ин-
тересите на милиони хора, които работят в Русия или имат роднини там, и може да 
способства за увеличаване на недоволството от управлението на Порошенко и да 
помогне на опонентите му на предстоящите президентски и парламентарни избо-
ри през 2019 година. 

Случващото се в Украйна непосредствено засяга националната сигурност на 
Русия. Ако тенден цията се запази, в близките години, а вероятно и в продълже-
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ние на десетилетия тя ще има за съсед една изключително враждебна държава и 
непоклатим съюзник на САЩ. Президентът Путин продължава да опитва да съ-
живи споразуменията от Минск (чиято дългосрочна цел е федерализация на Ук-
райна), демонстрирайки готовност за известни отстъпки. Така на 19 юли аген ция 
Bloomberg пусна информация, че на срещата с Доналд Тръмп в Хелзинки руският 
лидер е предложил на американския президент да се проведе нов референдум в 
неконтролираните от Киев територии на Донбас, за да се регулира кризата в Ук-
райна.62 По-късно източник на „Интерфакс” уточни, че инициативата за провеж-
дане на референдума в Донбас се обсъжда, но не предполага „кримския сценарий” 
– присъединяване към Русия. Целта е да се даде шанс на жителите на Донбас по 
законен начин да се произнесат относно това да им бъде предоставена автономия 
и съответните политически права в състава на Украйна”63. Киев прие негативно 
инициативата и вижда в нея репетиция за разпада на Украйна.64 Аналогична е по-
зицията и на Вашингтон – „САЩ нямат намерение да подкрепят референдум в 
Източна Украйна, той няма да е легитимен, ако територията не се контролира от 
правителството”, поясниха от Съвета по национална сигурност към Белия дом.65

Неотстъпчивостта на Вашингтон и Киев не оставят много възможности пред 
Москва. Тя може да избира между два сценария. Първият е бавно и методично да 
работи за смяна на съществуващия политически елит в Украйна с елит, който би 
бил по-праграматичен и конструктивен в отношенията си с Русия. Вторият, кой-
то е значително по-радикален, а и изглежда далеч по-малко вероятен в обозримо 
бъдеще, е да се стреми към разпад на Украйна. Отделни руски експерти се връщат 
към пропусната възможност за това преди 4 години. „Ако през пролетта на 2014 г. 
Кремъл и персонално Владимир Путин бяха проявили политическа воля, то сега 
щяхме да имаме две Украйни. Една бандеровска, враждебна на Русия, и Украйна 2 – 
от Харков до Одеса. Ние щяхме да отрежем бандеровската Украйна от Черно море 
и сериозно бихме усложнили нейната геополитическа ситуация”, убеден е депута-
тът от Третата и Четвъртата руска държавна дума Виктор Алкснис.66 Подобно мне-
ние изрази и Сергей Глазев, който смята, че Кремъл се е отказал от този сценарий, 
опасявайки се, че Западът може да започне война.67 Изглежда, че удобният момент 
за разделяне на Украйна е пропуснат – сега ситуацията е значително по-неблаго-
приятна за Русия, отколкото през 2014 г. Ако РФ разглежда подобен вариант, това 
може да е само като дългосрочен проект – за няколко години или дори за десети-
летия напред. Сега икономическият елит на Украйна се стреми да съхрани нейната 
цялост – най-малкото защото само това ще му позволи да запази богатството си и 
водещата си роля в политическия живот на страната. Това не значи, че в по-далеч-
но бъдеще отново няма да възникне ситуация, която да я дестабилизира. За целта 
Русия би могла да способства за усилване на регионалните идентичности и да съ-
действа на всякакъв вид сепаратистки движения, независимо дали са в източната, 
западната или друга част на страната. Социалната нестабилност, демографският 
колапс, увеличаващата се бедност и незатихващият конфликт в Донбас са заплахи 
за целостта на Украйна, но засега не се забелязват целенасочени усилия на Кремъл 
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за провокиране на разпад. Вероятно там ще изчакат изборите през 2019 г., които 
биха могли да доведат до нов Майдан, ако на мястото на Порошенко бъде избран 
политик, който е нежелан за западните региони на страната, но по-приемлив за Ру-
сия. Някои аналитици смятат, че след убийството на Захарченко Кремъл може да се 
съгласи постът му да бъде зает от някой по-поносим за Киев ръководител, а после 
да „върне” ДНР и ЛНР на Украйна с уговорката, че те ще получат поне частична 
автономия, а случващото се бъде представено в Киев като победа. В замяна на от-
стъпката на Русия ЕС може  евентуално да отмени антируските санкции.68 Подоб-
ни сценарии циркулират в публичното пространство, но те крият огромни рискове 
за репутацията на Русия, която не може да вярва на Киев, Вашингтон или Брюксел, 
тъй като те едва ли биха отслабили натиска. Напротив – след Донбас най-вероятно 
ще съсредоточат усилията си върху Крим.

Може да се направи изводът, че политиката на Русия от 2014 г. до сега по-ско-
ро работи за съхраняването на Украйна в сегашните ѝ граници. Москва не полага 
достатъчно усилия, за да направи ДНР и ЛНР по-привлекателно място за живот 
от останалите, лоялни на Киев региони. Хората в Донбас живеят по-зле поради 
войната и засега няма тенден ция за бързо изпълнение на Минските договорености 
и за нормализация на обстановката. Русия отстъпва и на информационния фронт. 
Но дори да направи необходимите промени, ще ѝ трябва време, докато постигне 
реален резултат. Постепенно намаляват и икономическите ѝ лостове за влияние. 
Тя все още е инвеститор номер 1 в Украйна, делът на нейните инвестиции за пър-
вата половина на 2018 г. е 34,6% от общия обем (1.2 млрд. долара) и възлиза на 
436 млн. долара.69 Това до голяма степен се дължи и на факта, че ВТБ и Сбербанк 
все още не могат да се освободят напълно от „токсичните” си активи в Украйна. Те 
бяха принудени да продължат да наливат милиарди в украинската икономика, но 
тенден цията е към намаляване обема на дейността им. „Към лятото на практика 
ще прекратим дейността си в страната, ще ни останат един или два офиса в Киев”70, 
заяви на 16 февруари ръководителят на ВТБ Андрей Костин. Удар по руското фи-
нансово присъствие в Украйна бе и конфискацията на акциите на Проминвест-
банк, на принадлежащата на руските държавни корпорации Внешэкономбанк, на 
Сбербанк, собственост на руската Сбербанк, и на ВТБ Банк, която е на руската ВТБ. 
Това стана по решение на Апелационния съд в Киев в отговор на искане на компа-
нии, свързани с украинския олигарх Игор Коломойски.71 

Възможно е въздействие върху политиката на Кремъл през 2014 г. да са ока-
зали и страховете, че разпадът на Украйна би предизвикал хаос и дестабилизация. 
Части от нея ще попаднат под влияние на Полша, на Унгария, на Словакия, на Ру-
мъния, но за другата – източната, а вероятно и част от централната, ще трябва да се 
погрижи Русия, а това би могло да се отрази и на нейната стабилност в условията 
на сериозно международно напрежение и силен икономически натиск. Подобен 
сценарий обаче изглежда по-благоприятен за Русия от сегашната ситуация. Киев 
продължава да формира нова украинска идентичност, залагайки на все повече 
русофобия. На дневен ред е смяната на приветствия в армията с приветствията 
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на Организацията на украинските националисти, воювали на страната на Третия 
райх през Втората световна война: „Слава Украине!” – „Героям слава!”. Ако тези 
тенден ции се ускорят, не бива да се изключва възможността Русия рязко да проме-
ни политиката си към Украйна и да търси възможност за разпада ѝ, включително 
с употреба на сила. Случващото се в Украйна поставя въпроса – доколко Русия е 
способна да гарантира стабилността и сигурността по границите си и възможно 
ли е нещо подобно да се случи и в други невралгични направления като Кавказ и 
Централна Азия?

Путин не бърза с промените във вътрешната политика

Очакванията за мащабни вътрешнополитически промени в четвъртия ман-
дат на Владимир Путин засега не се оправдават, но за всички е ясно, че реформите 
са неизбежни. За това загатна и самият Путин в обръщението си към Федерал-
ното събрание на 1 март т.г. Трите основни проблема, на които акцентира той, са 
модернизацията на страната, гарантирането на нейната сигурност, отговорът на 
външнополитическите предизвикателства, преди всичко в отношенията със САЩ 
и ЕС, с Близкия изток, както и с държавите от „близката чужбина” – постсъветско-
то пространство. 

Русия не може да оцелее, ако не е в състояние да се защити в условията на 
враждебно обкръжение. Именно затова Путин представи редица нови оръжия на 
руската армия, подчертавайки, че „демонстрираното не е блъф.”72 Но не по-малко 
важен акцент на посланието му беше, че главната роля за бъдещето на страната ще 
играе успешното решаване на вътрешните предизвикателства и модернизацията. 
„Именно изоставането ни е най-голямата заплаха, това е нашият враг”73, подчерта 
Путин. Той формулира и основните направления, по които трябва да работи Русия, 
за да направи пробив в развитието си и да се нареди сред водещите в технологично 
отношение държави на планетата в епохата на драматични глобални трансформа-
ции. „В света днес се натрупва огромен технологичен потен циал, който позволява 
да се извърши истински пробив в повишаването на качеството на живота на хора-
та, в модернизацията на икономиката, на инфраструктурата и държавното упра-
вление. Колко ефективно ще съумеем да използваме колосалните възможности 
на технологичната революция, как ще отговорим на нейните предизвикателства, 
зависи само от нас”74, заяви руският лидер, пояснявайки, че „скоростта на техно-
логичните промени нараства стремително, върви рязко нагоре. Който използва 
тази технологична вълна, ще се изскубне далеч напред. А които не успеят да го 
направят, ще бъдат погълнати от нея”.75 Това означава, че в условията на санкции и 
сериозна икономическа изолация, осъществена от Запада, Русия трябва да напра-
ви съществен скок в науката и в разработването на нови технологии и да бъде в 
състояние сама да си произвежда всичко необходимо, а не да разчита на внос. Оче-
видно ограничаването на достъпа до технологиите е една от причините за въвеж-
даните от САЩ и ЕС санкции. На това обърна внимание Путин и на съвещанието 
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на Президиума на РАН и на Научния съвет на Курчатовския институт, на което 
подчерта, че „ролята на науката в националното развитие на Русия е определяща”.76 
За целта Русия създава големи научни центрове в Калининград, в Поволжието, Си-
бир и Далечния изток. Замисълът е те да усилят съществено позициите на Русия в 
света на науката и да станат притегателни центрове за най-добрите чуждестранни 
учени и млади изследователи.77 

За изминалите четири години след започването на санкционната война меж-
ду Запада и Русия Москва залага на заместването на вноса със собствено производ-
ство, от една страна, а от друга – на търсенето на нови пазари и на увеличаването на 
износа. Всичко това става във време, в което се забелязва глобална тенден ция към 
нов протекционизъм и меркантилизъм. Флагман на тази политика са САЩ, които 
въвеждат различни митнически тарифи и се стремят по всякакъв начин да увели-
чават износа си. Но докато Америка контролира световната финансова система и 
разполага с богат пазар, от който много страни са зависими, Русия няма такива 
възможности за въздействие. Опитите ѝ да увеличи износа си ще се сблъскват с 
митнически бариери и други враждебни актове. 

Въпросът за националната идеология продължава да бъде табу в Русия, но 
за патриотичната част от нейния елит вече е очевидно, че е необходимо коренно 
преосмисляне на националната стратегия и отказ от либералните парадигми, кои-
то се следват непоклатимо от началото на 90-те години насам. Шансът на Русия да 
направи дипломатически пробив и да изгради по-стабилна и широка коалиция на 
несъгласните с американската хегемония чувствително ще се увеличи, ако тя пред-
ложи нов икономически модел, алтернативен на западния. Либералите са много 
скромен дял от населението на Русия, но непропорционално високо представен 
във властта. Логично е те постепенно да отстъпят позициите си и мястото им да 
зае мат кадри с мислене, адекватно на реалностите в навечерието на третото де-
сетилетие на XXI век. Засега властта не демонстрира решителност да скъса с до-
сегашния икономически модел и да поеме по нов път. Вдигането на пенсионната 
възраст е продължаване на неолибералния курс, реформата не се одобрява от 80% 
от населението.78 В обръщение към нацията президентът Путин обясни защо спо-
ред него пенсионна реформа е необходима и същевременно се постара да смекчи 
ефекта от промените и да защити най-уязвимите групи.79 Но с това той засили раз-
очарованието у хората, които му гласуваха огромно доверие на изборите. Путин 
видимо се стреми да угоди на бизнеса, а не на трудещите се, това е ход, който крие 
рискове и може да предизвика сериозно напрежение. Знаково е, че на проведените 
на 9 септември избори за местна власт в отделни региони „Единна Русия” загуби 
позиции. За пръв път след 2012 г., когато бяха върнати изборите за губернатори, 
едновременно в четири региона кандидати на управляващата партия не успяха да 
спечелят на първия тур.80

Вероятно позициите на национално отговорната част от елита все още не са 
достатъчно силни, за да контролират напълно крупния бизнес. Засега те само мо-
гат да направят така, че той да се съобразява с интересите на страната и да работи 
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за нея – пример е изпълнението на проекта за построяване на Кримския мост. С 
разширяването на западните санкции и увеличаването на последствията за населе-
нието най-вероятно то все по-остро ще поставя въпроса за социалната справедли-
вост. Това е проблем, който не може да се игнорира, ако руското ръководство иска 
да сплоти народа в борбата за отстояване на националната независимост.

Промяната най-вероятно ще се осъществи плавно, като все повече ще се засил-
ва ролята на армията, на службите и на близките до властта крупни предприемачи, 
които са принудени да търсят баланс между личните си и националните интереси. 
Продължава да буди недоумение защо Путин не реагира на предупрежденията кол-
ко опасен е настоящият икономически курс. Не бива да се изключва възможността 
при ескалация на санкциите на Запада той внезапно да се освободи от неолиберали-
те в икономиката и да заложи на екип, подбран от неговия съветник Сергей Глазев.

Освен в икономиката Русия продължава да търси своя път и в областта на иде-
ите. В патриотичните кръгове могат да се откроят две направления – едното черпи 
вдъхновение от съветското минало, от индустриализацията през 30-те години на 
XX век, от победата във Великата отечествена война и от технологичния пробив, до-
вел до покоряването на Космоса. Другото идеализира руската монархия, уповава се 
на консервативните ценности и издига в култ император Николай II, представяйки 
го като мъченик и човек, жертвал се в името на Отечеството. Макар почитателите 
на съветския проект да са повече, монархистите също имат сериозно влияние. 

Най-вероятно президентът и екипът му ще търсят помирителен трети път, 
който да съчетава най-доброто от съветския и от имперския период на Русия, като 
се отчитат реалностите на съвременната епоха. Формулирането на адекватна иде-
ология ще позволи на Русия към твърдата си сила да добави и „мека”, която да пе-
чели симпатизанти както в „близката чужбина”, така и в други точки на земното 
кълбо. Но за да стори това, тя трябва ясно и категорично да се раздели с либерал-
ното си минало, да направи критична оценка на процесите, започнали с началото 
на перестройката на Горбачов, на курса към интеграция със Запада, който се оказа 
фундаментално погрешен, и смело да тръгне по нов път.

В предстоящия мандат приоритет пред Путин е и налагането на кадри, които 
в следващите шест години да заменят компрометиралите се либерали и да поведат 
Русия към преодоляване на предизвикателствата на съвременната епоха. Може да 
се предположи, че за да осигури последователност в политиката, Путин няма да 
бърза да се оттегля напълно, а ще създаде нова длъжност, свързана със силовите 
блокове, която ще заема в първите години след изтичане на мандата си. Тази пози-
ция би му позволила да реагира, ако се окаже, че приемникът му не е на очакваната 
висота. Със сигурност президентът и екипът му ще направят всичко възможно, 
за да гарантират приемствеността във властта, а Русия да продължи пътя си към 
модернизация, към възстановяване на своята субектност и към превръщането си 
в един от центровете на сила в бъдещия свят. 
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Русия се нуждае от ново мислене и нов път за развитие

Непоклатимото американско убеждение, че САЩ трябва да са глобален ли-
дер, се изправя срещу категоричния отказ на Русия да се подчини на чужда сила 
и срещу желанието ѝ да бъде третирана като равностоен партньор. Именно това 
фундаментално противоречие е в основата на руско-американския конфликт. Не 
е задължително той да стигне до военно противопоставяне, но противоречието 
едва ли ще бъде разрешено без значителни сътресения, а последствията от тях 
могат да бъдат много сериозни. Поредиците от американски санкции срещу Ру-
сия са равнозначни на ултиматум, който цели тя да сведе до минимум иконо-
мическите си отношения с другите държави или да капитулира, отказвайки се 
от самостоятелна външна политика и подчинявайки се напълно на исканията 
на Вашингтон. Това би било равнозначно на национална катастрофа за Руската 
федерация, а последствията ще бъдат по-тежки и от кризата през 90-те години на 
XX век след разпада на СССР. 

Шанс за Москва е, че ескалацията на конфронтацията с Вашингтон се засил-
ва в момент, в който Доналд Тръмп опитва да осъществи някои фундаментални 
промени в политиката на Америка. Тя е все по-агресивна. Нейни мишени са още 
Иран, Сирия, Турция, Венецуела, Китай, а понякога дори и ЕС. Това дава допъл-
нителни възможности за Русия, но не отменя необходимостта да направи сериоз-
ни реформи и да открие свой собствен път за развитие. Критичната ситуация, в 
която се намира, е резултат от действията на прозападния елит. Въпреки вълната 
от санкции, той все още не прави достатъчно, за да смени генерално парадигмата 
за развитие на страната си, оставайки в плен на неолибералните мантри. Русия се 
нуждае от нови идеи, пътят към спасението ѝ минава през задължителна промяна 
на мисленето, през признанието, че курсът през изминалите 30 години е бил по-
грешен, и през ясното осъзнаване, че е невъзможно тя да бъде част от западната 
цивилизация. Необходими са нови лица, с различно мислене както в политическия 
и икономическия, така и в интелектуалния и културния елит на страната. 

Въпреки големите очаквания за сериозни преобразувания след президент-
ските избори, в обозримо бъдеще изглежда, че ръководството на РФ ще продължи 
досегашния курс и ще търси „мек”, „плавен” начин за преход от неолибералния 
към друг модел за развитие, който ще ѝ позволи по-ефективно да използва своя 
потен циал. Но не бива да се изключват и сценарии с резки промени, защото заба-
вянето може да постави под въпрос самото оцеляване на Русия, която е пред диле-
мата – или да се развива като икономическа автархия и да върви към интеграция 
на евразийското пространство, или да капитулира и да се откаже от своята субект-
ност. Нейната военна мощ, природните ѝ ресурси и уникалното ѝ географско раз-
положение ѝ дават шанс да се превърне в незаобиколим фактор в международната 
политика, ако се справи с вътрешните си проблеми и успешно продължи външно-
политическия си курс към изграждане на многополюсен свят.

18.ІХ.2018
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НОВОТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО 
ПРАВИТЕЛСТВО В ИСПАНИЯ

Долната палата на испанския парламент свали от 
власт премиера Мариано Рахой. Гласуването се със-

тоя на 1 юни 2018 година.
Така Рахой стана първият министър-председател в 

историята на Испания, свален с вот на недоверие. Власт-
та премина към социалистите, до този момент в опози-
ция, но предстои да се види доколко е оправдано да се 
очакват от тях радикални промени във вътрешната и 
във външната политика.

„За” оставката на Рахой гласуваха 180 от 350 депу-
тати, т.е. малко повече от необходимия минимум от 176 
гласа. „Против” гласуваха 169 депутати, един се въздър-
жа. Каталунските и баските сепаратисти си отмъстиха 
за жестокото преследване от страна на Рахой по време 
на миналогодишното движение за независимост в Ка-
талуния, като гласуваха заедно със социалистите и ле-
вите от партията „Подемос”.

„Против” гласува цялата фракция от 137 депута-
ти на консервативната Народна партия, която се огла-
вява от Рахой, и фракцията от 32 депутати на либерал-
ната (център-дясна, в зависимост от определенията) 
партия „Сиудаданос”. Левицата и партиите, предста-
вители на регионите, гласуваха „за”. Мариано Рахой 
оглавяваше правителството на Испания от декември 
2011 г. След изборите през юли 2016 г. той ръководеше 
неустойчиво правителство на малцинството. Тази ко-
алиция се формира след натиск от страна на ЕС с цел 
партията „Подемос”, която е противник на твърдите 
икономически мерки, да не се допусне да поеме власт-
та, както и с цел да се попречи на проекта за независи-
мост на Каталуния.

иван динков-младши

Иван Динков-младши – магис
тър по политология. Експерт по
литолог в Центъра за страте
гически изследвания „Александър 
Лилов".
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Вотът на недоверие беше иницииран от опозиционната Испанска социалис-
тическа работническа партия (ИСРП). В самото искане за този вот тя посочи, че 
мястото на Рахой трябва да бъде заето от лидера на партията Педро Санчес. Спо-
ред Конституцията на Испания, ако парламентът гласува вот на недоверие, прави-
телството незабавно подава оставка. След това кралят предлага кандидатурата на 
новия премиер, ако неговото име не е било посочено в първоначалното искане за 
вот на недоверие. Още на 1 юни следобед крал Фелипе VІ утвърди Педро Санчес за 
министър-председател.

Кой е Педро Санчес?

Санчес е първият атеист на поста премиер на Испания. Полагайки клетва за 
вярност към краля, той помоли от церемонията да бъдат махнати традиционните 
Библия и кръст, с което предизвика вълна от критики от страна на вярващите. Че-
тиридесет и шест годишният лидер на социалистите беше неизвестен като политик 
до победата си на вътрешнопартийните избори през 2014 г. Фотогеничният иконо-
мист и бивш баскетболист спечели гласовете на съпартийците си с обещанието да 
обедини преживяващата сериозни вътрешни разногласия партия и да я върне на 
власт. През 2015 г. и 2016 г. обаче социалистите претърпяха две изборни поражения 
и Санчес беше принуден да подаде оставка, след като отказа да подкрепи Рахой след 
изборите. Но няколко месеца по-късно той отново спечели вътрешнопартийните 
избори. С това обновителният процес вътре в партията завърши, като много от ста-
рите лица, свързани с корупционни скандали и със спукването на имотния балон, 
отстъпиха местата си на едно ново поколение.

Педро Санчес Перес-Кастехон е роден през 1972 г. Има бакалавърска степен 
по икономика от Мадридския университет, след което продължава обучението си 
в IESE Business School и в Брюкселския свободен университет. През 2012 г. получава 
степен доктор в университета „Камило Хосе Села”. Работил е като политически кон-
султант в Европейския парламент в офиса на върховния представител на ООН за 
Босна и Херцеговина. От 2004 до 2008 г. е общински съветник в Мадрид. През 2008 г. 
става преподавател по икономика в университета „Камило Хосе Села”. По-късно е 
избран за депутат в долната палата на испанския парламент. Понастоящем не е на-
роден представител. Женен, има две дъщери.

След като е избран за председател на социалистите през 2017 г., Педро Санчес 
излиза с платформа, основана върху политическото обновление. Нейна основа са 
конституционни реформи, насочени към федерализъм на Испания с цел да не се 
допусне независимост на Каталуния, към нова фискална политика, която да разпре-
дели богатството между всички граждани на страната, към изграждане на нов съюз 
с профсъюзите, за да се заздрави икономическото възстановяване, и към връщане 
на доверието на традиционните гласоподаватели на левицата, които тя загуби по 
време на втория мандат на Хосе Луис Сапатеро, принуден да предприеме непопу-
лярни мерки в разгара на кризата, започнала през 2008 година. 
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Освен това Педро Санчес се противопостави на бившия генерален секретар на ис-
панските социалисти и бивш премиер Фелипе Гонсалес, отхвърляйки модела на т.нар. 
голяма коалиция по германски образец, и отказа съвместно управление с десницата.

Причините

Искането за оставка на кабинета на Рахой постъпи в парламента на 25 май – 
ден след решението на съда по т.нар. дело „Гюртел”. Това дело е свързано с мащабна 
схема в сянка за подкупи и незаконно финансиране на политици от управляващата 
Народна партия, както и за избягване на данъци. Правителството беше принудено 
да подаде оставка, въпреки че към тази история не е причастен нито един негов 
член. Освен това за последните 10 години партийното ръководство напълно се об-
нови, а регионалните ръководители на партията отдавна напуснаха редовете ѝ, пуб-
лично признавайки, че не са забелязали пропуските на своите подчинени.

През 2011 г. изданието „Publico” отбеляза, че загубите за фиска от тази афера 
възлизат на 120 милиона евро и то по най-консервативни преценки.

Съдебният процес беше наречен по името на един от ключовите участници 
– Франсиско Кореа, който е изпълнявал ролята на посредник между бизнеса и пар-
тийното ръководство. Correa на испански означава „пояс”, на немски се превежда 
„Gürtel”. Следователите избраха немското име по конспиративни съображения. В 
съда делото беше предадено през есента на 2016 г., а на 24 май 2018 г. Националният 
съд на Испания осъди на различни срокове затвор 29 от 37-те обвиняеми. Самият 
Кореа получи 51 години.

Друг ключов участник Луис Барсенас – бивш ковчежник на Народната партия и 
близък съратник на Рахой, бе осъден на 33 години затвор и глоба от 44 милиона евро. С 
неговото име е свързан скандал в рамките на делото „Гюртел” – т.нар. бележки на Бар-
сенас, потвърждаващи съществуването на паралелно счетоводство в Народната пар-
тия, в които са описани незаконните вноски, дарения и подкупи. От тези постъпления 
се е формирала сенчеста партийна каса, от която са се плащали ежедневната партийна 
дейност и бонуси на партийното ръководство. Вестниците „El Pais” и „El Mundo” през 
2013 г. съобщиха, че разполагат с документи, съставени лично от Барсенас, според кои-
то самият Рахой през 2000-те години е получавал средно по около 25 000 евро годиш-
но. Започването на дело срещу Рахой днес е вече възможно. Дори бившият лидер на 
консерваторите и премиер Хосе Мария Аснар трудно ще избегне правосъдието, след 
като неговият заместник Родриго Рато вече е в затвора, а един от най-близките му съ-
ратници и бивш премиер на Валенсия Едуардо Саплана е арестуван.

Преди година кабинетът на Рахой вече мина през вот на недоверие – отново във 
връзка с делото „Гюртел”. Но тогава ръка подаде ултралявата партия „Подемос” и на 
14 юни 2017 г. за оставката на правителството гласуваха само 82 депутати. Депози-
райки искането за нов вот, лидерът на социалистите Педро Санчес го защити с жела-
нието си „да извади Испания от блатото на корупцията”. В отговор Рахой го обвини в 
преследване на тяснопартийни интереси и разклащане на страната по време на криза.
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Вътрешните проблеми

В хода на дискусиите в парламента преди гласуването на вота Санчес разкри-
тикува правителството както за корупционния скандал, така и за неговата анти-
кризисна политика на бюджетни икономии. Според думите на социалистическия 
лидер десницата е загубила моралното право да управлява страната. Освен това 
тя „провежда политика само в интерес на капитала”, което е довело до „спадане на 
жизненото равнище на населението”.

Санчес обеща ефективно да се бори с корупцията, „да обнови испанската по-
литическа система”, която по думите му е загубила своята привлекателност в очите 
на народа за времето на управление на Народната партия. Той потвърди, че ще уп-
равлява „в интерес на мнозинството испан ци”, включително като увеличи разхо-
дите за здравеопазване и за образование. Санчес обеща още да изгради диалог с 
каталунските сепаратисти и да намери „политически решения за съществуващите 
проблеми”. Той призова лидера на „Подемос” Пабло Иглесиас да обединят усилия та 
си, за да започнат „нова ера на управление на ляво-прогресивните сили в Испания”. 
В същия дух прозвучаха и думите на Санчес на първата му пресконферен ция като 
премиер: „Новото испанско правителство е твърдо убедено, че проектът за европей-
ската интеграция трябва да доведе преди всичко до установяване на едно простран-
ство на прогрес и на споделено благосъстояние”. Той директно призова за „намаля-
ване на неравенствата, от които пострадаха испанските и европейските граждани”.

От друга страна, тъй като партията му разполага само с 85 депутати, Санчес 
планира да управлява заедно с тези, които го подкрепиха във вота на недове-
рие. Това предизвиква много наблюдатели да се усъмнят в дееспособността на 
новото правителство, а бъдещата му политика направо беше наречена „чудо-
вището Франкенщайн” поради това, че тя ще се разкъсва между интересите на 
различни политически сили, някои от които дори не признават Конституцията 
на Испания. „Подемос” например настоява за рязко увеличаване на бюджетните 
разходи въпреки предписанията на ЕС (например да се увеличи два пъти работ-
ната заплата), за преразглеждане на самите отношения на Испания с ЕС, а също 
така и за отваряне на испанските граници за имигрантите от Африка. Друг риск 
е „дългът”, който социалистите ще трябва да върнат на каталунските сепаратисти 
– те вече обявиха, че ще поискат от новата власт да признае независимостта на 
провин цията и да освободи от затвора каталунските политици, вкарани там по 
обвинение за участие в метеж през есента на 2017 г. Всичко това противоречи 
на Конституцията, заплашва териториалната цялост на Испания и носи непред-
сказуеми последствия.

Кризата, спомената от бившия вече премиер Рахой, е свързана с продължава-
щите процеси в Каталуния. През есента неговото правителство отказа да признае 
референдума за независимост и със съгласието на Сената разпусна регионалните 
органи на властта. След декемврийските избори за каталунски парламент почти 
половин година депутатите не успяха да изберат нов премиер, тъй като повечето 
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от сепаратистките лидери бяха арестувани или се намираха в изгнание. Едва на 14 
май юристът и обществен деятел Ким Тора стана премиер на Каталуния. Той обаче 
отказа да се закълне във вярност на испанския крал и заяви намеренията си да про-
дължи създаването на независима държава.

Водещото каталунско издание „La Vanguardia” пише, че социалистите са съ-
гласни да водят широк диалог с Каталуния, но и те не са склонни да допуснат от-
делянето на региона от Испания. „Предишното правителство използва Каталуния 
и Страната на баските, без да чува техните искания. Нашият кабинет иска да запази 
Каталуния в Испания, но е готов да чуе каталун ците” – това заяви Санчес след ус-
пешния вот на недоверие. Той обеща да обсъди ситуацията в провин цията във фор-
мат „правителство с правителство”, което е радикална промяна след отказа на Рахой 
дори от диалог с бившия каталунски лидер Карлес Пучдемон, който се намира в Гер-
мания, след като беше арестуван от немските власти по искане на Рахой. Санчес от 
своя страна е настроен положително към провеждане на конституционна реформа 
и към разширяване на правата на регионите.

Социалистите отдавна застъпват идеята за превръщането на Испания в пъл-
ноценна федерация, но дълбоката конституционна реформа ще изисква одобрение 
от всички или най-малкото от повечето политически сили. Затова е невъзможно тя 
да се проведе самостоятелно. Всичко това поставя въпроса за предсрочните парла-
ментарни избори.

Санчес вече се отказа да прави коалиция с „Подемос”, смятайки да формира 
еднопартийно правителство. 

