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АФОРИЗМИ

Как може да знаем какво е смъртта, когато 

не знаем още какво е животът.

☙ Конфуций ❧

Смъртта на тези, които творят безсмъртни дела, 

е винаги преждевременна.

☙ Плиний млади ❧

Седни на жизнения пир, но не се облакътявай на него.

☙ Питагор ❧

За да живееш дълго, трябва да живееш бавно.

☙ Цицерон ❧

Най-плодотворното от всички изкуства е изкуството 

да се живее добре.

☙ Цицерон ❧

Важно е не дали дълго, а дали добре си живял.

☙ Сенека ❧

... Този, който не цени живота, не го заслужава.

☙ Леонардо да Винчи ❧

Ние се научаваме да живеем, когато животът ни е вече преминал.

☙ Монтен ❧

Достатъчно е живял този, който е живял добре.

☙ Анри ІV ❧

Животът сам по себе си не означава нищо, 

неговата цена зависи от употребата му.

☙ Ж. Ж. Русо ❧
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ПРЕХОДЪТ
 20-годишната равносметка

Тази година се навършват 20 години от започването на българския 
преход. През тези две десетилетия в страната протичат радикал-

ни промени и процеси. Списание „Понеделник“ и досега публикува ста-
тии по проблеми на прехода. Сега започва дискусия за равносметката 
на 20-годишния преход. Целта е формирането на лява гледна точка за 
тази равносметка. 

Настоящата публикация е част от дискусията за прехода в бив-
шите европейски социалистически страни, организирана от Лайпциг-
ския университет и Полския институт в Лайпциг на 5 и 6 февруари 
т.г.,  в която участваха Ханс Модров – бивш министър-председател 
на ГДР, заедно със своя модератор проф. Райнер Екерт; Петру Лучински 
– бивш президент на Република Молдова, заедно с модератора си проф. 
Валериу Мошнеага; Станислав Чосек – бивш член на ПБ на ПОРП, с мо-
дератор проф. Дитер Бинген и Александър Лилов – бивш председател на 
БСП, с модератор доц. Искра Баева.

Дискусията протече по следния начин: първото заседание – доклад 
от професор Мариана Кауслайтнер: „КПСС и промените в Централна 
и Източна Европа през 1989 г.“, втория ден – по два часа за всеки дис-
кусионен тандем. След това обща дискусия от всички участници. Към 
българския дебат имаше сериозен интерес с много присъстващи в зала-
та, въпроси и коментари.

Ние оценяваме положително този симпозиум. Той протече на со-
лидно професионално равнище. В него доминираха свободната дискусия, 
съвременното теоретическо, историческо и политологическо мислене. 
Прави чест на организаторите и на участниците, че търсеха отгово-
ри на въпросите, свързани с разпадането на съветския и източноевро-
пейския социализъм, а не възпроизвеждаха познатите черно-бели идео-
логически клишета.

Разбира се, в Германия, у нас и в другите страни има големи различия 
в общественото мнение по тези въпроси. Диапазонът им е от „Нюрн берг 
за комунистите“ през проникновеното обобщение на германския писател 
Енценсбергер за „Героите на отстъплението“ до програмното връщане 
на ГСДП към „демократичния социализъм“ и новото ляво мислене на пар-
тията „Die Linke“ (Левицата) на Лафонтен, Биски, Гизи.

Теоретическата и историческата дискусия за социализма продъл-
жава. Нека тя да способства за модернизацията на досегашния и за 
раждането на новия социализъм на информационната епоха.
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Александър Лилов: Най-напред няколко по-
общи размишления.

За мен е интелектуална привилегия да участвам 
в тази интересна дискусия. Благодаря ви. Разбира се, 
двадесет години не са достатъчна дистанция за ця-
лостна оценка на едно голямо историческо събитие, 
каквото е крахът на съветския модел на социализма. 
Но те са достатъчни да се установи неговата основна 
фактология, да се оформят различни гледни точки и 
интерпретации за него.

Според мен не е възможно да се осветли разпа-
дането на Съветския съюз и на социалистическата 
общност, ако те се разглеждат само като самостояте-
лен исторически феномен. При първо приближение 
– този крах наистина е такъв. Със своите причини, 
събития, исторически личности и т.н. Но погледнат 
в контекста на цялостното развитие на света през ХХ 
век, разпадането на държавния социализъм от съ-
ветски тип съвсем не е самостоятелно явление. Той 
е ключова част в целия исторически процес през ХХ 
век. Първо, създаването на Съветския съюз след рус-
ката революция през 1917 година, второ, рухването 
на социалистическите общества през 1990 година са 
всъщност главните, или по-точно – осовите събития 
на „късия ХХ век“, както го нарече Ерик Хобсбаум.

Сигурен съм, че ще се появят по-сериозни книги 
от „Краят на историята“ за последиците от краха на 
социализма и за историческия хоризонт на капита-
лизма. 

Има различни аспекти на ключовата свърза-
ност на възникването и краха на съветския социа-
лизъм с цялостното движение на историята през ХХ 
век. Една от възможните и според мен продуктивни 

НЕСЪСТОЯЛАТА СЕ МОДЕРНИЗАЦИЯ
НА СЪВЕТСКИЯ И 
ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛИЗЪМ

Александър Лилов 
Искра Баева

Александър Лилов – професор, 
доктор на философските нау-
ки, член-кореспондент на БАН. 
Рабо ти в областта на филосо-
фията на културата, естети-
ката и политологията. Автор 
е на моно графии и научни тру-
дове, по-важните от които са: 
„Към природата на художестве-
ното творчество“ – преведена 
на руски, полски, китайски, чеш-
ки език, „Въображение и твор-
чество“, „Европа – да бъде или 
да не бъде“, „Европа – диалог и 
сътрудничество“, „Диалогът на 
цивилизациите. Световният и 
българският преход“ – преведе-
на на китайски език, тритом-
никът „Информационната епо-
ха“, както и на над 200 публика-
ции у нас и в чужбина. Директор 
е на Центъра за стратегически   
изслед вания.
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тези е, че Октом врийската революция е част от раз-
витието на капитализма в индустриалната епоха, а 
рухването на съветския модел е част от световния 
преход от индустриалната в постиндустриална-
та, информационната епоха. Няма да обосновавам 
тук тази теза. Ще подчертая само, че следкапиталис-
тическото развитие на света си остава и сега открит 
исторически въпрос. Крахът на съветския социали-
зъм не е неговото решение. Нещо повече. Боя се, че 
този крах още по-видимо оголва историческата из-
черпаност на капитализма. Истина е, че съветският 
социализъм изостана много от западния капитали-
зъм в постиндустриалния преход. Хрушчов искаше 
да настигне и да задмине САЩ в производството на 
въглища и стомана и действително това стана през 
1980 г., само че решаващи в историческия процес 
тогава вече бяха не въглищата и чугунът, а ком-
пютрите, новите електронни технологии и комуни-
кации. Съвременният свят навлезе в нова епоха, в 
информационната епоха.

Тъкмо тази „дреболия“ не можа да вземе пред-
вид нашият социализъм.

И още нещо. Важно е да се разгледат не само епо-
халните исторически предизвикателства през втора-
та половина на ХХ век, а и новият тип политически 
елити и исторически личности, от които се нуждаеше 
историята в края на века. Тук също е нужен свободен 
дебат. Германският писател Ханс Магнус Енценсбер-
гер ни предлага много интересното наблюдение за 

„героите на отстъплението“. Това е ценно обобщение за дейците на разпада-
щата се социалистическа общност. Те наистина са емблематични фигури. Спе-
циално Кадар и Ярузелски смятам за такива именно емблематични историчес-
ки фигури, които тепърва ще получават оценката, която заслужават.

И все пак водещи през ХХІ век са идеите за промяната на света и „героите 
на историческата промяна“. Технологическа промяна. Екологична промяна. 
Социална промяна. Геополитическа промяна. Мисловна промяна. Пред очите 
ни се извършва „ставането“ на информационното общество или общества.

Светът се намира в процес на трансформация. Извършва се Велика гло-
бална революция, която представлява системно единство на съвременните на-
учна, технологическа, комуникационна, образователна, екологична, медийна, 
демографска и мениджърска революция.

Главната фигура на съвременността става реформаторът. Рефондаторът. 
Историческата личност, способна да лидира промяната на света. Философът, 
държавникът, политикът на генералната промяна на обществото. Реформа-
торът, или реформаторите, на Европа. Реформаторът, или реформаторите, на 

Искра Баева – доцент, доктор 
по история. Преподава съвремен-
на световна история в СУ „Св. Кл. 
Охридски“. Работи в областта на 
историята на Централна Европа 
и на България през ХХ век. Специ-
ализирала е в Полша и в САЩ. Ав-
тор е на над 150 научни публика-
ции, между които монографии-
те „Източна Европа след Сталин 
1953–1956 г.“, „България и Източ-
на Европа“, „Българските преходи 
1939–2005“ и „Следвоенното де-
сетилетие на българската външ-
на политика 1944–1955“.
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Китай. Реформаторът на САЩ. Реформаторът на Русия. На Латинска Америка. 
„Стрелата на времето“, ако използвам понятието на Иля Пригожин и синерге-
тиката, сега е в ръцете на реформатора.

Като социалист се надявам да се появят и реформаторите на модерния со-
циализъм, на социализма на бъдещето.

Аз споделям тезата на големия съвременен американски мислител Иману-
ел Уолърстейн, че светът се намира в бифуркация и че след няколко десетиле-
тия човечеството ще живее в нова система или нови системи. 

Следващите поколения ще излъчат нов тип политици, които ще преведат 
света – и социализма, разбира се – в новата информационна епоха. Индуст-
риалните общества ще бъдат заменени от информационни общества. Капи-
тализмът – от следкапиталистическа обществена система, от социализма на 
ХХІ век.

Възможно е да греша. Ако е така, съдбата на нашите внуци не е за завиж-
дане.

Сега ще отговарям на конкретните въпроси.

Искра Баева: През втората половина на 80-те години сте директор на Инс-
титута за съвременни социални теории, което Ви дава възможност за по-широк 
поглед върху развитието на света. Как оценявахте започнатата от съветския 
лидер Михаил Горбачов всеобхватна програма за реформи на държавния социа-
лизъм от съветски тип? А какво мислехте за Юлската концепция, лансирана от 
Тодор Живков през 1987 година?

Александър Лилов: В началото – положително и много високо. Аз при-
надлежа към тези дейци и теоретици на социализма, които смятат, че рефор-
мирането и модернизирането на социализма са възможни. Беше пропусната 
благо приятната 1968 година. Историческа грешка бе, че вместо започване на 
реформа и модернизация на социалистическите общества, в Чехословакия бе 
извършена военна интервенция. Всъщност и досега не се е състоял европейски 
модел на социализма. От теоретическа и историческа гледна точка е несери-
озно да се мисли капитализмът като вечен. Жалко е, че не Европа, родината 
на демокрацията, а Азия се зае с модернизацията на социализма – докато не 
приключи Китайският и Виетнамският експеримент, не може да се твърди, че 
реформирането на социализма е невъзможно.

Така че обявената от М. Горбачов „перестройка“ е според мен факт с ис-
торическо значение и мащаби. Провалът й – също. Драмата беше, че перест-
ройката нямаше стратегическа визия и програма за нов модел на държавния 
социализъм. Съветската перестройка нямаше фундаментален характер – ико-
номическата програма на Горбачов например се казваше „500 дни“. Социалис-
тическата икономика се нуждаеше от пазарна реформа, от отваряне към светов-
ната икономика, от постиндустриално развитие и технологическа революция, а 
Горбачов искаше 500 дни. За какво стратегическо мислене може да става дума?

Михаил Горбачов и перестройката не се изявиха като реформатори на со-
циализма. Какви са те, каква е заслугата им – ще отсъдят историята, времето, 
поколенията. За съжаление те не знаеха какво целят, какво искат. Вчера обявя-
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ваха едни цели, днес оповестяват други. Това е стратегическата им слабост. С 
провала на перестройката винаги ще се свързва краят на съветския социали-
зъм, на Съветския съюз, а не тяхното реформиране, не тяхната модернизация. 
Историческа заслуга на Горбачов е, че започна перестройката, историческата 
му отговорност – че не можа да я реализира успешно.

Необходимостта от модернизация на социализма беше и продължава да 
бъде най-голямото предизвикателство пред комунистическите и социалисти-
ческите партии в края на ХХ и началото на ХХІ век. Аз поддържам тезата на 
Арнолд Тойнби, че големите исторически предизвикателства изискват големи 
исторически личности, без които не може да се намери верен отклик на тези 
предизвикателства. След бързата смърт на Андропов КПСС не разполагаше с 
такава историческа личност. Китайците имаха Дън Сяопин. Руснаците нямаха 
лидер на равнището на новата историческа епоха.

Това е моето мнение за провала на перестройката. Не подценявам тежко-
то положение и карциномите на командно-административната ни икономика. 
Давам си сметка за деформациите на политическата система. Ясна е ролята на 
Запада в Студената война. Но решаващи за провала на съветския социализъм 
са вътрешните причини, а на перестройката – липсата на дългосрочна страте-
гия за реформи и на исторически лидери.

Горбачов и неговият екип се разминаха с компютъра, с новите технологии, 
с технологическата и комуникационната революция, със световния преход към 
информационната епоха, който беше започнал през 70-те години. „Стрелата на 
времето“ се движеше в една посока. Стрелата на перестройката – в друга. Как 
можеше да успее тогава?

Що се отнася до Юлската концепция от 1987 г. на Тодор Живков, тя бе 
много закъсняла и е по-скоро негов тактически опит да задържи властта си, 
отколкото стратегия за коренна трансформация на съветския модел у нас. От 
друга страна, самият Живков е класически продукт на стария модел и нямаше 
нито потенциала, нито политическия и моралния кредит на негов реформатор. 
Той има своето място в историята на българския социализъм, но не е неговият 
реформатор. Категорично – не. Погледнато исторически – тази генерация „по-
жизнени“ геронторизирани генерални секретари трябваше много по-рано да 
слезе от сцената. Следващото поколение имаше по-голям реформаторски по-
тенциал.

Искра Баева: През 1989 г., когато в България се извършва подготовката 
за свалянето на Тодор Живков, Вие се намирате във Великобритания. Имахте 
ли информация за подготвяните промени? Кога и как научихте за свалянето 
на Живков? Според Вас какви възможности даваше тази промяна за БКП и за 
България?

Александър Лилов: Да, по това време аз се намирах на специализация в 
Лондон. Не съм взел непосредствено участие в подготовката на 10.ХІ.1989 г. 
Имах известна информация за ситуацията, тъй като с Петър Младенов живеем 
на един етаж и бях прочел известното му писмо до Т. Живков и Политбюро. 
Но повтарям – не съм пряк участник в 10.ХІ., моите реформаторски прояви 
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бяха по-рано, през 1982 г., когато, повлиян от идването на Андропов начело 
на КПСС, написах статията „Маркс и марксизмът пред лицето на съвремен-
ните предизвикателства“, която стана повод за изваждането ми от Политбюро. 
Съществуват два обширни писмени документа на Живков по тази статия и по 
моите „неправилни“ позиции.

Искам също да посоча, че през 70-те години в нашето Политбюро имаше 
неорганизирана група от авторитетни и реформаторски настроени дейци като 
Живко Живков, Станко Тодоров, Иван Попов, Петър Младенов, моя милост, 
които ясно виждаха необходимостта от дълбоки реформи. Но на власт бяха 
догматизмът и властелините на статуквото.

Що се отнася до реформаторския потенциал на 10.ХІ. – той не беше много 
голям. Първо – защото беше закъснял. Второ – защото съветската перестройка 
буксуваше и бързо се движеше към своя провал. Трето – защото в Унгария, 
Чехословакия, Полша нежните революции вече бяха в разгара си, а в ГДР – сте-
ната рухна. И най-сетне, защото 10.ХІ. свали Т. Живков, но нямаше обявена 
позитивна програма. 

Питате ме за възможностите, които откри 10.ХІ. Ще Ви отговоря по след-
ния начин. Това събитие откри големи възможности за демократични проме-
ни в политическата система. Още през 90-те години започнаха фундаментални 
демократични промени у нас. Свободни парламентарни избори. Политически 
плурализъм. Разделение на властите. Свобода на словото. Право на сдружения 
и протести.

Но то не даде път и тласък за реформиране на икономиката. Обратно – 
даде тласък на нейното разграбване и разорение. Това е главната слабост на 
българския преход, за която ще говоря по-нататък. Пазарна икономика беше 
създадена по-късно, но тя и досега не е станала социална пазарна икономика.

Резонен е въпросът: „Защо Т. Живков си подаде оставката?“. Десети ноем-
ври 1989 г. не е вътрешнопартиен преврат – смяната бе извършена при спазване 
на всички предвидени в Конституцията и в Устава процедури. Причините са:

• Рязкото влошаване на вътрешното положение – огромен външен дълг, 
спад на жизненото равнище, широко недоволство, поява на опозиция. 

• Негативното отношение на Москва (80% от външната търговия, енер-
гия, суровини).

• Нежните революции в Унгария, Чехословакия, ПНР, ГДР.
• Отслабването на личните му позиции в партията, сред най-близките му 

политици.
• Действията на антиживковското ядро в Политбюро (Младенов, Лука-

нов, Джуров, Атанасов, Станишев).
• Засилващата се опозиционна дейност на неформалните организации и 

структури.
Живков нямаше друг позитивен ход, нито простор за маневриране. Вре-

мето на неговото десетилетно властване беше изтекло. Безвъзвратно.

Искра Баева: При какви обстоятелства се върнахте в ръководството на 
БКП? С какви идеи за нова политика го направихте? Какви бяха функциите Ви?
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Александър Лилов: При неблагоприятни за БКП (обстоятелства). Ако ста-
ва дума за конкретните, те са следните. Обади ми се П. Младенов и ми пред-
ложи да се върна в ръководството на партията. Увери ме, че политическата му 
оферта е: безусловна реформа на партията и обществото. Дадох съгласие и на 
10.ХІІ.1989 г. бях възстановен като член на ПБ и секретар на ЦК на БКП. С 
какви нови идеи се върнах? – питате. Бях напълно наясно, че съветският модел 
на социализма е изчерпан и противопоказан и на европейските традиции, и 
на протичащите световни процеси. Главната ми идея беше промяна на модела, 
търсене на нов модел и на партията, и на обществото. В партията – отвъд мо-
дела на болшевизма. В обществото – отвъд съветския модел. Модернизация на 
обществото, модернизация на партията.

Моето мислене тогава намери израз в подготвения от мен „Манифест за 
демократичен социализъм“, приет през февруари 1990 г. от извънредния кон-
грес на партията, в приетата през 1994 г. с партиен референдум програма „Нови 
времена, нова България, нова БСП“, а по-късно в теоретичната ми трилогия 
„Информационната епоха“.

Функциите ми: проблемите, свързани с реформата на партията. Подготов-
ка на конгреса и по-специално на Манифеста. Нормализиране на етническата 
ситуация в страната. Коренна промяна в дейността на репресивните органи 
– от щит на партията в щит на гражданите и обществото. Изправяне на отно-
шенията на партията с интелигенцията.

Искра Баева: Какво е мнението Ви за ролята на неформалните организа-
ции в подготовката на 10.ХІ.1989 година?

Александър Лилов: Това е интересен въпрос. И важна част от българския 
преход. Смисълът на въпроса е в каква степен нашият преход е свързан с вън-
шните процеси и фактори и в каква – с вътрешните. Преди всичко необходимо 
е сериозно проучване от историците на фактологията в тази област, докато още 
са живи основните фигури на вътрешната опозиция и обществената памет за 
една или друга проява.

Без претенции за изчерпателност бих откроил следните моменти, които 
смятам за особено важни.

• Какво представлява българският вариант на инакомислието (дисидент-
ството) преди 10.ХІ.1989 г. – идеи, дискусии, книги, изложби, изключените 
професори в СУ, в писателския съюз, в Съюза на художниците, Съюза на ком-
позиторите и други. Инакомислието като политическа опозиционност и инако-
мислието като творческа пасионарност – и двата аспекта са важни.

• Наличието на опозиционност вътре в самата Българска комунистическа 
партия по време на съветската перестройка – това беше доста ясно изразена тен-
денция, която оказваше силно влияние върху обществения живот. Неслучайно 
голяма част от членовете на неформалните организации бяха членове на БКП.

• Зараждането и проявлението на опозиционност в обществото – въз-
никване на Комитета за защита на Русе, на Клуба за подкрепа на гласността 
и перестройката, екопроявите и т.н. Това беше ново явление, което бързо се 
разрасна след 10.ХІ. и застана в центъра на прехода.
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• Влиянието на дисидентските движения и прояви в СССР и в бивши-
те европейски социалистически страни, преди всичко в Полша, Чехословакия, 
Унгария, ГДР. Това беше много силен фактор. Достатъчно е да спомена струк-
тури и имена като „Солидарност“, Лех Валенса, Адам Михник и други в Полша; 
името на Вацлав Хавел в Чехословакия; падането на Берлинската стена. Или 
имената на такива съветски дисиденти като акад. Андрей Сахаров, Александър 
Солженицин, Александър Зиновиев и други.

Всичко това несъмнено има своята роля в подготовката на 10.ХІ.1989 г. Да 
се отрича тя или да се омаловажава, е погрешно. Ако ме питате за самия 10.ХІ. 
като начало на промените, една от неговите най-важни особености е, че той бе 
подготвен и извършен по инициатива на самата управляваща Българска кому-
нистическа партия. Да се отрича тази особеност, е също така погрешно.

Друг е въпросът за ролята на дясната опозиция след 10.ХІ.1989 г. Тя бързо 
се формира и ускорено набра голяма политическа енергия и мащаби. Възста-
новени бяха традиционни десни партии, леви – също, създадоха се нови. Плу-
рализмът стана политическа реалност. Появиха се нови политически фигури 
– Желю Желев, д-р Атанас Москов, д-р Петър Дертлиев, Милан Дренчев, Борис 
Кюркчиев, Стефан Савов, Петко Симеонов, Стефан Гайтанджиев, Елка Конс-
тантинова, по-късно Иван Костов, Филип Димитров, Петър Стоянов, Надежда 
Михайлова и др. През януари 1990 г. започна Кръгла маса на БКП с опозицията. 
През лятото на 1990 г. десните партии влязоха в парламента. През 1991 г. заста-
наха начело на управлението на държавата.

Искра Баева: С Вашето име се свързва отказът от т.нар. възродителен про-
цес (насилствената замяна на традиционните ислямски имена на българските 
турци с християнски от края на 1984 и началото на 1985 г.). Как се стигна до 
решението от 29 декември 1989 г. за отказ от тази политика? Лесно ли беше 
взето решението за отказ от „възродителния“ процес, имаше ли съпротива в 
ръководството на БКП? Откъде дойде инициативата? Изигра ли роля раздвиж-
ването в българското общество, или решението беше автономно?

Александър Лилов: Това беше най-острият, нетърпящ отлагане проблем 
на новото ръководство. Доколкото аз бях принципен противник на т.нар. въз-
родителен процес, още преди започването му бях автор и вносител на проти-
воположна стратегия за решаване на турския проблем у нас, и доколкото бях 
единственият член на новото ръководство, който не беше взел участие в про-
веждането на възродителния процес – на мен се падна жребият да бъда док-
ладчик пред пленума на Централния комитет по този тежък проблем. Нямах 
илюзии за тежестта на проблема и на ситуацията.

Тежестта на проблема – трябваше да се преодолее едно националистично по 
същността си решение на Живковия режим и същевременно да се избегне кръ-
вопролитието, което се допусна в Румъния, Босна, Косово, Прибалтика, Кавказ.

Тежестта на ситуацията – напреднала фаза на процеса, противопоставяне 
на българи и турци, въоръжени акции, извършена смяна на имената на всички 
български турци, насилствено изселени над 300 хиляди души, външен натиск.

Трябваше да се действа незабавно. Ситуацията не позволяваше отлагане, 
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нямаше време за спокойно и многостранно обсъждане. До решението се стигна 
под натиска на събитията – към София се бяха от правили големи колони от 
организирани ислямски групи, възможни и предвидими бяха сблъсъци.

Решението се взе в резултат на реалистичен и принципен анализ в плену-
ма на ЦК. Нямаше диктат, а аргументи. От ПБ бяха предложени три варианта 
за решение: радикален, който се поддържаше от ПБ; полурадикален – отменя се 
всичко с изключение на имената; и трети – водят се преговори, но решението не 
се променя. Прие се радикалният вариант.

Откъде дойде инициативата? От партията и нейното ръководство. Това 
трябва да е абсолютно ясно. Новото ръководство изповядваше друго разбиране 
и друга политика в сферата на етническите и малцинствените проблеми. Евро-
пейско разбиране, европейска политика.

Разбира се, раздвижването на обществото имаше своята роля. Безспорно. 
Но решението бе на партията, и то – изпреварващо обществени сблъсъци, как-
вито станаха например в бивша Югославия, при политиката на Милошевич.

Искра Баева: Как оценявате реакцията на българското общество на отмя-
ната на „възродителния“ процес? Какво мислите за национализма тогава и през 
следващите години на българския преход?

Александър Лилов: Като цяло реакцията на обществото беше положител-
на, одобрителна. Защо? Общественото мнение беше се убедило през тези 4–5 
години, че така нареченият възродителен процес не реши турския проблем у 
нас, а го изостри вътре в страната и ни изолира навън – не само на Запад, а и в 
социалистическите страни. Вътре – масово несъгласие в турските среди, теро-
ристични акции, политически демонстрации, поход към столицата. Вън – нито 
една страна, включително Съветският съюз, не ни подкрепи. Нужно беше нор-
мализиране на етническата ситуация.

Но имаше и остри несъгласия с решението. Особено в някои смесени райо-
ни – Кърджали, Разград, Шумен и др., тъй като в смяната на имената беше взел 
участие целият политически апарат на партията и на Министерството на вът-
решните работи.

От трета страна, активизираха се и българският, и турският национали-
зъм. Тяхната роля не може да се подценява. Турският национализъм е агре-
сивен, имперски, азиатски. Той винаги е разглеждал това българско население 
като „5-ата колона“. Тургут Йозал говореше за възраждане на турското влияние 
и присъствие от Балканите до Китай. Но нашият национализъм също се ожи-
ви, искаше етнически „чиста нация“.

Ние си давахме сметка и за двата национализма, насочихме отмяната на 
„възродителния“ процес и срещу единия, и срещу другия. Това ни даде възмож-
ност да сплотим населението на принципна основа – и успяхме.

Принос за това имат и възникналите опозиционни партии, особено ДПС.
Смятам, че запазването на етническия мир и изработването на нова дър-

жавна политика по този въпрос беше един от големите успехи на българския 
преход (още в самото му начало).
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Искра Баева: Кои бяха първите политически стъпки към отказване от по-
литическата система на социализма? Какво беше отношението на ръководст-
вото на БКП към политическия плурализъм, към ръководната роля на БКП? 
Съществуваха ли опасения за бъдещето на БКП в променящото се общество?

Александър Лилов: В БКП през 1989 и 1990 г. не е имало колебания по въз-
становяването на партийния и политическия плурализъм в страната. Веднага 
след 10.ХІ. бе възстановена БРСДП начело с д-р Атанас Москов, а по-късно – с 
д-р Петър Дертлиев. Освен съществуващия БЗНС бе възстановен и опозици-
онният БЗНС „Никола Петков“ начело с Милан Дренчев, Демократическата 
партия начело с Борис Кюркчиев, по-късно – Стефан Савов, Радикалната пар-
тия начело с Елка Константинова и др. Възникна „Екогласност“. Създаде се по-
литическият съюз СДС – федерация от десните политически формации.

Отношенията с тях бяха доста сложни. Към БКП по обясними причини 
имаше неприязън, подозрение, остра конфронтация. Основна форма – митин-
гите, огромни многохилядни митинги.

Нашата стратегия беше мирен и цивилизован преход, без кръвопролития, 
без екстремизъм. Това бяха добра стратегия и добър лозунг – не можеха лесно 
да се отхвърлят.

Като политическа тактика предложихме две политически цели: 1) Кръгла маса 
и 2) Подготовка за свободни и честни избори под международно наблюдение.

Отказахме се от член 1 на Конституцията за ръководната роля на партия-
та и започнахме преговори за избиране на Велико народно събрание, което да 
приеме нова конституция.

Мисля, че БКП запази хладнокръвие при този срив и най-важното – на-
време направи опит за критична оценка и отхвърляне на деформациите. Това 
ни осигури база за маневриране и политическа инициатива, за нова политика. 
Ние не само се отбранявахме, а успяхме да установим политически диалог с 
новите партии и най-важното – с широки слоеве на народа.

Разбира се, ние бяхме в политическа изолация, но, подчертавам – не и в 
изолация от населението. Особено искам да откроя позитивната роля през този 
период на широкия и честен диалог с хората – ръководството на партията беше 
постоянно в движение, нямаше село или град непосетени.

Започнахме с общопартийно събрание – на националния стадион с над 
40 000 членове на БКП. Бяха обявени стратегия и програма за модернизиране 
на партията на базата на демократичния социализъм, бе отправен апел за отк-
ровен разговор с народа, с хората, с партийните организации и за честен анализ 
на грешките и деформациите. 

Убеден съм, че стартирането на модернизацията на БСП я спаси, даде й 
политическа инициатива, простор за маневриране и перспектива.

Най-важните задачи, които новото ръководство определи като приорите-
ти на партията:

• Мирен преход – без кръв, цивилизован, демократичен, без да се крият 
негативите на изминалия период.

• Установяване на демократични отношения с опозицията – кръгла 
маса, възстановяване на партиите, отказ от член 1, реформа на МВР.
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• Провеждане на свободни и демократични избори за ВНС с международно 
наблюдение и подготвяне на нова конституция.

• Нормализиране на етническата ситуация, прекратяване на т.нар. въз-
родителен процес.

Искра Баева: Каква беше ролята Ви в подготовката на ХІV извънреден 
конгрес на БКП? Как оценявате решенията на конгреса за посоката и темповете 
на промените в България? Как приехте избирането Ви за председател на БКП? 
Кои бяха най-важните задачи пред ръководството на БКП? Какво беше отно-
шението на партията към властта?

Александър Лилов: Моите усилия в подготовката на ХІV конгрес бяха кон-
центрирани в изработването на основния документ „Манифест за демократи-
чен социализъм“ като позитивна платформа на партията. Ясно е, че именно 
този документ сложи началото и даде насоката на модернизацията на БСП. На 
10.ХІ.1989 г. беше сменено ръководството на партията, на ХІV конгрес (февру-
ари 1990) беше приета нова стратегия на партията. Конгресът не само подложи 
на остра критика допуснатите в миналото грешки и деформации, а и израбо-
ти курса за модернизация на социализма и на социалистическата партия. Това 
беше много труден конгрес. Както е известно, не всички издържаха неговото 
изпитание.

Що се отнася до въпроса Ви как съм приел избора ми за председател на 
БКП, краткият ми отговор е – като участ, по-обстойният – като най-голямото 
предизвикателство в моя политически живот. Участ – защото отлично разби-
рах, че социализмът и БКП бяха пред неминуем крах. Предизвикателство – за-
щото виждах възможност за тяхното трансформиране в нови исторически фе-
номени, за тяхната модернизация.

Аз съм социалист по убеждение, такъв си оставам и до днес. Това обяснява 
всичко по Вашия въпрос.

Искра Баева: Как оценявате Кръглата маса, на която в началото на 1990 
г. са договорени механизмите за прехода в България? Какви позиции защита-
ваше БКП на нея? Как се отнасяше към решението за провеждане на първите 
демократични избори през юни 1990 г. за Велико, а не за обикновено НС по 
смесената система (по образец на ФРГ)?

Александър Лилов: Оценявам положително Кръглата маса. Тя беше поли-
тическо постижение на българския преход. Израз на политическата зрелост и 
гъвкавост на БКП и на политическата отговорност на опозицията. Кръглата 
маса беше символът и механизмът на българския преход.

Без Кръглата маса бяха възможни политически хаос – безвластие плюс ет-
нически конфликт. БКП не можеше вече да управлява, опозицията още нямаше 
нито сили, нито опит да поеме властта.

В БКП надделяха разумните среди и сили, реалистите, политиците на про-
мяната, на реформата, които правилно се ориентираха в каква посока протичат 
процесите в СССР, у нас, в другите социалистически страни.

В опозицията надделяха умерените – Ж. Желев, П. Симеонов, Ат. Москов, 
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М. Дренчев и други.
БКП предложи пакет от споразумения на Кръглата маса:
– За запазване на гражданския мир.
– За мирен и демократичен преход.
– За провеждане на демократични избори. И други.
Те изиграха голяма роля – можете да ги прочетете в публикуваните стено-

грами на Кръглата маса.
Защо подкрепихме ВНС, а не обикновено НС – целта ни беше да се започне 

работа по нова конституция, за да се гарантира стабилност на обществото и на 
ситуацията. Великото народно събрание и по качествения си състав (цвета на 
нацията), и по ролята си прави чест на българския преход. То олицетворява не-
говия ранен период, големите надежди за положителни промени и развития.

Искра Баева: Как се стигна до смяната на името на БКП? То означаваше ли 
отказ от дотогавашния път на БКП? Към какви обществени промени се стремеше 
БСП? Какво беше отношението й към основната опозиционна групировка СДС?

Александър Лилов: Нашата стратегия беше радикална модернизация на 
партията. По същество създаване на нов тип партия. Отвъд болшевизма. И от-
въд традиционната социалдемокрация. Това е смисълът на формулата „модер-
на лява партия“.

Ние разбирахме, че социализмът – такъв, какъвто е, не може да бъде спасен 
у нас. Но социалистическата идея – може. Социалистическата партия – може. И 
се заехме с реализирането на тези възможности чрез стратегията „модерниза-
ция“. Мисля, че свършихме успешно тази трудна работа.

Не мимикрия, не Живковата формула „снишаване“, а модернизация. За-
това февруари 1990 г. приехме Манифеста. През септември – Платформата за 
реформа на партията. През 1994 г. – програмата „Нови времена, нова България, 
нова БСП“.

Отношенията със СДС – активни и двупосочни. Активни – Кръглата маса, 
медиите. Конфронтацията е другата, негативната страна на българския преход. 
Тя беше необходима и неизбежна, но не в такава екстремистка форма. Не за 
сметка на националните интереси. Страната се люлееше от сините и червените 
митинги на 1990 г. Там беше концентрирана националната обществена енергия. 
Това е според мен големият недостатък на прехода ни.

Длъжен съм да напомня, че БСП излезе с идеята за прилагане и у нас на 
испанския и гръцкия преходен модел – „национално помирение“, „затваряне на 
страницата на гражданските междуособици“.

СДС не прие тази идея – „искаме да я прочетем“, отговориха те от трибу-
ната на парламента.

Според мен – острата и продължителна политическа конфронтация отво-
ри вратата на криминалната революция. Разграбване на националното богат-
ство вместо неговото реформиране.

Искра Баева: Опита ли се новото ръководство на БСП да запази отноше-
нията си с традиционните си партньори от СССР и другите страни от СИВ и 
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Варшавския договор? Как промените се отразиха върху външнополитическата 
линия на БСП и на България?

Александър Лилов: Беше ясно, че старите отношения са изчерпани, защото 
вече ги нямаше СИВ и Варшавският договор, престана да съществува социа-
листическата общност.

Но ние държахме и действахме да се поддържат приятелски отношения с 
КПСС и с другите партии. Имах среща с М. С. Горбачов. С Александър Кваш-
невски – Полша. С Ханс Модров – ГДР. С други дейци – например с Вили 
Брант – Западна Германия, с Хайнц Фишер – Австрия, с Папандреу – Гърция, 
и други.

Как се отразиха промените на външните ни отношения? В идейно отно-
шение – разширяване на кръгозора. В организационно отношение – застой, 
изчакване, хаотичност. В практиката – намесиха се вътрешнопартийните пре-
групирания, появата на преходния елит. Като всеки преход, и нашият излъчи 
някои силни личности, но и много политически брак. Много посредственост 
навлезе в политиката. Добавете корупцията и масовата бедност, и вие ще раз-
берете откъде дойде кризата на политическото у нас днес, тоталното недоверие 
в партиите и политиците.