Новото социалистическо правителство

На 7 юни испанският парламент одобри новото социалистическо пра-
вителство. То се състои от 11 жени и само 6 мъже и е първият испански кабинет 
след смъртта на Франко, в който нежният пол има мнозинство. Правителството 
ще бъде „безпогрешно посветено на равенството” и ще се стреми да отрази ско-
рошните про мени в испанското общество, каза новият премиер Педро Санчес, 
имайки предвид феминистката стачка на 8 март 2018 г., събрала над 5 милиона 
испан ци по улиците. Тази стачка е маркирала границата между – отново според 
думите на Санчес – „преди и занапред” по отношение на равенството между по-
ловете. Например Кармен Калво, бивш културен министър, ще бъде заместник 
министър-председател с ресор ми нистър на равенството, икономически минис-
тър ще бъде Надя Калвиньо, която до сега изпълняваше длъжността генерален 
директор по бюджета в Европейската ко мисия, а бившият прокурор по терорис-
тични дела и дела, свързани с човешките пра ва, Долорес Делгадо ще бъде новият 
правосъден министър. 

Новото испанско правителство „ще споделя виждането за прогресивно обще-
ство, което е модернизиращо се и проевропейско”, според думите на Санчес.

Първите му стъпки не оставиха съмнение в поетите ангажименти.
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Едно от първите действия на новото правителство беше да деблокира каталун-
ските финанси, поставени под разпореждане на централното правителство по вре-
мето на Рахой, и да ги върне в ръцете на местното правителство в Барселона.

В средата на юни Педро Санчес реши да премести осъдените каталунски сепа-
ратисти в затвори, намиращи се в самата автономна област, за да улесни достъпа на 
близките им до тях. 

На 10 юли в премиерската резиден ция „Монклоа” в Мадрид Педро Санчес се 
срещна с министър-председателя на Каталуния Ким Тора. Това беше първата офи-
циална среща след 7 години на прекъснат диалог. 

На 18 юли Испания отмени международната заповед за арест и искането си за 
екстрадиция на бившия каталунски премиер Карлес Пучдемон.

Тези четири акта недвусмислено бяха приети като протегната ръка за мирно, 
цивилизовано и диалогично решение на каталунския въпрос.

В началото на юни Испания отвори пристанището си Валенсия за неправител-
ствения кораб „Аквариус”, превозващ на борда си 629 имигранти от Африка, много 
от които в окаяно състояние. Това се случи след отказите на Малта и на Италия да 
приемат кораба в продължение на дни и последвалата нова европейска криза по 
отношение на имигрантите.

В същия дух на европейска солидарност Испания сключи споразумение без 
финансови компенсации с Германия за връщане на имигранти – нещо, което Ита-
лия отказва да направи, въпреки че от всички европейски държави Испания прие ма 
най-много имигранти.

Испанската социалистическа работническа партия

Тя е основана през 1879 г. и е най-старата действаща политическа сила в Ис-
пания. В началото нейна основна цел е защитата на интересите на работническата 
класа, възникнала по време на индустриалната революция. Партията се намира в 
силна връзка с Всеобщия профсъюз на работниците в Испания –десетилетия на-
ред за членство в ИСРП се изискваше и членство в профсъюза. През 1979 г. обаче 
в духа на настъпилите в европейските комунистически и социалистически партии 
промени партията изоставя своите марксистки постулати и прие ма социалдемо-
кратическа програма. Това не става безболезнено и коства два партийни конгреса, 
както и обособяване на влиятелни леви вътрешнопартийни фракции. Сега Испан-
ската социалистическа работническа партия се самоидентифицира като „социал-
демократическа, център-лява и прогресивна”. По болезнения за Испания въпрос за 
териториалното устройство и формата на държавно управление партията защитава 
асиметричния федерализъм, т.е. разширяване на автономията на испанските регио-
ни, но не и тяхната пълна независимост от испанската корона.

След двата последователни мандата на социалистите (2004–2011 г.) партията, 
водена от Хосе Луис Сапатеро, обяви курс наляво на конгреса си през 2013 г. Въ-
преки това тя претърпя тежко поражение на европейските избори през 2014 г., а на 
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парламентарните избори през 2015 г. получи най-слабия си резултат от възстановя-
ването на демокрацията в Испания. На извънредните парламентарни избори през 
следващата 2016 г. партията увеличи подкрепата си с незначителните 0,6%, но загуби 
6 депутати, поставяйки нов тъжен рекорд. 

Към днешна дата обаче Испанската социалистическа работническа партия би 
спечелила едни предсрочни парламентарни избори. Според проучване, про ведено 
между 1 и 10 юли и обнародвано на 3 август, партията би получила 29,9% от гласовете. 
Основният ѝ съперник Народната партия е слязла на второ място с подкрепа от 20,4%. 
Същият резултат има и дясноцентристката партия „Сиудаданос”. Лявата партия 
„Подемос” губи подкрепа и получава 15,6%. За сравнение, през май резултатите бяха 
следните: Народна партия – 24%, „Сиудаданос” – 22,4%, ИСРП – 22%, „Подемос” – 
19,6%. Най-вероятно това се дъл жи на опитите за провеждане на категорично лява 
политика от страна на новото социалистическо правителство, което, освен посочените, 
обяви мерки за индексиране на пенсиите, съобразно с нарастването на инфлацията, 
и на дело отвори травматичния за Испания въпрос за миналото. Още преди да стане 
премиер, Педро Санчес каза във Валенсия, символично за републикан ците място, че 
„ако пренебрегваме неудобното си минало, няма как да построим удобно бъдеще”. А 
няколко дни след като стана министър-председател, каза: „Въпросът не е дали, а кога”, 
имайки предвид ексхумацията и преместването на тленните останки на испанския 
диктатор Франсиско Франко, погребани в печално известния мемориален комплекс 
„Долината на падналите”, който е построен с каторжния труд на хиляди републикан-
ци. „Испания не може да си позволи символи, които разделят испан ците. Нещо, което 
е немислимо в страни като Германия и Италия, които също са преживели фашистки 
диктатури, не трябва да е възможно и в Испания”, продължи той. По-късно говорителят 
на Испанската социалистическа работническа партия поясни, че мемориалният 
комплекс ще бъде трансформиран в „място за помирение, място на памет за всички 
испан ци и няма да остане възхвала на диктатурата”. Тези думи и действия се базират 
на приетия още през 2007 г. от социалистическото правителство на Хосе Луис Сапатеро 
закон за премахване на всички символи на франкизма от публични места. „Долината на 
падналите” – най-големият и символен обект на франкизма – обаче остана непокътната. 

Въпросът за тленните останки на Франко е свързан и с по-големия проб лем 
за отварянето на масовите гробове, останали от времето на Гражданската война, и 
за идентифицирането на тлените останки на загиналите. Във връзка с това новото 
социалистическо правителство създаде Управление за историческа памет, чийто ръ-
ководител недвусмислено посочи: „Ексхумацията на Франко ще започне да лекува 
раните на тази страна. Но задачата ще бъде завършена само когато бъде отворен и 
последният масов гроб.” Друго намерение на новото правителство е повторното отва-
ряне на закритото от десницата Бюро за подпомагане на близките на загиналите и за 
създаване на нова система при изплащането на компенсации. На последно място, но-
вото социалистическо правителство иска да промени Закона за историческата памет 
от 2007 г., като регламентира в него и въпросите за претен циите на оцелелите от вой-
ната и на наследниците на жертвите. За да се добие представа за мащаба на проблема, 



66 бр. 7/8 – год. XXІ

Международна политика

могат да се посочат следните числа: 114 000 души са жертвите на Гражданската война 
и последвалата я диктатура, които трябва да бъдат ексхумирани и идентифицирани, 
тленните останки на 34 000 души лежат само в криптата на „Долината на падналите”.

Днешната идеологическа рамка на Испанската социалистическа работническа 
партия кристализира в т.нар. Десет предложения под наслов „Сега! Това е твоята стра-
на!”. Първото от тях се отнася до увеличаване на пенсиите и има за цел да отмени 
наложената от десницата система, като се въведат два нови данъка, основани на со-
лидарността – един върху финансовите трансакции и друг върху банките. Второто 
засяга образованието, поставяйки акцент върху защитата на публичното образова-
ние, премахването на трудовата несигурност за преподавателите и борбата с ранното 
отпадане от училище. Третото обхваща науката и реиндустриализацията на Испа-
ния, като цели делът на промишлеността да достигне 20% от БВП след 10 години, а 
икономиката като цяло да премине на екологични релси. Четвъртото директно по-
сочва наболелия за Испания проблем с водата, като предлага той да бъде изведен като 
държавен приоритет, който да се решава на основата на това, че водата е публично 
благо. Петото извежда законовото фиксиране на минимален екзистен ц-минимум, 
основан на човешкото достойнство и на факта, че 30% от испанските деца живеят 
в риск от социално изключване. Шестото третира работната заплата и цели тя да 
достигне 1000 евро месечно до 2020 г., както и усъвършенстването на механизмите за 
колективното ѝ договаряне така, че тя да нараства с 3% годишно до 2021 г. Седмото 
се отнася до младежта като най-тежко пострадала от световната икономическа криза 
и до провеждането на нова политика за нейната заетост. Осмото визира равенството 
на половете и директно поема ангажимента за пренасочване на 200 милиона евро за 
ликвидиране на домашното насилие, за премахване на разликата в заплащането на 
половете и уеднаквяване на възрастта за пенсионирането им. Деветото цели рефор-
миране на системата за финансиране на испанските региони, включвайки в нея ин-
дикатори като равнище на безработица, гъстота и средна възраст на населението, де-
популация на дадени територии. Десетото предлага конституционна реформа, която 
да отрази настъпилите от 1978 г. (когато е приета сегашната испанска конституция) 
социално-икономически промени, както и да промени избирателната система.

Икономиката

Смяната на едно правителство на малцинството с друго също връзва ръцете 
на Санчес не само във вътрешната политика, но и в икономиката. Рахой успя да на-
мали безработицата почти два пъти (до 16,7% през първото тримесечие на 2018 г.), 
но не успя да проведе структурните реформи, които са необходими, но непопуляр-
ни. Със същата задача ще се сблъска и Санчес. След вота на недоверие Рахой заяви: 
„За мен беше чест да бъда премиер на Испания и да я оставя по-добра, отколкото я 
приех. Надявам се, че моят приемник ще може да каже същото на свой ред.”

И американската банка Goldman Sachs достигна до такива изводи в анализа си, 
според който от новия кабинет не следва да се очакват радикални реформи, но с 
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наближаването на предсрочните избори може да се прогнозира по-активна финан-
сова политика. Важен фактор за спокойствието на инвеститорите преди избори е 
да няма сериозни политически сили, стремящи се към излизане от ЕС. „Като цяло 
е малко вероятно смяната на правителството да потопи икономиката на Испания 
в хаос. Затова ние прогнозираме продължаване на уверения икономически растеж 
през 2018 г. и 2019 г.”, пишат експертите на Goldman Sachs. Досега този растеж съста-
вляваше 3,1%, а очакваният за 2018 г. е 2,9%. Независимо от тези стойности обаче 
дефицитът на държавата е над заложените от маастрихтските критерии 3% от БВП, 
а публичният дълг съставлява 98,3% от брутния вътрешен продукт.

Всичко това поставя политическото бъдеще на Испания в нестабилно състо я ние 
и то във време, когато популистите в Италия са преизпълнени с решителност или да 
скъсат отношенията си с ЕС, или да заставят Брюксел да прие ме някои от идеите им. 

Матео Салвини се готви да депортира хиляди бежан ци. Италианските поли-
тици призовават Германия да напусне Еврозоната, заставайки срещу германската 
власт над останалата Европа. В този момент испанските социалисти се опитват да 
съставят слабо правителство на малцинството, което изключва „Подемос”, но се 
възползва от подкрепата на тази партия, за да свали Рахой от власт.

Педро Санчес прави всичко това, имайки подкрепата само на 20% от испан-
ските избиратели, с цел да не допусне протеста на Брюксел при едно евентуално 
участие на „Подемос” в правителство, което ще настоява за отмяна на политиката 
на жестоки икономии, изисквани от ЕС, ЕЦБ и МВФ.

Очевидно Санчес е готов да плати и за подкрепата на сепаратистите. Брюксел не 
може да го притиска твърде силно, защото той просто може да позволи на каталун-
ците да придвижват своята независимост още тази есен, като в същото време под-
хвърля трохи на вътрешните си противници, отслабвайки политиката на икономии.

В момента ЕС няма лостове за борба с популистите в Южна Европа. Дори 
експертите на големите банки най-накрая признаха, че в сравнение с Гърция през 
2015 г. този път всичко наистина е различно.

Италия има малко шансове да подобри положението си, ако остане в Еврозо-
ната. Фактически всичките ѝ стимули, благодарение на силния профицит по теку-
щата сметка и изпълнението на задълженията ѝ по TARGET 2, се заключават в това 
да напусне Еврозоната. Ето защо Паоло Савона казва, че ще е по-добре Германия да 
напусне Еврозоната, а не Италия. Това прекрасно подчертава основния проблем – 
че Германия изсмука целия континент за сметка на валутния арбитраж. Излизане-
то на Германия ще бъде аналогично на пускането в обращение на нова италианска 
лира, тъй като еврото ще загуби 20% от стойността си за една нощ и тази корекция 
ще доведе до „турбоувеличение” на цялата останала Европа.

Всичко това би помогнало на Испания, която не би могла да спечели от изли-
зането си от Еврозоната поради своята по-малко благоприятна позиция по отноше-
ние на преките чуждестранни инвестиции. От друга страна, испанската икономика 
премина през най-тежката фаза на кризата, а испанските фирми и домакинства за-
почнаха да формират спестявания. Нещо повече, компаниите пристъпиха към ин-
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вестиране в модерни технологии и в изкуствен интелект, докато испанските банки 
станаха водещи в световен мащаб по критериите на ефикасност и иновации.

Същността на проблема и за двете страни обаче се свежда до старата посло-
вица: когато дължите на банката хиляда долара, проблемът е ваш, когато ѝ дължите 
трилион долара, проблемът е на банката. И банката, за която става дума, е ЕЦБ, как-
то и за Бундесбанк.

Перспективите

Педро Санчес следва абсолютно вярна логика, опитвайки се да успокои ЕС, 
като не приема „Подемос” за свой коалиционен партньор. Но той също така ди-
ректно казва, че оплакванията на Каталуния най-накрая ще привлекат внимание 
– нещо, което преди ЕС просто игнорираше, отчитайки възможния крах на финан-
совата система на Испания. Ако Каталуния стане независима държава, Испания не 
би могла да изпълнява дълговите си задължения.

Големият въпрос е дали Санчес ще успее по пътя, който е избрал. Възможно е 
и да не успее. Съществува реалният риск правителството му да не просъществува 
дълго – дори с подкрепата на „Подемос”. Важното е, че Санчес се опитва да намери 
точния баланс. Във всеки случай това няма да се хареса на пазарите. И проблемът 
тук е големият дълг на Испания. Ако Санчес успее да формира правителство, той 
автоматично ще се сдобие със съюзник в лицето на новия кабинет в Италия. Заедно 
двете правителства ще могат наистина да въздействат на ЕС по начин, по който пре-
ди това беше невъзможно. Лидерите на „Подемос” ще бъдат убедени, че целта е да се 
сломи ЕС по отношение на финансите на Испания и че трябва да проявят търпение. 
Не е ясно как ще се задвижи всичко това, но тактически това е верен път. 

Новият каталунски премиер Ким Тора вече е планирал за 1 октомври нов рефе-
рендум за независимост. Така че часовникът отново започна да работи. Засега отгово-
рът на Санчес изглежда е назначаването на Жозеп Борел за министър на външните 
работи. Каталунец по рождение, но противник на независимостта на провин цията, 
Борел е бивш председател на Европейския парламент и министър на финансите и бла-
гоустройството по времето на Фелипе Гонсалес. Отделно назначаването на каталунския 
политик и университетски преподавател Меричел Батет за министър на регионалната 
политика също показва недвусмислено желанието на Санчес за решаване на проблема.

Но рисковете пред новото правителство съвсем не са малко. 
На първо място е крехката, фрагментарна и способна във всеки момент да се 

разпадне парламентарна подкрепа. Санчес управлява с правителство на малцин-
ството и, както самият той заяви, смята да свика предсрочни избори, но засега не 
е уточнил кога. Очевидно неговата цел е да постигне по-добри изходни позиции за 
своята партия на тези избори. В момента обаче според социологическите проучва-
ния водеща политическа сила е „Сиудаданос”, а социалистите и консерваторите си 
оспорват второто място. Поради спецификата на испанската избирателна система е 
трудно да се предскажат конкретни разпределения на депутатските места.
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На второ място е наследеният от десницата държавен бюджет, който прави 
трудно постижимо отслабването на рестриктивните икономически мерки. А самият 
Педро Санчес дори обяви още преди избирането си за премиер, че ще следва досе-
гашната икономическа политика на своя предшественик. Нещо повече, Народната 
партия вече заплаши да използва мнозинството си в горната камара на испанския 
парламент и да блокира всеки внесен от социалистите бюджет за следващата година. 

На трето място, желаната конституционна реформа, прокарваща пътя на фе-
дерализма и на евентуалното решение на каталунския въпрос, изисква подкрепата 
на десницата в лицето на Народната партия и „Сиудаданос” – нещо, което в момен-
та е немислимо.

На четвърто място е натискът на „Подемос” отляво. Тази партия беше създа-
дена през март 2014 г. в резултат на започналите още през 2011 г. масови протести в 
Испания срещу рестриктивните икономически мерки за обуздаване на световната 
икономическа криза. Неин лидер от самото начало е Пабло Иглесиас, професор по 
политически науки в университета „Комплутенсе” в Мадрид. „Подемос” е втората 
по големина на членската маса политическа партия в Испания след Народната пар-
тия. Още от самото си възникване тя е свързана с профсъюзите, с академичните 
среди и с левите партии, включително троцкистки. Сред нейните основни цели се 
открояват желанието ѝ Испания да напусне НАТО, пълната подкрепа за правото на 
самоопределение (на регионите), защитата на правото на аборт, както и настоява-
нето ѝ за пълно приложение на член 128 от Конституцията, който гласи: „Цялото 
богатство на страната във всичките му форми и без значение кому принадлежи се 
разпределя в интерес на всички граждани.” 

Мнозина определят „Подемос” не толкова като лява, колкото като популистка 
партия, тъй като тя иска да премахне рестриктивните икономически мерки, както и 
да отмени Лисабонския договор. 

На европейските избори през 2014 г. „Подемос” спечели 7,98%, но нейните 5 де-
путати се присъединиха не към ПЕС, а към Европейската обединена левица/Северна 
зелена левица. Още тогава Пабло Иглесиас заявява ясната цел на „Подемос”: „да про-
дължи напред, докато не изхвърли от властта както Народната партия, така и Испан-
ската социалистическа работническа партия”. На парламентарните избори през 2015 г. 
„Подемос” печели 20,65%, превръщайки се в трета политическа сила след Народната 
партия и социалистите. Според мнозина този резултат бележи края на двупартийната 
система в Испания. На предсрочните избори през 2016 г. „Подемос” повишава резул-
тата си до 21,2%. Този път тя участва в коалицията „Унидос Подемос” заедно с „Обе-
динената левица”, „Екво” (екологична политическа партия) и регионални леви партии.

Още през 2014 г. днешният испански премиер и тогавашен лидер на социали-
стите Педро Санчес заклейми „Подемос” като популистка партия. Тогава голяма 
част от електората на социалистите гласува за „Подемос”. Предстои да видим до-
колко Санчес е бил прав и как ще гласува левият електорат на предсрочните или на 
редовните парламентарни избори в Испания.
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140 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО  
НА АНА МАйМУНКОВА
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АНА И ВъЛЦИТЕ

МАЛКО ПРЕДИ ПОЛУНОЩ НА 16 АПРИЛ 1925 
ГОДИНА, няколко часа след атентата в църк-

вата „Света Неделя”, една полицейска „Черна Мария” 
спира пред къщата на улица „Кавала” № 11. Военни 
и цивилни агенти – специално подбрани за вълчата 
глутница на генерал Вълков, изскачат от камионетка-
та и нахлуват в стаята на Ана Маймункова. Отвеждат 
я по софийската Via dolorosa: Лъвов мост – училище 
„Фотинов” – Илиянски форт. Пътят ѝ продължава 
цял месец. Последният месец от живота ѝ.

Първата спирка е Дирекцията на полицията. В 
сградата на бившия Партиен дом, конфискуван по 
Закона за защита на държавата, за нея е отредена спе-
циална килия – „за отбраните”. „Високото отличие” 
означава инквизиции до смърт. Точно по рецептата 
на генерала: „Всички гарнизони и местни единици 
да влязат във връзка с властта за съгласуване сред-
ствата на борба срещу комунистите и земеделските 
дружби. Преди всичко да се ликвидират най-способ-
ните и най-смели носители на тези идеи – интелиген-
цията. В най-кратък срок да се съставят списъци на 
тези хора, за да може в даден момент да се унищожат 
всички техни водачи – виновни или невинни. Всеки 
заловен да се съди и екзекутира в 24 часа. Бунтов-
ниците да се екзекутират пред очите на техните съ-
участници. Който не се подчини на офицер, веднага 
да се разстрелва.” Разликата е само в срока. Унищо-
жават я методично в продължение на цял месец – от 
16 април до 16 май. И от време на време я показват на 
„съучастниците” – пребита, полугола, полужива – за 
назидание и страх.

димитър генчев

Димитър Генчев – доц., доктор 
по ис то рия. Работи в област та 
на ис торията, теорията и по
ли ти че  ска та прак тика на евро
пейска та социалдемокрация. Ав
тор е на сту дии, статии, пор тре
ти на дей  ци на българския социа
лизъм, на книгите „Профили от 
кафе не „Лан долт“ (към генезиса 
на бъл  гарския со ци а ли зъм)“ (1990) 
и „Пър  во  апо  с то ли на идеала“ 
(2006). Ди   рек тор е на Центъра за 
стра  тегически изследвания „Ал. 
Ли лов“. Член е на Съюза на българ
ските писатели.



72 бр. 7/8 – год. XXІ

История

* * *

Ана отдавна e готова за ада, който са ѝ подготвили фашистките главорези. 
Последното писмо до сестра ѝ (януари 1924 г.) недвусмислено свидетелства за 
това: „Историята иска своите жертви, за които нито бива да се плаче, нито да се 
жали. Никому нищо лошо не съм направила и сега не искам да се свия като баба. 
Какво друго имам от живота? Само скърби, труд и сиромашия. Затова и няма 
защо да се лакомя за живот.”  Разпитите са обречени. Следователите знаят много 
(за нея), но не научават нищо (от нея). В подземията на бившия партиен социа-
листически дом, след всяко излизане от безсъзнание, Ана прави едно и също: 
движи ръцете си, сякаш разплита кълбо. Разплита, оплита, преплита нишка по 
нишка, ден по ден кълбото на собствения си живот. И там намира сила – да не 
плаче, да не се жали, да не говори.

* * *

„Аз се пренесох години назад. Видях се в пансионерската си рокличка и в 
силния устрем тогавашен да стана обществен деятел, да се издигна до висотата на 
честен, смел борец против потисничеството на обезправената и поробена жена” 
– пише Ана за началото на революционния си път. Тогава тя (седемнадесетгодиш-
на ученичка) вече е организиран член на хасковската социалистическа дружинка, 
предвождана от Аврам Гачев. Всяка история обаче, както е известно, си има пре-
дистория. Идейното си съзряване Ана Маймункова дължи на други хора. Вела Бла-
гоева е първата ѝ учителка по социализъм в девическата гимназия в Стара Загора. 
Няма съмнение, че и Ана, подобно на толкова други млади възпитанички, изпитва 
магнетичното въздействие на своята учителка. Тя е покорена от изтънчената духо-
вност, бляскавия интелект и високата образованост, които щедро разпилява Вела 
Благоева в общуването с питомците си. Ана попива всяка дума и жест, понякога 
стигайки до комично подражание, и грижливо пази духовната матрица, която я 
формира като личност и която предопределя духовното ѝ развитие. Затова през 
целия си живот ще следва Вела по стъпките ѝ на учителка, журналистка, организа-
торка и ръководителка на женското социалистическо движение.

Вела Благоева, разбира се, не може да остане равнодушна към възторженото 
внимание, с което я следи малката ѝ поклонничка. Много скоро след запознанство-
то им тя я въвежда в семейния си кръг, за да я облъчи друго мощно влияние. За 
Ана Маймункова домът на Благоеви е нов, непознат, неподозиран свят. Тук всичко 
е толкова различно от атмосферата в бащиния ѝ дом – вечно къкрещият самовар, 
библиотеката, претъпкана с многоезични книги, вестници и списания, работните 
маси, отрупани с ръкописи. И най-вече онази невиждана хармония, която цари 
в семейството и се основава на идейна близост, сърдечност и съпричастност към 
великата мисия на българския социализъм. В този дом не се уважава келепирът, 
нито се робува на вещите, титлите или партийните постове. Тук имат достъп само 
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хора, които са презрели личното си благоденствие в името на обществената полза. 
Хора, които знаят какво искат, как да го постигнат и които са готови заради идеите 
си да пожертват живота си. Те съвсем скоро се представят „во плоти” пред очите 
на малката пансионерка – Георги Кирков, Никола Габровски, Гаврил Георгиев, Геор-
ги Бакалов, Константин Бозвелиев, Янко Сакъзов. Разговорите, споровете, шегите, 
песните хвърлят такъв вълшебен отблясък върху сиромашката трапеза на семей-
ство Благоеви, че я превръщат в духовно пиршество за избраници.

* * *

Контрастът с живота на собственото ѝ семейство е толкова силен, че Ана бързо 
осъзнава – тези хора са от два различни свята. Единият е на баща ѝ Кръстю Маймунков 
– тежък търговец, лихвар и чорбаджия, третия поред кмет на Хасково след 
Освобождението. В него цари патриархален ред, пресметливост и предприемчивост. 
В този свят умният човек е богатият човек. В него те посрещат според кесията: голяма 
кесия – голямо уважение. Бедните си заслужават участта – защото са мързеливи, 
сакати или развратени. Другият свят – на Вела и Димитър Благоеви, отдавна е 
изписал на знамето си: „Ние искаме премахването на всички условия, които делят 
народа на охолни и злощастни. Ний се борим за справедливостта. Ний се борим, 
за да се премахне разделението на класи и господството на една класа върху друга, 
на един пол върху други, на един народ върху други, на една раса срещу друга; ний 
сме против всякакъв вид угнетение и експлоатация; ний се борим за всестранното 
образование на двата пола и за премахването на всички условия, които създават и 
поддържат невежеството на народа.”

Два различни, два противоположни, два враждебни свята. Малката Ана прави 
своя голям избор без колебание: „Семейство Благоеви възлагаше на нея големи надеж-
ди, които Ана оправда.” (Спомен на сестра ѝ) Това естествено съвсем не означава, че тя 
е престанала да бъде близка с баща си. Напротив. Кръстю Маймунков има достатъчно 
качества да бъде обичан и уважаван. Децата му са запленени от неговата биография 
на виден деец на националната революция – един от най-близките сподвижници на 
Атанас Узунов, и с часове го слушат да разказва за приключенията и патилата си като 
народен поборник и диарбекирски заточеник. А и в началото бащата е снизходителен 
към социалистическите увлечения на четвъртата си поред дъщеря, дори когато тя си 
позволява да твърди, че той е герой на миналото, защото след националната иде ред 
на социалната революция. „Е, добре, де – пита баща ѝ, – кога ще ми национализирате 
имотите?” „Не бой се, татко – дръзко отговаря Ана, – това няма да стане скоро.”

* * *

През 1897 г. Ана Маймункова завършва с отличие Старозагорската гимна-
зия. Дипломата означава независимост, сигурност и свобода. Сега тя може да из-
бира между следване в някой от най-реномираните европейски университети и 



74 бр. 7/8 – год. XXІ

История

учителстване в основните училища на Княжеството. Всъщност дилема няма. При-
мерът на Вела Благоева предопределя избора и още през същата есен деветнадесе-
тгодишната Ана (тя е родена на 26 юни 1878 г.) става редовна учителка в Хасково. 
Пак по това време е приета в местната дружинка на Българската работническа со-
циалдемократическа партия. „В организацията членуваха народни учители, слабо 
платени чиновници, компактна маса средни и дребни занаятчии, дълбоко религи-
озни (православни и протестанти), които, след като се помолваха богу в черквата, 
отиваха на събрание.” (Спомен на Тодор Киряков) Сред тези хора Ана Маймункова 
среща Аврам Гачев, човека, който по собствените ѝ признания „на думи и дела бе 
олицетворение на революционна воля и себеотрицание”. Учителската ѝ одисея про-
дължава цели десет години. През 1900 г. я уволняват. В заповедта на министъра на 
просвещението е обяснено защо: „... заради явното ѝ въставание против обществе-
ния ред и държавата”. Три години по-късно Ана отново става детска учителка – в 
Бургас. Пътува сама до Хасково и оттогава постоянно носи в дамската си чантичка 
револвер. През всичките тези години продължава да учи чужди езици – френски, 
немски, английски и руски. Чете Маркс в оригинал, следи статиите на Роза Люксем-
бург и Клара Цеткин в немското „Ново време”, полемиките на Ленин и Плеханов в 
„Искра” и огнените речи на Жан Жорес в „Socialiste”. Опитва се да пише, но все още 
предпочита да се подготвя за времето на истинското си творчество.

През 1907 г. се сбъдва една отколешна мечта на Ана Маймункова. Най-пос ле 
Кръстю Маймунков е простил социалистическите увлечения на дъщеря си и е раз-
вързал кесията си, за да продължи тя учението си в странство. Ана не се колебае 
дълго и поема с трена за Брюксел. Записва се във факултета за социални и поли-
тически науки при Брюкселския свободен университет. Изборът ѝ, разбира се, не 
е случаен – Университетът се слави като едно от най-либералните висши учебни 
заведения в Европа. Точно тук Ана получава неограничен достъп до теоретичния 
извор на европейския социализъм – от изящните волнодумства на професорите 
си, в мнозинството си все леви интелектуалци, до богатата колекция на европей-
ския социалистически печат в университетската библиотека. Тя следи с вълнение 
политическите дебати в парламента, нестихващите дискусии в мензата, кафенетата 
и студентските клубове. И нещо непредставимо за нравите на Ориента – тя съвсем 
легално слуша лекции за Маркс, чете Маркс и я изпитват по Маркс. За много кратко 
време Брюксел оставя неизлечим европейски отпечатък върху цялата ѝ личност и 
тя продължава да се опива от свободата да мисли каквото иска и да казва каквото 
мисли. Защото такава е белгийската действителност от първото десетилетие на два-
десетия век: една искрена доброжелателност към марксизма и социалистическото 
движение на бюргерската маса, възпитана в духа на Просвещението и калвинизма.

* * *

Разбира се, студентският живот не е само учене и политика. В групата на 
младите социалисти Ана се запознава с Благой Захариев. Младежът е бивш сту-
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дент на Софийския университет, изключен през 1906 г. заради демонстратив-
ното освиркване на княза пред Народния театър. Висок, елегантен с черното си 
сако и карираните си панталони, момъкът се оказва и доста напорист – непре-
къснато я причаква пред дома ѝ на „Рю дьо ла Креш” № 6, за да я съпровожда до 
Университета. Явно Ана е била благосклонна към настойчивия ухажор, защо-
то той напълно отговаря на всички критерии на класово-партийната ѝ нагласа 
на тясна социалистка: марксист, тесняк, мрази широкан ците, клейми ги като 
„катраница на буржоазията” и проповядва революцията като единственото 
възможно средство за премахването на капиталистическия строй. На всичко 
отгоре е и много хубав. Няма много сведения как се е развивала любовта на 
Ана. Оцеляла е една картичка до сестра ѝ от онова време – фотография на Дъл-
гия мост в околностите на Брюксел: „Това е мостът, върху който по цели часове 
с Благой се мъчихме да решим и да развържем примките на свободната любов.” 
От друго писмо става ясно и как са завършили диспутите между двамата влю-
бени: „В нашите чувства няма грозната бакалия на капитала.”

След края на втория семестър Ана Маймункова е принудена да се завърне 
в България. Баща ѝ явно е решил, че вече е станала достатъчно учена, и понеже 
е искал да изпрати и двамата си синове да следват медицина в Париж, спира 
издръжката. Както е известно, злото никога не идва само – с края на следването 
идва и краят на любовта. Благой и Ана продължават да поддържат приятелски 
отношения и по-нататък, но фактът си е факт: тя никога не се омъжва.

* * *

През следващите години Ана изцяло се обрича на партията. Сказки, ре-
ферати, работнически демонстрации, просветна работа сред работничките. 
Продължава да чете много и все по-често посяга към перото. През 1911 г. Ди-
митър Благоев публикува в „Ново време” статиите ѝ „Жената в организира-
ната работническа борба и феминизмът”, „Пролетарското женско движение”. 
„Работничката – пише тя – може да очаква подобрение само от своята класа. В 
царството на социализма ще изчезне най-мизерното робство, което двадесе-
ти век завеща на работническата класа да го премахне.” Дядото я насърчава в 
писането, Майстора – в ораторстването. При това двамата сякаш са се нагово-
рили да я откъснат от всякаква меланхолия и самосъжаление. Може би затова 
я изпращат за известно време в Берлин през 1911 г. От столицата на европей-
ския социализъм Ана Маймункова ревниво ще запази снимката с автограф на 
Роза Люксембург и спомена за началото на едно сърдечно приятелство с Клара 
Цеткин. По време на Балканската и на Първата световна война Ана изявява 
нови черти от характера си – сила, кураж и себеотрицание. Разпространява 
цензурирания „Работнически вестник”, организира безплатни кухни за вдови-
ци и сирачета. Предвожда женските бунтове, стачки и демонстрации в Хаско-
во. И макар че местните широкан ци я наричат подигравателно „Хасковската 
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Роза Люксембург”, Ана все по-убедително се налага като един от лидерите на 
женското социалистическо движение. През 1919 г. става редактор на женските 
вестници „Равенство” и „Работничка”. Статиите ѝ „Пролетарските жени през 
зимата”, „Вдовиците и сираците на България”, „Мохамеданката и комунизмът” 
я нареждат в клуба на женските златни пера на партията – Вела Благоева, Тина 
Киркова, Люба Ивошевич, Койка Тинева, Стефана Бакалова и Райна Кандева. 
На 25 май 1919 г. Ана Маймункова е делегат от Хасковската партийна организа-
ция на XXII конгрес на Българската работническа социалдемократическа пар-
тия (тесни социалисти).

Пръв на конгресната трибуна се изправя Димитър Благоев. „Пред кръвта на 
героите на пролетарската революция в Русия ние даваме клетва, че ще следваме 
техния революционен пример, защото той съвпада с новия свят, който никне из 
пепелищата и кървищата на стария капиталистически строй” – заявява Дядото. 
Заедно с това той предупреждава партията за опасността от левичарски отклоне-
ния и илюзии: „В България като малка и неразвита страна няма условия за побе-
дата на социалистическата революция. Нейната победа е в пряка зависимост от 
успеха на революциите в напредналите европейски страни.” Предупреждението 
отразява кон цепцията му за „Трите четвърти”: „Пролетарската революция е един 
дълъг процес, резултатите от който могат да се очакват, когато той обхване голе-
мите капиталистически страни. У нас революцията ще зависи три четвърти от 
положението вън и една четвърт от положението вътре.”

Ана слуша, записва и откроява ключовите думи в програмната декларация 
на БКП (тесни социалисти), оповестена от Христо Кабакчиев: революция, екс-
проприация на експроприаторите, съветска република, народна армия и мили-
ция... Светът се променя и през 1921 г. тя може да види със собствените си очи 
как се прави революция.

* * *

През май Ана Маймункова пътува за Москва. Тя е делегат на Втората 
конферен ция на жените комунистки. И заедно с това има възможност да при-
съства на Третия конгрес на Комунистическия интернационал и на Първия 
конгрес на революционните професионални и производствени съюзи. На 9 май 
Ана произнася реч пред конферен цията. На 22 юни в голямата зала на Болшой 
театър е срещата ѝ с Ленин.

ВАСИЛ КОЛАРОВ: „Ленин влезе в заседателната зала през главната врата 
и като че желаеше да остане незабелязан; с бързи дребни крачки и гледайки 
напреде си, той се запъти към президиума. Но как можеше той да остане не-
забелязан? Всички делегати с нетърпение очакваха идването му на конгреса. 
И те наскачаха от местата си като пронизани от електрически ток. Мнозина 
се качиха върху банките. По цялата зала се понесе дълга нестихваща буря от 
ръкопляскания и въодушевени викове, които преминаха в не съвсем стройно, 
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но мощно и величествено пеене на „Интернационала”, едновременно на всички 
езици в света.”

Какво е запомнила Ана Маймункова от тази първа среща? В една от по-къс-
ните си статии в „Равенство” тя привежда думите на Ленин, казани в по-тесен 
кръг: „Ако делегатите ме попитат какви са перспективите на революцията, аз 
ще им отговоря: ако комунистите се държат умно, перспективите са добри, ако 
обаче вършат глупости, перспективите са лоши.”

През следващите два месеца Ана Маймункова обикаля фабрики, детски 
градини, приюти за безпризорни деца. Среща се с червеноармейки. Малко 
по-късно ще напише в „Работнически вестник”: „С изумление и нескриван за-
хлас ти виждаш сред червеногвардейските батальони да маршируват и жени с 
пушки на рамо; на вечерни и други важни постове жени червеногвардейки с 
пушки при нозе отстояват поверения им пост и с особено прилежание те рабо-
тят и с готовност се отзовават на всяка извънредно наложена работа за нужди-
те на съветската държава.”

* * *

И поредната лична драма в живота ѝ: във влака за Одеса, на път към Бъл-
гария, нахлува орляк безпризорни руски деца. Гладни, жадни и окъсани. Едно 
от тях се прилепя към Ана и не се отделя нито за миг от полата ѝ. „Искаш ли 
да ти бъда майка?” – пита тя, решена да осинови детето, и избухва в сълзи при 
утвърдителния отговор. При едно от поредните среднощни спирания децата 
слизат да пият вода и Ана повече не вижда момчен цето. И, както винаги, удавя 
мъката с работа.

В България Ана Маймункова се посвещава изцяло на пропагандата на ру-
ската революция. В статии, сказки и речи тя разкрива истината за Съветска 
Русия. Централният комитет на БКП (т.с.) я избира за секретар на специалната 
комисия в помощ на гладуващите от Поволжието. За броени дни Ана успява 
да направи невероятното и на 15 ноември 1921 г. от Бургас отплава параход, 
натоварен с 1273 тона жито. На следващия ден вдига котва още един български 
кораб, натоварен с 1736 тона жито, медикаменти и дрехи, събрани с усилията 
на цялата партия.

* * *

На 10 юни 1923 г. излиза от печат редовният брой на „Равенство”. В него 
няма нито дума за преврата от предишния ден. Десет дни по-късно Ана Май-
мункова публикува решението на ЦК на БКП за неутралитет. Не е ясно какво 
си е мислила тя за това единодушно решение. Но едва ли би дръзнала в онзи 
момент да постави под съмнение схващането на Димитър Благоев, Христо Ка-
бакчиев, Георги Димитров и Тодор Луканов, че революционните събития през 
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юни 1923 г. не засягат партията, защото това е борба между градската и селска-
та буржоазия. Много скоро обаче черните забрадки на вдовиците, труповете на 
селските въстаници по мегданите, стихийното участие на комунистите от села-
та срещу превратаджиите я убеждават, че пасивността е равна на престъпление. 
Ана с облекчение посреща новия курс на ЦК на БКП, обявен от Васил Коларов, 
защото разбира, че фашисткият погром над БЗНС е само прелюдия към плана на 
сговористите да се ликвидира комунистическата партия: „Новата власт, която е 
власт на едрите капиталисти, банкери и фабриканти, е почти поставила вън от 
законите Българската комунистическа партия вече 40 дена и иска да я унищожи, 
защото виждат в нея едно непреодолимо препятствие, един силен враг и искат да 
се избавят от него. Защото от своето създаване до днес нашата партия се бори за 
облекчаване положението на трудещите се и малоимотните маси. Тя се бори да 
събори властта на капиталистите и да издигне тая на работниците и селяните.”

По време на масовите арести на хиляди комунисти от цялата страна на 12 
септември 1923 г. Ана Маймункова успява да се укрие и се завръща в Хасково. 
На 18 септември тя организира и ръководи масовата стачка на тютюноработ-
ничките против терора. На следващия ден полицията я арестува и отвежда в 
София. От този момент тя фигурира в списъците на ген. Вълков като опасен 
враг, който подлежи на незабавно ликвидиране. Ана е знаела, разбира се, как-
во я чака. Убийствата на Вълчо Иванов, Жеко Димитров и Тодор Атанасов са 
знак, че всеки, който е дръзнал да се изправи срещу фашизма, слага главата си 
в торбата. В началото на 1924 г. Ана Маймункова заедно с Димитър Захариев, 
Георги Даскалов, Кочо Тодоров и Дончо Калайджиев възстановява Хасковската 
партийна организация. От този момент тя е готова на всичко – жребият е хвър-
лен: „Това беше добра репетиция – заявява публично, – тя ни струва скъпо, но 
затова пък поуката от нея е много ценна. Буржоазията тепърва ще види как 
можем да правим победоносно въстание.”

Каква е нелегалната революционна дейност на Ана Маймункова през по-
следната година на нейния живот, може само да се гадае. Тя се среща с Яко 
Доросиев, Коста Янков, Марко Фридман и Христо Гюлеметов. Участвала ли е в 
органите на военната организация на партията? Вероятно – тя е съставена от 
най-смелите, най-дръзките, най-умните дейци на партията. Знаела ли е Ана за 
подготовката на атентата в църквата „Св. Неделя”? Вероятно не – ако съдим по 
поведението ѝ на 16 април 1925 година.

* * *

Единственото, което знаем със сигурност: в ранния следобед на 16 април 
Ана посещава Тина Киркова на ул. „Бачо Киро” № 49. В 15 часа тръгва по посока 
на Централните хали. По пътя си среща погребалната процесия на водача на Со-
фийския сговор ген. Коста Георгиев. В 15,23 ч. чува оглушителния грохот от взри-
ва на адската машина в църквата „Св. Неделя”. Няколко минути по-късно успява 
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да се скрие в тълпата и да се прибере в квартирата си на ул. „Кавала”. Малко преди 
полунощ полицейската глутница нахлува с крясъци в бедната ѝ стая.

* * *

АНТОН СТРАШИМИРОВ: „Убита е зверски и голямата антифашистка, 
вярна революционерка, журналистка, която докрай е отстоявала своя партиен 
дълг.” („Ведрина”, юни 1925 г.)

* * *

По време на процеса срещу ген. Вълков (1952 г.) край местността Илиян-
ски форт е разкрито масово погребение. Измежду костите на стотици хора сви-
детелите откриват и чифт дамски обувки. Близките ѝ разпознават обувките на 
Ана.

* * *

P.S. През 1982 г. заедно със скулптора Валентин Старчев влязохме в крипта-
та под обелиска на Братската могила в Парка на свободата, за да проучим въз-
можността да се обособи там място за всенародно поклонение. Първото, кое-
то видяхме, бяха стотиците дървени сандъчета от сапун „Петел”, подредени в 
стройна редица. В тях лежаха костите на хилядите „безследно изчезнали” жерт-
ви на българския фашизъм.

* * *

P.P.S. Всяка година на 2 юни поставям букетче пред Братската могила. И 
едно цвете, наречено за нея. Цветето на Ана.
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Олег Назаров – проф. др на историческите науки. Преподавал е в Московския държавен 
университет и в други учебни заведения. Автор е на монографията „Сталин и борбата 
за лидерство в РКП (б) в условията на НЕП”, както и на десетки публикации в списание 
„Историк” и други периодични издания. Член е на Зиновиевския клуб МИА „Россия Сегодня”.
Дмитрий Пирин – историк, автор на редица публикации в списание „Историк”.

Преди 50 години в Москва протекоха преговорите на висшето съветско ръ-
ководство, начело с Леонид Брежнев, с принудително изпратените в СССР 

лидери на Пражката пролет, както и със специално пристигналите в съветска-
та столица политически деятели от ЧССР. Представяме ви хрониката на въз-
никналата тогава политическа криза – от предпоставките за нея до разрешава-
нето ѝ.

5 януари 1968 година

Александър Дубчек, който дотогава е начело на Комунистическата партия 
на Словакия, е утвърден за първи секретар на ЦК на Комунистическата партия 
на Чехословакия (КПЧ). Получавайки мнозинството от гласовете на членове-
те и кандидат-членовете на Президиума на ЦК на КПЧ, той заменя на поста 
Антонин Новотни, доброволно решил да се откаже от най-високата партийна 
длъжност. Новотни оглавява партията почти веднага след смъртта на Йосиф 
Сталин. Той е обвиняван за увеличаващите се икономически проблеми на стра-
ната, за притеснение на словаците и потискане на критиците на властта. По 
негово указание през есента на 1967 г. са разгонени и арестувани протестира-
щите студенти, настояващи за подобряване на битовите условия в общежити-
ята. Дубчек е сред главните критици на Новотни, които призовават да бъдат 
разделени функциите на партийните и държавните органи. При визитата си 
в Прага в началото на декември 1967 г. генералният секретар на ЦК на КПСС 
Леонид Брежнев не подкрепя нито една от страните и моли ръководителите на 

ХРОНИКА НА ПРАЖКАТА ПРОЛЕТ

олег назаров
дмитрий пирин
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КПЧ да прекратят разприте си, опасявайки се, че тези събития могат да завър-
шат както в Унгария през 1956 г. Въпреки това, като лидер на партията, Дубчек 
започва чистка на апарата на ЦК на КПЧ и на правителството на Чехословакия, 
отстранявайки от властта хората на Новотни.

29 януари
Дубчек пристига на посещение в Москва. В неформалните разговори меж-

ду него и Брежнев участват и членовете на Политбюро на ЦК на КПСС Алексей 
Косигин, Михаил Суслов, Андрей Кириленко, Пьотър Шелест. На въпроса на 
Брежнев какви реформи възнамеряват да провеждат в ЧССР, Дубчек отвръ-
ща, че Чехословакия е развита страна и съветският модел на социализъм не 
е напълно подходящ за нейните условия. Напротив, по думите му следването 
на този модел е довело до напрежение и до конфликти в обществото. Затова е 
необходима демократизация, която не представлява никаква заплаха за социа-
лизма.

Няколко дни по-късно се провеждат срещи на Дубчек с ръководителите 
на управляващите партии на Унгария и на Полша – Янош Кадар и Владислав 
Гомулка. Те го предупреждават за опасностите, които крие увеличаването на 
антикомунистическите и антисъветските настроения в ЧССР, напомнящи за 
случилото се в техните страни през 50-те години на ХХ век, което и в двата слу-
чая завърши с употреба на сила, за да се съхрани редът.

4 март
В Чехословакия е приет нов закон за печата, който на практика отменя 

предварителната цензура, станала особено силна през 1966 година. Скоро след 
това в медиите се появява критика към неефективната икономика, както и към 
консервативните политици от обкръжението на Новотни. Пресата отделя голя-
мо внимание на въпроса за политическите гонения, осъществени през 50-те и 
60-те години на ХХ век.

8 март
Издаваният в Братислава младежки вестник „Смяна” публикува открито 

писмо до Антонин Новотни, в което той е призован да напусне президентския 
пост.

14 март
Със съгласието на Градския национален съвет и на партийните органи в 

Бърно се провежда демонстрация, в която участват около 3 хиляди студенти и 
приблизително толкова жители на града. Хората излизат на улиците с лозунги-
те „За руснаците Ленин, за нас Масарик” (Томаш Масарик е първият президент 
на независима Чехословакия), „Долу Новотни и неговата банда”, „Да живее Ма-
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сарик”, „Искаме Цисарж”. (През 1968 г. Честимир Цисарж е секретар на ЦК на 
КПЧ по въпросите на образованието, науката и културата. Той е един от лиде-
рите на либералното крило в партията.)

19 март
В Братислава се провежда събрание на няколко хиляди студенти, които 

настояват за оставката на президента Новотни. След това аналогични митинги, 
в които участват предимно младежи, се организират в цялата страна.

22 март
Под натиска на улицата Новотни е принуден да се оттегли от поста прези-

дент на ЧССР. Негов приемник става опитният генерал Лудвик Свобода. През 
1918 г. той участва във въстанието на Чехословашкия корпус, което дава мощен 
импулс за разпалването на гражданската война в Русия. По време на Втората 
световна война той се сражава в редиците на Червената армия срещу хитлери-
стите, а през 1948 г. подкрепя комунистическия преврат.

23 март
В Дрезден се провежда среща на ръководителите на всички страни от Вар-

шавския договор с изключение на Румъния. На срещата Дубчек взема със себе 
си министър-председателя Йозеф Ленарт, председателя на Държавната планова 
комисия Олдржих Черник и секретаря на ЦК на Комунистическата партия на 
Словакия Васил Биляк. Брежнев, Кадар, Гомулка, както и ръководителят на ГДР 
Валтер Улбрихт не крият безпокойството си във връзка с обстановката в ЧССР. 
Те привеждат цитати от чехословашките вестници и списания, които съдържат 
нападки към братските социалистически страни. Дубчек обещава да контроли-
ра медиите и моли да не се публикува комюникето, което е подготвено в хода 
на срещата. В него рязко се критикува ръководството на ЧССР. Молбата му е 
удовлетворена.

„Брежнев се опитваше да се представи като грижовен ръководител, но 
всъщност бе толкова критичен, колкото и Гомулка и Улбрихт”, спомня си Дуб-
чек по-късно. Различна е оценката на Биляк. По думите му ръководителите на 
държавите от Варшавския договор не са оспорвали факта, че всяка комунисти-
ческа партия трябва сама да определя политиката си, но са молили да не се за-
бравя за съюза на държавите от социалистическия лагер. „Ние не живеем сами 
на планетата ... имаме обща идеология и общи цели. Империализмът – общият 
враг на социалистическия свят, не спи. Той търси дори най-малката пролука в 
нашето единство, за да го подрони”, пише Биляк за предупрежденията, прозву-
чали по време на срещата.



84 бр. 7/8 – год. XXІ

История
светът в преломната 1968

28 март
В Бърно се провежда демонстрация на студенти, в която участват около 

1500 души. Те искат да им се обясни защо редакторите на вестниците „Руде 
право” и „Ровности” дават информация, че град Бърно е предложил генерал 
Свобода за поста президент на ЧССР, след като никой не е обсъдил това с тях. 
На групи по 300-400 души те правят шествие по улиците на града, скандирайки: 
„Да живее демократичната република!”, „Цисарж е вторият Масарик”, „Искаме 
свобода, но Цисарж!”. Същия ден в Прага на демонстрация излизат студенти с 
искане за избиране на Цисарж за президент на Чехословакия.

31 март
Учредява се „Клуб-231”, обединяващ много бивши политически затвор-

ници (231 е номерът на члена в Наказателния кодекс на ЧССР, по който те са 
осъдени). По различни оценки в Клуба постъпват от 70 до 80 хиляди души от 
цялата страна. Няколко дни по-късно е организиран и „Клуб на активните без-
партийни”, станал популярен с чешката абревиатура KAN. Сред най-забеле-
жимите „активни безпартийни” е писателят и драматург Вацлав Хавел, който 
по-късно се обявява срещу навлизането на войски от Варшавския договор в 
ЧССР. В резултат на „кадифената революция” през 1989 г. той става последният 
президент на Чехословакия (1989–1992), а след това първият президент на Че-
хия (1993–2003).

5 април
На пленум на ЦК на КПЧ е приета „Програма за действие”. От една стра-

на, този документ дава положителна оценка на комунистическия преврат през 
февруари 1948 г. и на установяването на социалистическия строй в страната. 
От друга, критикува „грешките от 50-те години на ХХ век”, а за цел на пар-
тията се провъзгласява тяхното поправяне. Гарантира се свобода на словото, 
на събиранията, на дебатите, на асоциирането. Взет е курс към провеждане на 
икономически реформи, като акцентът се пренася от развиването на тежката 
промишленост към производства, насочени към удовлетворяване на нуждите 
на потребителите. Освен това се разрешава въвеждането на вътрешнопартий-
ни дискусии и създаването на независими политически партии.

На същия пленум са направени промени в партийното и в държавното ръ-
ководство на ЧССР. За министър-председател е назначен Олдржих Черник, за 
председател на Националното събрание – Йозеф Смърковски, а за министър на 
икономиката – Ота Шик, обявяващ се за предоставяне на стопанска самостоя-
телност на предприятията. Според новия министър оценката на успехите на 
заводите и фабриките трябва да се обуславя не само от изпълнения от тях про-
изводствен план, но и от търсенето на тяхната продукция на вътрешния и на 
външния пазар.
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8 април
Командващият съветските Въздушнодесантни войски генерал Василий 

Маргелов получава директива, съгласно която започва да планира как тези 
войски да бъдат използвани на територията на Чехословакия. В директивата 
пише: „Съветският съюз и другите социалистически страни, верни на Варшав-
ския договор и на интернационалния си дълг, трябва да въведат своите войски, 
за да окажат помощ на Чехословашката народна армия (ЧНА) в защита на Ро-
дината от надвисналата над нея опасност.” В документа се подчертава също, че 
„ако войските на ЧНА се отнесат враждебно към десантчиците и подкрепят 
консервативните сили, тогава ще е необходимо да бъдат взети мерки за тяхната 
локализация, а ако това е невъзможно – ще бъдат разоръжени”.

 
4 май
В Москва пристига чехословашка делегация в състав Дубчек, Черник, 

Биляк и Смърковски. Косигин моли Черник да разкаже по-подробно за 
икономическата реформа, която се провежда в ЧССР. В отговор Черник съобщава 
само, че в резултат на преобразуванията се налага цените за населението да се 
повишат. Дубчек и Черник се обръщат към съветските ръководители с молба 
срочно да бъде предоставен заем на Чехословакия в размер 550 млн. долара във 
валута, нежелаейки да го вземат под формата на зърно, на месо, макар страната 
да се е нуждаела от тях. „... другарят Брежнев каза, че съветските хора са готови 
да разделят с нас и последното си парче хляб... Що се отнася до заема в злато, 
съветските другари ни помолиха да конкретизираме целите, за които ще го 
използваме. Не можахме да им отговорим”, спомня си Биляк. Независимо от 
това Косигин заявява, че е готов незабавно да предостави на ЧССР аванс от 
искания кредит.

Брежнев пита Дубчек защо правителството на ЧССР фактически е отво-
рило границите с ФРГ и с Австрия, пояснявайки, че това засяга интересите на 
всички държави от Варшавския договор. „Кой може да гарантира, че така хиля-
дите западни „туристи” не внасят оръжие, снаряжение и контрареволюционна 
литература в страната, че сред тях няма тайни агенти на империалистически-
те разузнавания? Никой не може да даде гаран ции, че това не се случва”, под-
чертава генералният секретар на ЦК на КПСС. Без да дадат ясни обяснения, 
ръководителите на ЧССР обещават да усилят охраната на западните граници. 
Това обещание, както и даденото на 23 март – да се контролират медиите, не е 
изпълнено.

7 май
Министърът на вътрешните работи на ЧССР Йозеф Павел държи реч по 

радиото и обявява, че в страната се спира заглушаването на западните радио-
стан ции, водещи предаванията си на чешки език. Точно обратното правят в 
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ГДР – в началото на май започват да заглушават чехословашкото радио, преда-
ващо на немски език.

8 май
В Москва се провежда среща на ръководителите на СССР, Полша, ГДР, 

България и Унгария. Оценките им за ситуацията в Чехословакия се разминават. 
Улбрихт и Гомулка смятат, че контрареволюцията в ЧССР на практика вече е 
победила. Кадар не е съгласен. Брежнев и лидерът на българските комунисти 
Тодор Живков заемат примирителна позиция, изразявайки надежда, че Дубчек 
наистина иска да приведе нещата под контрол.

Впоследствие, оценявайки ролята на архитектите на Пражката пролет, 
Вацлав Хавел отбелязва с известна доза ирония: „Те постоянно се оказваха в 
състояние на лека шизофрения: симпатизираха на обществения подем и се оп-
ияняваха от него, а едновременно с това се страхуваха и искаха да го забавят. 
Искаше им се да отворят прозореца, но се плашеха от свежия въздух, те искаха 
реформи, но само в рамките на своите ограничени представи. В еуфорията си 
народът великодушно не забелязваше това, а би трябвало да му обърне внима-
ние. Така че те по-скоро просто се движеха след събитията, а не ги направля-
ваха. Бидейки в плен на илюзиите си, те постоянно се заблуждаваха, че някак 
ще успеят да обяснят случващото се на съветските ръководители, че или ще им 
обещаят нещо, или ще ги успокоят.”

20 юни
Със съгласието на правителството на Чехословакия на територията на 

страната започват учения на войски от държавите от социалистическия блок. 
Общо 16 хиляди души вземат участие в маневрите, които се превръщат в 
най-големите в историята на Варшавския договор.

25 юни
В Чехословакия е приет закон за незабавна реабилитация на 100 души – 

жертви на репресиите от края на 40-те и началото на 50-те години на ХХ век. 
Това е първият подобен закон в историята на държавите от социалистическия 
блок.

27 юни
„Литерарни листи” и редица други чехословашки вестници публикуват 

манифеста „2000 думи“, отправени към работниците, селяните, служещите, 
учените, деятелите на изкуството и всички останали. За негов автор се смята 
писателят Лудвик Вацулик. В манифеста се съдържат призиви гражданите на 
Чехословакия да подкрепят прогресивните сили в борбата им с консерваторите 
и сталинистите. „Комунистическата партия се готви за конгрес, на който тряб-
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ва да се избере нов ЦК. Ще искаме той да бъде по-добър от стария. ... Необхо-
димо е да се поиска оставката на лицата, които злоупотребяват с властта, които 
нанесоха щети на общественото имущество и действаха жестоко и нечестно. 
Трябва да се измислят начини, които да ги принудят да се оттеглят. Например – 
публична критика, резолюции, демонстрации, да им съберем подаръци, които 
да им дадем, ако се пенсионират, демонстративни съботници, стачки, бойкот на 
срещите с тях. Но трябва да се отхвърлят грубите, незаконни и нечестни прийо-
ми в борбата, защото те биха могли да ги използват за въздействие върху Алек-
сандър Дубчек.” Манифестът „2000 думи” предизвиква сериозно безпокойство 
в СССР, България, Унгария, ГДР и Полша. Либералните лидери на КПЧ се въз-
държат от официални изявления. В специално обръщение по телевизията Дуб-
чек призовава гражданите към единство.

6 юли
В Прага започва конферен ция на КПЧ, която би трябвало да избере деле-

гати за извънредния конгрес на партията. На нея е оповестен „черен списък” 
на комунисти, които, тъй като са догматици и консерватори, не се препоръчва 
да бъдат избрани в състава на ЦК на предстоящия конгрес. „Черният списък” 
е в противоречие с устава на КПЧ, но въпреки това той напълно е одобрен от 
члена на Президиума на ЦК и председател на Националното събрание Йозеф 
Смърковски – един от най-ярките лидери на Пражката пролет. Той призовава 
участниците в конферен цията „да гласуват против, да се изказват против, ако 
възникне въпрос за някого от въпросния списък”. Решено е „черният списък” 
да се изпрати на всички партийни организации. Обявено е, че конферен цията 
ще продължи, докато започне конгресът. В Москва Политбюро на ЦК на КПСС 
приема постановление, отправящо покана към Дубчек и делегация на неговото 
правителство за среща във Варшава на 10 или 11 юли, „за да бъде обсъдено съз-
далото се положение в Чехословакия”.

9 юли
Обосновавайки се с опасението, че провеждането на подобна среща ще 

усложни работата на партията и обстановката в страната, Президиумът на ЦК 
на КПЧ предлага вместо общо съвещание на държавите от Варшавския договор 
да се проведат двустранни преговори. След това заявление лидерите на държа-
вите от социалистическия лагер стигат до извода, че Дубчек печели време до 
конгреса на КПЧ. След два дни Кремъл му праща писмо, в което със съжаление 
се констатира „негативното отношение на Президиума на ЦК на КПЧ към ини-
циативата на братските партии”.
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14–15 юли
Във Варшава се провежда съвещание на лидерите на комунистическите и 

работническите партии на СССР, Полша, ГДР, Унгария и България. Откривай-
ки срещата, Владислав Гомулка заявява, че вече няма съмнение, че в Чехосло-
вакия тече процес на превръщане на социалистическата държава в „буржоазна 
република”. Янош Кадар, чието отношение към „чехословашкия експеримент” 
винаги е било по-добронамерено, е принуден да признае: „Решението на Пре-
зидиума на ЦК на КПЧ да не присъства на колективната среща е много тежка 
стъпка, която създава напълно нова ситуация в отношенията между нашите 
партии, защото Президиумът на ЦК на КПЧ, като ръководещ орган на партия-
та, се противопоставя на ръководните органи на нашите партии.”

Брежнев предлага да се отправи колективно писмо до ЦК на КПЧ, както 
и да се организира двустранна или тристранна среща, за да може чрез разго-
вори на представителите на Комунистическата партия на Чехословакия да се 
разясни гледната точка на „Варшавската петорка”. Той подчертава, че ако ръ-
ководството на КПЧ за пореден път не се вслуша в съветите на лидерите на 
държавите от Варшавския договор, „изглежда ще се наложи да се продължи 
работата, докато се намерят други здрави сили в партията. Нужно е да се търси 
възможност да се обърнем към тези сили в партията, които биха могли да изля-
зат с инициатива за борба за възстановяване на ръководната роля на КПЧ и за 
нормализация на положението в страната”.

19 юли
Брежнев се обажда по телефона на Дубчек и го кани да посети Киев или 

Лвов на 22 и 23 юли, където да се проведе среща между всички членове на По-
литбюро на ЦК на КПСС и на Президиума на ЦК на КПЧ. На заседание на Пре-
зидиума на ЦК на КПЧ Дубчек прокарва решение, което според него ще му 
позволи да избегне подобни преговори. В него се съобщава, че Дубчек е съгла-
сен да участва в срещата само ако цялото съветско Политбюро дойде в ЧССР. 
Неочаквано за лидера на КПЧ Кремъл изпълнява искането му. Мястото, където 
по думите на Дубчек се провеждат „преговорите с динозаврите”, е словашкото 
градче Черна на Тиса.