Искра Баева: Каква беше стратегията на БСП за изборите на 10–17 юни 
1990 година? Очакваше ли победа? Имаше ли готовност за самостоятелно уп-
равление след изборите? Имаше ли политически и тактически различия между 
Вас като лидер на БСП и Андрей Луканов като министър-председател?

Александър Лилов: Всички предричаха загуба. Всички външни приятели 
ни съветваха – прилично, достойно оттегляне в опозиция. БСП възприе и обя-
ви ясна политическа стратегия и цел – борба за спечелване на доверието на хо-
рата с нова политика.

Нашият залог – демократични избори, нова политика на БСП, силни листи.
БСП излезе от шока, от парализата и навлезе в предизборен подем – не-

случайно през май на многохиляден митинг пред БНБ аз връчих партиен билет 
на милионния член на БСП.

СДС заложи на агресивна предизборна кампания – покри София с предиз-
борни плакати с човешки черепи.

БСП излезе с позитивна платформа – за изкореняване на грешките и за 
решаване на проблемите на страната, регионите, селищата.

Мисля, че главните фактори за спечелване на първите свободни избори 
бяха три:

първият – курсът на модернизация на партията;
вторият – авторитетни мажоритарни кандидати и пропорционални листи 

на БСП – както вече посочих, цветът на нацията;
третият – вестник „Дума“ – най-силният тогава български вестник.
Нашите трудности започнаха след изборната победа – президентска криза 

плюс правителствена програма, която се различаваше от поетите предизборни 
ангажименти. Този период подлежи на сериозно проучване – сега тук са натру-
пани доста персонални спекулации и стереотипи, наложени от заинтересувани 
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хора и среди. Има доста работа за историците – проучване на фактите, архиви-
те, поведението на партии и дейци и така нататък.

Имаше ли политически различия между мен и Андрей Луканов?
Тук има много легенди и спекулации. Каква е истината? 
По необходимостта от радикални промени в партията, в държавата и в об-

ществото бяхме единодушни. По демократизирането на политическата система 
– също. По оценката на ситуацията – също.

Но различия между нас имаше. И то сериозни. Главно в две насоки.
Първо – нашето правителство не започна практически икономически ре-

форми. Ние имахме министерство на реформите, но нито една реална рефор-
ма. Все се намираха обяснения за нашата пасивност. Сега и по-точно досега 
се тиражира клишето, че ВС на БСП не е стоял зад гърба на правителството, 
за да осъществи реформите. Абсолютно невярно. Прочетете докладите на кон-
гресите, стенограмите на Председателството. Там ще видите истината – пълна 
подкрепа на правителството и критика, че не започва реформи. 

И още нещо. Ако нашето правителство беше започнало реформите, смя-
там, че българският преход нямаше да бъде толкова криминален и толкова ико-
номически разрушителен.

Второ – имахме принципни разногласия по стратегията за трансформи-
ране на БСП в нова партия. Аз бях за цялостна модернизация на БСП отвъд 
болшевизма и отвъд традиционната социалдемокрация. Андрей стоеше зад то-
гавашното течение в БСП за социална демокрация. Но в България си имаше 
социалдемократическа партия, която беше член на Социнтерна и през 1990 г. 
вече наброяваше 100 000 членове.

Не беше разумно да се изхвърля на бунището една над 100-годишна партия 
– по-ценното и по-перспективното беше да я реформираме и модернизираме. 
Практиката през тези 20 години потвърди това, но тогава битката беше голяма.

Андрей Луканов беше образован, интелигентен човек, с добър външно-
търговски опит и с добри контакти в Москва, а след туй и във Вашингтон. Но 
стратегическото мислене не беше най-силната му страна.

Що се отнася до убийството му – това е сериозна загуба за БСП и за стра-
ната. Правосъдието трябва да се произнесе по характера, поръчителите и из-
вършителите му.

Нашите отношения бяха прозрачно ясни и, слава Богу, тук няма въпро-
сителни. Той, мир на праха му, никога, нито по-рано, нито по-късно, не е бил 
пречка нито за моята кариера, нито за моя авторитет, обратно, в негово лице 
имах интересен опонент. Все по-силно усещам липсата му.

Искра Баева: Как се стигна до избора на председателя на СДС д-р Желю 
Желев за президент на България от ВНС на 1 август 1990 година? Може ли този 
избор да се приеме като първата съзнателна стъпка на БСП към оттегляне от 
властта?

Александър Лилов: И досега смятам, че президентската криза можеше да 
се избегне. И като конкретен случай на онзи 14 декември 1989 г. пред Народно-
то събрание, където започна тази история. И особено като реакция след него. 
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Но аз тогава не бях народен представител, не съм присъствал в парламента, 
нито на срещата с митинга на опозицията.

Както и да е – лавината тръгна бързо и все по-силно, стигна се до опасност 
от проваляне на откриването на ВНС в Търново.

Тогава Петър Младенов сам взе и оповести пред нас решението си да пода-
де оставка като изход от кризата. Това му прави чест като държавник. Сериозна 
загуба. БСП застана зад него и след оставката му го включи в Председателство-
то на партията.

Как се стигна до избора на Ж. Желев?
По това време имаше три кандидатури: от БСП – Чавдар Кюранов (с идея-

та да го оттеглим и да подкрепим кандидатурата на БЗНС); от БЗНС – Виктор 
Вълков, и от Съюза на демократичните сили – Петър Дертлиев, който по това 
време беше лидер на парламентарната му група.

Решението на ръководството и на парламентарната група на БСП беше да 
се подкрепи на балотажа кандидатурата на Виктор Вълков. Бяха проведени не-
обходимите преговори с него и с Милан Дренчев от БЗНС „Никола Петков“, 
който също беше в СДС.

При гласуването не достигнаха два гласа за избора на В. Вълков, и то от 
нашата парламентарна група. Следващото гласуване предстоеше на другия ден, 
в който г-н Вълков официално оттегли своята кандидатура.

Често се поставя въпросът: защо БСП не подкрепи издигнатата през 1990 
г. кандидатура на д-р Петър Дертлиев за президент на Република България? 
При това се поставя така: защо лявата БСП не подкрепи лидера на БСДП, коя-
то също е лява партия, а по-късно не се противопостави на кандидатурата на 
Желю Желев – тогавашния лидер на СДС (дясна партия)?

Този въпрос е сериозен и се нуждае от верен отговор, а не от спекулативни 
интерпретации.

Верният му отговор обаче трябва да се търси не от позициите на спокой-
ната 2008 или 2009 година, а от позицията на огнедишащата 1990 година. Една е 
ситуацията днес, съвършено друга беше тогава. Ето мотивите за позицията на 
тогавашното ръководство и на тогавашната парламентарна група на БСП.

Първият – нашата подкрепа бе за председателя на самостоятелната лява 
аграрна партия и тази кандидатура беше сериозно обсъдена, сериозно мотиви-
рана и обмислена.

Вторият – д-р Петър Дертлиев беше официалният кандидат на СДС, на 
чиято парламентарна група председател бе именно той. СДС през тези труд-
ни години (1990–1991) бе най-яростният противник на БСП, конфронтацията 
между двете политически сили бе достигнала връхната си точка в президент-
ската криза.

Никого не осъждам за тази безумна политическа конфронтация. Полити-
ческите борби, особено на Балканите, имат своя ирационална природа. 

Убеден съм, че БСДП – тази стара политическа партия с над стогодишна 
история, допусна тактическа грешка, като влезе през 1990 г. в състава на СДС. 
Далеч съм от илюзията, че е бил възможен съюз или бързо нормализиране на 
отношенията между БСП и БСДП тогава – 1990 година. Но убедено мисля, че 
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ако БСДП действаше като самостоятелна политическа партия, в тясна връзка 
и координация, разбира се, с опозицията, включително със СДС, тя щеше да 
изиграе много по-голяма роля в българския преход. 

БСДП обаче стана ядро на СДС и, повтарям, това беше според мен се-
риозна политическа грешка, толкова сериозна, че в един по-късен период бе 
коригирана с категоричната („или–или“) намеса на Социалистическия интер-
национал. Ние също не сме безгрешни. БСП не попречи на възстановяването 
на БСДП, но и не взе инициатива за двустранен диалог с нея. Така или иначе, 
острата конфронтация между БСП и СДС бе нашият втори аргумент.

Третият. През този ранен период, за разлика от по-късно, самият д-р Пе-
тър Дертлиев беше един от най-активните и най-острите противници на БСП. 
В позициите на д-р Атанас Москов се усещаше недоверие и критика, но и мъд-
рост; в позициите на д-р Дертлиев – отрицание и озлобеност. Тези му позиции 
и действия бяха широко известни и в партията, и в обществото. Те се изявяваха 
буквално всеки ден от трибуната на парламента, от митингите, от телевизията 
и пресата. В средите на БСП се беше изградил на различните нива негативен 
имидж на д-р Дертлиев.

От друга страна, той и ръководството на БСДП, въпреки кандидатурата му 
за президент, не предприеха нито един сондаж, официален или неофициален, 
за мнение или съдействие от БСП. Нито един. Обратно, атаките продължиха 
със същия интензитет. Това създаде подозрение, че в евентуалното си качество 
на държавен глава д-р Дертлиев няма да има мъдро и демократично държавни-
ческо отношение към БСП.

Радостен съм да подчертая, че по-късно настъпи голяма промяна у д-р 
Петър Дертлиев и последният период от политическата му биография се от-
личаваше със забележима политическа лявост и мъдрост. Той бе желан гост 
на по-късните конгреси на БСП и приветствията му след 1996 г. звучаха дори 
по-ляво от някои наши официални партийни постановки. Но тук става дума за 
1990 година.

Четвъртият аргумент. За да се намери изгоден за страната изход от пре-
зидентската криза, СДС прояви в онзи момент по-голяма гъвкавост и в състоя-
лите се в Народното събрание разговори се стигна до споразумение за прези-
дент да бъде избран Желю Желев при спазване на определени политически 
договорености. Изборът на Желю Желев е резултат от политическото решение 
на БСП да отстъпи една от трите власти в държавата на опозицията, за да се 
запази гражданският мир, и от постигнатото политическо споразумение между 
БСП и СДС. В БСП това решение беше сериозно обсъждано на съвместно засе-
дание на Висшия съвет и парламентарната група. 

Така стои този въпрос. Той има много интересно продължение на едни от 
следващите президентски избори, но това вече е друга тема.

(Става дума за това, че нашето ръководство, не тяхното ръководство, 
предложи през 1996 г. да бъде издигната кандидатурата на Петър Дертлиев за 
президент, която ние официално да подкрепим, но след три срещи с тяхното 
бюро (Дертлиев нарочно замина тогава за Канада при дъщеря си) те решиха да 
не издигат неговата кандидатура.)
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Питате ме – може ли изборът на Ж. Желев за президент да се възприеме 
като първата съзнателна стъпка на БСП за оттегляне от властта? При създалата 
се ситуация тогава – да. Друг изход от президентската криза тогава не същест-
вуваше. Що се отнася до въпроса за по-нататъшното участие на БСП във власт-
та, решението беше оставено в ръцете на избирателя.

Искра Баева: Защо в края на ноември 1990 г. Андрей Луканов подаде ос-
тавка? Това действие съгласувано ли беше с ръководството на БСП? С какъв 
властови ресурс разполагаше БСП след тази оставка?

Александър Лилов: Досегашните отговори на този въпрос са, меко казано, 
неубедителни. Включително мотивите за оставката. Ако премиерът е бил стиг-
нал до преценката, че правителството му не може да изпълнява функциите си, 
както се твърди, първото нещо, което трябваше да направи, е да постави въп-
роса в парламентарната група, в ръководството на партията, които са го излъ-
чили. Невероятно, но факт – А. Луканов не направи това и никога, подчертавам 
– никога не е твърдял, че го е направил. Ако го беше направил, щеше да запази 
за партията, спечелила изборите, политическата инициатива. Бяха възможни 
политически ходове:

Първа възможност – можеше официално да предложим правителство на 
голяма коалиция от германски или испански тип.

Втора възможност – можеше да се споразумеем за правителство, което да 
подготви предсрочни избори.

Още по-лошо беше, че А. Луканов въобще не беше отварял дума за своето 
намерение да подаде оставка. Напротив, предния ден на голям митинг на пл. 
„Ал. Батенберг“ ние му декларирахме пълна подкрепа и той държа категорична 
реч пред 50-хилядния митинг.

Партията беше абсолютно изненадана и дори шокирана да чуе по телеви-
зията на следващия ден неговата и на правителството оставка.

Трябваше бързо да се овладее ситуацията и това бе направено чрез съста-
вяне съвместно с опозицията на правителството на Димитър Попов. Това беше 
първото коалиционно правителство на българския преход.

Искра Баева: Кога БСП се оттегли напълно от властта и премина в опо-
зиция? Как оценявате политическия потенциал на БСП от есента на 1991 г.? 
Положително или отрицателно за прехода в България беше пълното оттегляне 
на БСП от властта?

Александър Лилов: БСП се оттегли напълно от властта през късната есен 
на 1991 г., когато СДС спечели парламентарните избори, макар и с 1% пред БСП. 
Те съставиха дясно правителство, а БСП премина в опозиция. (Политическият 
потенциал на БСП тогава беше голям – СДС получи на тези избори 1 903 567 
гласа, БСП – 1 836 050 гласа.) Моята преценка е, че от гледна точка на развитие-
то на демократичната политическа система у нас това бе положителен факт. За 
БСП – също, елегантно оттегляне, с много малка разлика в гласовете. Но за 
прехода – не. Държавата се управлява лошо, некомпетентно, разрушително. 
Само един пример: имахме най-доброто селско стопанство в СИВ – едро, меха-
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низирано, химизирано, с висока ефективност и конкурентоспособност, а през 
1991 г. от правителството на СДС бяха създадени официални държавни органи 
за неговото ликвидиране, които така се и наричаха: „ликвидационни съвети“. 
Безумие! Подобна беше съдбата и на други отрасли – електрониката, химията, 
оръжейната промишленост.

БСП допусна голяма грешка: разграничи се от мениджърския корпус в 
икономиката – директори, главни инженери, зам.-министри и т.н., които бяха 
високо подготвени, способни и опитни. В БСП се обособи тогава малка група 
от много напористи дейци, които си разчистваха терена за бързо издигане. По-
късно повечето от тях напуснаха партията, образуваха нови партии и се прова-
лиха, потънаха в нощта на прехода, но в ранния преход бяха много активни.

Ние не можахме да излъчим силна икономическа стратегия и силни ре-
форматорски икономически екипи за нейното реализиране. Така беше при 
всичките ни правителства.

Този проблем и досега не е решен.
Липсата на нов и способен държавен и икономически елит е един от най-

тежките дефекти на българския преход. Моите надежди са свързани с прие-
мането на страната в ЕС и с младото, следпреходно поколение. България жиз-
нено се нуждае от следпреходен демократичен, но способен, квалифициран и 
некорумпиран държавен елит, който да е в състояние да реши националните ни 
приоритетни проблеми и да изведе страната от сегашното й положение.

Вярвам, че именно следпреходните поколения ще създадат демократична 
и просперираща България.

(Дебатът продължава.)
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Неизбежна ли е глобализацията? Всички други 
култури, за разлика от нашата, по някакъв на-

чин се дистанцират от фаталността на този индифе-
рентен стокообмен. Къде е критичният праг на пре-
хода към универсалното, а след това към глобалното? 
Какво е това главозамайване, което тласка света към 
абстрактните Идеи, и какво е това помътняване на 
съзнанието, което тласка към безпрекословно пре-
творяване на тези Идеи в живота?

Универсалното беше Идея. След като идеята се 
въплътява в глобалното, тя слага край на живота си 
със самоубийство – като Идея, като идеален финал. 
Човешкото става изходна еталонна инстанция и от 
този момент господства единствено човечеството, 
иманентно самò на себе си, заело пустеещото място 
на умрелия Бог. Но то няма краен смисъл, разумно ос-
нование. След като вече няма врагове, човешкото си 
ги поражда отвътре заедно с цяла редица безчовечни 
метастази. От този момент насилието на глобалното 
е насилието на системата, която третира всякаква 
форма на негативност, на сингуларност, включител-
но крайната форма на сингуларност, а именно самата 
смърт; насилието на обществото, в което по принцип 
сме лишени от правото на конфликт, в което е заб-
ранена смъртта; насилието, което в известен смисъл 
слага край на самото насилие и работи да го замени 
със свят, лишен от всякакъв естествен ред на нещата, 
било то тяло, секс, раждане или смърт. Повече, от-
колкото за самото насилие, би следвало да се говори 
за неговата отровност. Насилието е вирусно; то се 
осъществява чрез заразяване, като верижна реакция 
и постепенно разрушава целия ни имунитет и спо-
собността ни да се съпротивляваме.

НАСИЛИЕТО НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА
Жан Бодрияр

Жан Бодрияр (1929–2007) – 
френски философ, социолог. Про-
фесор в университета в Нантер 
(Париж). Автор на над 50 книги. 
Сред преведените на български 
език са: „Системата на предме-
тите“, „Америка“, „Илюзията за 
края“ и „Към критика на полити-
ческата икономика на знака“.
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При това залозите още не са направени и глобализацията очевидно още 
не е спечелила. Пред лицето на тази унифицираща и разлагаща власт се вижда 
как навсякъде възникват разнородни сили – не просто различни една от друга, 
а антагонистични. Зад все по-активното противопоставяне на глобализация-
та, зад политическата и икономическата съпротива стои архаичното неподчи-
нение: нещо подобно на мъчителен ревизионизъм по отношение на постиже-
нията на съвременността и на „прогреса“, неприемане не само на глобалната 
техноструктура, а и на менталната структура на равноценността на всички 
култури. Възкръсването на този архаизъм може да възражда черти на насили-
ето, на аномалността, на ирационалността на фона на нашата просветена ми-
съл – етнически, религиозни, лингвистични колективни форми, а също така на 
фона на индивидуалните психически отклонения и неврози. Би било грешка 
тези пристъпи и изригвания да се заклеймяват като популистки, архаични и 
дори терористични. Всичко, което днес привлича всеобщо внимание, е насо-
чено срещу тази абстрактна универсалност, включително антагонизма между 
исляма и западните ценности (тъй като в този антагонизъм е заложен най-пла-
менният протест и днес той е враг номер едно).