29 юли
Политбюро на ЦК на КПСС пристига в Черна на Тиса. Изяснява се, че на-

рушавайки вече приетите ангажименти, домакините са поканили кореспон-
денти от САЩ, ФРГ, Фран ция и Австрия. Преговорите протичат много трудно. 
Дубчек твърди, че реформите му се подкрепят от огромното болшинство от 
населението на страната. За пръв път от съветска страна се чува заплахата за 
въвеждане на войски.
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1 август
На преговорите в Черна на Тиса участниците постигат следните споразу-

мения: в най-близко време КПЧ ще възстанови контрола си върху средствата 
за масова информация; в чехословашката преса ще спрат публикациите на ан-
тисъветски и на антисоциалистически материали; незабавно ще се прекрати 
медийната полемика между СССР и ЧССР; в Чехословакия ще бъдат разпусна-
ти всички незаконни политически партии и клубове, а от ръководството на Че-
хословакия ще бъдат отстранени хората, които Москва смята за привърженици 
на най-радикалния курс.

2–3 август
В Братислава се провежда съвещание, в което участват ръководствата на 

КПЧ и на комунистическите и работническите партии на СССР, Полша, ГДР, 
България и Унгария. В предложения от СССР проект за съвместна декларация 
се казва, че партиите от държавите – членки на Варшавския договор, трябва 
да „вървят напред по пътя на социализма и на комунизма ... строго и после-
дователно да се ръководят от общите закономерности на строителството на 
социалистическото общество”. По молба на делегацията на ЧССР в докумен-
та се появява допълнителна точка: „При това всяка братска партия, творчески 
решаваща въпросите за по-нататъшното си социалистическо развитие, отчита 
националните си условия и особености.” В приетата на съвещанието деклара-
ция се съдържа и фразата за колективната отговорност по въпроса за защитата 
на социализма.

3 август
В хотел „Сорея” в Братислава на съветската делегация е връчено писмо 

с молба за „оказване на реална помощ и подкрепа” за спасяване на ЧССР от 
„грозящата я опасност от контрареволюция”. То е подписано от членовете на 
Президиума на ЦК на КПЧ – Васил Биляк, Драгомир Колдер, Олдржих Швест-
ка, Антонин Капек и Алоис Индра, които са в споменатия „черен списък”.

17 август
Политбюро на ЦК на КПСС приема постановление „Относно положение-

то в Чехословакия”. „Цялостно анализирайки обстановката и събитията в Че-
хословакия през последните дни, както и обсъждайки молбата на членовете на 
Президиума на ЦК на КПЧ и на правителството на ЧССР към СССР, ПНР, НРБ, 
УНР и ГДР за оказване на военна помощ в борбата с контрареволюционните 
сили, Политбюро на ЦК на КПСС единодушно прие, че развитието на съби-
тията в Чехословакия през последните дни е придобило най-опасен характер. 
Десните елементи, опирайки се на явната и на тайната подкрепа на империа-
листическата реакция, са осъществили подготовка за контрареволюционен 
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преврат и заплашват социалистическите завоевания на чехословашките труде-
щи се и съдбата на Чехословашката социалистическа република”, гласи първата 
точка от постановлението.

Брежнев пише писмо до Дубчек, в което отбелязва, че въпреки договоре-
ностите, постигнати в Черна на Тиса и в Братислава, антисъветската и анти-
социалистическата пропаганда в Чехословакия не се прекратява. Лидерът на 
КПЧ не отговаря на писмото.

Същия ден реформаторите от Президиума на ЦК на КПЧ се срещат с глав-
ните редактори на водещите медии. Смърковски ги моли да бъдат търпеливи, 
да почакат „извънредния конгрес на КПЧ, след което партията ще стане „съв-
сем различна”.

18 август
В Москва се провежда извънредна среща на лидерите на пет държави от 

Варшавския договор. Брежнев съобщава, че в предаденото му на 3 август в Бра-
тислава писмо може допълнително да се поставят подписите на членовете на 
Президиума на ЦК на КПЧ Франтишек Барбирек и Емил Риго, на вицепремие-
рите в правителството на ЧССР Лубомир Щроугал и Франтишек Гамоуз, как-
то и на няколко министри. След това съветският лидер констатира, че Дубчек 
няма да изпълни нито едно от споразуменията, защото „напълно е преминал на 
страната на десните”. Участниците в срещата са съгласни, че КПСС и другите 
братски партии са изчерпали всички политически средства за въздействие над 
ръководството на КПЧ с цел да го убедят да даде отпор на „десните, антисоциа-
листически сили”.

На среща с колеги от ГДР през септември 1968 г. председателят на КГБ на 
СССР Юрий Андропов много прецизно формулира дилемата, стояща пред съ-
ветското ръководство: „Имахме избор: да въведем войски, опетнявайки нашата 
репутация, или да не се намесваме, което би означавало да разрешим на Че-
хословакия да напусне социалистическия лагер, с всички последствия, които 
ще има това за Източна Европа. Това бе избор, който не е за завиждане.” 

20 август
В 20 часа и 15 минути започва срещата между посланика на СССР в САЩ 

Анатолий Добринин и президента Линдън Джонсън. Президентът е настроен 
добронамерено, пита за здравето на Косигин и споделя, че с удоволствие 
е гледал „цветния филм” за своята среща с него в Гласбъро през 1967 г. В 
разговора става дума и за здравето на бившия американски президент Дуайт 
Айзенхауер, който е преживял сърдечен пристъп. След това Добринин чете на 
Джонсън послание от съветското ръководство. В него се казва, че събитията 
в Чехословакия придобиват характер, който е заплаха за мира в Европа. Във 
връзка с това държавите от Варшавския договор, по молба на ръководството на 
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ЧССР, са взели решение да въведат войски в страната. Това означава, че войските 
ще бъдат изведени веднага след като ситуацията се нормализира. Твърди се, 
че мерките на държавите от Варшавския договор не са насочени срещу САЩ 
и че СССР се стреми курсът към разведряване в съветско-американските 
отношения да продължи.

Президентът благодари на посланик Добринин. Беседата завършва в при-
ятелска атмосфера в 20 часа и 42 минути. От американска страна не прозвучава 
нито една дума, осъждаща въвеждането на войски от Варшавския договор в 
Чехословакия.

Нощта на 20 срещу 21 август

След като в ефира прозвучава сигналът „Вълтава-666”, започва операция 
„Дунав”: СССР, Полша, Унгария и България въвеждат свои военни части в 
Чехословакия. Преди това министърът на отбраната на СССР – маршалът на 
Съветския съюз Андрей Гречко, информира министъра на отбраната на ЧССР 
генерал Мартин Дзур за подготвяната операция и го предупреждава чехосло-
вашките въоръжени сили да се откажат от съпротива. Чехословашката армия 
остава в казармите и запазва неутралитет до края на събитията.

21 август
Дубчек, Черник, Смърковски, членовете на Президиума на ЦК на КПЧ 

Франтишек Кригел и Йозеф Шпачек, както и първият секретар на Пражкия 
градски комитет на КПЧ Бохумил Шимон са арестувани от службите за си-
гурност на ЧССР и са изпратени в Съветския съюз. В Чехословакия започват 
акции на гражданско неподчинение. Жителите на градовете организират ми-
тинги, блокират пътищата, хвърлят камъни и бутилки със запалителна смес 
по танковете. По време на стълкновенията загиват повече от 100 граждани 
на Чехословакия, ранени са около 500 души. Приблизително 70 хиляди чехи 
и словаци бягат от страната веднага след навлизането на войските от Вар-
шавския договор. Бойните загуби на съветската страна са 12 загинали и 25 
ранени. Загубите, които не са пряк резултат от военни действия, са съответно 
84 и 62.

22 август
В столовата на завод „ЧКД” в работническия квартал Височани започва 

работа извънредният конгрес на КПЧ. На заседанията му присъстват преди 
всичко представители на столичните партийни организации. Няма делега-
ти от Словакия. Конгресът избира нов президиум на ЦК, запазвайки местата 
на намиращите се в СССР ръководители. За изпълняващ длъжността първи 
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секретар на ЦК е избран професорът от Висшата школа по икономика Венек 
Шилган. Делегатите на конгреса се обръщат за помощ към международното ко-
мунистическо движение, отправяйки искане чуждестранните войски да напус-
нат територията на ЧССР, а ръководителите на страната да се върнат в Прага.

23–26 август
В Москва се провеждат преговори на висшето съветско ръководство 

начело с Брежнев и принудително изпратените в СССР лидери на Пражката 
пролет, както и специално пристигналите в съветската столица политически 
дейци от ЧССР начело със Свобода. Съгласно подписания на 26 август про-
токол пребиваването на съветските войски на територията на Чехословакия 
ще е временно, до нормализиране на обстановката в страната. Въпросът за 
агресията на Съветския съюз срещу Чехословакия, който се повдига в Съвета 
за сигурност на ООН от намиращия се в чужбина министър на външните 
работи на ЧССР Иржи Гаек, е снет от дневния ред от чехословашка страна. 
Гаек незабавно е информиран за това. От своя страна съветското ръководство 
прави отстъпка, заявявайки, че подкрепя политическия курс на януарския и 
на майския пленум на ЦК на КПЧ. Делегацията на ЧССР настоява СССР да се 
откаже от създаването на нов ръководен орган в ЧССР – Революционно ра-
ботническо-селско правителство, оглавявано от Биляк и Индра. На свой ред 
съветската страна поставя условие: XIV, извънреден конгрес на КПЧ да бъде 
признат за недействителен. На делегацията на ЧССР ù се налага да се съгласи 
с това.

Московският протокол е приет след проведените преговори. Кригел е 
единственият, който отказва да го подпише. Документът фиксира стремежа на 
страните към нормализиране на обстановката в ЧССР.

28 август
Московският протокол е прочетен по чехословашкото радио в 15 часа. 

След това говорят Дубчек и Свобода, които призовават гражданите на ЧССР да 
запазят спокойствие и да действат в духа на споразуменията от  Москва.

19 януари 1969 година

Студентът Ян Палах се самозапалва на Вацлавския площад в центъра на 
Прага в знак на протест срещу съветското присъствие в Чехословакия, което 
той възприема като окупация.

17 април
Дубчек напуска поста първи секретар на ЦК на КПЧ скоро след като 

празнуването на победата на чехословашкия хокеен отбор над съветския на 
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световното първенство в Стокхолм прераства в политическа демонстрация. 
Той е сменен от по-лоялния към Москва Густав Хусак, който запазва ръковод-
ния си пост в КПЧ до 1989 г. Около година Дубчек работи като посланик на 
ЧССР в Турция, след това, със задна дата, е обвинен в отстъпление пред „дяс-
ноопортюнистическите опоненти” и през 1970 г. е изключен от партията. Той 
работи в горското стопанство на Словакия до 1981 г., когато е пенсиониран. 
Впоследствие Дубчек става един от най-активните участници в „кадифената 
революция”. От 1989 до 1992 г. той е председател на Федералното събрание на 
Чехословакия.

Източник: списание „Историк“
Превел от руски: Владимир Трифонов
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ПАРИЖ ЩУРМУВА НЕБЕТО
Майските събития във Фран ция през 1968 г.  
(50 години по-късно)

Те започнаха още през зимата, когато студенти-
те от новооткрития модерен университет „Нантер” 
в Париж, водени от студента от германски произход 
Даниел Кон Бенди, хвърлиха в басейна министъра 
на спорта г-н Мисоф. Той беше дошъл да го открива. 
Всъщност студенти и ученици в Париж и страната 
вече от седмици протестираха с искания за подобря-
ване на условията в общежитията, на съдържанието 
на учебния процес, настояваха за реформа на учеб-
ната система. Ректорът на „Нантер” беше забранил 
на момчетата да посещават стаите на момичетата 
студентки, ако те нямаха разрешителни писма от ро-
дителите си, потвърждаващи връзките им с техните 
ухажори. Както е френската традиция, и в този слу-
чай се потвърди поговорката: „Шерше ла фам” (тър-
сете жената). Стачката започна в „Нантер” и скоро се 
разпространи и в Сорбоната. Нормално за Фран ция 
– там всеки ден става нещо от този род. Така помис-
лиха и някои тъпаци от правителството на Помпиду, 
проспаха няколко седмици, докато на 2 и 3 май ректо-
рите на Сорбоната и „Нантер” повикаха полиция да 
разгони стачкуващите (всъщност ударили го на дено-
нощни купони и запои) момчета и момичета. Работа-
та загрубя, защото през нощта на 10 май Латинският 
квартал осъмна с барикади и студентите изгониха 
полицаите от Университета. Ген. Дьо Гол погледна 
високомерно на студентската щуротия. Децата на бо-
гаташите лудеят, каза той и замина на посещение в 
Румъния, където спомена за румънския характер на 

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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Молдавия. Всеки си гледа интереса: студентите своя, генералът ръчкаше из со-
циалистическия лагер със своите речи за независимост и свобода, а Помпиду в 
Париж бездействаше. И на него му беше писнало от стария, 78-годишен гене-
рал, който го оставяше да върши черната работа, докато той въртеше голямата 
световна политика и се правеше на велик. Аз с часове киснех в окупирания 
от студентите театър „Одеон”, където вместо Жан-Луи Баро и Мадлен Рено на 
сцената се вихреха речовити студентски вождове. Тук в театъра се виждах с ня-
колко българчета, студенти в Париж, за да науча нещо за събитията. Небезиз-
вестният Джими – Дино Динев, беше комендант на една барикада в Латинския 
квартал. Там не смеех да се вясвам, защото на целия персонал на посолството и 
на всички други представители на България проф. Топенчаров, нашият посла-
ник, беше наредил да се покрият, за да не даваме поводи, че имаме връзка със 
събитията. Пазехме стоте хиляди френски туристи в България и сглобените в 
Пловдив първи български автомобили „Рено” – резултат от посещението на 
Тодор Живков във Фран ция през 1966 г. Други българи бяха по-активни. Юлия 
Кръстева, която по това време правеше бързи крачки по етажите на парижкия 
културен елит, подписваше петиции заедно с Арагон и Елза Триоле, с Маркузе, 
Сартър и Пиер Декс. Сега я плюят, че била български агент на ДС, което е пълна 
глупост! Завиждат ѝ. Пише и я издават по цял свят. Другият знаменит българин 
Цветан Тодоров беше тогава в САЩ. Като се върна – сам признава в спомените 
си за това време, – започнал активно да намеква на колегите си университет-
ски професори да не се натискат много за народна демокрация и социализъм, 
защото „имал нещо предвид”. Пишех като луд в „Работническо дело”, на който 
бях кореспондент, цели чаршафи и те излизаха, без да ми променят нито ред, 
прегракнах да приказвам по радиото и телевизията. Вестник „Правда” отделя-
ше на събитията по няколко реда, и то не всеки ден. Защо ли?

Управляващите във Фран ция пропуснаха големите промени, станали през 
последните години в обществото, натрупалите се недоволства. Светът става-
ше друг, изгряваше новата, информационната ера, с нови възможности и нови 
нужди и проблеми, а Фран ция живееше по католическите норми на генерала и 
съпругата му леля Ивон: труд, дисциплина, ред и послушание в името на вели-
ка Фран ция. Но франсетата искаха да я карат нещо пò така. Стачката обхвана 
всички университети и училища в страната и към тях се присъединиха работ-
ниците от заводите „Рено”. Към 16–17 май в цяла Фран ция под ръководство-
то на профсъюзите избухна генерална стачка с окупиране на работните места. 
Френската компартия не можеше да стои настрана и да допусне да има отляво 
анархисти, маоисти и други левичари и започна да издига леви лозунги. Моят 
приятел господин Жерар Конт, който купуваше от България дървен материал, 
собственик на фабрика за мебели със стотина души персонал, бе затворен от 
стачниците в кабинета си и не му разрешаваха да си иде вкъщи. Отидох при 
него, като казах на стачкуващите от охраната на предприятието, че съм журна-
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лист. Той се беше примирил. „Ще ми вземат фабриката, каза той, но стачният 
комитет обеща да ме остави на работа като директор.” Помислих си за нацио-
нализацията в България през 1947 г. и добавих наум: „Трай, коньо, за зелена 
трева.” Стачкуваха общинската полиция, държавните чиновници, пощите. Вла-
ковете, метрото и автобусите спряха. Хората нямаше как да отидат на работа, 
нямаше кой да докарва в градовете храни и стоки. Спряха да прибират боклука 
и градът завоня. В Париж работеха само гробищата, родилните домове и бър-
зата помощ, за да се засвидетелства, че всичко друго е второстепенно пред Жи-
вота и Смъртта. На фасадата на парижката „Гранд опера” висеше плакат: „Грев 
женерал” – балерините, певците, хорът и оркестърът стачкуваха. „Десет години 
стигат” – този лозунг стана основен и стачката в цялата страна се обърна про-
тив режима на Дьо Гол. Десет милиона стачкуващи, страната е парализирана! 
Стачниците искат високи заплати, участие в ръководството на предприятията 
и в разпределението на печалбите. Френска, европейска работа...

Стачката се превърна в политическа, властта се срути, тя изчезна, тя се 
стопи. В своите спомени синът на генерал Дьо Гол, адмирал Филип дьо Гол, 
разказва: „Бях при баща си в Елисейския дворец. Те не ме искат, каза той, фран-
цузите и парижани преди всичко. Всеки момент могат да влязат и да завземат 
Елисейския дворец и кметството и да обявят парижка комуна. Пред мен стоеше 
един рухнал старец, уплашен политик, който не знаеше какво да прави.” Ми-
нистрите се разбягаха, казва Дьо Гол, същото признава и Помпиду. Митеран 
прави заявление: „Аз съм готов да поема властта”, и се вижда президент, кани 
Мендес Франс да направи същото и да се самопредложи за премиер. Секретни-
те служби изпращат поверителните си архиви в Испания, а генералът нарежда 
на един жандармерийски конвой от камиони да изнесе пари от националната 
банка. Радиото и телевизията разпространяват само новини и музика. Водят 
се истински боеве в Латинския квартал, където дневно има по няколкостотин 
ранени студенти и полицаи.

За 29 май Френската комунистическа партия насрочва грандиозна мани-
фестация на всички протестиращи в Париж, очакват се стотици хиляди души. 
Стачниците издигат нови лозунги: „Искаме народен фронт”, „Искаме народ-
на демокрация”. Нещата започнаха да изглеждат страховити. Генералът взима 
внезапно решение, тайно от Помпиду – органите за сигурност и Генералният 
щаб да се задействат. Със съпругата си, сина си и неговото семейство, заедно с 
децата, придружен само от личния си адютант и един генерал, с два хеликоп-
тера бяга в Германия във френската военна окупационна база в град Мец. „Го-
тов бях, казва след това, за всякакви възможни решения – оставка, емиграция, 
организиране на съпротива.” Генерал Масю по-късно разказва: „Обади се след 
кацането в базата. Бяхме като гръмнати. „Нека се оправят сами, каза той, те 
не ме искат.” Имахме едночасов разговор. Аз го убедих, че не може да жертва 
това, което е направил, и преди всичко Фран ция, казах му, че армията е зад 
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него, убедих го да стъпи на краката си, той беше изпуснал педалите.” Генералът 
се връща в своето имение в Коломбе и свиква Министерския съвет. В Париж 
влязоха няколко поделения на жандармерията с лекострелково оръжие и БТР. 
Движението през мостовете на Сена бе поставено под контрол. Излязох извън 
Париж, около столицата се придвижваха големи сили на армията. На 30 май 
полицията влезе в телевизията и разгони постовете на стачниците. Военни от 
радио-телевизионно поделение на Генералния щаб организираха предаване, в 
което ген. Дьо Гол заяви: „Аз няма да се оттегля.” Същия ден вечерта от Триум-
фалната арка до площад „Конкорд” се проточи грандиозна манифестация от 
един милион души начело с Жозефина Бекер, Франсоа Мориак, Андре Малро, 
Жак Шабан, Делмас, Кув дьо Мюрвил с лозунга: „Ген. Дьо Гол не е сам.” Не-
щата се обръщаха. Президентът Дьо Гол изгони няколко министри и насрочи 
извънредни парламентарни избори. Изборите бяха спечелени с огромно мно-
зинство от голистите. Къде се дянаха милионите стачници, защо не гласуваха 
за левицата? Стана очевидно, във Фран ция доминираше вече средната класа, 
тя живееше добре и не търпеше неуредици. Стачниците бяха десет милиона, а 
другите, нестачкуващите – 35 милиона. Генералът се оказа прав – това не беше 
опит за революция, революцията се прави от въоръжени хора, а тези не бяха, 
те имаха искания, които трябваше да бъдат задоволени. Имаше много бити, ра-
нени и от двете страни, стотици, но само две жертви – един студент се удави в 
Сена, където се хвърлил, за да се спаси от гонещите го полицаи, и един комисар 
в провин цията бе затиснат от камион. Стачниците, гонени от полицията, зао-
бикаляха тревните площи – нали е забранено да се гази там, нямаше ограбени 
магазини, складове, домове.

Излязоха десетки книги, посветени на майските събития. В най-новата, 
на Анри Жиро – „Секретното споразумение в Баден-Баден”, авторът развива 
версията, че от съветска страна на ген. Дьо Гол е оказано съдействие, за да се 
задържи на власт. Няколко часа преди той да кацне при ген. Масю, оттам си 
заминал след една среднощна среща командващият съветските войски в ГДР 
маршал Кочевой. Двамата военни разговаряли за събитията в Париж. „Защо не 
ги смачкате тези гниди маоисти, анархисти и чужди германски и американски 
агенти, които искат да свалят ген. Дьо Гол”, казал маршалът. Масю предал 
разговора на Дьо Гол. Авторът разкрива и други тайни. Съветският дипломат в 
Париж Дубинин е посетен от емисар на ген. Дьо Гол, който му предава сериозно 
послание. Президентът предупреждава, че по силата на договора с НАТО, 
когато сигурността на страна членка е заплашена, войските на пакта имат 
право да се настанят в страната, за да гарантират реда и сигурността. Вместо 
ген. Дьо Гол и неговата източна политика на размразяване, разбирателство и 
сътрудничество в Париж ще се настани режим на Студената война. Дубинин 
и посланикът Зорин пращат спешна телеграма в Москва с молбата на генерала 
да се озапти Френската комунистическа партия, а Дубинин се среща в ЦК на 
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ФКП с Гастон Плисоние, член на Политбюро на ФКП, който му казва: „Нашите 
анализи съвпадат.” Вестник „Юманите” в деня на грандиозната манифестация 
на парижани излиза с лозунга „Ние сме партия на реда”. С големи букви на първа 
страница. Манифестантите пеят песни и без никакви произшествия, вместо 
да влязат в Елисейския дворец, който в момента е изоставен от президента, 
спокойно си отиват вкъщи и в кварталните кръчми. Нали те вече един месец не 
работят, стачкуват, трябва да си починат, да разпуснат. След една година Рене 
Андрио, главен редактор на „Юманите”, за компенсация написа книгата „За 
революцията”, от която стана ясно, че сега във времето на НАТО и Варшавския 
пакт не е възможно Керенски да бъде последван от Ленин.

В Париж дойде Лиля Брик – сестра на Елза Триоле. Искаше да сравни 
Френската революция с Руската революция, в която тя беше участвала.

Стачката завърши. Всички арестувани студенти се сдобиха с досие и по-
жизнена забрана да заемат държавни служби. Това не пречи днес Даниел Кон 
Бенди да бъде френски евродепутат. В радиото и телевизията бе проведена чист-
ка и всички противници на режима уволнени. Прочути имена от телевизион-
ния екран и ефира отидоха в забвение. След изборите Помпиду падна от власт, 
новото правителство на Кув дьо Мюрвил сключи споразумение с профсъюзите. 
Времето на стачката бе заплатено, заплатите увеличени. Работниците получиха 
права да участват във всички нива на ръководство на предприятията. Сменен 
бе и министърът на образованието и предложена реформа на образователната 
система. След две години си отиде и ген. Дьо Гол, бламиран на референдум за 
ново местно държавно устройство. Ерата на голизма приключи. Дьо Гол почина 
през ноември 1970 г. Генерал Дьо Гол остана в историята като велика личност, 
организирал фран цузите във войната против фашизма, създал модерната Пета 
република с високоразвита икономика, с атомна бомба и атомни централи, със 
своя силиконова долина между Лион и Бордо, в първите места на света по ро-
ботостроене, със социалноориентирано общество и независима мирна външна 
политика, различна от тази на САЩ и НАТО, като активен радетел за разви-
тието на ЕС и сдобряването с Германия, за развитие на активни отношения със 
социалистическите страни. Бягството му при ген. Масю започна да се тълку-
ва като стратегически ход, като психологически натиск над фран цузите – нека 
като децата да се уплашат, бащата на нацията е сърдит и ги изоставя. Аз или 
хаос, казваше той.

Майските събития имаха широк отзвук по света. Американската агресия 
във Виетнам беше в ход. Но беше ясно, че е провалена, американ ците скоро по-
бягнаха панически от Сеул, а в Америка милиони млади хора се събираха под 
лозунга да правим любов, а не война. Съветските войски разгромиха Пражката 
пролет. Когато през нощта на 21 август Де Розие, личен секретар на Дьо Гол, 
го събужда, за да му съобщи новината, президентът се сърди – нали съм ви 
казал, че спя лошо, ще ме будите само по важни причини. Пражката пролет 
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измести парижките събития от световния дневен ред. Върнах се в София за 24 
часа. Тодор Живков ме слушаше внимателно и каза: „След Ялта не може да има 
разширяване на социализма в Европа, а и Москва няма да позволи това, защото 
една победа в Париж или другаде в Европа ще измести центъра от Москва. Ние 
сме с десетилетия назад като цивилизация.” „Нашият проблем не е Париж, а 
Прага” – ми каза тогава.

Всички тези събития подсказваха, че четвърт век след края на войната све-
товният ред, установен след нея, е нестабилен и оспорван както от народите, така 
и от държавите. Новите поколения, израснали след войната, не искаха казармени 
режими, лишения и запрети, приказките за героизма през Съпротивата и война-
та им дотягаха. Искаха свобода и добър живот. Не живота на бащите и дедите си. 
След нови двадесет и пет години, в края на двадесетия век рухна и съветският со-
циализъм заедно с неговата международна система. В Москва не направиха изво-
ди, че са нужни промени – нито след Берлин 1953-та, нито след Будапеща 1956-а, 
нито след Париж и Прага 1968-а, нито след Варшава 1979–1980 г. Продължаваха 
да славят героичните традиции на Ленин, революцията, Гражданската и Отечес-
твената война. Да призовават за труд в името на бъдещето. Миналото и бъдещето 
тежаха над настоящето. Сега текат нови десетилетия след тази гигантска промя-
на. Народите искат нови хоризонти и ако правителствата не ги осъществят, те 
сами ще ги потърсят. Бедността и корупцията вече са нетърпими както по света, 
така и у нас. Преди няколко години Саркози каза, че фран цузите трябва да за-
бравят и да изоставят духа на майските събития. Всички властници ги е страх от 
народа. Двадесет и първият век започва, но къде са политиците от ранга на Дьо 
Гол? Там, на Запад, пък и у нас.
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За да се познае и оцени едно важно историческо съби-
тие, е необходима времева дистан ция – нито много 

малка, нито много голяма.
Безспорно Пражката пролет в Чехословакия през 

1968 г. е сред събитията със значима роля в историче-
ското развитие, които  чувствително го ускоряват, 
забавят и дори понякога променят посоката му. А 50-
те години, които ни отделят от Пражката пролет, са 
вече достатъчни, за да може да ѝ се даде вярна оценка.

Но какво значи „вярна” оценка? Обективна или 
точна? Или и двете едновременно? Ако под „обективна” 
се разбира „безпристрастна”, такава оценка е все още 
невъз можна. Ако под „точна” се разбира „вложена в мак-
симално широк контекст” – такава оценка е не само 
въз можна, тя е наложителна!

Заемам се с разказ за Пражката пролет, защото 
сега има условия за точна оценка и защото бях пряк сви-
детел на всичко, което се случи тогава в Чехословакия  
–  живях  там от 1963 до 1973 г., т.е. от зараждането 
до края на кризисния период, чийто връх беше военната 
намеса на страните – членки на Варшавския договор (без 
Румъния), на 21 август 1968 година.

***

По времето, когато се случваше, по времето след 
това и особено днес Пражката пролет се представя като 
едно крайно необходимо и благонамерено усилие за 
демократична реформа, за усъвършенстване и дори за 
спасение на социализ ма! 

ЧЕХОСЛОВАКИЯ –  1968 ГОДИНА

минчо минчев

Минчо Минчев – професор, док
тор на философските науки. Ди
ректор е на Българския евразий
ски научен център. Бил е предсе
дател на ИО „Марксистка плат
форма“ в БСП. Автор е на шест 
монографии и на над 100 научни 
студии и статии по проблеми на 
съвременната философска и по
литическа мисъл.
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Такава е тезата на широката левица – социалдемокрацията, еврокомуниз ма, 
троцкиз ма и анархиз ма.

Но има и друга гледна точка, от която събитията в Чехословакия през 1968 г. се 
възприемат като следствие от широкото обществено движение срещу комунисти-
ческата власт, за смяна на социалистическия строй и за провеждане на либерални 
икономически реформи там.

Интересно е, че това е гледната точка както на либералнодемократичната 
интелиген ция, така и на класическите комунистически партии.

Част от истината за тези събития има и в двете гледни точки и ако те се поста-
вят във взаимна зависимост, първата показва средствата, с които трябваше да се 
постигне крайната цел, а втората – самата цел на това обществено движение. 

Но нека започнем с едно уточнение – бурният период на Пражката пролет 
продължи от ноември 1967 до април 1969 година. А в годините непосредствено след 
това тя бе определяна като „пълзяща контрареволюция”, с което ѝ се даваше соци-
ално-класова оценка.

Оценката бе вярна, но недостатъчна. Усилията за премахване на социализ ма в 
Чехословашката социалистическа република (ЧССР) имаха и друг, не по-малко ва-
жен аспект – геополитическия. Той обаче бе изцяло раз мит в класовия, а класовият 
е винаги определящ спрямо геополитическия, той не съвпада изцяло с него. Всъщ-
ност много често геополитическият дори излиза на преден план. Това особено ясно 
личеше при характеристиката на периода на шестдесетте години на ХХ век.

Бяха знаменателни години – динамични, изпълнени с напрежение и драматизъм.
Първото десетилетие започна с издигането на Берлинската стена на 13 август 

1961 г. – символичен акт на изострящата се Студена война. Последва Карибската 
криза от 1962 г. – кулминационната точка на тази война, която едва не се превърна 
в истинска гореща война.

През 1963 г. бе убит Джон Ф. Кенеди. В Китай и във Фран ция бяха извършени 
опити с ядрено оръжие. През април 1967 г. в Гърция бе осъществен военен преврат 
– на власт дойде военна хунта. В разгара на предизборната кампания за президент 
на САЩ бе убит Робърт Кенеди, почти сигурен победител в нея. Убит бе и лидерът 
на черна Америка – Мартин Лутър Кинг.

През цялото десетилетие на 60-те страните от Африка една след друга се осво-
бождаваха от колониално робство. И най-важното, САЩ затъваха все по-дълбоко 
в тресавището на Виетнамската война.

В същото време източноевропейският социализъм отбелязваше видим възход. 
Разрухата от Втората световна война бе преодоляна, темповете на икономическо 
развитие продължаваха да са изключително високи. Комунистическите идеи пече-
леха нови и нови привърженици.

Но освен безспорните успехи светът на социализ ма имаше и своите сериозни 
проблеми. Донякъде бяха загладени противоречията с Югославия, но напрежение-
то между СССР и Китай растеше.
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На ХХІІ конгрес на КПСС, проведен в края на 1961 г., триумфираше хрушчовиз-
мът, който легитимираше волунтаристичните набези на своя автор в икономиката, 
в международната политика, в отношенията със сродните партии от двете страни 
на Желязната завеса. Истеричният антисталинизъм на Н. С. Хрушчов бе довел до 
пълна дискредитация почти целия период на историята на СССР до 1953 г. Отно-
шенията с Китай и Албания бяха безвъзвратно влошени. Те не се подобриха и след 
свалянето на Н. С. Хрушчов от всички заемани от него постове на 18.Х.1964 година.

През 1966 г. в Китай бе дадено началото на Великата пролетарска културна 
революция, която най-напред озадачи, а след това отблъсна западноевропейските 
комунистически партии.

В Румъния, след смъртта на Г. Георгиу-Деж, на партийния връх се възкачи Н. 
Чаушеску, който поведе открита националистическа политика, минирайки един-
ството и на Съвета за икономическа взаимопомощ, и на Варшавския договор.

От другата страна на Желязната завеса това правеше Дьо-Головата Фран ция 
спрямо НАТО – подкопаваше военното единство на Запада. Шарл дьо Гол се стремеше 
към реална независимост от САЩ не само на Фран ция, но и на укрепващия тогава 
Общ европейски пазар. Той залагаше на единството с възраждащата се Германия, 
а не с военния си съюзник от двете световни войни – Великобритания. Нещо 
повече, Дьо Гол искаше една Европа „от Атлантика до Урал”, т.е. искаше промяна на 
договореното от СССР, САЩ и Великобритания следвоенно устройство на Стария 
континент.

Но двете свръхдържави не желаеха това и пазеха статуквото. Разбира се, всяка 
по свой начин. Докато САЩ и техните съюзници водеха срещу света на социализ-
ма пълномащабна студена (а понякога и гореща – Корея, Виетнам) война, СССР се 
стремеше към мирно съвместно съществуване с капиталистическия Запад.

Това бе някаква амалгама от идеологическа истерия, въоръжен мир, безприн-
ципен дипломатически опортюнизъм и скрито икономическо пораженство.

Подходът на Съветския съюз към световните проблеми и през 60-те години на 
ХХ в. беше резултат от една необяснима инерция, идваща от Втората световна вой-
на. Той приемаше за равни на себе си само Съединените щати. На Великобритания 
с нейната разпадаща се империя гледаше с неприкрито злорадство, а на Фран ция – 
като на страна, която по милост е приета в клуба на петте велики сили.

Не само СССР, а и изобщо светът на социализ ма тогава бе упоен от несекващи-
те успехи във вътрешен и в международен план. Вълненията в ГДР през 1953 г. и в 
Полша през 1956 г., контрареволюционният метеж през октомври 1956 г. в Унгария 
бяха позабравени. Комунистите от Източния блок бяха загубили идеологическите 
си разделителни способности: те отричаха съществуването на каквито и да са раз-
личия в капитализ ма и всичко в него се приема ше като еднакво порочно.

Коренно различно те оценяваха социализ ма. За тях – всичко в него бе добро. 
Социализ мът бе смятан за единен и неделим и всякакви идеи за въз можни негови 
модели се определяха като злостен ревизионизъм.
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Този подход към световните реалности не се промени и след идването на власт 
на новото съветско ръководство – Л. Брежнев, А. Косигин и Н. Подгорни. Именно 
тогава в Чехословакия бе дадено началото на процесите, които доведоха накрая до 
Пражката пролет през 1968 година.

Събитията, които разтърсиха Чехословакия (а и цяла Източна Европа), бяха 
предизвикани преди всичко от вътрешни фактори – най-напред в самата ЧССР, а 
след това и в Източния блок. Едва когато стана ясно, че ръководният елит на Че-
хословашката комунистическа партия е попаднал под контрола на десни, опор-
тюнистични сили, Западът (преди всичко САЩ) се включи в процеса на дестаби-
лизация на ЧССР.

Това стана веднага и не бе случайно. За разлика от Полша, където русо фобските 
настроения се предават от поколение на поколение, подклаждани от неуморимия 
католически клир, и от Унгария, в която антиславянските нагласи са дълбоко про-
никнали в националното съзнание, Чехословакия сякаш бе истинска крепост на 
социализ ма и славянството.

Резките промени в КПСС след смъртта на Й. В. Сталин и особено след ХХ 
конгрес не предизвикаха големи сътресения в Чехословакия. Клемент Готвалд, 
който бе неин партиен и държавен ръководител, почина много скоро след Сталин 
и неговите постове бяха заети от изключително популярния комунист ветеран 
Антонин Запотоцки като президент и от почти неизвестния и съвсем невзрачен 
Антонин Новотни като първи секретар на Чехословашката комунистическа 
партия. И когато след смъртта на А. Запотоцки в края на 1957 г. А. Новотни зае 
неговия пост, това не прибави нищо към авторитета му. Напротив, през цялото 
следващо десетилетие А. Новотни неотклонно губеше и слабата популярност, която 
получи след Кл. Готвалд. Въпреки че не бе протеже на Н. С. Хрушчов, А. Новотни 
се ползваше с неговото доверие и му беше искрен привърженик. Затова той прие с 
нескрито неодобрение свалянето на Хрушчов през октомври 1964 година.

Беше ясно, че новата власт в Кремъл няма да търпи А. Новотни. Това го знаеха 
всички, но най-вече тези, които искаха да се възползват от неизбежната му смяна 
и да предприемат далеч отиващи промени на реалностите в социалистическа Че-
хословакия. Центровете на това усилие бяха в самата ЧКП; нещо, което след 20 го-
дини се повтори във всички източноевропейски страни…

* * *

В чехословашкото общество – особено след свалянето на Н. С. Хрушчов – бе 
създаден крайно отблъскващ образ на А. Новотни. Авторитетът му изцяло рухна, 
нетърпимостта към него стигна връхната си точка.

Антонин Новотни не бе политик от голям мащаб – той бе треторазряден пар-
тиен чиновник. Неговата революционна биография бе съвсем скромна. Но това, за 
което го представяше т.нар. черен пиар, бе далеч от истината.
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Дошъл бе моментът за дестабилизацията на режима в Чехословакия.
И тя започна през лятото на 1967 г., когато американ ците претърпяха пълен 

провал в широкомащабната си операция „Rolling Tempest” във Виетнам, а Израел из-
воюва бляскава победа над обединените арабски сили в шестдневната война.

В края на ноември 1967 г. в Прага бе свикан пленум на ЦК на Чехословашката 
комунистическа партия, който с прекъсвания трая повече от месец. След коледните 
и новогодишните празници пленумът продължи своята работа на 3 януари 1968 г. и 
я приключи на 4 януари с очакваното от всички сваляне на А. Новотни от поста му 
на първи секретар на ЧКП.

В това нямаше изненада. Изненада се оказа изборът на новия ръководител на 
партията – Александър Дубчек, който дотогава бе първи секретар на ЦК на Сло-
вашката комунистическа партия.

За чехите той бе неизвестен, а словаците се отнасяха към него с подчертано 
пренебрежение. Те не го мразеха, но не го и приемаха за „свой човек”, не го презира-
ха, но не го и уважаваха. Просто не се интересуваха от него.

Избирането му учуди словаците, но нищо повече. Шокирани бяха чехите – за 
първи път начело на 40-годишната тогава Комунистическа партия бе издигнат сло-
вак, при това съвсем непознат за широката общественост.

Малцина знаеха колко сполучлив е този избор за готвените промени в 
Чехословакия. Това бяха сценаристите на предстоящата „пролет”. Силно преуве-
личената намеса на Москва при избора на Ал. Дубчек всъщност се изрази в 
подкрепа на вече направения от ЦК на ЧКП избор. Новите съветски ръководители 
след Н. С. Хрушчов се въздържаха от груба намеса във вътрешните работи на 
съюзните държави и партии от Варшавския договор. Но избирането на Дубчек ги 
задоволяваше. Те го възприемаха като „свой човек” по чисто външни формални 
признаци: Ал. Дубчек бе живял и работил в Съветския съюз, там бе получил 
средно и висшето си партийно образование и говореше съвсем прилично руски.

А всъщност той бе „сламеният човек”, чиято добряшка глуповатост се 
превърна в мощен субективен фактор за разрушителните процеси, последва-
ли много бързо след издигането му на най-важния пост в социалистическата 
държава. Западът нито го внедри, нито помогна за това. Западът подкрепяше 
деста билизацията на ЧССР, която протичаше при напълно неадекватните ре-
акции на Ал. Дубчек. За пореден път се потвърди истината, че пределната кон-
центрация на власт у един човек, смятана за най-силната страна на комунис-
тическите партии, може да стане в даден момент тяхна катастрофална слабост. 
Такъв бе случаят с Н. С. Хрушчов, в 1968 г. – с Ал. Дубчек, в 1985 г. – с М. С. 
Горбачов и други.

Чехословашката комунистическа партия носеше всички характеристики на 
подобните ѝ организации в Източна Европа. Но тя имаше и някои особености, кои-
то я отличаваха от тях и които предопределиха облика на драматичните събития 
през 1968 г., а и на събитията непосредствено преди тях.
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Чехословашката комунистическа партия бе образувана веднага след Първата 
све товна война под влияние на Октомврийската революция. Както повечето ко-
му нистически партии и тя се появи чрез откъсване от социалдемократическото 
ло но. Но тя изплува от лоното на най-старата в света социалдемократическа пар-
тия – австрийската, основана още през 1864 година. Тази партия бе запазила мно-
го от началния революционен дух на марксиз ма, калена бе в стачните борби на 
многонационалния пролетариат на Австро-Унгария, имаше богат опит и в тън-
костите на парламентарната дейност. Това не можеше да не се отрази върху въз-
никващата от лявото ѝ крило Чехословашка комунистическа партия. 

Новата партия действаше в новата славянска държава – Чехословакия, израс-
нала върху руините на Австро-Унгария. От възникването ѝ до края на 1938 г. новата 
република бе истински оазис на буржоазната демокрация в тогавашната Централна 
Европа.

През 20-те години на ХХ в. ЧКП бе една от трите най-големи партии в нова-
та държава. До окупацията на Чехословакия от нацистка Германия тя никога не бе 
принуждавана да работи в нелегалност. Това бе основната причина за липсата на 
голяма емиграция в СССР, а оттам и за съвсем малкия брой пострадали от репреси-
ите през 30-те години.

Чехословашката комунистическа партия бе единна политическа организация, 
но това, че бе съставена главно от представители на двете основни нации в 
държавата – чехи и словаци, имаше някои любопитни особености. Социалната ѝ 
база в Чехия бе пролетариатът, който вече бе и потомствен. В Словакия, където 
работническата класа бе малобройна и млада, комунистическите идеи намираха 
свои привърженици сред интелиген цията. Така преобладаващият ръководен състав 
на партията в Чехия имаше работнически произход, а в Словакия – интелигентски.

След Втората световна война в ЧКП се установи странно положение – имаше 
Словашка комунистическа партия със свой централен комитет и свои структури, 
но нямаше обособена Чешка комунистическа партия с централен комитет и струк-
тури. Те бяха орган и структури на Чехословашката комунистическа партия.

Чешката комунистическа партия като обособена част от общата организация бе 
създадена едва в края на 1968 г., след като Пражката пролет вече беше приключила.

По времето, когато Ал. Дубчек бе избран за първи секретар на ЧКП, тя набро-
яваше повече от един милион и шестстотин хиляди членове, от които 330 хиляди 
– членове на Словашката комунистическа партия. Това бе другата причина за изне-
надата от избирането на малко известния дотогава лидер на тази партия.

След избора на Ал. Дубчек за лидер на ЧКП „реформаторските сили” в нея 
преминаха към следващото действие в сценария – окончателното отстраняване на 
А. Новотни от държавната власт. Загубвайки партийния си пост, той си оставаше 
президент – една изключително уважавана институция в републиката.

Периодът от 4 януари до 20 март 1968 г., когато А. Новотни бе принуден да по-
даде оставка като президент, мина под знака на бързо нарастващото студентско не-
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доволство, подклаждано от средствата за масова информация. Девизът им бе: „Ко-
мунистическа власт, но без А. Новотни и „консервативния” му език; социализъм, но 
демократичен, с „човешко лице”.

В самата ЧКП вреше и кипеше. В края на януари Ал. Дубчек посети Москва, за 
да се представи пред ръководството на КПСС и да потвърди неиз менната привър-
заност на ЧКП към марксиз ма-лениниз ма и към социалистическия интернациона-
лизъм, т.е. към СИВ и Варшавския договор.

Последваха срещи на Президиума на ЦК на ЧКП с Политбюро на Унгарската 
социалистическа работническа партия, а след това и с ръководството на Полската 
обединена работническа партия. Ръководствата и на двете партии се състояха от 
дейци, пострадали от „сталиниз ма” в края на 40-те години, и те съвсем естествено 
съчувстваха на промените в Чехословашката комунистическа партия.

Но положението в Чехословакия бе съвсем различно в сравнение с Унгария 
и Полша. Докато Унгария вървеше по трудния път на индустриализацията, Чехия 
притежаваше мощна промишленост и без особени усилия индустриализираше из-
останалата в това отношение Словакия.

За разлика пък от Полша, която след Втората световна война периодично изпа-
да в икономическа стагнация независимо дали е член на СИВ, или на Европейския 
съюз, Чехословакия не познаваше подобно явление. 

В периода 1962–1967 г. в ЧССР имаше незначително забавяне на темповете на 
икономически растеж, което бе естествен резултат от практически завършилата ин-
дустриализация на Словакия. Но да се говори, че страната била изпаднала в иконо-
мическа криза, която е предизвикала политическо сътресение през 1968 г., е напъл-
но погрешно. Причините за това бяха вътрешни и от идейно-политически характер.

„Икономическото” обяснение за кризата през 1968 г. произтичаше от една дог-
матизирана, едностранчива, уж марксистка постановка, според която всеки над-
строечен процес – положителен или отрицателен – се предизвиква само от промени 
в икономическата база. Събитията в ЧССР през 1968 г. и в целия Източен блок през 
1985–1991 г. опровергаха тази невярна, приписвана на марксиз ма постановка. И К. 
Маркс, и Ф. Енгелс са отхвърляли абсолютизацията на икономическия детермини-
зъм на сложните обществени процеси.

След завършването на словашката индустриализация ЧССР заделяше за на-
труп ване едва 1% от националния доход. За сравнение – България чак до средата на 
80-те години на ХХ в. заделяше за тази цел почти 30%.

В средата на 60-те години жизненото равнище в ЧССР бе по-високо в срав-
нение с всичките ѝ съседи, включително ГДР и Австрия, и бе съиз меримо с това 
на ФРГ.

Създалата се социално-икономическа и политическа картина имаше  своите 
обективни исторически причини. Още от средата на ХІХ в. Чехия започна да се 
превръща в промишлената зона на Австро-Унгария. Когато през 1918 г. империята 
се разпадна, в чешката област останаха 80% от нейния промишлен потен циал, а в 
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Словакия – по-малко от 3%. От разпадналата се империя възникнаха три самостоя-
телни държави: Австрия, Унгария и Чехословакия. По-късно хърватите и словен-
ците бяха присъединени към бъдеща Югославия, а поляците станаха естествена 
част към възстановената полска държава.

Новата държава Чехословакия бе съставена от двете основни нации в нея – 
чехи и словаци.

Но освен изключително близките езици и 300-годишното им съвместно битие 
под скиптъра на Хабсбургите, тези две нации нямаха нищо друго общо. Чехия бе 
част от Австрия, Словакия – от Унгария.

Чехите имаха свое, при това славно държавно минало, словаците никога 
до 1918 г. не са имали своя държава, ако за такава условно не се приеме Велика 
Моравия.

Чехия бе високоразвита индустриална държава, Словакия в това отношение 
бе съвсем изостанала периферия на Унгария.

През Втората световна война Чехия бе окупирана от нацистка Германия и пре-
върната в неин протекторат. Словакия от 1939 до 1945 г. получи официален статут 
на независима държава, но всъщност бе сателит на Германия.

Тези немаловажни обстоятелства предопределиха факта, че след март 1968 г. 
процесите в общата държава на чехите и словаците потекоха в две различни русла. 
Стремежите в двете части на страната бяха разнопосочни. Чехите искаха демокра-
ция, словаците – федерация.

* * *

От 17 до 20 март 1968 г. Чехословакия бе залята от стачки. Най-напред се на-
дигнаха студентите, след тях работниците в големите промишлени центрове. Иска-
нето бе едно – оставка на А. Новотни. На 20 март той я подаде.

За президент на страната бе избран армейският генерал Лудвик Свобода – ко-
мандир на Чехословашкия корпус, воювал през Втората световна война в състава 
на Червената армия. Въпреки че бе герой на Съветския съюз, в края на 40-те години 
генералът бе изпаднал в немилост и бе пенсиониран като счетоводител в земеделска 
кооперация.

Изключително благороден човек, той бе истинска находка за „реформатори-
те” в ЧКП: поради почти двадесетте години изолация от голямата политика той не 
можеше да се ориентира в динамично сменящата се обстановка, а както се оказа 
впоследствие – и в истинските замисли на десните сили в ЧКП.

След смяната на А. Новотни последва смяната и на министър-председателя 
словака Йозеф Ленарт с Олдржих Черник, известен като решителен поддръжник на 
пазарните реформи.

И председателят на Националното събрание бе сменен с друг „реформатор”– 
Йозеф Смърковски. По този начин четирите най-важни властови институции в 
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държавата бяха поставени под контрола на десницата в ЧКП, чийто неформален 
лидер бе Франтишек Кригер. С това бе широко открит пътят на безответна антико-
мунистическа пропаганда.

Знак за нейното започване бе бягството на генерал Ян Шейна в чужбина. 
Най-напред бе пуснат медийният балон, че е забягнал в Албания през Югославия. 
Но скоро стана ясно, че той се е озовал в Италия, а оттам – в САЩ, разбира се, 
пак през Югославия. По-важното в случая бе друго – той бе отнесъл със себе си 
изключително важна секретна информация за плановете на Варшавския договор.

Но в ранната пролет на 1968 г. Югославия започна да се споменава и в друг 
аспект – като образец за сполучливо развиваща се икономика извън познатия „ста-
лински модел”. Поставен бе остро въпросът за икономическата „криза” в ЧССР, 
която всъщност се състоеше в забавяне на темповете на растеж. Необходимост от 
промени имаше, но вместо да се търси изход в собствените сили и обстоятелства, 
набиращата скорост десница в ЧКП се насочи към два модела – на Чехословакия 
между двете войни и на Югославия. Първият модел бе лансиран от събуждащите се 
антикомунистически сили извън Комунистическата партия, вторият – от „рефор-
маторските” сили в самата нея.

Между двете световни войни Чехословакия бе в челните редици на индустриал-
но най-развитите страни в света. Но след Втората световна война нещата в Европа 
се промениха и уникалното положение, което тази страна имаше до 1939 г., не бе 
въз можно да се върне, дори ако тя бе се оказала от „правилната” страна на Желяз-
ната завеса.

По инерция и именно защото бе най-индустриализираната страна от Източ-
ния блок, Чехословакия и през 60-те години на ХХ в. продължаваше да произвежда 
86% от световната стокова номенклатура – от карфици и ножчета за бръснене до 
самолети и електротурбини. Това, че в набиращия тогава сили Общ пазар никой 
нямало да позволи връщането назад към 20-те и 30-те години, бе пропаганден мит, 
който прикриваше други интереси – геополитическата преориентация на страната.

Другият модел на икономическо развитие, лансиран тогава, бе югослав ският. 
Изход от икономическата криза, която връхлетя Югославия през 1957–1961 г., бе 
намерен в разширяването на частния сектор в областта на промишленото произ-
водство и услугите, след като още в началото на 50-те години той бе възстановен в 
селското стопанство.

В началото на 60-те години Югославия всъщност извършваше пазарни рефор-
ми, които оживиха нейната икономика, но същевременно доведоха и до много нега-
тивни социални резултати: милион и половина безработни, стихийно разпределяне 
на производствените ресурси – силноразвиващ се Север и изоставащ Юг, болезнена 
социална диферен циация и така нататък.

Този модел на „пазарен социализъм” шумно се пропагандираше в ЧССР доста 
преди Пражката пролет, като старателно се избягваше да се говори за социал ните 
последици от него.
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Главен пропагандатор на пазарните реформи в ЧССР бе Ото Шик – професор 
по политическа икономия, а на реформите в идеологията – Давид Голдщюкер. При 
про  веж дането на тези реформи се използваше мощната инерция от десетгодишната 
ярост на критика срещу т.нар. култ към личността на Й. В. Сталин, която след сва ля-
не то на Н. С. Хрушчов през 1964 г. постепенно прерасна в критика срещу со циа лиз ма.

Този тип критика в навечерието на Пражката пролет бе заразила цялата 
интелиген ция в Чехословакия, която в огромното си мнозинство бе искрено лява. 
Тя бе напълно убедена, че като се отхвърли сталинисткият модел на социализ ма, 
с лекота ще създаде нов, по-хуманен, по-демократичен социализъм. Много скоро 
„сталинисткият” бе заменен със „съветски”.

Трябва определено да се каже, че не само интелиген цията, а и останалите 
слоеве от народа до лятото на 1968 г. не поставяха под въпрос съществуването на 
социализ ма в Чехословакия. Мнозинството от хората вярваха, че наистина става 
дума за неговото усъвършенстване и щедро даваха всичко от себе си за това. Но тях-
ната социална енергия бе насочвана от „реформаторите” в ЧКП и реанимираните 
десни сили в обществото в съвсем друга посока.

Крайната цел на тези сили бе реставрацията на капитализ ма, подкрепена от ра-
дикалната промяна на геополитическата ориентация на страната. „Чехословакия ви-
наги е принадлежала на Запада” – това бе лозунгът през горещото лято на 1968 година.

Социалистическите страни от Източна Европа реагираха сравнително късно 
на това, което става в Чехословакия. До оставката на А. Новотни там имаше само 
откъслечни прояви на неприкрити антисоциалистическите сили.

На 6–8 март 1968 г. в България заседава Политическият консултативен съвет 
на страните, членки на Варшавския договор. Тогава за пръв път се появява темата 
за събитията в Чехословакия. Съветското ръководство приема уверенията на пред-
ставителите на ЧССР, че няма причини за тревога.

След това този съвет се събира през май в Москва, през юли – във Варшава и в 
средата на август – в Братислава. Тревогата нараства, но чехословашките ръководи-
тели са спокойни и самоуверени.

А нещата никак не бяха спокойни. Бягството на ген. Ян Шейна бе използвано 
от десните сили в страната за пълното дискредитиране не само на старата „консер-
вативна” партийно-държавна номенклатура, но и на социализ ма като цяло.

През май започнаха да се появяват нови партии и да се възстановяват стари. 
Премина и отчетно-изборната кампания на ЧКП, на която бяха избрани делегати за 
насрочения през есента на 1968 г. извънреден конгрес. В тази кампания окончателно 
взеха връх „реформаторските” сили в партията.

Именно тогава от Москва дойде първото открито предупреждение за опас-
ността от „ревизионизъм и опортюнизъм, които могат да отклонят ЧССР от пътя 
на социализ ма”.

Чехословашкото ръководство отхвърли предупреждението на Кремъл като 
неоснователно и му даде широка гласност. Това бе всъщност сигнал за започване на 
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антисъветска кампания, която след месец достигна естествения си връх – превърна 
се в антируска истерия.

Александър Дубчек бе получил подкрепа от Румъния за „независимия курс” 
на ЧКП и за „реформаторските” си усилия, още повече от Югославия и най-вече от 
Италианската комунистическа партия.

Не само Ал. Дубчек, но и цялото ръководство на партията и държавата видимо 
се бяха поддали на внушението, че тази подкрепа дава гаран ции за продължаване 
на поетия курс.

Така мислеха и десните, вече неприкриващи се антисоциалистически сили, 
които имаха пълен контрол върху медиите. Главен техен прицел стана Съвет ският 
съюз – сталиниз мът, после примитивният съветски модел на социализ ма и накрая 
генетичната реакционност на русите изобщо.

И тогава отново излезе на светло позабравената реалност, че в Чехословакия 
живеят две основни славянски нации, които имат различен манталитет, различна 
визия за бъдещето на държавата и различен подход към тогавашния свят. Въпреки 
че през Втората световна война Чехия бе жертва на нацистката окупация, а Слова-
кия – съюзник на Райха и участваше със свои войски на Източния фронт, същест-
вуващите сред чехите симпатии към всичко руско се бяха изпарили след войната, 
а словаците си оставаха русофили. Не става дума чак за познатото сръбско или 
българско русофилство, но неиз менните симпатии на словаците към Русия бяха и 
си оставаха факт.

Бруталното настъпление на десните сили в чехословашкото общество даде по-
вод за един последен опит на отслабената левица в ЧКП, определяна като „консер-
вативна” фракция, да отложи надвисналата над социализ ма опасност в страната.

В края на май 1968 г. в Прага се проведе пленум на ЦК на ЧКП, който за послед-
но направи вярна оценка на положението и алармира за лавинообразно нараства-
щата дясна опасност. Главни действащи лица на левицата бяха Васил Биляк, Йозеф 
Ленарт, Милош Янеш, Лубомир Щроугал и Густав Хусак.

Но това бе за кратко време. Много скоро десницата в ЧКП взе връх. Тя тласна 
развитието на тази партия към доброволно, без оказване на никаква съпротива сда-
ване на властта и смяна на обществената система – опит, който проработи след две 
десетилетия в мащабите на цяла Източна Европа и СССР.

Краят на май 1968 г. бе последният момент, в който социалистическият строй 
в Чехословакия можеше да бъде спасен със собствените ѝ ресурси и въз можности. 
След като този момент бе пропуснат, започна постепенното парализиране на дей-
ността на партийните и държавните структури. Председателят на Националното 
събрание Йозеф Смърковски, премиерът Олдржих Черник и вече фактическият 
лидер на ЧКП Франтишек Кригел работеха усилено в тази посока.

Престарелият президент Л. Свобода се поддаваше на настроенията на масите, 
които, зашеметени от антикомунистическата и антисъветска пропаганда, не разби-
раха нито какво става, нито пък какво всъщност искат.
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Този, който (по наложилата се в социалистическите страни практика) имаше 
решаващи позиции в страната – Ал. Дубчек, се оказа напълно неспособен да ги из-
ползва. Лишен от каквито и да са качества на политически лидер, той бе объркан 
и жалък. Тогавашното му поведение ясно показа, че избирането му на ключовия 
пост през януари 1968 г. никак не е било случайно. Всеки, който познава порядките 
в Чехословакия от онова време, не би повярвал, че при една нормална обстановка 
чехите не биха отстъпили най-важния пост на страната на словак.

* * *

От май 1968 г. нататък, когато десните сили в ЧКП взеха окончателен връх и 
вече изцяло контролираха медиите, СССР и неговите съюзници от Варшавския 
договор бяха поставени в губеща позиция. Ненамесата в чехословашките дела оз-
начаваше доброволна капитулация пред Запада с непредвидими геополитически 
последици.

Военната намеса, която вече ставаше неизбежна, щеше да доведе до срив на мо-
рално-политическия авторитет, който СССР си бе спечелил с победата над фашиз-
ма. Колосалната вина на Ал. Дубчек и на неговия антураж бе в това, че доведоха 
социализ ма в собствената си страна до ръба на пропастта, без да имаше някаква 
обективна необходимост от това.

Поразяващо бе тогава лекомислието, с което се предприемаха мерки, даващи 
въз можност на десните сили да действат абсолютно безпрепятствено. За т.нар. де-
мократични кръгове в Чехословашката комунистическа партия нещата бяха ясни 
– каквото и да се случеше, ударът срещу социализ ма бе неотвратим.

За да бъде предварена каквато и да е намеса на СССР в чехословашките про-
цеси, десните сили в ЧКП и извън нея публикуваха в началото на юни своеобразен 
манифест, известен с името „2000 думи”. В него се призоваваше да не се чакат нито 
многопартийните избори през октомври, нито конгресът на ЧКП, а да се действа 
незабавно; да се създават „граждански комитети”, които да изземват властта отдолу 
догоре по вертикалата на държавната власт. Призоваваше се всъщност към завзе-
мане на властта, като се мине кратък период на двувластие, въпреки че официалната 
власт вече я нямаше.

Изпълнени бяха две важни задачи, които десницата си беше поставила. Пър-
во, ограничаване, а след това и парализиране на функциите на Комунистическата 
партия – идеологически, организационни и политически. Второ, отказ от контрол 
върху медиите и предоставянето им изцяло в услуга на неприкрити антисоциалис-
тически сили.

Оставаше да се осъществят другите две задачи, което можеше да стане само 
при овладяна власт.

Първо, трябваше да се извърши приватизация, а след това – да се въведе пазар-
но стопанство с помощта на международния капитал.
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Втората задача произтичаше от първата – трябваше незабавно да се смени 
геополитическата ориентация на страната.

На фона на тези реалности, в които живееше чехословашкото общество, са 
съвсем нелепи твърденията, че ако не е била така грубо прекъсната, Пражката про-
лет щяла да доведе до нов, „хуманен социализъм с човешко лице”.

Стана вече дума, че 84% от промишления потен циал на Чехословакия през 
1968 г. бе всъщност наследство от т.нар. Първа република и само 16% са създадени 
при социализ ма. Собствеността на този потен циал бе акционерна и самите акцио-
нери или техните наследници вече заявяваха своите претен ции.

Освен това 70% от земеделската земя в Чехия (не в Словакия) преди Втората 
световна война са принадлежали на шест големи фамилии, които са сътрудничили 
на хитлеристите по време на окупацията. Тези фамилии също имаха претен ции за 
връщане на огромната им собственост. За какъв социализъм, още повече – хуманен 
и демократичен, можеше да става дума тогава!

Пореден опит за спасяването на социализ ма с мирни средства и с вътреш-
ните ресурси на чехословашката държава бе направен на заседанието на Поли-
тическия консултативен съвет на Варшавския договор, състояло се през юни в 
полската столица.

Последна нова среща, може би решаващата, между Президиума на ЦК на 
ЧКП и Политбюро на ЦК на КПСС се състоя в края на юли 1968 г. Тя бе ини-
циирана от съветското ръководство с покана да бъде в Москва. Чехословаш-
ката страна прие неохотно поканата, като постави условие мястото на срещата 
да не е Москва или Прага, а никому неизвестното дотогава гранично селище 
Черна на Тиса.

Политбюро на ЦК на КПСС прие това условие и в пълен състав се яви на гра-
ничната жп стан ция – безпрецедентен случай в съветската история.

Самочувствието на чехословашкото ръководство, че върши нещо велико, се бе 
превърнало в самонадеяност, а на самите преговори – в наглост. Спрямо ръковод-
ството на СССР то се държеше дръзко и предизвикателно.

Ставаше ясно – социализ мът в Чехословакия можеше да се спаси само чрез 
решителна силова намеса отвън. Още повече че унижението, на което бе подложено 
съветското партийно ръководство, подсказваше какво ще е  бъдещото поведение на 
Чехословакия и към другите социалистически страни.