Какво може да попречи на глобалната система? Разбира се, това не е анти-
глобалисткото движение, което има само една цел – да забави отслабването на 
регулаторната й функция. Политическото въздействие може да бъде осезаемо, 
а символичният удар – нищожен. Това насилие е също от рода на вътрешните, 
неочакваните превратности, които системата може да преодолее, като сама води 
играта. Онова, което може да попречи на системата, е свързано не с позитивните 
алтернативи, а със сингуларностите. А те не са нито позитивни, нито негативни. 
Те не могат да бъдат алтернатива, те са от съвсем друг порядък. Те не се подчиня-
ват нито на ценностните съждения, нито на принципите на политическата реал-
ност. Те могат да бъдат нещо най-добро или нещо най-лошо. Невъзможно е да се 
обединят във федерацията на всеобщото историческо действие. Те разрушават 
всякакви общи и доминиращи идеи, но същевременно не представляват обща 
контраидея – те си измислят собствена игра и имат свои правила.

Сингуларностите не са неизбежно жестоки, насилствени, сред тях има и 
твърде деликатни: езикът, изкуството, тялото, културата. Но има и жестоки, 
като тероризма. Сингуларността от този род отмъщава на всички уникални 
култури, заплатили със своето изчезване възстановяването на тази единствена 
глобална власт.

Става дума не за „цивилизационен шок“, а за почти антропологичен сблъ-
сък между универсалната недиференцирана култура и всичко онова, което съх-
ранява нещо от неотстранимата нееднаквост и инаквост в която и да е област.

За глобалната държава – фундаменталистка и консервативна също като 
религиозната ортодоксия – всички различни от нея, включително сингулар-
ните форми, са ереси. Затова те са обречени или да се завърнат волю-неволю 
в глобалното устройство, или да изчезнат. Мисията на Запада (или по-скоро 
екс-Запада, тъй като той отдавна няма собствени ценности) е с всички средст-
ва да подчини другите култури на хищническия закон на равнозначността, на 
еквивалентността. Култура, която е загубила своите ценности, може да спечели 
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отново само за сметка на ценностите на другите. Даже войните, в Афганистан 
включително, покрай политическите и икономическите стратегии са насочени 
към неутрализиране на дивостта и изравняване на всички територии. Целта е 
да се минимизира непокорното пространство, да се колонизират и да се подчи-
нят всички диви зони, било в географското, било в менталното пространство.

Създаването на глобалната система е резултат на свирепа завист: завистта 
на културата, на индиферентната култура с неясни дефиниции по отношение 
на културата „на високата точност“, завистта на разочарованите, на дезакти-
вираните системи по отношение на културите на високата активност; завистта 
на десакрализираните общества по отношение на културите, съхранили жер-
твените форми. За подобна система всяко опърничаво създание е предпола-
гаемо терористично. Например Афганистан. Ако на дадена територия всички 
„демократични“ права и свободи – музика, телевизия и дори лицата на жените, 
са под забрана, ако страната напълно отхвърля онова, което ние наричаме ци-
вилизация – на каквито и религиозни правила тя да се позовава, за останалия 
„свободен“ свят това е непоносимо. Не става дума да се отрече претенцията на 
съвременността за универсалност. Както и да се опитва да се представи за нещо 
като очевидно Добро и естествен идеал, универсалността на нашите нрави и 
ценности се поставя под съмнение, въпреки че някои умове характеризират 
това като фанатизъм и нещо самò по себе си престъпно по отношение на един-
ното мислене и консенсуалните перспективи на Запада. Това противостоене 
може да се разбере само в светлината на символичната необходимост. За да се 
разбере ненавистта на целия останал свят към Запада, е нужно да се съборят 
всички съществуващи гледни точки. Това не е ненавистта на онези, от които 
са взели всичко и не са им върнали нищо, това по-скоро е ненавистта на оне-
зи, на които така са дали, че да не могат да върнат полученото. Значи това не е 
ненавистта на експлоатираните или на лишените от собственост, а злобата на 
унизените. И на 11 септември тероризмът отвърна на унижението: унижение за 
унижение. А за световната държава най-лошото даже не е да бъде подложена 
на агресия или да бъде разрушена, а да претърпи унижение. На 11 септември тя 
беше унизена, тъй като терористите й нанесоха „удар“, който тя няма да може 
да върне. Всички репресии могат да бъдат свързани само с физическа реторсия, 
докато тази държава беше смазана символично. С война се отговаря на агресия, 
но не и на предизвикателство. От предизвикателството може да се съвземеш 
само като на свой ред унизиш другия (но не и като го громиш с бомби и го за-
тваряш като куче в Гуантанамо).

Основа на всяко превъзходство, според фундаменталното правило, винаги 
е отсъствието на „възмездие“. Едностранното даряване е акт на властта. И импе-
рията на Доброто, насилието на Доброто се състои точно в това, да се дава без 
възможното обезщетяване, безвъзвратно, безвъзмездно. Фактически да се заеме 
мястото на Бога. Или на Господаря, който запазва живота на роба в замяна на 
работата му (но работата не е символично обезщетяване, затова  единственият 
изход в крайна сметка се оказва или бунтът, или смъртта). При това оставя ли 
Бог място за жертвоприношението? От гледна точка на традицията винаги има 
възможност да се отдаде дължимото на Бога, на природата или на всяка друга 
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инстанция, като им се принесе жертва. Това е, което осигурява символичното 
равновесие на хората и вещите. Днес няма никой, на когото би могло да се върне 
символичният дълг – в това е и проклятието на нашата култура. Не че е невъз-
можно да се принесе дар, невъзможен е обратният дар, тъй като всички жертвени 
пътища са отрязани и обезвредени (остава само пародията на жертвата, осезаема 
във всички днешни прояви на жертвеност, тъй наречената виктималност).

Ние се намираме в жестоко и достатъчно трудно положение, получавайки, 
при това винаги получавайки, не от Бога или от природата, а от техническия 
механизъм на общия стокообмен и от всеобщото възнаграждение. Потенциал-
но на нас всичко ни е дадено и волю-неволю ние имаме право на всичко. Ние 
сме роби, на които са им запазили живота и които сега са обвързани с неиз-
платим дълг. Всичко това може дълго да функционира поради включеността в 
стокообмена и в икономическия ред, но в определен момент фундаменталното 
правило ще възтържествува над него и на този позитивен трансфер неизбежно 
ще му се противопостави негативният контратрансфер, неистовата, обратна-
та, освобождаващата от чувството на потиснатост реакция към този робски 
живот, към това защитено съществуване, към това преситено съществуване. 
Тази риверсия приема формата ту на откритото насилие (включително терори-
зъм), ту на безпомощното неприемане на действителността, характеризиращо 
нашата съвременност, ту на ненавистта към себе си, угризенията на съвестта 
и на всички други негативни страсти, които собствено са изопачена форма на 
невъзможността за контрадаряване.

Онова, което презираме у себе си, е трудно различимият обект на наша-
та злоба – това е именно изобилието на реалността, изобилието на властта и 
на комфорта, на тази всеобща свобода, на това окончателно осъществяване – 
участ, която запази за „домашните“, „питомните“ маси Великият инквизитор на 
Ф. Достоевски. Ето конкретно какво терористите отхвърлят в нашата култура 
– оттук и широкият отзвук, който намират, и хипнотичното очарование, което 
излъчват. Тероризмът се опира както на отчаянието на унизените и оскърбе-
ните, така и на незримото отчаяние на привилегированите от глобализацията, 
на нашето собствено подчинение на интегралната технология, на потискащата 
виртуална реалност, на фактическото господство на мрежите и програмите, кое-
то вече очертава инволюционния, стареещия профил на човешкия род изобщо. 
Човешкият род, станал „глобален“ (върховенството на човека над всичко оста-
нало на планетата не е ли всъщност първообраз на днешния западен егоцент-
ризъм?). И това наше незримо отчаяние е лишено и от жалби, и от апелации, 
защото то произтича от осъществяването на всичките ни желания.

Ако тероризмът се корени в това изобилие на реалността на едните и в 
невъзможността на другите да си върнат дълга, в тази безвъзмездна щедрост 
на едните и в подчинеността на другите, неговото изкореняване като тотално 
и обективно зло е твърде илюзорно, тъй като такъв, какъвто е в своята абсурд-
ност, тероризмът е осъждане и присъда, която това общество самò произнася 
над себе си.

Превод от руски: Димитър Димитров
Публикува се по: http://magazines.russ.ru/logos/2003/bodri.html
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Развоят на глобалната финансова криза през 2008 г. 
създава обективни предпоставки за продължа-

ване на негативното й въздействие в средносрочна 
перспектива върху българската икономика, въпре-
ки че досега парично-финансовият ни сектор не зас-
трашава с нестабилност. Поради недоразвитостта 
на капиталовия пазар и неприлагането на съвреме-
нен инвестиционен рисков инструментариум в него, 
българската икономика досега не е засегната пряко 
от срива на чуждестранни банкови и финансови ин-
ституции. Същевременно външните канали на въз-
действие на глобалната криза са под силния натиск 
на комплекс от глобални фактори, които влияят неб-
лагоприятно върху инвестиции и стопанска актив-
ност. Анализът на тези фактори дава възможност да 
се изведат предложения за избор на насоки на анти-
кризисна политика за българската икономика. 

За първите три тримесечия на 2008 г. въздейст-
вието на глобалната криза върху българската иконо-
мика намира израз в намаляването на външното тър-
сене и на чуждестранните преки инвестиции, които 
са важен източник на стопанския растеж през пос-
ледните години. Снижаването на растежа в строител-
ството и започналият през третото тримесечие спад 
в промишлеността се задълбочиха до края на 2008 г. 
Задържането на растежа на потреблението и на ин-
вестициите ще продължи, същевременно по-ниски 
ще са и темповете на външната търговия.

Най-силно отражение през 2008 г. финансовата 
„зараза“ от световните финансови пазари даде върху 
Българската фондова борса (БФБ), която претърпя 
най-значителния спад от своето създаване до сега. 
Основният индекс на „сините чипове“ – СОФИКС, 

ГЛОБАЛНАТА ФИНАНСОВА КРИЗА 
И БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА

Татяна Хубенова-Делисивкова
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загуби цели 79,71% от стойността си през годината. СОФИКС се оказа най-гу-
бещият индекс в Източна Европа, изпреварвайки по негативен резултат сръб-
ския BELEX 15 и украинския PFTS. Пазарната капитализация на БФБ се стопи 
повече от два пъти, което доведе до по-ниско съотношение спрямо БВП в раз-
мер само на 18,5%, в сравнение с 51,3% година по-рано. Забавянето на растежа 
на световната икономика и попадането в рецесия на водещите индустрии в 
света ще повлияе на инвестиционната активност и на финансовите резулта-
ти на публичните компании в страната. Около половината от инвеститорите 
на местния пазар са песимистично настроени за стопанската активност през 
2009 година.

За отворена икономика като българската глобалната криза се изразява 
на първо време в разширяване на дефицита по търговския баланс и в отлив 
на чуж дестранни инвестиции1. Но е важно да се има предвид, че причина за 
нарастващия търговски дефицит през 2008 г. е растежът на вноса поради сил-
но увеличените цени на енергийните ресурси и суровини през годината, а не 
свиването на износа, чийто дял в БВП (66,8 на сто) се запазва на равнището 
на 2007 г. Ако през 2009 г. се очаква по-ниска стопанска активност у нас, това 
неизбежно ще обуслови свиване на вноса, т.е. евентуалното намаляване на де-
фицита по текущата сметка на платежния баланс е реално и би допринесло за 
намаляване на дефицита по текущата сметка като цяло. Налице е и един от 
очакваните ефекти на световната финансова криза, която в България се усети 
първо през реалния сектор на икономиката. За втори пореден месец (и през 
декември) отрицателното салдо по търговската сметка е по-малко, отколкото 
през съответния месец на 2007 г. Свиването на вноса пък става с по-бързи тем-
пове, отколкото намалява износът. Това явление обаче се наблюдава също от 
ноември и се затвърждава с данните за последния месец на 2008 г. Така заради 
високата активност в предишните 10 месеца дефицитът остава рекордно висок. 
Според Министерството на финансите това е един от малкото положителни 
ефекти на кризата, тъй като с по-ниската икономическа активност се очаква 
и дефицитът на търговския баланс да бъде по-нисък. Същевременно обаче е 
реална опасността намаляването на вноса на инвестиционни стоки да доведе 
до спад на производството в реалния сектор, т.е. този ефект на намаляване на 
дефицита реално не е положителен.

Глобалната криза продължава и през 2009 година. Дълбочината на стопан-
ската рецесия, обхванала всички развити страни, обуславя преломни истори-
чески промени в държавните програми и планове за интервенции в подкрепа 
на реалния и паричния сектор. За България като член на ЕС се откриват пре-
дизвикателства по отношение на необходимостта да се реагира с адекватни и 
навременни мерки, но има възможности и за по-добра координираност с ЕС на 
антикризисното регулиране и за изграждане на реактивна защита срещу кри-
зисните тенденции. 

Очертава се глобалната финансова криза да бъде продължителна и 
сложна поради съчетаването й със стопанска циклична криза не само в 
САЩ и главните развити страни, а и в редица новоиндустриални държа-
ви и държави с нововъзникващи пазари в Източна Европа, Азия, Латинска 
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Америка и Африка. За това допринася сложен комплекс от икономически и 
политически фактори. 

Продължителността на финансовата криза е първият фактор, който 
засилва рисковете от евентуално въздействие и върху българската икон мика. 
Нови рискови вълни на кризата може да се очакват за страни, които съчетават 
недостатъчно вътрешно съвкупно търсене с намаляващ износ и рискове от 
отлив на капитали в условията на висока взаимообвързаност с международ-
ните пазари. 

Новите вълни от зараза с глобалната криза могат да настъпят с опреде-
лен лаг и асинхронно спрямо цикличната рецесия в главните развити стра-
ни. За България евентуален риск от тази следваща вълна на неблагоприятно 
въздей ствие на глобалната криза може да има в случай не само на забавяне на 
притока на чуждестранни инвестиции, а и на свиване на външните й пазари 
и съответно намаляване на инвестиционната активност и заетостта в средно-
срочна перспек тива

• Кризата протича във фази. След кризата на финансовите пазари в САЩ 
последва изостряне на кризата в реалната икономика. Стопанската рецесия в 
главните развити страни е факт от последното тримесечие на 2008 г., което вло-
шава платежоспособността и ликвидността на стопанските субекти – и това 
отново се отразява неблагоприятно на финансовия сектор. Редица анализатори 
предвиждат нова вълна на фирмени фалити и обезценки на активи в банките 
както в най-засегнатите досега страни, така и в други страни, най-вече с но-
вовъзникващи пазари. Финансовите институции още не са гарантирани сре-
щу влошаване на ликвидността и срещу неплатежоспособност. Привличането 
на свежи капитали и по-високата капитализация остават сериозно предизви-
кателство за финансовия сектор и в трите групи страни – страни в епицентъра 
на финансовата криза; страни, които са засегнати чрез съкращаването на изно-
са им и чрез увеличаване на дълговата им експозиция към чужбина, и страни, 
които понасят ускоряващ се отлив на капитали или изпитват недостиг на капи-
тали и инвестиции. 

• Въпреки масираните интервенции от октомври 2008 г. с пряка финан-
сова подкрепа от правителствата на САЩ и от страните от Еврозоната, има за-
дълбочаваща се дългова криза в глобалната финансова система, която обхваща 
както паричния, така и реалния сектор на развитите страни и създава риск за 
стабилността и на международната платежно-кредитна система. 

• По тези причини този път стагнацията ще бъде по-тежка и ще продъл-
жи по-дълго. Развоят на глобалната криза в САЩ, ЕС и страните от Югоиз-
точна Азия свидетелства, че кризата няма да има V-образна форма, а по-скоро 
U-образна форма и световната рецесия неминуемо ще бъде по-продължителна 
и ще засегне всички страни, макар и с различна сила.

Неблагоприятното въздействие на третата вълна на заразата с криза би 
могло да бъде продължаващото ускоряване на отлива на капитали към раз-
витите страни, които при излизането си от стопанската рецесия по-бързо от 
останалите страни ще възобновят инвестиционната си активност. Това ще 
предизвика повишено търсене на кредитно-парични и инвестиционни ресур-
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си. Предепозирането на финансови ресурси към развитите страни от страни 
с нововъзникващи пазари при излизането от рецесията към края на 2009 г. и 
през 2010 г. може да повиши риска от банкови кризи и в страни, които досега са 
останали в периферията на глобалната криза.

Като се обобщят оценките за продължителността на глобалната криза, 
следва да се подчертае, че засега има преобладаващи очаквания пикът на све-
товната стопанска криза да бъде през 2009 г., макар излизането от кризата да 
се смята за все още неясно, но със сигурност предстои да бъде асинхронно по 
различни групи страни. В този смисъл глобалната криза ще обуслови неиз-
бежно очаквани, но все още непредвидими по размер ефекти на преразпре-
деляне и прехвърляне от едни към други участници в световното стопанство 
на неблагоприятни последици от финансови загуби, от декапитализация на 
стопански субекти и от загуба на конкурентоспособност на редица национал-
ни икономики. 