Последната среща на ръководителите на страните от Варшавския договор 
(този път без Румъния) се състоя в средата на август в Братислава. Чехословашкото 
ръководство бе спокойно след удържаната „победа” в Черна на Тиса, въпреки че 
около месец около границите на ЧССР се провеждаха военни маневри на армиите 
на съседните страни. Беше ясно, че тогавашното партийно и държавно ръководство 
на Чехословакия няма не само силите, но и волята да спре разрушителните проце-
си. Въпросът за нахлуването в страната на съюзническите армии бе не дали, а кога. 
Явно се е знаело и как…
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На 21 август 1968 г. рано сутринта инвазията започна. Веднага бяха заети граж-
данските летища в Прага и в Братислава и основните институции в двете столици. 
До вечерта бяха завзети възлови стратегически точки в страната – започна и навли-
зането на основните войскови сили.

Президентът Л. Свобода заповяда на армията на ЧССР да остане в казармите, 
без да оказва съпротива, но и без да предава оръжието си.

За две седмици в Чехословакия бяха дислоцирани над 600 хиляди войници от 
армиите на СССР, Полша, ГДР, Унгария и България, която участва в операцията с 
около 2000 войници и офицери.

Съюзническите армии бяха посрещнати като врагове. Осеммесечната антисо-
циалистическа пропаганда бе внушила на населението, че народите, живеещи около 
Чехословакия (разбира се, без немците), са сбирщина от примитиви, които не раз-
бират нищо от демокрация, че са лишени от култура и хуманност.

Чехите и словаците протестираха срещу окупацията, дадени бяха жертви при 
нещастни случаи. За съжаление нито членовете на милионната ЧКП, нито (още 
по-малко) масите разбраха, че са жертва на една гигантска манипулация, на илю-
зията, че Пражката пролет е замислена като усилие да се съчетае „най-доброто от 
социализ ма и капитализ ма”, а не като опит за обикновена реставрация на буржо-
азния строй в Чехословакия. След края на май обществените процеси в страната се 
направляваха вече от силите, които искаха не реформа на социализ ма, а реставра-
ция на капитализ ма. Напълно невярно е твърдението, че ако разрушителните про-
цеси не са били прекъснати, те щели да доведат до социализъм с „човешко лице”.

Също толкова невярно е и твърдението, че инвазията през август 1968 г. била 
последвана от репресии. Единственото, което се случи, бе отмяната на изборите и 
отлагането на извънредния конгрес на ЧКП.

Държавните институции – Националното събрание, правителството и ръко-
водството на ЧКП, продължиха да съществуват в непроменен състав. Единствено 
Й. Смърковски – председател на Националното събрание, се оттегли през януари 
1969 година.

Сериозните промени започнаха най-напред в ЧКП – на 4 април Ал. Дубчек бе 
свален от поста първи секретар и на негово място бе избран Густав Хусак – знакова 
личност с богато политическо минало. Същевременно бяха отстранени от Полит-
бюро всички т.нар. реформатори.

Правителството на Олдржих Черник функционираше в пълния си състав 
до януари 1970 г., когато бе сменено с ново, начело на което застана Лубомир 
Щроугал. А президентът Л. Свобода остана на поста си до края на мандата – 
май 1975 година.

Границите на страната бяха отворени до април 1969 г. И също дотогава медии-
те продължаваха, необезпокоявани от никого, антисоциалистическата си пропаган-
да. Произвеждаха нови и нови митове за случилото се в Чехословакия. След това се 
появиха още, но този път сътворени от социалистическата пропаганда: най-напред, 
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че Пражката пролет била замислена, започната и проведена като операция на ЦРУ; 
после се прибави още един мит – че всичко това е било ционистки заговор.

Събитията в Чехословакия бяха инициирани от вътрешни сили, които наисти-
на искаха реформи за усъвършенстване на социализ ма. Но тези сили бързо загуби-
ха инициативата и тя беше поета от други – враждебни на социализ ма сили.

Съвсем естествено е, че в хода на събитията те получиха моралната и полити-
ческа подкрепа на Запада; при това не само на буржоазията, а и на мнозинството 
комунистически партии, сред които се зароди новото явление – еврокомуниз мът. 
Същността на това явление, която никога не бе афиширана открито, беше убежде-
нието за цивилизационно превъзходство на Запада над Изтока.

Тогава и буржоазните, и повечето комунистически партии се въз мутиха от 
грубото погазване на „кълновете на свободата и демокрацията” в Чехословакия от 
армиите на Варшавския договор, но аплодираха поведението на Югославия и на Ру-
мъния, които бяха и си останаха по-малко демократични от Чехословакия както 
преди, така и след 1968 година.

Въпреки въз мущението на Запада, главната негова сила САЩ не се намесиха в 
помощ на „реформаторите” в Чехословакия, както преди това не подкрепиха усили-
ята на унгарските „въстаници” да свалят чрез метеж социалистическия строй през 
1956 година.

Когато войските на Варшавския договор навлизаха в ЧССР, американският 
президент Линдън Джонсън се бе оттеглил в тексаското си ранчо и остана там до 
приключване на операцията. Затънали във виетнамското блато, Съединените аме-
рикански щати не желаеха промяна на следвоенното статукво в Европа.

Всъщност тяхната цел беше постигната – европейският социализъм бе деста-
билизиран, авторитетът на СССР – сринат. На СССР и на неговите военни и иконо-
мически съюзници бе сложено клеймото на агресори. Съживена бе позабравената 
след Унгария от 1956 г. пропагандна теза за „съветската опасност”.

Западът не желаеше въоръжена конфронтация с източноевропейския социа-
лизъм, но упорито и последователно водеше своята Студена война срещу него. И от 
тази поредна битка той излезе победител (особено САЩ).

Комунистическите партии отговориха с неубедителна пропагандна кампания 
на историческото предизвикателство на т.нар. Пражка пролет. А трябваше да се от-
говори само на един, но съществен въпрос: защо при всяко искрено усилие да се 
реформира социализ мът, то бързо се овладява от реваншистки сили, които веднага 
поставят въпроса за смяна на системата, т.е. за реставрация на капитализ ма?

Западът си извлече много по-точна поука от чехословашките събития. Няма 
смисъл да се атакува периферията на реалния социализъм като Полша, Унгария или 
Чехословакия, а директно неговия център – Москва. Там трябва да се търсят дубче-
ковци, вацулековци, кригелевци, оташиковци и прочее.

Две десетилетия след Пражката пролет Съединените щати ги намериха – точ-
но там, в Москва. Нататък вече беше лесно…
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Историята и етапите на икономическите теории 
най-често се разглеждат като свързани с разви-

тието на научното познание. Няма достатъчно анали-
зи на корелациите им с обективните промени в ико-
номическата реалност и особено с последователните 
цикли на технологичното развитие.

В тази статия ще се направи опит именно за такъв 
анализ. Той може да ни даде най-доброто решение, тъй 
като всеки технологичен цикъл има основополагащо 
значение за развитието както на икономиката, така и 
на политиката. Затова оставям настрани другите фак-
тори, участващи в развитието на политикономиите, и 
ще се огранича до сравнение с последователните етапи 
на технологично развитие и съответстващите им во-
дещи икономически теории. В резултат на изследване-
то е направен опит да се дефинира по-точно поняти-
ето за технологични революции и да се установи един 
нов тип динамика, обясняваща и потребността днес от 
радикални промени в икономическото мислене, съот-
ветстващи на новия етап, в който се навлиза – етапа на 
Четвъртата индустриална революция.

1. Четирите технологични революции  
и етапите на икономическо мислене

Основната теза, която се развива в статията, е 
свързана с корелацията между технологични револю-
ции, политикономически системи и политикономи-
ческо мислене. Тази взаимовръзка е важна за всички, 
които се опитват да открият основните фактори, оп-
ределящи и изискващи промени в икономическите 
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теории, както и за разбиране на необходимостта от промени днес в резултат от 
промените, носени от Четвъртата индустриална революция. 

И преди са правени опити за класификация на различни етапи на тех-
нологичното развитие, но нямаме достатъчно разработки на идеите за двете 
корелации на тези етапи – със съответните политикономически системи и с 
обосноваващите ги политикономически теории. Що се отнася до технологич-
ните класификации на развитието след Втората световна война, популярно 
става разделението между доиндустриално (аграрно, домодерно) и индустри-
ално (модерно) общество. Във второто, за разлика от първото, индустрията е 
основната сфера, в която работят хората и в която се произвежда БВП, затова 
мнозинството от населението се премества в градовете. Индустриалното об-
щество се разглежда като висш етап и в редица публикации, като се започне 
от „Стадиите на икономическия растеж” на Уолт Ростоу и се стигне до „Новата 
индустриална държава” на Джон Гълбрайт, където се разработват различни ас-
пекти на тази идея до 60-те години на ХХ век. Пред 70-те години обаче започва 
да се осъзнава, че самото индустриално общество може да има етапи. Правят 
се опити за разграничаването им, като се търсят определени закономерности. 
Появяват се различни класификации на етапите на технологичните промени. 
Даниел Бел е от първите, които започват да говорят за доиндустриален, ин-
дустриален и постиндустриален стадий в развитието на човечеството. Доин-
дустриалният е свързан с използването на човешката и животинската тяга, на 
вятърната и водната мелница, на колелото и плуга като енергийни източници. 
Индустриалният е продукт на използването на парната машина и електричест-
вото, а постиндустриалният извежда на преден план интелектуалната сфера, 
знанията, информацията. След това обаче Бел развива своята теза и разграни-
чава последователно три индустриални революции от края на ХVІІІ век насам 
– първата е свързана с парната машина, втората  – с електричеството, третата 
– с дигитализацията, софтуера, миниатюризацията на различни устройства, 
развитието на електрониката (Bell, 1989). Няколко десетилетия по-късно Клаус 
Шваб, опирайки се на тази класификация, формулира идеята за четвърта ин-
дустриална революция като основна тема на Световния икономически форум в 
Давос през 2016 г. и издаде книга със същото заглавие (Schwab, 2016). Виждаме, 
че има нарастващо количество изследвания за връзките между технологии, по-
литика и икономика, както и за легитимиращите ги парадигми, но те са по-ско-
ро откъслечни, не предоставят цялостната картина на проблема. Те разглеждат 
отделен негов аспект, отразяват минали етапи и не улавят перспективите на на-
стъпващата промяна. Тук е направен опит за улавяне на тази промяна от една 
нова перспектива, очертана е логиката на настъпващите промени на всеки етап 
от миналите и от днешната технологическа революция, предполагащи бързи и 
адекватни решения с оглед на безпрецедентното по своята скорост навлизане 
на технологиите на Четвъртата индустриална революция, свързани с роботиза-
цията, автоматизацията и дигитализацията.
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За да можем да разберем връзката между технологични революции, ико-
номика и съответстващи теории, много важно е как ще дефинираме понятието 
„технологична революция”. Идеята за технологична революция, която предла-
гам, е за включваща такива промени в технологиите, които водят до системна 
промяна в икономиката и в обществото. Особеност на технологичните револю-
ции е, че те създават и внедряват технологии, които не засягат отделни елементи 
на икономическата система, а извършват качествен скок в цялостния цикъл на 
производството, размяната, разпределението, потреблението на стоки. Качест-
веният скок в производството е свързан със замяната на ръчния труд с машини 
и с използването на нови енергийни технологии, които увеличават производи-
телността на труда в различни производства от десетки до стотици пъти. Качест-
веният скок в размяната произтича от факта, че всяка технологична революция 
въвежда нови комуникационни и транспортни технологии, които рязко нама-
ляват трансакционните разходи, разходите за транспорт, обхвата и скоростта на 
комуникацията. Това дава възможност за разширяване на пазарите и конкурен-
цията, за допълнително разгръщане на разделението на труда. Качественият 
скок в потреблението е резултат от рязкото увеличаване на производството на 
определени стоки при намаляване на тяхната цена, благодарение на новите ма-
шини, както и на появата на съвсем нови стоки и услуги, които създават нови 
потребности. Качественият скок в разпределението е продукт на появилите се в 
резултат на технологичната революция значими разминавания между предлага-
не и платежоспособно търсене, което предизвиква кризисни процеси и довежда 
до създаване на институции и механизми за преразпределение на доходите, за да 
бъде възстановен балансът между предлагане и търсене.

Става дума за четири основни групи технологии, взаимносвързани помеж-
ду си – производствени, енергийни, транспортни и комуникационни. Производ-
ствените и енергийните технологии намаляват дела на труда в производството 
на определени стоки, повишават производителността, както и обема на произ-
вежданите продукти, водят до нови разделения на труда, до нови професии и 
социални стратификации. Транспортните и комуникационните технологии да-
ват възможност за намаляване на трансакционните разходи, за разрастване на 
пазарите и конкурен цията. Това води до съответни промени в икономическата 
подсистема на обществото. Променят се балансите между търсене и предлагане 
на различни стоки и услуги и на работна сила, което създава кризисни процеси в 
обществената система. Те не могат да бъдат преодолени без съответната полити-
ка. Всяка технологическа промяна води до промени в производството и размяна-
та, но се нуждае и от промени в разпределението и потреблението, което не може 
да стане без намесата на държавата. 

Оттук първата основна идея на това изследване е свързана с тезата, че всяка 
технологична революция води до промени в политическата и икономическата 
подсистема на обществото – както в политиката, така и в икономиката, а също и 
в тяхното взаимодействие. Икономическата подсистема е сложна саморазвиваща 
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се система на производство, разпределение, размяна, потребление на стоки и ус-
луги, резултат на взаимодействието на милиони хора. Тя преживява непрекъсна-
то периоди на неравновесия, противоречия, кризи, в определени случаи и на раз-
пад, свързан с войни и революции. Важни инструменти за нейната стабилизация 
са както включеността ѝ в по-голямата социална система, и особено в политиче-
ската подсистема, която предлага сигурност и спазване на определени правила, 
така и нужните регулации, които блокират кризисни процеси и осигуряват ус-
пешно развитие на икономическата подсистема. Технологиите са един от важни-
те инструменти за излизане от кризисни процеси, тъй като те са свързани с рязко 
намаляване на разходите за производство на единица продукция, със създаване 
на нови стоки и услуги, с разгръщане на нови потребности. Всяка технологиче-
ска промяна предизвиква промени в политическата подсистема. Това е валидно 
на първо място за комуникационно-информационните и транспортните техно-
логии, които повишават възможностите за управляемост на големи системи, за 
бързо предаване на информация на управленските структури и за обратна реак-
ция. Чрез тях се извършват радикални промени в създаването на обща публична 
сфера и колективни идентичности. Първата и Втората индустриална революция 
са предпоставка за създаване на силни национални публични сфери чрез вестни-
ка, радиото, телевизията и за развитие на представителната демокрация. Третата 
индустриална революция е предпоставка за демасовизация и фрагментация на 
публичната сфера, за криза на политиката, за спадащо доверие към либералната 
представителна демокрация, за отслабване на регулиращите възможности на по-
литиката върху икономиката.

Втората основна идея е, че всяка технологична революция е свързана с три 
значими промени в съотношението между икономика и политика – промени в 
тяхното взаимодействие; промени в начина на регулация на икономиката чрез 
политиката; промени в икономическата наука – които обосновават и легити-
мират новата форма на взаимодействие между икономика и политика. От една 
страна, въвеждането на технологиите и протичането на научно-техническите 
революции зависят от политиките на държавите, независимо дали става дума 
за САЩ в началото на ХIХ век, когато Хамилтън пише известния си доклад за 
индустриите до американския Конгрес, за Сталиновия СССР или за Китай по 
времето на реформите, чието начало дава Дън Сяопин. От друга страна, техно-
логиите водят до промени и дисбаланси в икономическата подсистема, както и 
до нови възможности на политическата подсистема. Преодоляването на нерав-
новесията и на кризисните процеси може да стане само чрез промени в процеса 
на регулация на всяка от подсистемите и на взаимоотношенията помежду им. 
От трета страна, именно тази нова кризисна ситуация при всяка технологична 
революция прави неадекватни предишните базисни политикономически теории 
и е предпоставка за появата на нови, чия то задача е обосноваването на адекватни 
политики за излизане от кризата и за стабилизация на социалната система. Ос-
новна характеристика, подложена на изменения на всеки технологически етап, е 
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отношението между държава и икономика, държава, пазар и собственост, което 
е свързано с формирането на различни политикономически системи. На всеки 
етап взаимозависимостта между отделните части на световната икономика на-
раства и все по-бързо и лесно промените в една част от системата оказват въз-
действие върху останалите нейни части.

Третата основна идея е, че това, от своя страна, води до промени в поли-
тикономическото мислене, до създаване на нова водеща, мейнстрийм, ортодо-
ксална политикономическа теория, независимо дали се нарича политикономия, 
или икономикс. Тя винаги предполага определен тип съотношение между иконо-
мика и политика. Тръгвайки от тези идеи, ще се опитам да обоснова тезата за пет 
етапа на развитие на икономиката и на икономическата наука от началото на ка-
питализма до наши дни, опиращи се на различни технологични основи. Тези ета-
пи са свързани със съответни производителни сили и форми на производство, 
разпределение и потребление, функциониране на пазара и взаимодействията му 
с държавата. На всеки от тях се формира мейнстрийм икономическа наука, коя-
то изразява нормативно идеологията на капитала във водещата и с хегемонна 
роля в световната икономика и политика капиталистическа страна в момента. 
Тя обосновава и легитимира определени икономически политики на тази стра-
на и свързаните с нея държави от капиталистическия център. Паралелно с това 
се разгръщат и хетеродоксални икономически теории предимно в тези държа-
ви, които са не в центъра, а в полупериферията и в периферията на световната 
система. Тези, които изостават в развитието си, трябва да търсят политически 
форми и икономически системи, с които да го ускорят. Затова те създават свои 
политикономически теории.

Чрез използването на исторически, сравнителни и теоретически методи на 
изследване в статията ще бъдат разграничени пет етапа на развитие на икономи-
ката на капитализма и четири технологични революции, на които съответстват 
пет доминиращи икономически парадигми. Направен е опит за макроикономи-
чески подход и за ограничаване на изследването само до политико-икономиче-
ските аспекти на проблема, макар че технологиите днес са проникнали във всяка 
сфера на съществуването – от околната среда и бъдещето на планетата до обик-
новеното битово ежедневие и цялата социетарна среда, която съвременният чо-
век обитава. Не се изпада в технологически детерминизъм, отчита се, че не само 
технологиите променят доминиращите политико-икономически отношения, 
които са сериозен фактор за изобретяването, употребата и развитието на съот-
ветните технологии, които капиталистическата система сама усъвършенства и 
възпроизвежда. Подтикван от стремежа към печалба, капиталистът я увеличава 
и успява в конкурен цията, използвайки различни средства – намаляване на це-
ната на труда; технологични иновации; експанзия към нови пазари; заграбване 
на евтини природни ресурси чрез форми на колониална и неоколониална екс-
плоатация, на военни завоевания, финансови спекулации, бягство по посока на 
по-ниско данъчно облагане и по-малко регулации; стимулиране на потребление-
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то както чрез лостовете на държавата, така и чрез рекламата, пиара и маркетинга, 
чрез увеличаване на мащаба на производството, разгръщане на надпревара във 
въоръжаването, чрез войни, разрушаващи натрупано богатство, което след това 
трябва да се възстановява.

2. Технологии, предпоставящи появата  
на модерната държава и на меркантилисткия модел  
на икономическо развитие

Ранният етап на развитие на капитализма до последните десетилетия на 
ХVІІІ век се осъществява чрез манифактурна организация на производството в 
един свят, в който доминира ръчният труд. През ХVI век откритията на Галилей и 
на Коперник водят до научна революция, а тя е предпоставка за възникването на 
епохата на Просвещението от ХVIII век и на техническия прогрес, продължаващ 
и до днес. Тогава се извършват също и различни технологични усъвършенства-
ния, но те все още не водят до доминиране на индустриалното производство, 
поради което този период обикновено се разглежда като прединдустриален. Но-
вите технологии, които стимулират развитието на търговския капитализъм на 
този ранен етап, са барутът и стрелковото оръжие, книгопечатането, компасът, 
подобрените версии на кораби и новите форми на счетоводство. Все още има 
сравнително ниска производителност на труда, произведеното стоково богат-
ство е предназначено за малка част от обществото, свързано с аристокрацията 
и богатите слоеве на зараждащата се буржоазия. Тези технологии се разгръщат 
най-напред в Западна Европа и дават конкурентно предимство, формиращо за-
падноевропейския капитализъм, който се превръща в устойчив център за разви-
тие на световната капиталистическа система. Все още обаче при описанието на 
този период не се говори за технологически революции. Причината е, че откри-
тията в технологиите не водят до скок в производствените процеси и до поява 
на нови отрасли, които имат водеща роля за развитието на икономиките. БВП 
и благосъстоянието на населението нарастват с изключително бавни темпове. В 
периода между 1500 и 1800 г. растежът на БВП на човек от населението в света е 
средно едва 0,15% годишно, докато след това благодарение на Първата индустри-
ална революция между 1800 и 1900 г. се ускорява между 13 и 14 пъти и скача на 
2% годишно (DeLong, 2002).

Четири са основните групи технологии, които дават възможност за разви-
тие на първата значима политикономическа система на капитализма във фор-
мата на абсолютна монархия – протоформа на модерната държава. Тя регулира 
процесите на своята територия и капитала, който започва да печели от експан-
зията ѝ: 1) усъвършенстване на способите за производство на дрехи и енергия с 
появата на простото механично предачно устройство, на ръчния тъкачен стан, 
вятърния двигател (мелница) и усъвършенстваното водно колело; 2) подобре-
ния в корабостроенето със създаването на големи и устойчиви платноходни 
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кораби, с които могат да се пренасят стоки и хора на големи разстояния и да 
се извършват колониални завоевания на територии далеч от Европа; 3) поява 
на печатната машина на Йохан Гутенберг, който пръв в Европа използва под-
вижен набор за печатане през 1439 г. и конструира механично задвижвана пе-
чатна преса – тя създава предпоставки да се сложи край на монопола на като-
лическата църква в Европа върху знанието и идеологията, да се разпространят 
и да успеят да се наложат различни версии на протестантството, да се появят 
все повече светски образовани хора, които заменят религията със знание, да 
се обособят национални държави, в които се формира обща национална иден-
тичност и официален език; 4) барутът, оръдията, мускетът дават възможност за 
кон центрация на власт и налагане на суверенитет на определена територия от 
абсолютния монарх, а също и за лесни колониални завоевания, когато с малко 
количества хора, но със стрелково оръжие може да се завладеят огромни тери-
тории с население, използващо стрели и копия.

Този тип технологии се развиват под егидата на държавата. Най-голямата 
манифактура във Фран ция принадлежи на френската монархия. Държавна мани-
фактура е и корабостроенето, на което се основава възходът на Великобритания. 
Именно силната държава е условие за появата на икономическия суверенитет 
във формата на печатане на собствени пари и на митнически контрол на грани-
ците, позволяващ развитието на меркантилистката регулация на икономиката. 
Формално появата на този тип държава се свързва с края на Тридесетгодишната 
война в Европа между 1618 и 1648 г., завършила с Вестфалския мирен договор, в 
който като международноправна норма се залагат висшият и абсолютен сувере-
нитет на държавата на своята територия и нейните възможности да налага леги-
тимна употреба на принуда върху тези,  които не спазват определените правила 
на тази територия.

Два са основните фактори за натрупване на богатство през този период, 
които стоят в основата на първите версии на икономическо мислене на капита-
лизма – на меркантилистите и на физиократите. Меркантилистките са свързани с 
търговския капитал и с преноса на стоки за подбрана група потребители, главно 
сред аристокрацията, които имат доминиращо статусен характер. Водеща роля в 
икономиката играе търговският капитал, особено търговията на големи разстоя-
ния не само в Европа, но и между Европа и останалия свят. Причината е, че тър-
говията на големи разстояния е свързана с профила на потребителите на стоките 
– преди всичко богатите аристократични слоеве в различните страни, докато над 
90% от населението живее по селата и е с минимално потребление. Неслучайно 
през ХVІІІ век се спори за ролята на разкоша за развитието на икономиката. Тър-
сенето на потребител на стоките предполага пътуване на големи разстояния и 
развитие на търговията. Поради това на този етап, още преди офор мянето на на-
ционалните държави, се разгръща меркантилисткият стадий на развитие на ев-
ропейските икономики, водеща роля в политическата регулация на които играят 
различни версии на абсолютните монархии. Като главен лост за функционира-
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нето на икономиките се възприема размяната, а не производството. Тъй като за 
основа на богатството се смята търговията, важна задача на държавата става та-
кава регулация на търговията, чрез която богатството ѝ да нараства, а не да на-
малява. Там, където не се спазва това правило, има тенден ция към задлъжняване 
и вътрешни конфликти. Все още огромната част от населението на държавите е 
селско – с недостатъчно доходи, с традиционен начин на живот, и не може да бъде 
сериозен потребител на развиващото се манифактурно производство. Това е съ-
четано с водещата роля на златните и сребърните пари, които са в непрекъснат 
недостиг и тласкат към Великите географски открития.

Другото направление на икономическо мислене – на физиократите, е свър-
зано с доминирането все още на аграрни общества, които обаче започват да уве-
личават селскостопанското производство благодарение на вноса на нови култу-
ри от рода на картофите, доматите и пр. Те идват от новооткритите по време на 
Великите географски открития и интернационализацията на търговията места, 
поради което постепенно се слага край на предишните периоди на масов глад 
и недостиг на храна. Паралелно нараства производството на селскостопански 
продукти, които отиват за преработка, като се почне от вълната и се стигне до 
памука. Затова, наред с меркантилизма, се появяват и физиократите, които ак-
центират върху водещата роля на земята като фактор на производството. Този 
акцент е следствие от преноса по време на Великите географски открития на мно-
жество непознати дотогава земеделски култури от новите земи към Европа, кое-
то е предпоставка за подобряване на храненето и за увеличаване на населението. 
Особено значение имат картофите, чието разпространение започва най-напред 
във Фран ция, в която се появяват и съчиненията на физиократите.

Създаването на самото понятие „политикономия” от Антоан дьо 
Монкретиен в излезлия през 1615 г. „Трактат по политическа икономия” в Руан, 
Фран ция, става в условията на абсолютна монархия като препоръка към краля 
за активна държавна политика по износа на стоки, за да увеличи богатството на 
страната чрез строго меркантилистка политика. 

Всъщност това е времето на първата финансиализация на капитализма и 
господство на търговския капитал, което води на определен етап до криза, тъй 
като интересите на търговския и финансовия капитал се сблъскват с меркан-
тилистката политика, която защитава своето собствено производство. За да се 
защитава това производство, е необходим контрол от държавата на определена 
територия, т.е. създаване на модерна държава.

3. Първата индустриална революция,  
класическата политикономия и нейните алтернативи

Началото на индустриалните революции е свързано с втория етап в разви-
тието на капитализма, а с него и на икономическото мислене по време на възхода 
на Първата индустриална революция, протекла най-напред между 1760 и 1840 г. 
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във Великобритания и разпространила се от там като вълна в останалия свят, 
предизвиквайки качествен скок в производителните сили и ускорявайки темпо-
вете на увеличаване на общественото богатство.

Започва се с промени в производствените технологии, водещи до скок в 
количеството произвеждана продукция. През 1733 г. Робърт Кей открива „ле-
тя щата совалка”, увеличила неколкократно производителността на тъ качите  и 
предизвикала недостиг за прежди. През 1764 г. Джеймс Харгрийвс изобретява 
ме ханичната предачна машина „Джени”, с помощта на която един работник 
управ лява едновременно 16–18 вретена. В 1785 г. Едмънд Картрайт създава 
меха низирания тъкачен стан, повишаващ производителността на труда 7 пъти. 
Значително усъвършенстван, той се внедрява масово от 20-те години на ХІХ 
век. През 1790 г. Томас Сейнт изобретява шевната машина, в 1793 г. Илай Уитни 
създава памукочистачната машина. Серия от допълнителни изобре те ния 
механизират памукотекстилното производство, а впоследствие тези про цеси се 
разгръщат и при вълненотекстилната, копринената и ленената про мишленост, 
хартиеното производство, обущарството, шивашката про мишленост. Първата 
индустриална революция се базира на поредица открития, сред които на първо 
място парната машина и усъвършенстванията в тъкачния и предачния стан, 
на разгръщането на машинното производство. Всичко това води до ускорено 
увеличаване на градското население и на индустриалната работническа класа. Като 
основа на богатството започва да се възприема индустриалното производство, а 
търговията е подчинена на процеса на производство. Основна социална група 
стават индустриалните капиталисти с техния индустриален капитал.

Последствията от въвеждането на индустриални технологии за произво-
дителността на труда са огромни. През 1820 г. човек, който работи на няколко 
задвижвани от парна енергия стана, вече произвежда двайсет пъти повече от ра-
ботещия ръчно, а предачната машина има капацитет, който е двеста пъти по-го-
лям, отколкото на чекръка. Машинизираното производство повишава произво-
дителността на труда и поевтинява продукцията. Например един фунт прежда в 
Англия през 1833 г. вече струва 11 пъти по-малко, отколкото през 1788 г. (Беров, 
1994).

Извършва се скок в транспортирането на стоки на големи разстояния. През 
1801 г. Ричард Треветик създава първия локомотив с парен двигател и ка пацитет 
от 8 пътници, който поради характерния звук на парния двигател е наречен 
„Пухтящият дявол”. През 1821 г. английският парламент решава да построи 
първата 40-километрова железопътна линия между градовете Дарлингтън и 
Стоктън. Започва създаването на железопътна инфраструктура, уве личаваща 
движението на хора и стоки. В периода между 1840 и 1875 г. това предиз виква 
спадане на реалната стойност на сухопътния превоз средно със 75,85%, или около 
4 пъти, а скоростта на доставянето на някои стоки нараства десетократно (Беров, 
1994). През 1805–1807 г. американецът Робърт Фултън изобретява и пуска по 
река Хъдзън първия параход. През 1838 г. се реализира първият рейд между два 
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континента – между Ливърпул и Ню Йорк, от кораб с парен двигател. Той е с 
гребни колела, но след това започва строеж на витлови параходи, които харчат 
много по-малко гориво.

Извършва се скок и в комуникационните технологии, които смаляват съ-
ществуващия свят и стават важен фактор за процес, известен като интернацио-
нализация на света, или „първа глобализация”. За това водеща роля играе от-
критието на Самюъл Морз през 1842 г. Развитието на телеграфа особено силно 
се разгръща най-напред в САЩ и във Великобритания. Обвързвайки света с 
телеграфни линии и координирайки своето колониално господство на всички 
континенти, Великобритания успява да се превърне в най-голямата колониална 
империя в историята. Телеграфът се съчетава с транспортните технологии и съз-
дава предпоставки за изграждане на национална инфраструктура от пощенски 
служби. Железопътните линии дават възможност за бързо изпращане на инфор-
мация и националните държави изграждат комуникационна мрежа във формата 
на пощенски служби, които са важна инфраструктура при развитието на иконо-
миката, макар че разходите за такъв пренос на големи разстояния в началото са 
много големи. Например през 1830 г. цената за изпращане на едно писмо от Лон-
дон до Индия е около 2000 долара при сегашната стойност на тази валута (Global 
flows in a digital age, 2014).

Индустриалното производство през този период се базира на нарастващо 
количество труд, трудоемкостта на произвежданите стоки е висока, поради кое-
то трудът се явява като основна икономическа категория за обяснение на функ-
ционирането на икономиката. Това води до издаването на книгата на Адам Смит 
„Богатството на народите” през 1776 г. С нея се поставя началото на класическа-
та политикономия, която не отхвърля ролята на държавата, но обръща особено 
внимание на труда като основа за остойностяване на стоките, както и на положи-
телната роля на свободния пазар за развитието на икономиката. Не търговията, 
а производството се смята за изходен пункт за обяснението на икономическите 
процеси. То се извършва в рамките на националните държави и разгръщането на 
индустриалното производство започва да се разглежда като основополагащо за 
икономическото благосъстояние и сигурност на една нация. Класическата поли-
тикономия става мейнстрийм икономическа наука по време на Първата индус-
триална революция и в най-висока степен съответства на интересите на Вели-
кобритания, която притежава предимството на съответните технологии, даващо 
ѝ възможност от 40-те години на ХIХ век да започне да въвежда едностранно 
свобода на международната търговия.

Този капитализъм се опира на националната държава, в същото време него-
вите технологии правят възможна националната държава, която се превръща в 
мощен елемент на развиващите се политикономически системи на капитализма. 
Вест никът и националното образование служат за формиране на национално 
публично пространство и изграждане на национални идентичности. Държавите 
играят активна роля в налагането на общонационални транспортни и комуника-
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ционни сис теми, тъй като те им дават възможност значително да увеличат упра-
вляемостта на процесите върху териториите, върху които имат суверенитет. Ус-
ложняването на процесите на управление води до нарастване на бюрокрацията и 
до изграждане на модерните администрации. Пощенските системи и железопът-
ната инфраструктура са изграждани от държавата или с помощта на държавата, 
което има обратно въздействие върху развитието на политическите системи. Тех-
нологиите на Първата индустриална революция и индустриализацията изискват 
все по-голямо количество градско и образовано население, а с него се поставят 
основите на политическите партии, на техните програми и политики, на промени 
в данъчната и в цялостната икономическа политика на държавите.

По думите на Анатол Калецки, който нарича този период „капитализъм 1.0”, 
политиката и икономиката са до голяма степен обособени, а взаимодействието 
им е свързано преди всичко със събиране на данъци, главно за финансиране на 
войни, и с издигане на митнически бариери с цел защита на влиятелни полити-
чески интереси (Калецки, 2013). Класическата политикономия е доминиращата 
икономическа теория и идеология, налагана от Великобритания, която първа 
извършва тази революция и става световен хегемон, налагащ на останалия свят 
идеите за свободния пазар и за неговата саморегулация. При свободния пазар 
обаче едни социални групи и държави печелят, други губят,  поради което се 
създават предпоставки за два вида големи алтернативни политикономически 
теории. 

Първата от тези теории е класическата марксистка политическа иконо-
мия, която критикува класическата политикономия и обяснява, че тя обслужва 
определени социални групи и неизбежно предизвиква нарастващи конфликти. 
Маркс и марксизмът включват технологиите в понятието за производителни 
сили, свързани със съответстващи им производствени отношения, и заявяват, че 
в условията на конкурен ция и в стремежа си към печалба капиталистът е заин-
тересован от по-ниска цена на работната сила, от по-добра организация на труда 
и от усъвършенстване на технологиите. Това стимулира развитието на произво-
дителните сили, съответно и на технологиите, но същевременно създава много-
бройна работническа класа, която обеднява в резултат на конкурен цията между 
капиталистите, а сред тях успява този, който произвежда и продава стоки с по-
ниска цена на пазара. Така се ражда засилващо се противоречие – в обществото 
се произвеждат все по-голямо количество блага, но все повече хора са лишени от 
тях, като прогнозите са, че това противоречие е антагонистично и ще доведе до 
социална революция. 

Паралелно с Марксовата политикономия се появява още една политико-
номия, алтернативна на класическата – историческата школа, чиито идеи са 
доминиращи в Германия. Чрез нея се обосновава правото на своя специфична 
политика на развитие, пазеща страната от недостатъците на свободния пазар и 
даваща ѝ възможност за ускорено догонващо развитие, при много по-активна 
роля на държавата. 
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4. Втората индустриална революция  
и двата основни политикономически модела  
на регулация на икономиката –  
кейнсианският и марксистко-ленинският

Трети етап в развитието на системните взаимовръзки между пазар и държава 
настъпва с ускореното разгръщане на Втората индустриална революция, протекла 
от края на ХIХ век до 70-те години на ХХ век. Тя е свързана с криза и отхвърляне на 
класическата икономия, със серия от войни, включително Първата и Втората све-
товна война, което в крайна сметка води до нов етап в развитието на икономическа-
та наука, съществено различаващ се от етапа на Първата индустриална революция.

Това е времето, когато са се изчерпали възможностите на Първата индус-
триална революция. Завършил е един цикъл на развитие на световната иконо-
мика, започва продължителният период на „дългата стагнация” между 1873 и 
1896 г., от която капитализмът излиза благодарение на увеличаването на произ-
водителността на труда с една нова индустриална революция. В нея проблемът 
за търсенето, за потреблението на растящото стоково богатство губи своето пе-
риферно значение и става централен за политическата икономия. Маржиналист-
ката революция в икономическата наука, която започва през 70-те години на ХIХ 
век, извежда на преден план именно потреблението и промените в полезността 
на различните стоки в процеса на потребление.

Революцията на икономическата наука обаче има в основата си променяща-
та се икономическа реалност, свързана със започващата Втора индустриална ре-
волюция. Тази революция се базира на електричеството, на двигателя с вътреш-
но горене, на конвейера, индустриалната химия, киното, инфраструктурата от 
модерни магистрали, водещи до масовото производство и масовото потребле-
ние, при което капиталистът печели от мащаба на производството и се нуждае 
от колкото може повече потребители. За това обаче е необходима държавата – 
не само за да изгражда инфраструктурата от магистрали, по които да се движат 
автомобилите, но и за да подпомага създаването на потребители, които, както 
показва голямата икономическа криза през 1929–1933 г., не могат да се появят от 
само себе си. Втората индустриална революция има системно въздействие върху 
обществото и икономиката. Тя променя икономиката, но променя и ролята на 
държавата в икономиката, създавайки политикономическата си система. Откри-
тията, които водят до индустриалното приложение на електричеството в края на 
ХІХ век, заемат период от повече от половин век. През 1837 г. Томас Давенпорт 
създава електрическия мотор, през 1844 г. Самюъл Морз създава телеграфа, през 
1878 г. Томас Едисън основава в Ню Йорк своята компания Edison Electric Light 
Co. (US), купува различни патенти, свързани с електричеството, и започва екс-
перименти за разработване на практическа и дълготрайна електрическа крушка. 
През 1880 г. патентова електрическата лампа. Електричеството променя радикал-
но бита на човека, превръща се в основен енергоизточник. Между 1910 и 1920 г. в 
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големите градове на САЩ, Великобритания, Германия, Фран ция електрическите 
уреди стават нещо обичайно за повечето хора.

Създават се комуникационните технологии, които са в основата на масовата 
информация и масовата култура. Чрез тях много по-лесно и бързо се инте гри рат 
големи маси хора в рамките на националните държави и се създа ват колективни-
те идентичности, които определят поведението на субектите в политикономиче-
ските системи, резултат на Втората индустриална революция. В края на ХIХ век 
се създават телефонът, грамофонът и първите кинокадри. През 1876 г. Алексан-
дър Бел патентова телефона. В 1895 г. Гулиелмо Маркони и Александър Попов, 
независимо един от друг, създават радиото. Комуникационните иновации, свър-
зани с телефона и радиото, дават възможност за много по-бързо пренасяне на 
информация на големи разстояния, зa изграждане на комуникационните основи 
на съвременните държави и за повишаване на тяхната ефективност, в частност и 
на ефективността им при регулацията на икономическите процеси. През 1936 г. 
Би Би Си създава в „Александра палас” в Лондон първата публична телевизион-
на услуга с висока разделителна способност. Масовото приложение на телевизи-
ята се разгръща след 50-те години на ХХ век и заедно с радиото и вестника става 
един от трите основни инструмента за масова информация и масова култура, 
формиращи масовия човек от епохата на Втората индустриална революция. Хит-
лер трудно би взел властта без радиото, което пръв той използва така ефективно 
в началото на 30-те години като инструмент за масова пропаганда. Кенеди също 
трудно би станал президент без телевизията, по която той побеждава убедително 
своя конкурент Никсън в кандидатпрезидентския двубой и се превръща в люби-
мия президент на Америка. 

Именно Втората индустриална революция формира битовата култура и 
стила на живот на урбанизирания човек. Тя започва усилено да създава нови по-
требности и това е дълъг и сложен процес, защото преходът от общества, в които 
политикономията поставя на преден план предлагането на стоки, към общества, 
в които основният проблем е потреблението на стоки, се нуждае от няколко де-
сетилетия – между края на ХIХ век и голямата икономическа криза през 1929–
1933 г. Втората индустриална революция създава основите на промени в бита 
на хората с появата на вътрешните тоалетни и тръбопроводите с течаща вода, 
на централното парно отопление и климатичните инсталации, при което изчез-
ва нуждата от печки с дърва и въглища вкъщи и от външни тоалетни и чешми. 
Между 1870 и 1900 г. в развитите страни започват да се изграждат градски водо-
проводи, по които се доставя прясна течаща вода в жилищата. Това е свързано с 
тенден ции към нарастване на потреблението, което през ХХ век води до появата 
на потребителския тип капитализъм, и на икономически теории, които извеждат 
на преден план потреблението и неговото стимулиране – за разлика от Първата 
индус т риал на революция, която определя като ключова ролята на труда. 

Променят се транспортните технологии, като се преминава от водещата 
роля на железопътните линии към ролята на транспорта на основата на двигате-
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ли с вътрешно горене, масовизиращи транспортните технологии и увеличаващи 
с милиони движението на хора по планетата. Двигателят с вътрешно горене има 
като следствия радикални промени в транспортните технологии по суша, вода 
и въздух, както и възхода и огромното значение през целия ХХ век на един нов 
енергиен източник – петрола, за който се водят яростни геополитически битки 
и войни. 

През 1896 г. в САЩ Хенри Форд създава първия автомобил с четири колела, 
който е задвижван от етанол, прилича на файтон без коне и изминава 20 мили 
за час. Той изглежда като забавна атракция, но не и като стока, която може да 
привлече активно потребители за пазара. Опитвайки се да го направи стока, след 
около седем години той създава своя автомобил „Модел А”, поставяйки началото 
на редица усъвършенствания, означавани с поредната буква от азбуката. Целта е 
да го превърне в успешен пазарен продукт. През 1908 г. пуска на пазара автомо-
била „Модел Т”, а през 1913 г. въвежда конвейера, с което става производител на 
първия масово произвеждан автомобил в историята. Той повишава надниците 
от 2.34 долара за 9-часов работен ден на 5 долара за 8-часов работен ден. След-
ствието от това има исторически характер за промените в развитието на капита-
лизма. Оказва се, че повишаването на заплащането на работниците има позити-
вен ефект, тъй като работниците имат повече средства и време за потребление на 
капиталистическата продукция. Освен това повишаващата се покупателна сила 
на работниците има мултиплициращ ефект и повишава покупателната сила на 
много други. Това превръща Хенри Форд в символ на новата организация и ре-
гулация на производството, характеризирана по-късно от Антонио Грамши като 
„фордизъм” (Gramsci, 1971).

Използването на автомобилите обаче изисква съвсем нова транспортна ин-
фраструктура, която става задача на държавата, бивайки една от характеристи-
ките на политиките, които се издигат от фордизма, и на политиките, които се 
обосновават от Джон Кейнс на равнището на регулаторна дейност на държавата. 
През 1921 г. в Германия е построена първата магистрала. Строежът на магистра-
ли в САЩ и в Европа е един от инструментите за излизане от голямата икономи-
ческа криза през 1929–1933 г., както и за налагане на политики за стимулиране на 
потреблението, характерни за кейнсианското политикономическо мислене. 

През 1903 г. братята Райт в САЩ качват двигателя с вътрешно горене на ус-
тройство за летене и правят първия успешен опит за летене с апарат, по-тежък от 
въздуха. След Втората световна война към тези технологии се добавят ядрената 
енергия – ядреното оръжие и ядрените реактори, различните видове пластмаси, 
транзисторът, телевизорът.

Благодарение на всички тези открития нараства ролята на стандартизация-
та, на стандартите за качество, развиват се транспортните системи, правните и 
търговските форми на защита на иновациите, за да не бъдат откраднати от конку-
ренти. Появяват се масовата култура и масовото образование, действат различни 
централизирани структури на управление. Докато следващата, Трета индустри-
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ална революция създава възможности за транснационализация на капитала и 
тя е основен инструмент за осигуряване на печалба, при Втората индустриална 
революция капиталът може да печели достатъчно и в рамките на държавата, за-
силвайки я в собствените ѝ национални граници.

Това е икономика на масовото производство, на хомогенизацията на по-
треблението и масовия пазар, която създава масов потребител на еднотипни 
продукти и в този смисъл е „икономика на мащаба”. Предимство има и печели 
този, който може да създаде, произведе и продаде повече еднотипни продук ти и 
така да намали производствените разходи. Печели се от унификацията. Колкото 
по-унифицирани са хората като потребители, толкова по-печелив ша е иконо-
миката. Големият обем на производството намалява разходите за всяка отделна 
единица произведен продукт. Затова фордистката икономика е икономика на ма-
совото общество и масовия човек, на масовото потребление, масовата култура, 
масовото образование, масовото строителство, масовата демокрация. 

Политикономията на Втората индустриална революция е свързана със за-
силване на ролята на държавите и на доверието в техните възможности за регу-
лация на икономическите процеси с увеличаване на собствеността, управ лявана 
от тях. От една страна, мащабът и дългосрочността на инвестициите в разгръ-
щащата се тежка промишленост и усложняването на всички процеси са таки-
ва, че се появява проблемът за неопределеността и рисковете на бъдещето, към 
което са насочени вземаните решения на големите икономически субекти. Това 
се превръща в един от основните проблеми на новия етап на икономическото 
мислене. За първи път така остро се поставя въпросът за неизвестното бъдеще, 
а държавата е важен фактор за намаляване на неопределеността. Качествено но-
вите технологии стават неин приоритет. Това е период на развитие на държавен 
капитализъм, при който държавата играе активна роля както в индустриалната 
политика, така и в сферата на доходите и научно-техническото развитие. Голяма 
част от собствеността става държавна, а огромната част от БВП минава през дър-
жавния бюджет.

От друга страна, ако на стадия на Първата индустриална революция основ-
но внимание се е отделяло на производството и на трудовата етика, ограничава-
ща потреблението, сега ситуацията в развитите западни държави се променя и в 
икономическите политики специално внимание започва да се отделя на потреб-
лението, на ефективното търсене, на стимулирането на потреблението, на орга-
низациите на потребителите, на потребителските нагласи. През ХIХ в. в центъра 
на вниманието е производството, както преди това е била търговията. През ХХ 
век в центъра на вниманието е потреблението и свързаните с него категории като 
„стандарт на живот” и „благополучие”.

Бързото увеличаване на производителността на труда променя посоката 
на движение на работното време и съотношението между работно и свободно 
време, а оттук и цялостната система от ценности на обществото. Докато през 
предишния период има тенден ция към нарастване на броя на часовете, през кои-
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то работникът се труди, а ценностните системи са обвързани около това, което 
Макс Вебер нарича „протестантска етика”, фаворизираща трудовата дейност, 
аскетизма, пестеливостта, умереността, сега се разгръща потребителска или 
хедонистична етика, която поставя в центъра на човешкия живот дейности те 
извън работното време, а на мястото на пестеливостта, на отложеното потреб-
ление идват кредитът, изпреварващата активност в потреблението в сравнение 
с активността на труда. Това намира израз в намаляването на работното време, 
в приемането на стриктни регулации за осемчасов работен ден, а след Втората 
световна война една след друга различните страни минават към петчасов рабо-
тен ден. Увеличената производителност на труда не отива директно изцяло за 
увеличаване на материалното производство. Половината от растежа на произ-
водствените възможности е използвана за създаване на свободно време. Броят 
на работните часове намалява, а заплащането се увеличава. Така например един 
американски работник в началото на ХХ век е работил 3300 часа годишно, а в 
80-те години на века работното му време пада до 1800 часа годишно. В Япония 
намалението е от 3500 часа годишно в началото на века до около 2000 в края на 
80-те години. В Европа това съкращаване на работното време е още по-рязко. В 
Германия то намалява на 1500 часа (Дракър, 1992).

Докато по-рано доминира икономиката, в центъра на която е предлага-
нето, и политикономията обяснява как държавата да стимулира предлагане-
то на стоки и услуги, сега на преден план в развитите западни страни идват 
икономиките, в които доминира потреблението, а политикономията обяснява 
и предлага как да се стимулира то. Проявява се във версията на кейнсианска-
та икономическа наука във високоразвитите държави на Запад, обосноваваща 
икономическа политика, която би трябвало да създава потребители за нарас-
налото производство на стоки и услуги. След Втората световна война се появя-
ват развити форми на социална държава, която предотвратява антагонизмите 
между капиталистите и работниците от Първата индустриална революция с 
помощта на подоходно данъчно облагане и разнообразие от механизми за сти-
мулиране на потреблението. 

Преходът към нова политикономическа парадигма продължава дълго, 
тъй като преодоляването на кризата в края на ХIX век се търси най-напред в 
по-нататъшна експанзия на капитала. Но поради това, че светът е вече коло-
ниално разпределен, а двете нови големи икономически сили, които настигат 
Великобритания по БВП – САЩ и Германия, нямат колонии, започва битка за 
преразпределение на тези територии, чийто глобален израз стават Първата и 
Втората световна война. Едва в предвоенни условия и в резултат на кризата 
през 1929–1933 г. е открита новата икономическа парадигма, въплътена в кейн-
сианската икономическа наука и в предлаганата от нея регулация на икономи-
ката. За формираната от Втората индустриална революция политикономиче-
ска система адекватната икономическа теория е изложена в „Обща теория на 
заетостта, лихвите и парите” на Джон Мейнард Кейнс, така както адекватната 
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регулация на политикономическата система, формирана от Първата индустри-
ална революция, е представена в „Богатството на народите” на Адам Смит.

В изоставащите и опитващи се да осъществяват догонващо развитие страни 
на Изток се появява алтернативен тип икономическа наука – марксистко-ленин-
ска политическа икономия, в която акцентът се поставя върху индустриалното 
производство на средства за производство, а не върху масовото потребление. 
Тези страни в основната си част са доминиращо селски общества и се опитват 
ускорено да изминат с помощта на държавата пътя и на Първата, и на Втора-
та индустриална революция. За времето на едно поколение те правят преход от 
традиционния селски начин на живот към градското жилище, градския ритъм, 
индустриалния труд. Кейнсианската икономическа наука се превръща в мейн-
стрийм теория в развитите капиталистически държави, докато марксистко-ле-
нинската политическа икономия е водеща в част от държавите, които не са успе-
ли да изминат пътя на Първата индустриална революция и трябва ускорено, със 
своеобразен скок да преминат от селски и изостанали общества към общества на 
Втората индустриална революция.

(Следва продължение)
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СВЕТЛИН РУСЕВ

(1933–2018)
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В съзвездието художници през 60-те години на ХХ 
век се откроява ярко едно ново име: Светлин Русев. 

Той идва от Плевен, кандидатства в Художествената 
академия два пъти безуспешно. Третият път е не само 
успешен, но се явява и като знак за ново бъдеще, за нова 
биография, изпълнена с път дълъг, трънлив нерядко, но 
път, извеждащ го нагоре, сред най-високите върхове в 
изкуството. Този път е белязан с немалко колебания, с 
мъчителни въпроси и с търсене на отговорите им – от 
философията на битието и космоса до философията на 
творбата и нейното раждане. 

В Художествената академия попада в класа на ар-
тистичния  Дечко Узунов и след завършването се връща в 
родния си град. От театъра го канят да направи декорите 
на предстояща театрална постановка. Той прекъсва своя-
та творческа работа и с готовност се заема да осъществи 
поетия ангажимент. Но местната партийна власт не одо-
брява декорите, обвинява го в модернизъм и художникът 
напуска града. След една година престой в Русе се завръ-
ща в Плевен и остава там до 1967 г. След това се устано-
вява в София. Започва работа като главен художник в 
редакцията на „Литературен фронт”.

Първите му творби са под силното въздействие на 
големите образци на западноевропейските майстори. В 
тези ранни платна младият художник все още търси себе 
си – трябва да бъдат намерени най-точната багра и цвят, 
да станат автентично негови, Светлин-Русевски. И той 
ги намира. Пръв открива таланта му Богомил Райнов. За 
този факт професорът си спомня в своята книга „Порт-
рети” (БП, 1975). Запознаването с художника Светлин 
Русев е станало в негово отсъствие. През 1960 г. жури е 

БИОГРАФИЯ НА ЕДИН СВЕТОВЕН УСПЕХ
Неизбежни редове за Светлин Русев

нели дечева

Нели Дечева – есеистка, поетеса, 
журналистка. Дългогодишен ре
дактор в централния периодичен 
печат. Издала е 5 художествени 
книги, между които стихосбирка
та „Странни знаци“ (1994) и есеис
тичнодокументалната „Поздра
вете  всички от мен“ (1997), коя
то е спечелила наградата на СБП 
за найдобра книга. Авторка е на 
стотици есета, пътеписи, ста
тии. Член на Съюза на българските 
писатели и на Съюза на български
те журналисти.
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подбирало творби за Общата младежка изложба. Когато внасят 4–5 пейзажа и една 
голяма композиция, някой, спомня си Б. Р., произнесъл името Светлин Русев. Профе-
сорът изкуствовед запомнил този момент, както и името на младия тогава художник, 
защото „от картините му се излъчваше особено очарование и неподправена искре-
ност”. „И което е по-важно, тази искреност изразяваше нещо „свое”, в нея се долавяше 
оная рядка самобитност, която е първият признак на всеки талант.”

Следват години на съзидание и творчество. Раждат се и се множат картините.
Светлин Русев завършва Академията през 1959 г., 3 години след Априлския 

пленум на партията. Времето след 1956 г. е наречено „размразяване”. Но нека се 
върнем малко назад в годините. През периода 1949–1956 г. се случват сериозни 
поражения в дейността и творческата атмосфера на СБХ, както и в личната съдба на 
някои членове на Съюза. Изтъкнати, водещи художници като Александър Жендов са 
обявени за формалисти и упадъчни творци. Портретисти са критикувани, че рисуват 
с голяма доза фалшив патос и идеализация. Жанрове като пейзажа и натюрморта 
са пренебрегнати. А допреди това в тях са постигнати удивителни резултати и те са 
станали образец на най-силно обновяващото се изкуство. Въпреки това безспорни са 
завоеванията на Борис Ангелушев (обвинен в жендовщина) в областта на приложната 
графика, илюстрацията и изкуството за книги за деца, на Илия Бешков с авторската 
и педагогическата му дейност, както и на най-активните майстори на илюстрацията 
Вадим Лазаркевич, Георги Атанасов и други.

След Априлския пленум настъпват положителни промени във всички изкуства, 
в науката, в останалите сфери на обществения живот и в производството. Климатът 
за творчество и съзидание е налице. Създателите, авторите, разбира се, са обгрижва-
ни от партията, но и внимателно следени и държани под око. В края на 50-те годи-
ни избуява интересно поколение творци в изобразителното изкуство. Преди всичко 
това е поколението връстници на Светлин Русев – Величко Минеков, Иван Кирков, 
Димитър Киров, Валентин Старчев, Георги Божилов-Слона.

Светлин Русев проправя пътя си на художник. Още с първите си картини той 
вече е намерил себе си. Силно впечатление правят „Жена и хляб”, „Жажда”, „Хляб”. 
От тези по-ранни творби лъха меланхолия, тишина, застинало напрежение, но има и 
едно излъчване на изгрева на новия ден – жътвения трудов делник. Раждат се портре-
ти, пейзажи, натюрморти, композиции с историческа тематика. Героите са драматич-
ни, вглъбени, изразяващи достойнството на хора, извършили подвиг или осъзнали 
своята мисия в сложния лабиринт, наречен живот.

Художникът е автор и на монументални творби: „Родина” – стенопис в прием-
ната зала за официални гости на Централната гара – София (1976, масло), „България” 
– в НДК (1981 г., масло).

Галерия от платна с образи сътворява той за повече от 5 десетилетия. В тях е 
отразена тревогата му за бъдещето на човечеството, както и националната ни съд-
ба – покъртителната драма на ослепените Самуилови войници („Лето 885”), „Балада 
за връх Ножът”, „Прощаване на Патриарх Евтимий с народа” (1969), „Поклонение” 
– олтарна композиция (1991), „Клетва”, „Ястребино – урок по история”; жертвите на 
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Баташкото клане също не остават извън вниманието му и намират своето достойно 
място в тази Светлин-Русевска авторска галерия, а „Ден последен”, „Пред разстрел” 
говорят за кървавите колизии от по-ново време. 

Светлин Русев рисува и живописни портрети на художници, които са еталон в 
изкуството. Той ги счита за свои учители. Това са Дечко Узунов, Кирил Петров, Васка 
Емануилова, Васил Бараков, Николай Шмиргела и други. Ще спомена и портретите на 
други близки на сърцето му творци като Богомил Райнов, Константин Павлов, Йордан 
Радичков, Нешка Робева, както и на пророчицата Ванга, много платна,  в които греят 
слънчеви детски лица. Тези творби изразяват емоции и чувства към портретуваните, 
с които художникът е бил в досег, в диалог или е свързан с приятелство. Портретите 
наистина са диалогични, защото носят и излъчват въпросите, раздвоенията, противо-
речията и трудно намерените решения и послания на автора и на портретуваните. Ху-
дожникът търси голямата философия и големия смисъл на съществуването.

Новото време, времето на социалистическия реализъм (след преодоления дог-
матизъм) постави нови правила и нови табута пред художниците. Според Ирина 
Михалчева не може да се допусне „съществуването на умора от живота, безверие и 
отчужденост от обществото поради това, че този нов човек не е лишен нито от идеа-
ли в живота, нито от вяра в бъдещето. И ако художниците правят обобщения върху 
портретните образи, това означава, че образът ще обеднее.” (Портретът в българската 
живопис, (ІІ част). БАН, И-т по изкуствознание, 1971 г.)

Точно противното на тези изисквания на изкуствоведите наблюдаваме в твор-
бите на Светлин Русев. Той отразява съвременника такъв, какъвто е в действителност.

В портретите му преобладават и умора, и тъга, и страдания, и отчаяние, и безна-
деждност, и покруса – всички чувства и състояния, присъщи на човека. Затова много 
от критиците предпочитат да се спират на творбите му с епично съдържание и моти-
ви, а те са предимно композициите му. Това са монументални творби с исторически 
сюжети. За тях те пишат, че Светлин Русев е „майстор на обобщения образ”, и веднага 
добавят – „но сред творбите му не липсват и портрети”. Пак според мнозина авто-
ри ярките пластични възможности на художника му помагат да отхвърли външната 
патетика и фалшивите жестове „и да превърне съвременника в земен във всекиднев-
ните си прояви човек.” (Ирина Михалчева) А къде остават тогава новите изисквания?

Все пак, макар и признат художник, Светлин Русев среща често отрицание за-
ради стила и песимизма, мрачния тон – несъвместим със социализма, заради „откло-
няване” от социалистическите норми и правила. За някои картини през годините е 
имало доста спорове в журитата. В повечето случаи здравият разум е надделявал в 
колективното решение.

Интересно е да знаем как теоретиците на изкуството виждат и оценяват стила, 
метода и творческия процес на Светлин Русев.

Според времето – методът трябва да е социалистически реализъм. Но някои 
съобразителни изкуствоведи го определят като реалист (Ирина Михалчева). Богомил 
Райнов пък пише, че рисувайки, Светлин Русев се ръководи от социалистическия 
хуманизъм. 
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 В своя очерк за художника Богомил Райнов, като излиза от кон цепциите на ня-
кои модерни школи, разглеждайки въпроса за материалното изграждане на творбата, 
на структурните и фактурните особености, на багреното петно, заключава, че в жи-
вописта „багрената материя не може да бъде самоцелна проява на фактурни похва-
ти, а трябва да представлява отражение на материалността на предметния свят и на 
тая най-трудна и богата материя – човека”. Той констатира, че тъкмо от позициите 
на тоя възглед Светлин Русев работи върху вещественото изграждане на картината. 
(Богомил Райнов обрисува самия акт на това материално-веществено реализиране у 
Светлин Русев.) И обобщава „Затова ние имаме усещането, че в картината не външно 
имитативно, а творчески проникновено са материализирани освен чисто веществе-
ните компоненти, но и светлината, и мрачините, и атмосферата на спокойствието, и 
драматизмът на напрежението, и бремето на скръбта, и тръпката на радостта.”

Една монолитно изградена личност, съчетала в себе си най-ценните добродетели 
и способности на човека, твореца, общественика и гражданина, не можеше да не бъде 
оценена. Светлин Русев е избран за председател на СБХ през1977 г. Тогава Людми-
ла Живкова управлява културата. Светлин Русев е в стихията си. Като председател 
той развива невероятна дейност – с размах, талант, сърце и ентусиазъм организира 
изложби на СБХ не само в столицата, а и в страната. Културата се децентрализира, 
създадени са окръжни групи на художниците към СБХ, както и ателиета на млади ху-
дожници. Израстват много художници, появяват се нови имена – в различните жан-
рове, с различни стилове и с  различни почерци. Това многообразие, този бум в худо-
жествената култура на България, особено в областта на изобразителното изкуство, 
започва да прави впечатление в чужбина. Интересът към българското изобразително 
изкуство извежда много художници до високи форуми в света – общи изложби на 
СБХ, индивидуални изложби на перото, четката и скулптурата. Монументалните и 
пластичните изкуства вече се излагат в прочути изложбени зали и музеи по света. 
Диригентът, организирал всичко от А до Я, е Светлин Русев.

Той е навсякъде, строи зали и открива изложби, произнася слова, подкрепя и дава 
път на младите, организира изложби в чужбина и гостуване на чуждестранни худож-
ници у нас. Построи сградата на СБХ на „Шипка” 6. Създаде Галерията за чуждестранно 
изкуство, изгради визията на „Квадрат 500” (българския Лувър), сътвори и остави две 
свои невероятни колекции: едната дари на родния си град Плевен, а другата е в столи-
цата. В кипежа на това съзидателно време той не забравя своето призвание и неуморно 
твори. Превръща нощите в ден, тъмнината – в светлина. Така се ражда митът Светлин.

Маестрото е известен и с това, че неговите авторски изложби са оригинални и 
освен че ги експонира по най-особен, негов си маниер и виждане, те носят и необи-
чайни имена и послания. В последното десетилетие за всеки свой рожден ден – 14 
юни – той открива авторска изложба. „Приют”, „Пътят”, „Избрано” и изложба, посве-
тена на майка му, съдържаща различни нейни портрети, рисувани през годините. 
„Приют” се отъждествява в най-автентичния смисъл на думата с разрухата и безве-
рието в държавата ни. А за „Пътят” неговото послание беше следното – сътворените 
творби, стигнали до далечното бъдеще, ще говорят за пътя, който е изминал творецът 
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и до какъв кръст е стигнал. Последната си изложба той не дочака. Отиде си броени 
дни преди да навърши 85. Но въпреки това тя бе открита два дни след рождения му 
ден. Отново оригинална – каменна композиция с рисунки (непоказвани досега). Тази 
композиция е равносметка на живота на твореца.