Втори по значение фактор за разпространяването на глобалната криза 
е формиралата се през втората половина на 2008 г. тенденция към синхрони-
зация на фазите на стагнация и рецесия в основните развити страни, която 
ускорява задълбочаването на негативното въздействие на спада на съвкуп-
ното търсене в световната икономика. Този фактор може да има негативно 
въздействие за страни като България, които поради неразвитостта на участи-
ето на финансовите си посредници и на инвеститорите в структурирани фи-
нанси на международните финансови пазари не са непосредствено засегнати 
от финансовата криза досега. Затрудненията при износа на пазари на развити 
страни, включително и на страни от ЕС, неизбежно ще имат неблагоприятен 
външен цикличен ефект в българската икономика. Доколко компенсаторното 
влияние на понижените цени на вноса на енергоресурси и материали ще не-
утрализира ефекта на намаляването на износа е трудно да се прецени, преди 
да има на разположение данни за състоянието на текущата сметка по платеж-
ния баланс на България за второто полугодие на 2008 година. Намаляването 
на договорите за поръчки за износ обаче неизбежно мотивира исканията на 
бизнеса за антикризисна подкрепа от държавата. Може да се очаква, че нама-
ляването на вноса, поради свиването на вътрешното търсене, през 2009 г. ще 
обуслови намаляване на дефицита по текущата сметка на платежния баланс 
на България до 15–14 на сто от БВП, което по оценка на последната мисия на 
МВФ в България през декември 2008 г. ще бъде реално следствие на глобал-
ната криза.

Важна е оценката, че намаляването на износа от страни производител-
ки на енергоресурси, на други суровини, както и на преработени стоки обус-
лавя рязък спад на експортните им приходи, напрежение в обслужването на 
краткосрочни и средносрочни външни задължения на публичния им и частен 
сектор и съответно намаляване на официалните им валутни резерви. Заразата 
на кризата вече е обхванала чрез спада на световното търсене експортноори-
ентираните икономики, което на свой ред усложнява и дори в редица случаи 
изключва опцията да се разчита на смекчаване на кризата чрез стимулиране 
на износа за световните пазари. Световната стопанска криза се формира като 
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криза на свръхпредлагане и недопотребление и е свързана с очерталия се тренд 
на понижаване на световните цени на основните стокови пазари. Като очакван 
ефект на кризата се предвиждат значителни промени на съвкупното вътреш-
но потребление в редица страни, както и в портфейлите на потреблението на 
фирми и домакинства. В този смисъл кризата следва да бъде обект на анализ 
на микроравнище с оглед подобряване на готовността на българския бизнес 
да отговори на измененията в структурата на следкризисното потребление на 
основните пазари на български експортни стоки и услуги.

На съвременния етап неизбежната реакция на отделните страни е чрез 
антикризисни програми да компенсират намаляващото търсене на световните 
пазари със собствени национално специфични мерки и механизми за стимули-
ране на вътрешното търсене и за създаване на вътрешни стимули за стопански 
растеж. За България този аспект на антикризисна намеса на държавата е изклю-
чително важно да бъде приложен като приоритет на стопанската политика за 
стимулиране на съвкупното вътрешно търсене чрез средносрочната структура 
на разходите на държавния бюджет. Предвижданите публични разходи в бю-
джета за 2009 г. за развитие на публичната пътна и транспортна инфраструкту-
ра, за подкрепа на мерките за активна заетост, за поддържане на бизнеса чрез 
рекапитализацията на Банката за развитие са безспорно необходими и остава 
да се осъществят ефективно. Открит остава въпросът дали бюджет 2009 г. е 
достатъчен за развитие на образованието и науката и на свързаната с това об-
разователна и научно-технологическа инфра структура, които би следвало да 
бъдат средносрочен приоритет с много по-висока тежест в стопанското ни раз-
витие в средносрочна перспектива.

Трети фактор, който допълнително усложнява средносрочната тенден-
ция на синхронно протичаща рецесия, са нарастващата валутнокурсова нес-
табилност в световната икономика и неблагоприятните й последици за от-
делните страни в следните аспекти: 

• Увеличават се рисковете от валутнокурсови колебания както пора-
ди временната нереактивност на курса на щатския долар спрямо загубата 
на финансово богатство на пазарите в САЩ през 2008 г., така и поради под-
държането на висок курс на еврото, който влияе неблагоприятно върху кон-
курентоспособността на страните от Еврозоната. Наред с това се наблюдава 
отслабване на валутите на редица страни в света, както и изкуствено офици-
ално поддържане на подценени валути спрямо щатския долар. Натрупването 
на напрежение във валутнокурсовите съотношения на щатския долар спрямо 
редица конвертируеми и неконвертируеми валути в света обуславя рискове 
от по-значими промени на валутнокурсовите съотношения в бъдеще, особе-
но на основата на съществените неравновесия на платежните баланси на ре-
дица страни. За управлението на глобалната криза много анализатори считат, 
че след срещата на страните от Г-20 през ноември 2008 г. неизбежно на дневен 
ред на предстоящата нова среща през април 2009 г. ще следва да се постави 
въпросът за кризата на неформализираната сегашна „Бретън уудска система 
II“. Тя не може да устои на реалното надценяване на валутите на редица ново-
възникващи пазарни икономики в условия на растяща инфлация, например 
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в страните от Персийския залив, в Китай, Русия, Бразилия и др. Неизбежно 
е излизането им от т.нар. клуб на страни с обвързани и управлявани спрямо 
щатския долар валути с официално подценени курсове и съответно с девал-
вации на техните валути. 

• Кризата продължава да се развива на валутните пазари. Тя има опреде-
лена ескалация: а) най-напред като криза на доверие във финансовия сектор, но 
заедно с това и в парично-кредитните пазари; б) външна дългова криза на ре-
алния сектор, поради което търсенето на щатски долари обуслови обезценка на 
редица национални валути; в) в условия на дефлация в икономиката на САЩ 
нарастват рисковете от спад на доверие към щатския долар поради намалява-
щата му лихвена доходност. 

При наличието на валутнокурсова нестабилност в глобалната икономика 
за България е безспорно важно запазването на Паричния съвет до присъеди-
няването ни към ERM-II и/или към Еврозоната. Едностранната евроизация не 
е приемлива практическа възможност поради по-високата приоритетност за 
България да поддържа изрядност на договореностите си с ЕС относно подго-
товката си за присъединяване към Еврозоната и да разчита на Европейската 
централна банка (ЕЦБ) за солидарна подкрепа в антикризисен план. Такъв под-
ход е необходим, дори в случай че на България бъде отказано скорошно присъ-
единяване към ERM-II и приемане на eврото. 

Ако липсваше обща валута в ЕС, кризата би била много по-дълбока както 
за страните от Съюза, така и за световната икономика поради факта, че спеку-
лативните капитали биха причинили много бързо кризи на по-слабите валути 
и би било по-рисково общото икономическо пространство на интеграционната 
общност. Същевременно политическата децентрализация в ЕС поради липсата 
на наднационална бюджетна политика прави по-трудно антикризисното регу-
лиране на съвременния етап, защото то зависи от активността на национални-
те правителства.

На съвременния етап не е реалистично да се очаква, че по-нататъшното 
утвърждаване на ролята на еврото като основна резервна, търговска и ин-
вестиционна валута в света ще може да протича без засилване на взаимооб-
вързаността с кризисните процеси в глобалната икономика. В този смисъл не 
бързото разрастване на тази роля, а по-скоро предпазливостта в развитието на 
функциите на еврото във външното за Еврозоната парично и финансово прос-
транство ще бъде от особено значение както в ЕС, така и за глобалната иконо-
мика като цяло.

Отговорността на ЕЦБ да участва в антикризисното регулиране и в дис-
кусиите по реформата на глобалната международна валутно-финансова сис-
тема неизбежно нараства. При това критиците на ЕЦБ изтъкват, че основният 
риск на функционирането на еврото е, че ЕЦБ не може да играе ролята на кре-
дитор от последна инстанция за банките на отделните страни от Еврозоната, 
макар че е отговорна за ценовата и паричната стабилност в общото парично 
пространство. 

В тези условия безусловно расте значението на координацията на нацио-
налните икономически политики, които не следва да допускат прекалена диск-
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реция нито във фискалната област, нито във финансовото регулиране и данъч-
ното третиране. 

Изводът за България като член на ЕС е да участва равнопоставено в проце-
сите на консолидация на координацията на антикризисните мерки и в антикри-
зисната солидарност в рамките на Еврозоната и в ЕС. Досега държавите член-
ки са приели мерки за стимулиране на икономиките общо за 200 млрд. евро2. 
Наблюдава се засилваща се конкуренция на стимули за национални икономики 
на отделни страни чрез приеманите програми, както и различия в подходите. 
Европейската комисия организира координационни срещи на министрите на 
финансите на страните членки и анализира различните типове мерки в стра-
ните, разделени на 3 групи в зависимост от фискалните стимули. България е 
в групата страни, на които не се препоръчва активно да използват фискални 
импулси заради съществуващите вътрешни дисбаланси. Различията обаче про-
дължават да се задълбочават и антикризисните мерки си остават отговорност 
на правителствата на страните членки.

По-добър подход на антикризисно регулиране в ЕС, който е перспективен, 
е общото решение в ЕС да се повишат и унифицират минимално прилаганите 
гаранции върху депозитите в банковата система на всяка страна членка. Анти-
кризисното регулиране може да стимулира нови общи интеграционни иници-
ативи и инструменти, които биха подкрепяли стабилността на еврото и биха 
утвърждавали и занапред международните му функции на втора основна ва-
лута в света. България следва да участва в процесите на интегриране към фи-
нансовите пазари на Еврозоната като предпоставка за приемане на еврото, а не 
чрез едностранни мерки, като например спонтанна евроизация с последващи 
проблеми на финансовата си интеграция.

Четвърти важен фактор на въздействие върху българската икономика 
е разликата в лихвените и в ценовите равнища на вътрешния пазар в срав-
нение с международните пазари. Досега в условията на финансова криза в 
развитите страни протича рязко намаляване на лихвените проценти, управ-
лявано с интервенции на паричните власти. В България обаче се наблюдава 
устойчива неблагоприятна тенденция да се повишават пазарните лихвени 
проценти на търговските банки, които действат прокризисно, като обреме-
няват с допълнително лихвено бреме кредитополучателите. При условията 
на забавяне на темповете на стопански растеж (като официална прогноза за 
2009 г.), при очакваното задържане на повишаването на работната заплата 
и съответно при вероятността от стагнация на доходите на населението и 
на фирмите подобна лихвена политика е твърде рискова. Тя не обслужва 
интересите нито на българските фирми, нито на българските домакинства. 
Затова се нуждае от значителни корективи в бъдеще от страна на самите 
финансови посредници, поради невъзможността при Паричен съвет да й 
оказва влияние БНБ. Рискът за възникване на търсене на по-евтини кредит-
ни ресурси от чужбина е значителен, особено за големите компании, но би 
открил нов канал за рискова експозиция към глобалната криза чрез външ-
ните кредити в чужда валута. Намаляването на реалните лихвени равнища 
обаче при всички случаи може да се очаква само ако бизнес рискът не се 
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увеличава. Вярно е, че ограничаването на кредитната експанзия чрез по-
високите лихвени проценти вече изигра ролята на противодействие, и то 
положително, срещу „прегряването“ на българската икономика през 2008 
г., особено в отрасъл като строителството. Но всяко по-нататъшно увелича-
ване на лихвените равнища от страна на банките в България само ще води 
неизбежно до по-нататъшно замърсяване на портфейлите им с лоши необс-
лужваеми кредити и ще влошава тяхната ликвидност. 

Драстичната разлика в лихвената ситуация в България и в развитите стра-
ни вече е факт и усложнява неопределеността на промените у нас в тази област. 
След като настойчивостта на Европейската централна банка да поддържа ви-
соки лихвени проценти в Еврозоната навреди на доверието към нея и забави 
реакцията й на глобалната криза, последва обрат в нейната политика. В този 
смисъл стартиралата макар и към средата на 2008 г. политика на ЕЦБ към на-
маляване на лихвения процент, съчетана с антикризисните програми и мерки 
на правителствата на страните от Еврозоната за поддържане на изпадналите в 
неплатежоспособност банки и предприятия, се оказва неизбежна и полезна за 
предпазване от по-нататъшно задълбочаване на кризата. Основната цел на об-
щата парична политика на ЕЦБ е да генерира стабилност в средносрочна перс-
пектива и да допринася за пререгулиране на финансовия сектор в Еврозоната и 
на международно равнище. Стремежът е да се постигне по-добро антикризисно 
управление на системни рискове за парично-финансовите системи на страните 
от Икономическия валутен съюз на ЕС. ЕЦБ намали основната лихва от 2,25% 
на 2% през октомври 2008 г. Това се прие като необходима антикризисна мярка. 
Готовността на ЕЦБ да преосмисля текущо рисковете не изключва и по-ната-
тъшно намаляване на лихвите в Еврозоната, тъй като все повече страни членки 
обявяват официално, че са в рецесия.

Все повече държави прибягват до рязко намаляване на основните лихвени 
проценти с цел подобряване на разполагаемата ликвидност на икономиките. 
При поддържане на обратна тенденция – към повишаване на лихвените равни-
ща, в България това би действало неизбежно прокризисно. В този аспект невъз-
можността при Паричен съвет БНБ да провежда парична политика съобразно 
със стопанската конюнктура с други средства освен с минималните задължи-
телни резерви по депозитите в търговските банки ще бъде мотив за по-бързо 
присъединяване към Еврозоната и ще доказва, че Паричният съвет пречи на 
конкурентоспособността и на адаптацията на българската икономика. По-ви-
соките пазарни лихвени проценти и тяхното вдигане в сравнение с Еврозоната 
ще действат не само прокризисно, а и проинфлационно и само ще отдалечават 
българската икономика от постигането на съответствие с конвергентния кри-
терий за инфлация в Еврозоната. 

Пети фактор за въздействие върху българската икономика е форми ра-
щата се конкуренция между антикризисните програми на отделните държави. 
Прилаганите по тези програми мерки може да имат ограничен ефект, но може 
да се очаква, че при нужда реакцията на правителствата на редица страни ще 
бъде по-успешна, отколкото досега. Вече стартира втори цикъл от пакети с ико-
номически стимули в развитите страни, най-вече предвид дефлационната ситу-
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ация в САЩ и във Великобритания3. В глобалната икономика протича процес 
на преструктуриране не само на предлагането на парична ликвидност, а и на 
икономическите структури на микроравнище. Това изостря конкуренцията на 
микро-, секторно и макроикономическо равнище чрез каналите на търговията 
и капиталовата мобилност. 

Признаването на необходимостта от координиране на антикризисните по-
литики на отделните страни и от преразглеждане на проблемите на световния 
валутно-финансов ред е предизвикано и от изострящата се конкуренция за на-
маляване на въздействието на кризата и за прехвърляне на ефектите й върху 
други страни. 

Опитите за стартиране на реформата на международния валутно-финан-
сов ред обаче досега показват наличието на съществени различия в поддържа-
ните реформени пакети от страна на САЩ и на ЕС и неготовността на разви-
ващите се страни – износителки на енергоресурси, да поемат ангажименти по 
реформа на международната парична ликвидност. 

През 2008 г. в условия на депресивна икономическа конюнктура стандар-
тният избор на икономическа политика на редица страни по принцип се сведе 
до намаляване на рестриктивната фискална политика и разхлабване на парич-
ната политика. Така се очаква стимулиране на заетостта, на износа, намаляване 
на вноса и подобряване на нормата на спестяванията в националната иконо-
мика. Изводът за България е, че при липсата на парична политика евентуално 
смекчаване на фискалната политика може да се наложи само в краен случай, 
особено ако през 2009 г. продължи усложняването на глобалната криза. Засега 
поддържането на фискален резерв и на бюджетен излишък е важно както за 
поддържането на Паричния съвет, така и като антикризисен буфер, ако има 
влошаване на стопанската конюнктура. Евентуално намаляване на рестрик-
тивността на фискалната политика може да стане чрез изменения на данъч-
ното облагане с ДДС. Дискусията относно диференцирането на ставките на 
ДДС, която имаше плахи прояви през 2008 г., би следвало да бъде навременна 
и резултатна за бъдещи изменения в данъчното законодателство по примера 
на други страни от ЕС, за да може да има адекватна антикризисна реакция в 
средносрочна перспектива. 

Антикризисното регулиране на самата глобална криза тепърва ще има кон-
кретни ефекти върху световното стопанство, включително и върху страни като 
България, в които неразвитостта на финансовия пазар изигра ролята на важен 
ограничител на негативните въздействия и ги сведе единствено до намаляване 
на поръчките за износ и съответно на заетостта и до отлив на чуждестранни 
инвестиции от реалния сектор и капиталовия пазар. Свързаните с това проце-
си на спад на инвестициите в строителството (като отрасъл, който допринесе 
най-много за прегряването на българската икономика), както и намаляването 
на пазарната капитализация на фондовия пазар и понижаването на основните 
борсови индекси са актуални тенденции, които не могат да се третират едноз-
начно само като неблагоприятно въздействие. 

Шести фактор, който налага антикризисна реакция от страна на за-
конодателната и изпълнителната власт в България, се отнася до необходи-
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мостта да се засили ролята на националните политики, които допринасят 
за подобряване на интегрираността на България в ЕС. Доколкото внимани-
ето към усвояването на европейските средства е вече концентрирано върху 
постигането на съответствие, според нас е важно да се придаде необходимото 
значение и да се дадат ресурси за постигане на съответствие по конкретни 
политики на ЕС, при това не само по общите политики, а и по политиките, 
които са част от системата на многостепенното управление на интеграцията в 
ЕС. Във връзка с това например е наложителна законодателна промяна на за-
щитата на потребителите и на борбата с монополното положение на пазарите 
на стоки, услуги и капитали. Монополизмът на българския вътрешен пазар е 
фактор с проинфлационно действие, който при световна криза и спад на цени 
на стоки и услуги е още по-несъвместим с пазарната регулация в условията 
на членство на България в ЕС. Друг пример е нуждата от по-бързо съответс-
твие с актуализацията на мерките в ЕС за развитие на Европейското финан-
сово пространство. Акцентът върху финансовата стабилност и защитата й 
чрез провеждане на програмата за новата архитектура на финансовия пазар 
в ЕС възлага важна роля на националните регулаторни и надзорни органи 
на отделните страни членки с цел създаване на паневропейски консолидиран 
надзор върху банковия сектор в ЕС.

Към неикономическите фактори за по-високите рискове на глобалната 
криза за България спадат следните тенденции в развоя на кризата:

При възникването на кризата в САЩ тя се разглеждаше като последица 
от разрастването на ипотечното кредитиране, при което значително са пре-
небрегнати рисковете по обслужване на дълга от всички поематели на вто-
ричния пазар на тези рискови дългови инструменти. Политическият фактор в 
развитите страни не предприе до края на септември 2008 г. радикални дейст-
вия за антикризисно регулиране, макар че финансовият сектор в САЩ навлезе 
в криза от август 2007 г. Известно е, че заразата се отрази на най-големите 
национални и международни финансови институции с натрупване на голе-
ми загуби и затруднена ликвидност още към началото на 2008 г. Забавената 
антикризисна реакция на международно официално равнище до края на сеп-
тември 2008 г. отразява неготовността на международните официални инсти-
туции да предприемат мерки за подкрепа на глобалната финансова система 
въпреки констатациите за уязвимостта й от рискове и от по-чести кризи (2008 
Global Financial Stability Report). 

Провалът на управлението на рисковете от асиметричност, от морален 
риск и неблагоприятен избор поставя акцент върху поведенските характерис-
тики на пазарните субекти.

В условията на относително висока парична стабилност и пазарна конку-
ренция в банковия сектор в българската икономика също се култивира у всич-
ки пазарни участници психологическият „парадокс на богатството“ и кредит-
ната експанзия стана важен фактор на високия номинален и реален стопански 
растеж през последните осем години. Силната конкуренция в банковия сектор 
доведе до следните по-важни тенденции:

На първо място, като реакция на финансовата криза в международни-
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те банки, с повишаването на лихвеното равнище в България от началото на 
2008 г. в банковия сектор се задейства механизмът на оценка на по-завишен 
регулативен риск и с оскъпяването на собствените банкови ресурси посред-
ством прилаганата от банките рискова премия чувствително се увеличават 
лихвените равнища. Оскъпяването на кредитния ресурс натоварва обслужва-
нето на кредитната задлъжнялост – банките прехвърлят проблема за цената 
на своята ликвидност върху кредитополучателите и това е логично при „па-
радокса на богатството“.

На второ място, нарастването на обемите на отпусканите кредити сега 
е изчерпано – трендът на кредитна експанзия отбеляза известно намаляване 
първоначално в резултат на приложените от БНБ рестриктивни мерки след 
2006 г. и особено от началото на 2008 г. до сега. Понижаването на кредитна-
та активност, но и нарастващите проблеми с обслужването на кредитите към 
банките за по-голям брой клиенти вече са факт. Българската народна банка се 
опита да свие допълнително растежа на ипотечното и потребителското креди-
тиране с пакет от мерки, които бяха съгласувани с мисията на Международния 
валутен фонд (МВФ) за страната след 2006 г., но ефектът им беше ограничен и 
кредитната експозиция на банките продължи да се увеличава при условие на 
нарастване и на дълговата натовареност на фирми и домакинства. Кредитният 
растеж наистина се е свил през 2008 г., но това е станало за сметка най-вече на 
по-малкото фирмени заеми. Дружествата все по-често се финансират от чуж-
бина (под формата на кредити или междуфирмена задлъжнялост) – размерът 
на външния дълг на частния сектор е значителен за разлика от намаляването 
на публичния външен дълг. Банките отпускат заеми, макар и по-предпазливо, 
на домакинства, както и на най-добрите си корпоративни клиенти. В също-
то време обаче задълженията на домакинствата са нараснали възходящо след 
2002 г. Най-големият риск от приложената философия на „парадокса на бо-
гатството“ е именно, че в обхвата на кредитната задлъжнялост попадат всич-
ки потребителски групи: домакинства, малки и средни предприятия и големи 
корпоративни клиенти. 

Развитието и ролята на кредита в българската икономика в средносрочна 
и дългосрочна перспектива ще зависят значително от степента на доверието 
между заемателите и заемодателите. За да се избягнат рисковете от неуправ-
ляема задлъжнялост по отпуснатите кредити, е нужно доверие, това е не само 
икономическа, а и морално-етична категория за субектите на функционираща-
та пазарна икономика. На съвременния етап българските стопански субекти са 
изправени пред тестване на доверието не само като икономическа категория. 
Това означава, че нараства особено много ролята на доверието при управлени-
ето на дългове не само към банки, а и към фирми.

На трето място, отношението и публичните нагласи към небанковите 
посредници е важен рисков фактор при съвременната глобална криза. Предо-
веряването на структури, които обещават висока доходност, е също явление, 
свързано с „парадокса на богатството“. То крие рискове от измами и прехвър-
ляне на дългове върху други поематели от небанкови посредници като заложни 
къщи, кредитни съюзи и други пазарни структури. Навлизането на небанкови 
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финансови институции в кредитирането при влошена стопанска конюнктура 
е нормално, тъй като те предлагат финансиране при условия, които в много 
случаи са конкурентни на банките. За момента те финансират предимно ком-
пании, но навлизат и в потребителското кредитиране. Във връзка с това рис-
ковите публични нагласи към „парадокса на богатството“ при допълнителното 
оскъпяване и ограничаване на банковото кредитиране може да пренасочат част 
от кредитоискателите към рискови пазарни структури. Нуждата от по-строго 
регулиране на подобни небанкови институции, особено на кредитните инсти-
туции, става изключително важна. Публичните нагласи за продължаващо на-
растване на потреблението съществуват въпреки факта, че икономиката след 
прегряването за сметка на кредитна експанзия навлиза във фаза на забавяне на 
търсенето и съответно на стопанския растеж. Тези потребителски нагласи са 
важен неикономически фактор, върху който следва да се оказва влияние с цел 
рационално отношение към потреблението на кредит и икономизиране на по-
ведението на пазарните участници. Рисковете от дългова задлъжнялост трябва 
да се разгласяват публично не по-малко открито от рекламирането на кредит-
ните продукти и да се насърчава реалистична и рационална промяна към съг-
ласуваността между доходи и потребление.

Възможни мерки за ограничаване 
на въздействието на глобалната криза

Към краткосрочните мерки могат да се отнесат:

• Акцентиране върху собствения национален избор за провеждане на 
структурни политики от проевропейски тип, защото дори ако се подобри 
достъпът до Структурните и Кохезионния фонд на ЕС при недобро участие в 
провеждане на политиките, България не може да ускори абсорбцията на ев-
ропейски средства. При фокусиране върху националния избор за структурни 
политики, а не само върху усвояване на европейски средства може да се тър-
сят и нови взаимодействия между обществено управление, бизнес, наука и 
образование.

• Засилване на ролята на банковия и на финансовия надзор над небан-
ковите финансови посредници и по-нататъшно постигане на съответствие с 
плана на ЕС за нова архитектура на пан-европейския надзор. Оскъпяването 
на банковокредитния ресурс е достигнало крайно високи лимити в България 
и стимулира извънбанкови източници на кредитиране, които са рисково спе-
кулативни и следва да се регулират по-строго в превенция на дългова криза на 
фирми и граждани. Има рискове банковите лихвени проценти да продължат 
да се повишават, поради което България е силно заинтересувана да участва и 
да провежда по-засилени нови мерки за банков надзор и присъединяване към 
разработването на т.нар. нови правила от Базел III. 

• Важно значение може да има и законодателната промяна на практики, 
които дават монополни привилегии на съдебните изпълнители при процеду-
рите за преследване на длъжници, изпаднали в несъстоятелност по кредити от 
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банки. Сегашните високи ставки в полза на съдебните изпълнители ощетяват 
банките и мотивират необосновано преразпределение на финансов ресурс за 
сметка на дълговото бреме на кредитополучателите. Това пречи и на рацио-
нализирането на банковите практики за облекчаване и преструктуриране на 
лошите кредити.

• Законодателна промяна на практики, които дават монополни приви-
легии на съдебните изпълнители при процедурите за преследване на длъж-
ници, изпаднали в несъстоятелност по кредити от банки. Сегашните високи 
ставки в полза на съдебните изпълнители ощетяват банките и мотивират 
необосновано преразпределение на финансов ресурс за сметка на дълговото 
бреме на кредитополучателите. Това пречи и на рационализирането на бан-
ковите практики за облекчаване и преструктуриране на лошите кредити.

• Усъвършенствуване на регулирането на обществените поръчки и на 
финансовия контрол и инспекция над публичните разходи. Липсата на доб-
ри практики в публичната и мениджърската отчетност ще лишава България 
от по-евтин достъп до международни официални и частни финансови из-
точници.

• Развитие на система за постигане на съответствие с добри практики на 
страни – членки на ЕС, както и прилагане на правото на ЕС за нуждите от пре-
венция на кризи и управление на риска във връзка с дейността на чуждестран-
ните банки в България, чрез които се опосредства по-голямата част от между-
народната мобилност на капитала.

• По-добра информираност на бизнеса и на гражданското общество от-
носно участието на МФ, БНБ и Комисията за финансов надзор в процесите на 
усъвършенстване на консолидиран паневропейски контрол на публичния, бан-
ковия и финансовия сектор.

• Подобряване на защитата на потребителите на пазарите на стоки, ус-
луги и капитали чрез транспониране на правото на ЕС и на добри практики 
от други страни. Засилване на надзора за прилагане на европейското право в 
областта на кредитирането на физически и юридически лица.

• Стимулиране на предприемачеството и създаване на среда за подкрепа 
за МСП с цел засилване на иновационния потенциал на МСП. Би следвало да 
се инвестира в млади специалисти от вузовете, както и в международни инова-
ционни проекти от Европейското научно пространство с приоритетно участие 
на институти на БАН.

• Намаляване на данъчната тежест на ДДС чрез диференциране на да-
нъчните ставки за конкретен обхват от стоки за текущо потребление с цел на-
маляване на потребителските загуби от този данък.

Към средносрочните мерки следва да се отнесат:

С цел осигуряване на икономическа стабилност за устойчив растеж:
• Разработване на средносрочните бюджетни цели на България, които 

да избягват проциклична фискална политика, т.е. разработване на програмни 
средсрочни бюджети, които за предстоящите две години да стимулират съв-
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купното вътрешно търсене и да действат антикризисно за по-ефективни пуб-
лични разходи. Конвергентната програма на България трябва да бъде достъпен 
за обществеността и ясен програмен документ, който да е базиран не само на 
експертна и технологическа съвместимост с ЕС, а и на национален обществен 
консенсус. Това се отнася и за Средносрочните програми за развитие на наци-
онално и регионално равнище. Сега липсва това базиране върху обществената 
осведоменост и доверие.

• Гарантиране на икономическа и фискална устойчивост чрез актуа лиза-
ция на стратегията за управление на държавния дълг. Нарастването на частния 
външен дълг също трябва да е обект на тази стратегия чрез мерки относно ка-
питаловата либерализация.

• Средносрочна програма за младежта и нейната професионална ори-
ентация при ясна публичност и осведоменост за номенклатурата на профе-
сиите.

• Актуализация на мерките за подкрепа на застаряващото населе ние и 
особено на рисковите социални групи с бюджетни средства чрез засилване на 
пенсионната, социалната и здравноосигурителната система, за да се гарантира 
тяхната финансова изпълнимост, социална адекватност и достъпност.

• Подобряване на ефективността на програмите за активна заетост с цел 
устойчивост на инвестициите в мерки за повишаване на заетостта на жените, 
младите хора и по-възрастните работещи.

• Борба с бедността в депресивните райони чрез създаване на условия за 
микрофинансиране, както и чрез привличане на инвестиции, включително пуб-
лични и публично-частни партньорства.

• Подобряване на самоиздръжката на домакинствата чрез програми за 
заработване на доходи от устойчива заетост, особено в рискови социални об-
щности; може да се проучи и разпространи опитът на европейски страни в 
областта на подпомагането на дребни фермери с цел развитие на фамилен 
бизнес.

• Стимулиране на ефективното разпределение на ресурсите, ориен ти рано 
към растеж и заетост, чрез въвеждане на механизми за оценяване на връзката 
между публичните разходи и постигането на целите на политиката, насочени 
към осигуряване на съгласуваност на реформите за осъществяване на съответ-
ствие с изискванията на ЕС. Това е особено важно в областта на прилагането на 
регулативни режими в сферата на услугите, образованието, в изграждането на 
инфраструктура и в развитието на транспорта и заетостта.

• Политика на повишаване на реалната работна заплата в съответствие с 
по-високата производителност на труда с цел икономическа стабилност – въ-
веждане на рамкови условия за договаряне на работната заплата, като се отчита 
ролята на социалните партньори; с антикризисна насоченост да се стимулира 
постигането на съответствие на движението на номиналната и реалната работ-
на заплата с ценовата стабилност и в развитието на произво дителността в сред-
носрочен план.

• Гарантиране на мерки за подобряване на съгласуваността между струк-
турните политики и политиките на заетостта.
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• Провеждане на активна индустриална политика с цел стимулиране на 
инвестиции; разработване на нови технологии и създаване на нови пазари чрез 
стимулиране на нови технологически инициативи, базирани на публични инве-
сти ции и на публично-частно партньорство.

• Подобряване на програмите за енергийната ефективност, развитие на 
възобновяеми енергийни източници и стимулиране на внедряването на тех-
нологии, щадящи околната среда в Европа и в света. Приоритетно развитие 
на екоикономиката във връзка с по-добрата защита на околната среда, запаз-
ване на биологичното разнообразие, адаптация на икономиката към клима-
тичните промени.

• Създаване на работни места и повишаване на производителността на 
малките и средните предприятия, както и прилагане на гарантирани от държа-
вата схеми за облекчено кредитиране в условията на кредитни рестрикции в 
банковата система.

• Въвеждане на програмни подходи за средносрочно финансиране на об-
разованието, науката и изследователската дейност с цел инвестициите в тази 
област да достигнат размер около 3% от БВП до 2010 г. чрез адекватно разпре-
деляне между публичните и частните инвестиции и развитие на публично-час-
тното партньорство.

• Да се ускори транспонирането на директивите за вътрешния пазар на 
ЕС, като се дава приоритет на по-стриктното прилагане на законодателството 
за българския пазар, включително чрез развитие на нови институции на об-
ществено-държавни начала. Това би било и по-добра защита на собственото 
производство срещу некачествен внос от трети страни.

БЕЛЕЖКИ

1  Търговският дефицит в края на миналата година е бил в размер на 17,275 млрд. лв. по 
предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ). Като отношение 
спрямо очаквания брутен вътрешен продукт за годината стойността му представлява 
26,0%, а в сравнение с окончателните данни за 2007 г. отрицателното салдо нараства с 3 
млрд. лв. За сравнение, в края на 2007 г. дефицитът беше 25,25% от БВП.

2  Само ден след като Франция обяви пакет от 6,5 млрд. евро за автомобилните си произво-
дители, Чехия предупреди няколко държави от Еврозоната, че нарушават правилата на 
блока. „Отговорът на тези държави в борбата с финансовата криза деформира общия ев-
ропроект“, заяви чешкият премиер Мирек Тополанек, без да назовава определени стра-
ни. Според Чехия, която е ротационен председател на ЕС от началото на 2009 г., подоб-
ни мерки ще удължат кризата в цялата общност. Според британския финансов министър 
Алистър Дарлинг страните членки трябва да си сътрудничат по плановете за подкрепа на 
националните индустрии (БТА, 12 февруари 2009 г.).

3  Президентът Барак Обама обяви на 10 февруари 2009 г. план – фискален пакет от 838 
млрд. долара, за стимулиране на икономиката и създаване на милиони нови работни 
места. Успоредно американският финансов министър Тимъти Гайтнър представи маща-
бен план за финансова стабилност, който трябва да обедини усилията на държавата и на 
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частния сектор за възстановяване на разклатената финансова система и за подновява-
не на кредитния поток в страната. На първо място той предвижда федералните банко-
ви регулатори съвместно да установят стандарти за укрепване на банките и да проведат 
„стрес тестове“ на най-големите банкови институции, за да гарантират, че ще издържат на 
влошаващата се икономическа ситуация в страната. Нуждаещите се банки ще получават 
държавни помощи, докато са в състояние да започнат да привличат достатъчно частни 
капитали.Същевременно американското финансово министерство и Федералният резерв 
ще започнат обща инициатива за заеми на потребителите и на бизнеса с цел да задвижат 
до 1 трилион долара. Средствата ще могат да дадат необходимия тласък на вторичните 
кредитни пазари, което е важно за възобновяването на кредитния поток. Освен това две-
те институции ще обединят усилията си и за справяне с кризата на имотния пазар – те ще 
се постараят да заделят 50 млрд. долара, за да намалят месечните плащания по ипотеки 
и да установят по-гъвкави условия за заеми за държавни и частни програми. Планът за 
финансова стабилност предвижда и създаването на нов обществено-частен инвестицио-
нен фонд, който да предоставя правителствено финансиране за подпомагане на частния 
капитал и изкупуване на „токсичните активи“.
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С оглед христоматийното обстоятелство, че тър-
говският баланс е съставна част от текущата 

сметка, зависимостта на дефицита по текущата смет-
ка на платежния баланс на България от отрицателно-
то външнотърговско салдо може да се констатира от 
пръв поглед1. (Виж графика 1)

В конкретни числа горепоказаното за последни-
те три изминали години изглежда както следва: 

През 2005 г. на търговски дефицит от 4,410 ми-
лиарда евро съответства дефицит по текущата сметка 
от 2,706 милиарда, през 2006 година отрицателното 
търговско салдо от 5,562 милиарда води до дефицит 
по текущата сметка от 4,502 милиарда евро, а през 
2007 година аналогичните данни са 7,303 милиарда и 
6,303 милиарда евро.

За по-голяма достоверност и убедителност на по-
нататъшното изложение обаче се налага въпросната 
очебийна връзка между дефицита по текущата сметка 
и търговския дефицит да бъде илюстрирана матема-
тически графично. Така за периода 2000–2007 година 
тя изглежда по следния начин: (Виж графика 2)

Показаните стойности на R2 означават, както 
можеше и да се очаква, изключително висока корела-
ционна зависимост на дефицита по текущата сметка 
на платежния баланс на нашата страна от негативно-
то външнотърговско салдо, а именно 0,98.