Интересни изложби е имал в целия свят, включително и няколко в Русия. През 
2005 г. художникът осъществява редица изложби в чужбина – Венецуела, Виена, Париж, 
Италия, Сан Габриеле – биенале на сакралното изкуство, Хамбург, в Скопие – Олимпиа-
да на духа, самостоятелни изложби в Казанлък и в София... Вълнуваща е неговата изпо-
вед, посветена на „Отче наш” и на изложбата в Хамбург – в централната катедрала „Св. 
Якоб”. Художникът казва, че по време на първата изложба в Сан Габриеле е впечатлен 
от липсата на догматика. „Говореха за отварянето на църквата към творчеството и към 
художника, което самò по себе си носи духа на „Отче наш”, споделя той. Такова отноше-
ние според Светлин Русев е много по-близко до същността на Бога, отколкото канонич-
ните правила, на които обичайно се подчиняват съвременните изображения в нашата 
църква. Пак в същата изповед пред Иван Матанов живописецът възкликва „Бог е един, 
но защо техният християнски Бог не се притесняваше от чистотата на рисунките с голи 
тела и прие картините ми? „Цивилизационният избор” като човешки символ на това, 
което се случи в Сърбия, в Ирак, в Баслан...? От амвона на катедралата човешките думи 
бяха обърнати към сърцата на хората.” (По повод изложбата в Хамбург, където Светлин 
Русев излага няколко голямоформатни картини и серия от рисунки на голи тела.)

Ето един необикновен поглед на големия художник и интелектуалец за мисията 
на изкуството в ХХІ век и за евентуална симбиоза с църквата. Струва си и у нас Све-
тият синод да се замисли върху това. 

И за още една необичайна изложба ми се иска да кажа – за изложбата в галерия 
„Сладки води” в Лондон през 1992 г. с 21 картини, сред които и част от „Пътят”. На 
откриването говори г-н Горанга – собственикът на галерията, който съобщи за по-
лученото същия ден поздравително писмо от големия интелектуа лец Петър Увалиев 
– живеещ в Лондон. (Писмото публикуваме отделно.)

Негови творби притежават НХГ, СГХГ, художествени галерии в страната и част-
ни колекции в България и в чужбина, музеите и галериите в Дрезден, Варшава, Буку-
рещ, Москва, Париж, Санкт-Петербург, Лондон, Сан Фран циско, Лос Анжелис, Чика-
го, Прага, Рим, Атина, Пекин, Токио и други.

Отличителна черта на Русев е неговото високо художествено слово. Той е автор 
на творчески портрети и албуми за изтъкнати художници – Никола Мирчев, Нико-
лай Шмиргела (в съавторство с Атанас Стойков), Златю Бояджиев, Борис Иванов, 
Найден Петков, Александър Поплилов, Дечко Узунов и други. Русев е страстен колек-
ционер на творби на изкуството. В неговата галерия и дом могат да се видят уникални 
произведения на Пикасо, Ван Гог, Салвадор Дали, Роден, Реноар, Марк Шагал, редом с 
български класици и съвременни художници – Владимир Димитров-Майстора, Иван 
Милев, Дечко Узунов, Илия Бешков, Златю Бояджиев, Цанко Лавренов, Стоян Венев, 
Сирак Скитник, Васил Стоилов, Жорж Папазов. Списъкът е дълъг. На немалко от 
тези творби биха завидели световни музеи и галерии. Притежава и икони. В колек-
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ционирането и в неговата магия го е въвел неговият приятел – изтъкнатият професор 
по изкуствознание в Художествената академия, интелектуалец, писател, философ и 
също колекционер Богомил Райнов. В Париж Светлин Русев закупува периодично 
шедьоври на изобразителното изкуство със свои средства. За тая си страст той се из-
повядва, че събирачеството, търсачеството и колекционирането не е просто битово 
или самоцелно занимание. Според маестрото смисълът е картината да може да съз-
дава диалог с други хора. Като израз на уважение след смъртта на Богомил Райнов 
художникът прави необичайна изложба с още по-необичайното название „Светлин 
Русев в колекцията на Богомил Райнов”, издаден е и каталог на изложбата. 

За приятелството на Светлин Русев и Ванга се изписаха много страници. Худож-
никът се гордееше с това и се отблагодаряваше на пророчицата с много портрети, 
които ѝ направи. Да не забравяме, че той изрисува стенописите в църквата в Рупите, 
която тя построи. Но нека отново си спомним думите, които той написа през 1998 г., 
след смъртта ѝ, когато се развихри спор за наследството ѝ.

Наследството на Ванга
„Преди още Ванга да ни напусне, много преди да остави измъченото си тяло до 

храма на своя живот в Рупите, беше започнала някаква необявена война за така наре-
ченото наследство на Ванга. 

За кое наследство става дума? За мъртвите, които идваха и си отиваха, така как-
то ние влизаме и си излизаме от дома, и оставяха своите тайни послания, след което 
изчезваха някъде в небитието – там някъде, където се стигаше само със светлината 
на Ванга?

Слън цето вече почти се е скрило, някакъв слаб и почти неуловим ветрец по-
люшваше тръстиките край храмa. Леко приседнала, Ванга едновременно присъства-
ше и отсъстваше, като че ли беше в някакъв друг свят на вечността, който прибираше 
хората, но малцина като Ванга се връщаха, за да ни напомнят, че светът е единен, че 
няма тука и там, днес и утре, горе и долу – доброто тук остава добро и там, злото тук 
не може да се скрие там... 

Ванга построи храм „Света Петка Българска” не като обикновена църква, а като 
храм, в който остави сърцето и душата си, като място, в което хората ще търсят духа 
на света Петка и ще срещат спасителния пример на Тази, която не виждаше, но гледа-
ше отвъд видимото, на Тази, която беше болна и немощна, но даряваше сила и здра-
ве... И ако става дума за някакво истинско наследство – това е овеществената воля на 
Ванга за храма, в който хората ще търсят спасителния дух на доброто.”

В. „24 часа”, 10.VІІІ.1998 г.

След 10.ХІ.1989 г. дойде голямото оплюване, разместване на пластовете. Посред-
ствеността не само че изплува, ами влезе в ролята на диктатура. СБХ е пред фалит. 
На косъм виси неговото съществуване. По адрес на бившия председател, издигнал по 
време на своето ръководство Съюза на световно ниво, със завидна популярност у нас 
и в чужбина, се изсипва помия във вид на недостойни писания, дадзибао, разлепени 
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по стените на сградата на Съюза, за да го очернят, да омаловажат сътвореното от него 
и като художник, и като ръководител на Съюза.

„Човек на властите” – за едни, а за други – инакомислещият, непокорният, чове-
кът, неподвластен на установените правила и догми! И това – второто, се доказва от 
редица факти в неговата биография.

Много хора са искали да видят портрета на художника в черна боя, а други – из-
цяло в бяла.

На тези привърженици на черните краски той дава отговор, че по-важно е как-
во е свършил и какво е полезното действие от неговото участие във властта. Даже 
обръща внимание на факта, че хора, които привидно не са били във властта, са я об-
служвали далеч по-добре и старателно, както е изисквало времето, а сега „дорисуват” 
черния му портрет.

Праволинеен и прям, с будна съвест, Светлин Русев реагира на събитията, без да 
се замисля за последствията. 

Една стенограма от среща на Тодор Живков с група художници (1988 г.), при-
гласяли на режима, показва кой какъв е бил. Според „съображенията” на Тодор Живков 
Светлин Русев трябвало да бъде наказан, снет от всички постове на СБХ и т.н. Светлин 
Русев не остава длъжен и отговаря подобаващо на нападките в авторитетните вестници 
„Труд” и „Народна култура”, както и в други издания. Той никога не се е чувствал герой 
и когато говори за тези факти и събития от своя живот, всъщност прави характеристи-
ка на социалистическата епоха. Тъй като е неин представител, Светлин Русев смята, че 
„Портрет в бяло” – както са го обрисували някои негови поклонници и съмишленици, 
не е съвсем автентичен и е далеч от „идеа ла” му за такъв образ.

На твърдението, че е бил толериран от предишния режим Светлин Русев отго-
варя: „Защо СБХ по времето, когато бях председател, беше относително независим, 
което невежият би нарекъл „толериран”? Защо „Съображенията” през 1988–1989 се 
стовариха върху нашия съюз и върху моя милост? Вероятно това също беше приви-
легия? Истинският художник не може да бъде толериран. Некадърникът, страхливе-
цът, слугата – да! Художникът, ако е такъв, е над системата с нейните ограничения и 
стимули. По-скоро въпросът трябва да бъде защо едни и „преди”, и „сега” са художни-
ци, а други и „преди”, и „сега” ги няма.”

До края на дните си Светлин Русев бе обожаван, уважаван, почитан, респекти-
ращ с поведението, таланта, трудоспособността, енергията, отдадеността си на всич-
ки, които имаха нужда и желаеха напътствия, съвети, помощта му. И обругаван от 
други, също до края.

Запитан кога човек „тежи на мястото си”, художникът преди доста години отго-
варя „Винаги, когато е верен на себе си, когато действа така, както мисли и чувства. 
Когато осъзнава призванието си и му служи всеотдайно и безкористно. Когато прави 
това, което му е работата.” Тези мисли изразяват най-добре ценностната система на 
големия художник и интелектуалец Светлин Русев.

С още една мисъл на маестрото искам да завърша този опит за очерк: „Картина-
та обяснява и себе си, и автора, и времето.” (Каталог към изложбата „Пътят”, 1998 г.)
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Другите за него*

Йордан Радичков 

Игра с пъпната връв
„Рисувайки Майката, художникът всъщност се мъчи да се докосне до тайните 

на мирозданието, да почувства пулсациите и тоновете на сърцето на цялата вселена, 
ако вселената въобще има сърце, а ако няма, тогава ще се вслуша в тоновете на собст-
веното си сърце. Докато рисува, художникът участва с цялото си сърце и с душата си, 
а през това време умът стои, гледа отстрани и подсмърча като някой беден роднина, 
защото това, което е подвластно на сърцето и на душата, не е подвластно на ума. Умът, 
като всичко умно на този свят, си остава нещо малко възглупаво. За това навярно и 
политиците по цял свят (а и у нас също) говорят постоянно и препоръчват на всички 
ни разумна достатъчност, боейки се да употребят по-точна и по-силна дума.

Да е: „На добър час!” на Светлин Русев и на неговата изложба за Майката... Да си 
припомним, че човек накъдето и да тръгне, щом е с Майката, се върви по-леко.”

В. „Сега”, 11 юни 1998 г.

***
Константин Павлов

Пред изгрев
На Светлин Русев

Няма никаква разлика 
кого от двама ни
ще убият. 
Ако убият тебе, 
а аз премълча, 
ще бъда подъл
свидетел 
на собственото ми
умъртвяване. 
Ако убият мене 
и ти премълчиш, 
кой ще бъде по-мъртъв 
от двама ни?

Ето това запомни.
Всичко е толкова
просто. 
Кратка е болката – 
вечно блаженството. 
Усмихни ми се. 
Разкопчай ризата. 
Целуни кръста.
Два изхода няма – 
изходът е един. 
Направи крачката.
Ето – 
виждаш ли
светлината?

В. „Труд”, 2 юли 2003 г.
*  Мненията и оценките за Светлин Русев публикуваме със съкращения.
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***

Петър Увалиев 

Писмо до художника
„И не е ли странно, драги ми приятелю, че чистокръвен фран цузин описва така 

безупречно същината на твоето изкуство, родено и откърмено на Балканите? Но май 
че и в родината ти не всички са я забелязали. А тук, хората са по-склонни да се съгла-
сят с Франсис Бейкън, който дамгосва човешкото тяло, като го посича на парчета. А 
ти го облагородяваш, дори когато го посичаш. За тебе всички телесни изкълчвания 
изповядват стремежа да се изрази някакво пречистващо страдание.

И дори когато китката ти привидно пощръклява и започва да бразди подра-
жателните образи с бързоструйни линии, тези тревожни изблици не са физически 
произволи, те са метафизически тръпки. Същата духовна чувствителност ти налага 
да обогатиш и фона на творбите си: това, което на западното око може да се стори 
абстрактна пустош, за източния поглед е намек за глъбинното Единство на Вселена-
та, потайно, но почитано – друг жалон по Пътя към Съвършенството, обрасъл със 
себични бурени в нашето себично общество, за който всички би трябвало да си спом-
ним. И аз не съм по-прозорлив от когото и да било – но поне за миг твоето творчество 
ме направи по-проницателен, отколкото съм. Затова бързам да ти поблагодаря за това 
мимолетно просветление. Но изглежда, че ти е било писано да бъдеш такъв благоде-
тел. Та нали хубавото ти българско име е Светлин?

Както винаги твой
Петър Увалиев 
14 октомври 1993, Лондон”

В. „Труд”, 24 септември1993 г.

***

Проф. Станислав Памукчиев, зам.-директор на Националната художествена академия 

Творец и институция
„Като художник той е много мощен пластик, много мощен рисувач, със силно 

изразен авторски стил и присъствие.
Това можене е свързано и с една сериозна ангажираност с всички значими 

събития на времето, в което живеем. Тоест налице е и съдържателният план, от-
говорността пред големите теми, които са социалнозначими. Той е винаги вътре, 
постоянно е в този процес и винаги намира своя прочит и своята отговорност за 
онова, което се случва. Удивляваме се от неговата енергия. Между колеги се говори, 
че в ситуация на криза на институциите Светлин е сам и работи като институция.

В годините на идеологизираната държава и изкуство усилията на Светлин 
бяха точно в посока на едни разширени вътрешни граници и относителна ав-
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тономия вътре в СБХ и оттам на влияние върху целия процес. Сигурно това бе 
и причината най-накрая да дойдат и „съображенията”, станали известен епизод 
от неговата биография. Той има широко, глобално мислене и възможности за 
въздействие чрез общественото си присъствие и с участието си в медиите про-
дължава да осъществява своя натиск върху цялото пространство. Той е обзет от 
желанието да гради, да структурира по вертикала и го прави.”

В. „Дума”, 13 юни 2003 г.

Ивайло Мирчев, главен секретар на Съюза на българските художници

Емблематичен художник
„При това дарование, което притежава, при това невероятно старание да осъ-

ществи замислите си, Светлин винаги успява. Той е емблематичен художник. Той „по-
крива” половин столетие в националната живопис. Цялата втора половина на XX век 
е негова. Да е жив и здрав – ще закачи и от XXI век. Светлин оставя една невероятна 
следа. И то каква следа! Каквото и да говорят – и тези, които го мразят, и онези, които 
го обичат. Опитвам се да бъда безпристрастен, но е невъзможно. И съвсем категорич-
но мога да кажа, че това е българският художник, оставил най-ярка и ясна следа. Той е 
художникът, който прокара най-хубавото от българската и европейската пластическа 
традиция. Изведе го в личен изобразителен език и стил. До такава степен личен, че 
като видиш рисунка или каквото и да е от него, не можеш да го сбъркаш. Винаги ще 
кажеш: „Това е Светлин!” Той притежава толкова мощна и ясна пластическа позиция 
в пространството и във времето, че надали има артист в Европа в момента, който да 
се мери с онова, което е постигнал.

Не знам кой бе казал и казал ли го е, че изкуството е енергия. Ако приемем, че 
е така, то от изкуството на Светлин Русев тя блика неудържимо – и от малките му 
по пространство платна, и от епичните картини като „Самуиловите воини”, „Про-
щаване на Патриарх Евтимий с народа”, „Ястребино”, „Клетва”, „Балада за връх 
Ножът”... Наистина трудно е да се обхванат всичките му значителни творби... раз-
късван десетки години от дейност за другите и въпреки това рисувал неотстъпно. 
Понякога съм си мислил, че тоя човек се зарежда отнякъде с енергия. От земята ли, 
от небето ли, за да издържи на такова нечовешко напрежение.”

В. „Дума”, 13 юни 2003 г.

***

Проф. Валентин Старчев 
 
Той защити правото на русен ци да дишат чист въздух

„Имаме страшно много моменти заедно, които не се забравят. Бяхме заедно 
в Съюза на художниците, аз бях секретар на секция „Скулптура“, след това бях 
зам.-председател. Минахме през много сложни ситуации и перипетии. Едновре-
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менно с това той непрекъснато работеше, непрекъснато беше активен в това да 
се построи Съюзът на художниците – като една организация, която да има актив-
на дейност, да привлича младите художници и да даде път на ония произведения, 
които са значими, които всъщност направиха високото ниво на българската плас-
тична култура. Спомням си, че тези неща му костваха немалко тревоги. Но той 
успя със своята активност, амбиция и дейност да ги преодолее. И както знаете, 
нашият Съюз беше наистина един елитен съюз, който направи така, че българ-
ското изобразително изкуство да проникне във всичките кътове на България и в 
чужбина. Правеха се изложби навсякъде, участвахме в редица международни про-
яви. Въобще имаше една активност, която изцяло се дължи на Светлин Русев и на 
неговия начин на ръководене на Съюза и на онази връзка и уважение към всички, 
с които той работеше. По това време се направиха много неща. Празнуването на 
1300-годишнината на България беше нещо наистина грандиозно. Оценките, кои-
то се даваха, хората, които бяха ангажирани да направят пластичното решение на 
целия интериор и екстериор на НДК. Всичко това минаваше през едни комисии, 
които той подкрепяше. Защото той винаги даваше рамо на високостойностните 
произведения на българските автори.

Знам последната изложба, която направи в галерия „Арте“, в която имаше и 
един момент, свързан с мен. Той нарисува разрушаването на паметника пред НДК. 
Toва беше една сигнална за него работа, както и за неговата позиция по отношение 
на решението за събарянето на този паметник. Всички знаят, че беше най-активни-
ят в тази борба. Разбира се, това му донесе и много неприятели. Лично преживях 
всичко това и знам неговото достойно държание не защото сме приятели, а защото 
той даваше висока оценка на паметника. Написа много материали в медиите, из-
казваше се на пресконферен ции в защита на паметника. Това бешe достойно дър-
жание на български художник, който имаше отношение към стойностните неща.”

В. „Телеграф”, 29 май 2018 г.
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Честит юбилей!
ДРАГОМИР ШОПОВ 80
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***

Не искам повече.
Получих нищо
и проста се оказа земната ми сметка.
На дни и спомени разнищен,
напускам вече свойта клетка
от истини, лъжи, измами,
от доноси, сплетни, любови...
Сега съм чужд на сълзи и на драми,
макар че някой ми подготвя нови.
Той няма да успее. Зная само

защо съм тук
и как човекът трябва да се бори.
Наивност ли? Прости ми, мамо,
след като зорко ме следиш отгоре.
Не искам повече.
Получих нищо.
И сметката ми се оказа точна.
Оплаквам аз живота си излишен.
Но съжалявам,
че не мога пак да го започна.

ЛЮБОВ, РОДЕНА ОТ СъЛЗА

В измолена от Бога тишина
аз искам със очи да те докосна,
отхвърлил всяко чувство за вина
и примката на всички стари робства.

Едва ли във повторения свят
ще ти открия тайни неоткрити.
Но все едно, щом птиците летят
и щом се раждат жилави тревите.

Ако до днеска нещо не разбрах,
това е кръговратът на нещата.
И как така душата става прах?
И как любов се ражда от сълзата?

А ние с теб сълзи ли сме, не знам.
Прераждане навярно ни очаква
в една земя, свещена като храм,
която пее или пък оплаква...

Ще минеш през жаравата и ти
и аз със теб – по огнена жарава.
Нас огън нека да ни освети,
да ни въздига и ни опрощава.
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ГНЕВНО

Все по-рядко се сещам за себе си.
Сякаш истинското ми „Аз” отдавна го няма –
вероятно затрупано
от есенна шума и зимни виелици
или уловено в гъста мрежа
от лъжи, подлост, измама…
Мрежа, хвърлена от бракониери-политици,
от подкупна преса и телевизионни екрани.
Там греят гейове и проститутки
с изкуствени цици,
а назначени за писатели със Соросови пари
като гарвани над гроб са събрани – 
да се гаврят с българското в нас.
Да, гроб.
Под разплакан храст
в него лежат
сълзите на бедните ни майки,
гневните думи на бащите ни бедни,
лежи вярата ни в доброто,
лежи надеждата ни последна, 
че ще се свърши злото.
В гроба лежи на Алеко трупът,
на Смирненски силният глас.
В гроба стъпките на Гео кънтят,
от гроба Вапцаров гледа към нас…
Гледа, но какво ли ще види? – Не знам.
България от нас си отива.
Кой е виновен? Къде се крие? –
Дали там, 
където пише „Съединението прави силата”?
Или в някои мутренски кантори,
или в правителствената политика,
която след всички избори
все една и съща ще се повтори?...
Кой  ще каже? Не знае никой!
Няма въздух – сетивата ни да опресни,
няма чист извор – да си измием душите.
Все по-черни са нашите нощи и дни.
Тогава – къде сме,
какви сме ние самите?
Затуй все по-рядко за себе си мисля.
Истинското ми „Аз” отдавна изчезна.
Мой живот, мое дърво обезлистено,
няколко крачки само остават
да се срутиш в дълбоката бездна.
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УСЕЩАНЕ В НЕДЕЛЯ

И ето – светлина в пейзажа
на думите. На моя стих.
Поисках всичко да ви кажа.
Успях ли, или пък сгреших?

По дълги пътища преминах.
По кални ниви. През мъгли.
Димяха в зимата комини.
Напролет виждах – дъжд вали.

Подслон намирах в чужди къщи
или в планински стар заслон.
Сънувах как при мен се връща
животът, яхнал силен кон. 

А сетне птици в надпревара
ме викаха: Ела! Върви!
Чух камъкът да  разговаря
със ранобудните треви. 

А над могилата наблизо
подаде слън цето глава.
Огледа всичко и заслиза
по стръмното едва-едва.

Земята първа го усети
и щъркеловите гнезда.
В тях дълго спяха ветровете,
след туй се скриха без следа.

Животът също тъй се  скрива
във някой миг църковно чист.
Превръща се в поток, във нива,
в човешки глас, в тютюнев лист…

Успях ли всичко да ви кажа?
Навярно не успях. Не знам.
Но има светлина в пейзажа
на думите. И аз съм там.

КъСНО ЖЕЛАНИЕ

Искам нещо малко –
 още две-три думи да кажа.
В два-три стиха да сложа
 края на моя живот.
Макар никакъв,
 макар маловажен –
той носи чертите
 на моя род.

И се чувствам длъжен
 каквото и да се случи,
никога, нито за миг
 да не му изменя.
На това моя род ме научи.
На това ме научи
 страдащата моя земя.

Затова искам нещо малко –
 в два-три стиха само
да побера
 живота си неподреден.
И да кажа на родната пръст
„Мамо”.
А тя да познае
 сина си в мен.
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ИСТОРИЯ

От паметната плоча стъпка само ме отделя,
а подвигът, извършен много преди мен,
дали ще мога в себе си да възкреся?
Превръщам се на ехо, на куршум, на рана,
за да чуя:
„Къде е тази улица, защо прозорецът нe свети,
не е ли знак това?... Какво остава още?
Едничка крачка и ще съм отвъд – 
във свободата или във смъртта,
която може би е свобода! Защо,
защо не мога да направя тази крачка?
О, цял един живот – за тази крачка само…
Как не разбираме понякога какво усилие е нужно,
за да изваеме от глината орел,
за да загърнем мисълта си в думи,
за да оставим спящото дете,
преди да ни повика мрака…
Сега е вече късно, някой път,
когато неочаквано се върна,
ще ви разкажа всичко. Много ме боли, 
повярвайте ми, много ме боли за вас.
Аз не успях да свърша всичко,
но вярвам, че един от вас
ще продължи след мен и ще успее…”
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Наскоро излезе новата монография на Янаки Сто-
илов „Правните прин ципи: теория и приложение” 

(С., Сиела”, 2018). Тя представлява комплексен анализ 
и съдържа цялостна кон цепция за правните прин ципи. 
Преплетена е с изследване на конкретното им практи-
ческо реализиране в правния мир. 

Пред нас е обстойно, хармонично изградено и задъл-
бочено изследване по възлова тема за съвременната прав-
на теория, която ще продължава да бъде дискусионна 
както в национален, така и в международен план. Вярно 
е, че темата не е нова за българската правна наука, но до-
сега липсваше цялостно логически завършено съчинение, 
поне след изследванията на проф. Цеко Торбов – „Основ-
ният прин цип на правото”, като не пропускаме съвремен-
ните проучвания на автори като Даниел Вълчев, Димитър 
Радев, на без време отиш лия си Росен Ташев, както и на 
младата правна изследователка Светла Маринова. 

В монографията на Стоилов правото се третира 
като социален и нормативен феномен. Той надраства 
строгия нормативен подход към правото и търси 
по-широки интерпретативни платформи. Авторът 
кон цептуално разполага своята теория между две ба-
зисни правни понятия – субективното право и прав-
ните прин ципи. Те очертават една убедителна логиче-
ска конструкция за правото. Класическата философия 
разграничаваше princip essendi и princip cognoscendi – 
прин ципи на съществуването и прин ципи на знанието. 
Дискусионният въпрос в тази сфера е дали правните 
прин ципи имат нормативен характер, или имат само 
нормативно значение. Оттук Стоилов прокарва и едно 
друго разграничение между понятието за правен прин-

ЗНАЧИМ НАУЧЕН ПРИНОС  
В ОБЩАТА ТЕОРИЯ НА ПРАВОТО

Мирослав  Попов  –  юрист.  Има 
публикувани над 250  статии  и  
студии  по  публично право, поли
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ми.  Автор  е  на  книгата  „Ново  
единодействие“  (1998),  посвете
на   на   консолидацията   на   ле
вите  партии.  Бил е зам.предсе
дател  на  Консултативния   съ
вет   по   етнически   и   демограф
ски   въпроси   към  Министерския  
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дател е на Съвета по етнически
те и религиозните въпроси и пра
вата на човека съм Националния 
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цип и понятието за правно правило. Иначе казано, спорът е дали следва да говорим 
за нормативна характеристика, или за нормативна същност на правото.

 Особено значими са изводите на автора в първите глави на книгата, в които 
са определени понятията за правен прин цип и за функциите и формите на правни-
те прин ципи. Това е една особено дискусионна материя, в която се внася пределна 
яснота и прецизност на използваната терминология и на понятията, правят се не-
обходимите отграничения от правните правила, правните постулати, политики и 
прочее. Изследването доказва, че най-добрите традиции в областта на „правната 
догматика” имат своето полезно приложно поле и в днешния свят. 

Авторът се пита – дали съществува върховен прин цип на правото? Дали прин-
ципите в правото са негов „диспечерски център”? И така, търсейки най-дълбоки-
те истини за правото, той създава цялостна теоретична кон цепция за същността, 
функциите, формите и видовете правни прин ципи. Тези търсения представляват 
значим научен принос в областта на общата теория на правото. В монографията се 
проследяват класическите и новите кон цептуални граници в теорията на правото, 
прави се кратък преглед на развитието на две основни кон цептуални школи на пра-
вото от последните няколко столетия – не докрай изживяната школа на естест-
веното право и школата на позитивното право. Стоилов дава нормативистична 
интерпретация на правните прин ципи, като не ги откъсва от съществуващата со-
циална среда и от определени ценностни разбирания. Според него – правото се 
легитимира политически чрез ценности, а юридически чрез прин ципи. 

Правните прин ципи са една съблазняваща модерния изследовател пробле-
матика. Стоилов разглежда правните прин ципи като „пределна степен на правна 
валидност” както за разбирането, така и за създаването и прилагането на правото. 

Следващата крачка в анализа му е да идентифицира функциите на правните 
прин ципи. Авторът ги систематизира в две групи – социални и юридически. Акцен-
тира върху практическото значение на правните прин ципи при обосноваването на 
прилагането на правото и при определянето на границите на дискреция в правото. 

Стоилов предлага набор от класификации на правните прин ципи: обществено-по-
литически и присъщи на правото прин ципи; общи и специални; прин ципи на частното 
и на публичното право; прин ципи на националното и на международното право. 

Авторът въвежда за пръв път категорията „форма на правните прин ципи”. 
Това му е дало възможност да разработи новите проблеми за формите на същест-
вуване на следните правни прин ципи: прин ципи – декларации; прин ципи – мак-
сими; прин ципи – права. При разграничаването на прин ципите на националното 
и на международното право са диферен цирани прин ципите на международното 
право и прин ципите в международното право, като прин ципите на правото на ЕС 
са специално обособени. Прин ципът на правовата държава е разгледан като кри-
терий за валидност на правни актове. Поражда известно съмнение разсъждението, 
че „формите на правните прин ципи са краен брой” . 

Предложено е обособяване на Hard Law и Soft Law прин ципи. Проблематиката за 
правните прин ципи разбираемо е обременена от една неизбежна полисемантичност. 
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Едно любопитно уточнение. Янаки Стоилов застъпва становището, че част 
от социално-икономическите права, поради своята „незавършеност” (недоста-
тъчна осигуреност), имат действието по-скоро на прин ципи, отколкото на су-
бективни права. Готов съм да споря по това схващане. Социално-политически 
доминиращите обществени среди не са заинтересовани от едно подобно „завърш-
ване” и правата ще си остават „незавършени”, докато не настъпят значими полити-
чески трансформации, които да поставят именно социално-икономическите права 
в центъра на публичните политики. 

Кратката рецензия би могла да спре дотук, но от книгата следва нещо по-съ-
ществено. Образно казано, става дума за „второто дъно” на проблема. Поняти-
ето „правен прин цип” днес е особено актуално, но и особено конфликтно в евро-
пейското общностно право. Като методологическа база тук откриваме постулата 
на британския юрист Хърбърт Харт относно дискреционната власт на съда. Мо-
гат да се споменат споровете за особената роля на прин ципа на правовата държа-
ва и за равенството, като определящи правото основания. Янаки Стоилов плува 
именно в тази „континентално-англосаксонска правна „диархия”. Взривяваща 
роля играят разнопосочните отговори на въпроса дали съдията създава правото? 
Оттук възникват десетки конфликтни правни и политически ситуации. 

През последните години част от най-шумните публично-правни спорове у 
нас са породени и от нееднозначното разбиране и тълкуване на базисни правни 
прин ципи в резултат на механично комбиниране на интерпретативни позиции 
от континенталното и от англосаксонското право. Такива са споровете около 
Трансатлантическото споразумение за инвестиции, около т.нар. Истанбулска 
конвен ция на Съвета на Европа, около големия въпрос за правната защита на 
инвеститорите и изобщо за защитата на собствеността. Например в съдебни-
те актове на Европейския съд за правата на човека, както и в актовете на дру-
ги общоевропейски институции могат да се открият немалко примери, когато 
чрез тълкуване на правни прин ципи юрисдикцията коригира и дори подменя 
действащо национално право именно чрез интерпретация на прин ципи. При 
един национално по-отговорен и професионално правно по-подготвен елит от-
клоняването на неприемливи, подвеждащи и заблуждаващи интерпретации не 
би било голям проблем. Разбира се, сред външно налаганите на България прав-
ни интерпретации преобладават коректните, правно обоснованите. Проблемът 
е, че има и други интерпретации и българските институции нерядко не успяват 
или не желаят да отклонят произволните. Така че големите спорове за правните 
прин ципи тепърва предстоят.

След прочитането на монографията по тази висша юридическа тематика лю-
бознателният читател вероятно ще има повод да зададе още дискусионни въпроси 
към автора. Със сигурност изследването ще бъде полезно за всички, които се инте-
ресуват от теорията на съвременното право. 

Да пожелаем успех на автора и на неговата книга!
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