Растежът на външнотърговския пасив безспор-
но буди основания за безпокойство. През 2007 годи-
на той се е увеличил 5,7 пъти спрямо 2000 година, а 
нарастването му само по отношение на 2006 година 
е 1,3 пъти.

Стандартните обяснения за това явление се дви-
жат главно по линия на неконкурентоспособността 

ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИЦИИ, 
ДЕФИЦИТЪТ ПО ТЕКУЩАТА СМЕТКА И 
МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА ИКОНОМИКАТА

Чавдар Николов

Чавдар Николов – доцент, док-
тор по икономика. Декан е на 
Стопанския факултет в ЮЗУ 
„Нео фит Рилски“ – Благоевград, 
и член на Научния съвет на Ин-
ститута по икономика и между-
народни отношения. Преподава 
финансови дисциплини и дисцип-
лини, свързани с европейската 
интеграция, по които е издал че-
тири учебника, три от тях в съ-
авторство. Автор е също на пет 
публицистични книги за българ-
ския преход, както и на много-
бройни статии по икономически 
и социални проблеми. 
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на българската продукция като цяло и на износа в частност. В контекста за-
дължително присъства също тезата за надценеността на българския лев, фор-
мирала се през десетилетното пребиваване на страната ни във валутен борд, и 
по-конкретно в резултат на разликата в инфлационното развитие между вът-
решните и международните цени.

Такива и подобни възгледи естествено не са напълно лишени от основа-
ния, но те оставят без отговор елементарния въпрос за каква надцененост става 
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дума, след като сега вътрешното ценово равнище в нашата страна е едва около 
45% от равнището в еврозоната? Този въпрос може да бъде и преформулиран: 
дали чрез евентуалното преразглеждане на курса на лева е достижима по-го-
ляма подцененост на лева и доколко тя би могла да е полезна за икономиката и 
финансовата система с оглед средносрочните намерения на България да замени 
лева с еврото? 

По наше мнение понастоящем ревизията на курса на лева би била иконо-
мически контрапродуктивна, тъй като би донесла изключително краткосрочни 
ограничени експортни предимства и определено би създала благоприятни ус-
ловия за спекулации и ударно развитие на инфлационни вълни. В резултат на 
последното е най-вероятно стръмно да нарасне сравнителното ценово равнище 
у нас, което, сравнено със сегашното положение, допълнително би затруднило 
износа в бъдеще.

Гореизложеното еднозначно говори в полза на запазването на досегашни-
те макрофинансови рамкови условия у нас, сиреч сегашното ниво на курса на 
лева и пребиваването във валутен борд. Така се гарантира постепенно, поетап-
но приспособяване на нашето вътрешно ценово равнище към европейското. 
Дестабилизацията чрез преразглеждането на курса лев–евро би била потребна 
единствено на едно незаинтересувано от стабилното развитие на страната мал-
цинство.

Казаното дотук може да се смята за необходимо отклонение, но то не дава 
отговор на визирания в началото на текста главен проблем, а именно къде да 
се търсят причините за нарастващото отрицателно салдо във външнотърговс-
кия обмен на България. По наше мнение, което впрочем сме излагали в редица 
публикации през последните две години, отговорът лежи в макроикономичес-
ка плоскост. За намирането му ни помага по-долу приведеното макроикономи-
ческо тъждество2:

I + G + E = S + T + M

Където :
I – са инвестициите в икономиката
G – са правителствените покупки
E – е експортът
S – са спестяванията
T – са данъците
M – е импортът

Ясно се вижда, че нарастването на инвестициите в народното стопанство 
води при равни други условия до растеж на вноса. 

В българския случай става дума за наличие през последните години на 
значителен входящ поток от преки чуждестранни инвестиции. Той нараства от 
1,103 милиарда евро през 2000 година на 6,517 милиарда през 2007 година, или 
5,9 пъти. Развитието по години на притока от преки чуждестранни инвестиции 
може да бъде проследено на долуприведената графика.
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За визирания от нас период общата сума на директните задгранични ка-
питаловложения, влезли в България, възлиза на 23,248 милиарда евро. Пряка-
та съпоставка между тази сума и сумата на външнотърговския ни дефицит за 
2000–2007 година, възлизаща на 27,583 милиарда евро, предварително говори 
за наличие на съответствие. И тъй като тук става дума за насрещни парични 
потоци, намираме за уместно да се изчисли покривност. Тя възлиза на 84,3 про-
цента. На Графика 4 може да се проследи развитието на двата потока през от-
делните години.

Графика 3
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А зависимостта на външнотърговското отрицателно салдо по години от 
навлизането на преки чуждестранни инвестиции у нас може да се види по-долу. 
Изведената зависимост е правопропорционална, корелацията в случая е 0,97, 
което дава основание категорично да се твърди, че пасивът в нашата външна 
търговия в преобладаващата си част се дължи на притока на чуждестранни ди-
ректни капиталовложения в България.

Графика 5
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По същата логика може да бъде съпоставена общата сума на преките чуж-
дестранни инвестиции у нас за периода 2000–2007 година с общата сума на де-
фицита по текущата сметка на платежния баланс. Тя е равна на 17,809 милиарда 
евро. Покривността от страна на входящия поток от преки чуждестранни ин-
вестиции в случая възлиза на 130,5 процента.

Зависимостта на дефицита по текущата сметка на платежния баланс на на-
шата страна по години за периода 2000–2008 година от притока на преки чуж-
дестранни инвестиции е илюстрирана на графиката по-долу: (Виж графика 6)

Тук се отнася за корелация от 0,97, която сама по себе си говори за изк-
лючително голяма „позитивна“ зависимост. Визираната взаимосвързаност на 
дефицита по текущата сметка и входящите чуждестранни инвестиции е дока-
зателство дори с по-голяма значимост от показаната по-горе зависимост на де-
фицита по външната търговия от притока на задгранични капитали в страната. 
Това е така, защото в текущата сметка освен експорта и импорта се отчитат 
и други икономически задгранични активности на българските икономически 
агенти, примерно в областта на услугите, на първо място туризма, отразяват се 
също преводите на българите, работещи зад граница, и така нататък.
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Направените в текста дотук изводи относно причините за наличието на 
отрицателно външнотърговско салдо и съответно за дефицит по текущата 
сметка подлежат на допълнително прецизиране. Въпросът е, че при досегаш-
ните ни изчисления не бе отчетено още едно значимо развитие в нашия плате-
жен баланс, откроило се през разглеждания период 2000–2007 година, а именно 
нарастването на външната задлъжнялост, на т.нар. други инвестиции-пасиви.

В контекста се наблюдава рязко покачване на ежегодните показатели по 
тази статия на платежния баланс. Ако през 2000 година сумата по нея е възли-
зала на 332,6 милиона евро, през 2007 година тя набъбва на 5,254 милиарда, или 
15,8 пъти. Спрямо последните две години растежът също е голям: 2007/ 2005 
година 2,8 пъти, 2007/2006 година – 1,6 пъти. 

За целия период 2000–2008 година общата сума по статията „други инвес-
тиции-пасиви“ възлиза на 13,632 милиарда евро. 

От тази сума най-значимо е нарастването по подстатията, отразяваща 
външната задлъжнялост на нефинасовия сектор. Общо за периода това нарас-
тване възлиза на 7,753 милиарда евро, което е равно на дял от 56,9% от цялото 
увеличение по раз глежданата статия на платежния баланс. Растежът на задгра-
ничните задължения на българския нефинансов сектор може да се проследи по 
Графика 7. На това място трябва задължително да се отбележи скокът от 884,3 
милиона евро за 2005 година на 2,333 милиарда през 2006 година и до 2,709 ми-
лиарда през 2007 година. (Виж графика 7)

Успоредно с показаното нараства и външната задлъжнялост на търговски-
те банки. За периода 2000–2007 година акумулирано тя достига 1,591 милиарда 
евро. Това прави 11,7% от общата сума по статията „други инвестиции-пасиви“ 
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за целия период 2000–2008 година.
Получените от български компании търговски кредити също бележат 

увеличение през периода 2000–2007 година. За целия период това увеличение 
възлиза на сумата от 1,031 милиарда евро, което е равностойно на дял от 7,6 
процента. 

Но да се върнем към дефицита по текущата сметка на платежния баланс. 
Зависимостта му от притока на чуждестранни инвестиции бе доказана по-горе, 
но, както подчертахме, в изчисленията трябва да се вземе предвид още един 
фактор. Той се състои именно от нарастването на задлъжнялостта на финансо-
вия сектор, на нефинансовия сектор плюс отпуснатите от чужбина търговски 
кредити. Ето как се развива тя през годините:

Графика 7
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Зависимостта на дефицита по текущата сметка на платежния баланс от 
притока на преки чуждестранни инвестиции и нарастването на задлъжнялост-
та на частния сектор у нас за периода 2000-2007 година изглежда така:

Графика 9
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От горната графика е видно, че резултатите са еднозначни. Зависимостта 
е правопропорционална, корелацията между дефицита по текущата сметка и 
притока на директни капиталовложения плюс нарастването на задлъжнялост-
та на частния сектор у нас за периода е 0,96. 

Приведеното може да се счита за напълно достатъчно като доказателствен 
материал, но ще го допълним с графика, показваща зависимостта на негатив-
ното външнотърговско салдо от входящия пряк инвестиционен поток и нарас-
тването на задлъжнялостта към чужбина на частния сектор в България. (Виж 
графика 10)

Резултатите и тук потвърждават изведените по-горе, корелационната за-
висимост отново е голяма – 0,97.

Изводите, които могат да бъдат направени от доказването на зависимост-
та, на резултатността, на негативното салдо по текущата сметка на платежния 
баланс на България, респективно на дефицита по търговския й баланс, от при-
тока на директни капиталовложения и нарастването на външните задължения 
на частния сектор по необходимост са в посока цялостно преосмисляне на 
официалната макроикономическа политика, провеждана у нас през последни-
те години.

Поддържането на 3%, а вече и на 3,5% бюджетен излишък бе обосновавано 
с потребността от сдържане на нарастването на пасива по текущата сметка, с 
потребността от ограничаване на търсенето на импортни стоки. Външнотър-
говският дисонанс обаче, както видяхме, не е плод на някакъв излишък от вът-
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решно търсене, а съпътстващ продукт на навлизането в страната на чуждия 
капитал, както и продукт на външното финансиране на местния капитал.

В контекста става дума за протичащ през последните години „отвън на-
вътре“ процес на цялостна модернизация на нашата икономика. На графиката 
по-долу например се вижда снижението на енергоемкостта на българското сто-
панство на единица продукт през последното десетилетие.

Графика 10
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В подкрепа на тезата за модернизиране на нашата икономика може да се 
използва фактът, че вносът на инвестиционни стоки съставлява група с второ 



54

ИКОНОМИКА

бр. 1/2 – год. XII

по значение място в българския импорт – след суровините и материалите. Де-
лът на инвестиционните стоки е 26,2% от общия внос (2006 г.). Суровините и 
материалите, които са с дял от 36,7% от нашия внос, са стоки, имащи пряко от-
ношение към развитието на производството и към модернизацията на иконо-
миката. Същото в някаква степен важи и за групата на енергоресурсите, които 
са с импортен дял от 21,6 процента. Делът от 14,9% на потребителските стоки 
не може да се приеме като сериозно свидетелство за наличие на „потребителски 
уклон“ във вноса на България.

В условията на финансова криза, в които се намираме, неминуемо нараства 
търсенето на финансови ресурси в икономиката. Поддържането на бюджетен 
излишък се оказва, следователно, безсмислено не само с оглед на стратегичес-
кото макроикономическо мислене, а и на текущото – в аспекта преодоляване на 
рецесията от 2008–2009 година. 

Правилата на антицикличното регулиране еднозначно предписват при 
криза на икономиката да бъде предоставяно достатъчно количество пари. Об-
ратното действие би могло само да затвърди отрицателните тенденции и да за-
дълбочи последствията от тях.

Социалните приоритети при разходването на държавните средства са ес-
тествено на дневен ред в страна като България, с ниско равнище на доходите и в 
условия на предизборна политическа нестабилност. Обичайното „раздаване на 
пари“ под формата на добавки към пенсии и заплати, закономерен резултат не 
на последно място от песимистично консервативния подход към съставянето 
на държавния бюджет, през последните години обаче не е най-добрият избор 
при криза. Защото ударното нарастване на потребителското търсене в края на 
годината оказва пряк натиск върху цените в посока нагоре. За предпочитане е 
парите от „излишъка над излишъка“ и от самия досегашен излишък, особено 
при засилващата се икономическа и стопанска криза у нас, последователно и 
равномерно да бъдат насочвани с предимство към изграждането на инфраст-
руктура, което от своя страна дава възможност за своеобразното им „стерили-
зиране“. Говорим за немалки суми и както тяхното изваждане от икономичес-
кия оборот, така и тяхното неконтролирано връщане в него може да се окаже 
опасно.

БЕЛЕЖКИ

1  Приведените в тази част данни и направените изчисления се базират на информация, по-
черпена от сайта на БНБ – bnb.bg, статистика.

2  Hyman D, Economics, IRWIN, Boston, 1989, р. 674.
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Вече няколко години в Европа се развива акти-
вен процес на създаване на нова левица в на-

ционален и в общоевропейски мащаб. Появиха се 
редица нови леви партии на основата на бивши-
те комунистически, работнически, социалистичес-
ки и социалдемократически партии или на отцепи-
ли се от тях крила. Те вече са организирани в нова 
Европейска лява партия и в Обединение на нови-
те леви партии, включващо партии и от други кон-
тиненти (нов Социалистически интернационал), 
различни от Партията на европейските социалис-
ти и от Социнтерна, в които членува БСП. Това са 
партии на новата левица, дълбоко различна от пре-
дишното международно комунистическо и работ-
ническо движение, което изчезна заедно с прова-
ла на съветския тип социализъм в Европа. Новата 
левица се различава и от европейската социалде-
мокрация, която, според новите леви, обслужва 
съвременния капитализъм. Това са партии на но-
вия социализъм, който се развива в света, отчи-
тайки новите процеси на глобализация. Те правят 
съвременен прочит на революционното минало на 
комунистическото и на социалдемократическото 
движение, не са последователи на марксизма-ле-
нинизма, на диктатурата на пролетариата и на ле-
нинския тип партии, не са партии на реваншизма 
и на миналото. Преосмислят теоретичната основа 
и на комунистическите, и на социалдемократичес-
ките партии. Мнозина виждат в това ляво движе-
ние кълновете на новия социализъм, станал възмо-
жен в резултат на разпада на традиционната дясна 
социалдемокрация, на Третия път на социалдемо-
крацията на Тони Блеър и Шрьодер. Новото ляво 

ЛЯВАТА ВЪЛНА В ГЕРМАНИЯ И В ЕВРОПА
Павел Писарев

ЕВРОПЕЙСКАТА ЛЕВИЦА: КРИЗА И ОБНОВЛЕНИЕ
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турен империализъм“ и други.



58

МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА

бр. 1/2 – год. XII

движение, което набира вече видима скорост, започна със създаването на 
новата лява партия в Германия Die Linke.

1. Партията

Die Linke e създадена през юни 2007 г. чрез сливане на Партията на демо-
кратичния социализъм (ПДС) в бившата ГДР и партията „Избирателна иници-
атива за социална справедливост“ на Лафонтен, сформирана след отцепването 
на левите социалдемократи от ГСДП.

Преди обединението „Избирателна инициатива“ имаше около 11 хил. 
членове, бивши социалдемократи, главно на територията на Западна Герма-
ния, а Партията на демократичния социализъм – около 60 хил., повечето от 
които бивши членове на Германската единна социалистическа партия (ГЕСП) 
на Пик–Улбрихт–Хонекер–Модров. Сега Die Linke има около 80 хил. членове, 
които се рекрутират преди всичко от голямата маса социалдемократи, напус-
нали ГСДП. Около 250 хил. души, една трета от социалдемократите, напуснаха 
партията на Шрьодер като реакция на неговата дясна антисоциална политика. 
Членовете на Die Linke се увеличават непрестанно.

2. Личностите

Ръководителите на новата партия са Оскар Лафонтен, Лотар Биски и 
Грегор Гизи. Те преценяват, че времето на комунистическите партии е вече 
минало, а традиционните социалдемократически партии не играят необходи-
мата роля в защита на наемния труд и са се превърнали в партии на капитала. 
Затова създават нова лява партия. Лафонтен, атомен физик, е един от двамата 
съпредседатели на тази партия. Той е бивш председател на ГСДП и министър 
на икономиката в първото правителство на Шрьодер, бивш министър-пред-
седател на Саарланд. Напусна ГСДП поради принципни и лични разногласия 
с Шрьодер.

Лотар Биски, другият съпредседател, е професор, ректор на висшето учи-
лище за кино и телевизия „Конрад Волф“. Той сега ръководи парламентарната 
група на Европейската лява партия в Европарламента. Роден е през 1941 г. в 
Померания, днешна Полша. До 1959 г. живее в Шлезвигхолщайн (ФРГ), 17-го-
дишен сам заминава за ГДР, защото няма пари да учи, а и не може да си намери 
работа, родителите му са крайно бедни и безработни. В ГДР завършва средно 
образование и висше по философия и става професор по културология в Хум-
болтовия университет. След промените е главен редактор на „Нойес Дойчланд“, 
от 1989 г. е в ръководството на ПДС, наследница на ГЕСП.

Грегор Гизи е основателят на Партията на демократичния социализъм в 
ГДР след рухването на Берлинската стена. Адвокат, станал член на ГЕСП през 
1968 г. Харизматична личност. Сега е председател на депутатската група на ле-
вите в германския парламент.

През февруари т.г. предстои конгрес на Die Linke, на който ще се приеме 
партийна програма и вероятно ще се потвърди разделението на тези три поста, 
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като ще има само един председател – Лафонтен. Лафонтен и отцепилите се с 
него социалдемократи придават алибито, легитимацията на новата партия като 
некомунистическа и като партия на западната демокрация, а членовете на ПДС 
й придават масовостта и активността. Така че сливането на двете партии, може 
да се каже, е сполучлив брак по сметка, в който любовта идва впоследствие в 
семейството. Сега вече новата партия действа на територията на цяла Германия 
и успешно си пробива път и в западните провинции, защото в началото, а и 
все още, е повече източногерманска партия. В източногерманските райони тя 
има изборна подкрепа от около 20%, а в западните германски земи – около 5 
процента. Това е много голямо постижение, като се има предвид, че никога в 
Западна Германия леви партии от този тип не са преминавали бариера по-ви-
сока от 1 процент.

3. Програмното развитие

Разделението на леви и десни в капиталистическото общество е свързано с 
основополагащия въпрос – отношението труд–капитал. Тези, които изразяват 
интересите на капитала, на развитието на икономиката с цел печалба, са под 
етикета десни, консерватори и либерали; тези, които са представители на инте-
ресите на труда, се обявяват за леви. Капиталът не може да се развива без труда. 
Неговото нарастване се определя от увеличаването на прибавената стойност 
на основата на разширяване на масата на труда, както и от способността й да 
създава нова стойност на основата на нови технологии. И трудът не може да се 
реализира без капитала, който създава условия за приложението му, като оси-
гурява оръдия на труда и суровини. Това е елементарно. Затова в отношението 
труд–капитал има двоен подход. Едни наблягат на единството труд–капитал. 
Оттук идва, някога в миналото, „общото дело“ и „всички производящи слоеве“ 
на Сакъзов. Тук е „заровено кучето“ на Бернщайн, че капитализмът ще се раз-
вива и усъвършенства, че движението е всичко, а целта нищо, че единството на 
класите има обективна основа. Това е и в основата на новата партийна прог-
рама на БСП – тя поставя задачата да се изгради общество на инициативните, 
предприемчивите и образованите, което да създаде условия да се преодолее 
бедността. Но не преодоляването на бедността е целта на капитала, а увелича-
ването на печалбата, максималната печалба. Всичко е подчинено на този закон. 
Капитализмът има нужда работникът да е отпочинал, висококвалифициран, 
значи образован и обучен, здрав, създаващ потомство – нови работни ръце. 
Това е в основата на цялата социална политика на капитала, или на пазарното 
общество – както искате.

Модерните социолози отричат това генетично противоречие между тру-
да и капитала, като твърдят, че в информационното общество знанието, а не 
трудът създава нова или по-висока стойност. Но нали трудът е умствен и фи-
зически, или сложен и прост, както твърди икономическата наука. Вярно е, че 
знанието и високите технологии се различават от физическия труд и че вече 
не само физическият труд, а и знанието е източник на прибавената стойност 
в информационното посткапиталистическо общество, че промишлените ра-
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ботници намаляват във високоразвитите страни. Но нали и знанието е труд, 
и новите информациони системи са оръдия, средства на труда. Вярно е, че ин-
дустриалните работници намаляват във високотехнологичните индустрии на 
напредналите страни, но нали и новите слоеве на труда – служещи, инженери 
управленци на ниско ниво и т.н., не са соб ственици, може да са заинтересува-
ни от резултатите на производството, но не са негови собственици. Заетите в 
услугите също не са собственици на предмета на услугите, а само посредници в 
реализацията на обществения продукт. Вярно е, че има колосално изменение в 
характера на труда при съвременния капитализъм, което води до нови харак-
теристики на социалните слоеве и на политическите взаимоотношения. Затова 
слоят на най-богатите е тънък и все по-малко хора притежават все по-голяма 
част от общественото богатство. Затова има бедност и в най-богатите страни. 
Капитализмът не е в състояние да измени разделението на бедни и богати и 
бедните са бедни не поради мързел, а поради не справедливо заплатен труд, по-
ради експлоатацията. Има ли капиталистическа печалба, една част от нея е от 
експлоатацията на наемните работници на умствения и физическия труд. Ця-
лото паразитно потребление на едрия капитал е антиобществено и за сметка на 
незаплатен труд.

Новите леви са за реформи на капитализма до неговото преодоляване, те 
са за такова съчетаване на обществената, личната и частната собственост, кое-
то да води до демократичен социализъм. Новата левица обаче отрича револю-
ционния, в смисъл насилствен, път за постигането му, както и съветския тип 
социализъм, разграничава се от пролетарската диктатура, още повече че тази 
практика исторически се провали. Нови моменти, различни от позициите на 
социалдемократите, имат левите и по отношение на историята. Те се отнасят 
положително към духа на теорията на Маркс и Енгелс, към лявата история на 
социалдемокрацията, към Карл Либкнехт и Роза Люксембург, но имат истори-
чески и критичен поглед към миналото. Разграничават се от тоталитарните ре-
жими от сталински тип.

4. Основни искания

Формулирани са вече основните искания на новите леви. В Германия те 
са за смесена икономика, за частна и обществена собственост под контрола на 
държавата в лицето на общинската и правителствената власт, на съда, парла-
мента и президента. Считат, че основните отрасли като енергетика, пътни, жп 
и въздушни съобщения, както и основният банков капитал в инвестицион-
ната област, разполагащ с държавния бюджет, трябва да бъдат национализи-
рани. Ето какво казва Лафонтен: „Срещу идеологията на неолиберализма ние 
издигаме идеята за обществена публична собственост, контролирана демок-
ратично. Ние признаваме една смесена икономика, в която частните предпри-
ятия допълват обществените, национализираните. Преди всичко отраслите, 
които определят съществуването на обществото, секторът на енергетиката 
например или даже секторът на банките в мащабите, които са необходими 
за функционирането на цялата икономика, те трябва да бъдат национализи-
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рани.“ „Ние се борим – казва той – против социалната демагогия, която дава 
приоритет на интересите на инвеститорите и която се подиграва с нараст-
ващата социална несправедливост, с бедността, ниските заплати, детската 
бедност и лишаването на подрастващите от условия за образование, срещу 
уволненията в обществения сектор. Ние не възприемаме приватизацията на 
социалните системи, на застрахователното и пенсионното дело, както и на 
обществения транспорт във всичките му видове. Ние не възприемаме прива-
тизацията както на енергийния сектор, така и на секторите на образование-
то, здравеопазването и културата. При всички положения в тези области на 
народния живот трябва да има силни обществени системи. Ние поставяме 
въпроса за работническото самоуправление и за участието на работещите в 
капитала на предприятието не по пътя на закупуване на акции, а чрез придо-
биване на акции по право.“ Това го казва не носталгик от ГДР, а западноевро-
пейски ляв социалдемократ.

Бъдещето на социализма е в социализма на бъдещето, както казва Алек-
сандър Лилов, и в Западна Европа започват да говорят по-конкретно за него. 
Поддръжката на тези идеи е учудващо голяма сега, двадесет години след рухва-
нето на Берлинската стена и позорното рухване на европейската социалисти-
ческа система от съветски тип.

Интересни са тезите на Лафонтен в областта на външната политика. „Ако 
сравните писаното от Карл Маркс – казва той по повод концентрацията на 
капитала, – писаното по-късно от марксистите за империализма и за интер-
национализацията на финансовия капитал, за транснационалните компании 
и тяхната роля за определяне на външната политика, ще видите, че тези пи-
сания от края на ХІХ век и малко по-късно са много по-актуални, отколкото 
предвижданията на съвременните идеолози на неолиберализма. Антикапи-
тализмът е реалност, защото империализмът в началото на ХХІ век е реално 
съществуващ. НАТО е инструментализиран в негова услуга. Няма никакво 
съмнение, че външната политика на големите империалистически държави 
е в услуга на транснационалните корпорации. НАТО, създаден някога като 
съюз за отбрана, днес е в услуга на САЩ и е под негово ръководство. Сега 
той се превърна във военен съюз за агресия под ръководството на САЩ. Но 
левицата на Европа не може да се примири с външна политика на агресия и с 
военно завоюване на пазари и източници на суровини. Ние не сме съгласни 
с активната агресивност на НАТО, войските на който се появяват навсякъде, 
където го изискват интересите на американските транснационални компа-
нии, в нарушение на международното право. Ние сме за колективна система 
за сигурност. Въпросът за мира и войната е разделителна линия между моята 
партия Die Linke и всички други партии, включително и социалдемократите. 
Въпросът за мира и войната е бил разделителна линия в левицата в Германия. 
Още в 1916 г. дейността на Роза Люксембург и Карл Либкнехт раздели герман-
ската социалдемокрация на две. И сега повече от всякога е ясно кой е бил прав 
и в случая, и исторически. Що се отнася до Ирак или Косово, до войната сре-
щу Сърбия, ние и тогава, и сега заявяваме: Германия няма работа там, където 
агресивно се сипят бомби и убиват хора.“
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5. Поддържат ли се тези виждания от 
 германските избиратели?

Партията на Лафонтен, Биски, Гизи е представена както в германския пар-
ламент, така и в местните правителства и на общинско равнище. Тя е предста-
вена в местните парламенти на осем провинции и участва като втора по гласо-
подаватели и депутати партия в правителствата на Бранденбург, Саксония и 
Тюрингия и Заксен Анхалте и в кметството на Берлин. Няма нито един по-го-
лям град или район, в чиято местна власт да липсва депутат от новата левица. 
Интересен е опитът на съвместното управление на социалдемократите и левите 
социалисти в град Берлин. В Берлин с финанси на държавата бяха открити нови 
работни места и там безработицата е по-ниска, отколкото в други райони на 
бившата ГДР; въведено е минимално заплащане от 7,5 евро на час; в местната 
конституция бе включено правото на референдум по инициатива на граждани-
те; детските градини са безплатни; отхвърлено бе искането за приватизиране на 
градската спестовна каса.

Сега, двадесет години след падането на Берлинската стена, след което 
години наред социализъм бе мръсна дума в Германия, в страната има силна 
партия, която открито заявява, че се бори за социализъм. Тази партия има в 
Райхстага 54 депутати, печели на последните парламентарни избори 8,7% и е 
третата по влияние партия преди свободните демократи на Геншер и преди 
зелените на Йошка Фишер. През октомври тази година се очаква тя да пот-
върди и дори да засили позициите си. Финансовата, икономическата и со-
циалната криза в света и в Европа работи в полза на партията. И тя очаква 
изборен резултат от около 16%, почти двойно по-висок, който ще й осигури 
около стотина депутати. Партията има мощна фондация „Роза Люксембург“, 
която работи в страната и в чужбина.

В Европа вече действа и силно обединение на Европейската лява пар-
тия. То включва 27 партии и движения, много клубове, кръгове, личности, 
младежи антифашисти, профсъюзни дейци и организации, интернет мрежи 
и т.н. с около 500 хил. членове, които вече имат 44 депутати в Европарламен-
та. Председател на Европейската лява партия е Лотар Биски. През ноември 
2008 г. в Берлин бе проведена европейска конференция на левите партии, 
посветена на подготовката на изборите за Европарламент и на световната 
икономическа криза.

Позициите на европейските леви са близки до позициите на германските 
леви, които играят активна роля в новия ляв Социнтерн. Неотдавна се учреди 
нова лява партия „Ла гош“ и във Франция. В новия европейски Социалис-
тически интернационал участват различни социалистически, работнически, 
комунистически партии, наследници на бившите комунистически партии, 
откъснали се от десницата леви социалдемократи. Условието за присъединя-
ването е тези партии да отхвърлят както догматизма, сталинизма, сталински-
те тези за нов тип партии на демократическия централизъм и диктатурата на 
пролетариата, за победата на социализма по пътя на въоръжената борба, така 
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и десния социалдемократизъм на Третия път, съглашателството с либерализ-
ма и едрия капитал.

Ето и платформата на европейската нова левица.
Европейската лява партия е антивоенна партия, тя е за Европа, отхвър-

ляща войната, превъоръжаването, американските военни бази на европейска 
територия.

Европейската лява партия е партия на социалната справедливост, тя е за 
социална Европа, за преразпределение на богатствата.

Европейската лява партия е антикапиталистическа сила, тя е против капи-
талистическата глобализация и се стреми към трансформация на обществото, 
за неговото освобождение от господството на капитала. Тази партия се бори в 
рамките на парламентите, тя е партия на борбата и протеста.

Новите леви в Германия и в Европа не са за връщане назад към Маркс, Ле-
нин и към съветския тип социализъм и свързаното с него международно кому-
нистическо и работническо движение. Те преосмислят миналото, като отричат 
остарялото и погрешното и се стремят да откроят и съхранят положителното 
и валидното за днешния и утрешния ден, извличат уроци и поуки от миналия 
опит и отиват напред към бъдещето.

Те са за движение напред.
Без съмнение в Европа се е зародило и вече силно и бързо се развива могъ-

що ново ляво движение, различно от дясната социалдемокрация, за нова борба 
против съвременния капитализъм. Дясната социалдемокрация вече има реал-
на обществена алтернатива, която се очертава като близко бъдеще на европейс-
кия социализъм.
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Конгресът в Реймс завърши зрелищно. Двете пър-
ви дами на френския социализъм запазиха един-

ството на партията и след една медийна демонстра-
ция на bon tone тръгнаха под ръка по пътя на голямата 
политика. Мартин Обри – като председател на наци-
оналния съвет, Сеголен Роаял – като претендент за 
президентския стол в Елисейския дворец. От сделка-
та спечелиха всички: медиите с драматичните репор-
тажи в духа на „Балканизация на конгреса“ (Figaro) 
и „Нощта на дългите ножове“ (Le Monde), Саркози с 
едноседмичните дивиденти на единствен спасител на 
нацията по време на криза и Френската социалисти-
ческа партия като цяло, която не се поддаде нито на 
внушенията на медиите, нито на критиките на десни-
цата, нито на прогнозите на консерваторите отляво.

Най-важната характеристика на този конгрес: 
френският социализъм остана верен на себе си, не-
говата оригиналност беше съхранена. Курсът на мо-
дернизация продължава с пълна пàра – отвъд тради-
ционната социалдемокрация и социаллиберализма 
на Новия център – Третия път, или, както лидерът на 
Лявото крило Бенуа Амон обобщи обединителната 
програмна теза на конгреса: „Бъдещето на социалис-
тическата партия не може да бъде миналото на ев-
ропейската социалдемокрация.“ И след като цитира 
мисълта на Сенека, че няма попътен вятър за моря-
ка, който не знае накъде отива, той открои главното 
обединително звено на френските програмни тър-
сения: „Европейската социалдемокрация претърпя 
през последните 15 избора 13 поражения. Загубата 
на тези 13 партии не се дължи на лидерски грешки 
или на липса на партийна дисциплина. Тя по-скоро 
се дължи на възприемането от социалдемокрацията 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СОЦИАЛИЗЪМ ПРЕД 
ДИЛЕМАТА  МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ИЛИ РЕИДЕНТИФИКАЦИЯ? 
(Френско-германската връзка)

Димитър Генчев
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тическата практика на евро-
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тор е на студии, статии, порт-
рети на дейци на българския со-
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(1990) и „Първоапостоли на идеа-
ла“ (2006). Заместник-директор 
е на Центъра за стратегически 
изследвания.
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на неолибералните принципи и ценности на нашите противници.“
Сега малко подробности и факти: Мартин Обри беше избрана за първи 

секретар на 25 ноември 2008 г. с 67 451 гласа срещу получените от Сеголен Роа-
ял 67 349 гласа. Така след Франсоа Митеран, Пиер Мороа, Лионел Жоспен, Ми-
шел Рокар, Лоран Фабиус, Анри Еманюели и Франсоа Олан за първи път жена 
застана начело на Френската социалистическа партия.

И ако за световните медии конгресът в Реймс беше поредното гладиатор-
ско зрелище в Социнтерна и се изчерпваше с въпроса „коя от жените?“, за све-
товното социалистическо семейство много по-важна беше другата битка – бит-
ката на идеите, платформите и програмите. Защото през последните двадесет 
години френският социализъм беше в авангарда на програмната модернизация 
и защото френското категорично „не“ на обществото като пазар, изречено от 
Лионел Жоспен на Парижкия конгрес на Интернационала през 2000 година, 
беше толкова авторитетно, че залегна в програмната декларация на конгреса 
като контрапункт на англо-германския „Нов център–Трети път“.

Точно тук му е мястото да проследим основните идеи в трите платформи, 
оповестени пред втория тур на конгреса в Реймс след доброволното оттегляне 
на кмета на Париж Бертран Деланое в полза на Мартин Обри.

Та ето какво каза Бенуа Амон, 41-годишният лидер на лявото крило във 
ФСП и депутат в Европарламента, в своето Proffesion de foi (верую):

Френските социалисти изразиха своето категорично желание за обновле-
ние и закотвяне вляво. Те изискват да се сложи край на политическото статук-
во и освобождаване от стратегическата двусмисленост. Една истинска левица 
е способна да печели обществено влияние само ако се основава върху собст-
вените си леви ценности. Победата е възможна само за модернизирана и де-
комплексирана левица, горда със своите автентични ценности, способна да 
се противопостави на идеологическата офанзива на десницата и да преодолее 
продължителното и унизително доминиране на десните идеи и практики в ле-
вите партии.

Победата е необходима на мнозинството от французите, защото партията 
представя средната класа, хората с ниски доходи, които трябва да бъдат защи-
тени от последствията на икономическата и социалната криза, както и от бру-
талната и арогантна политика на десницата.

И още, цитирам: „…социалният въпрос е сърцето на лявата политика: по-
вишаване на заплатите, забрана на борсовите спекулации, битка за отстояване 
на обществените услуги, засилване на социалното подпомагане, достъп до жи-
лище, поддържане на училищата“.

Постигането на всичко това е възможно само чрез възприемане на курс 
наляво, който диктува стратегията на френския социализъм.

Чрез обединението на цялата левица. „Аз съм против съюз с десницата 
от MODEM на Франсоа Байру – заявява още Бенуа Амон – не поради някакво 
сектантство, а защото нейният икономически либерален проект е несъвместим 
с нашия.“

Партията може да се мобилизира единствено чрез обновление и модерни-
зация. Необходими са нови идеи, колективна работа, отстраняване на личното 
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съперничество, нови усилия за обвързване на партията със социалното дви-
жение. Социалистическата партия трябва да извърши дълбоки промени и да 
съедини социалистите с останалата левица.

Сега да проследим символ-веруюто на Мартин Обри – или по-скоро да го 
чуем, вместо да го преразказваме. Защото съм сигурен, че ако бяхме чули по-
добно слово на 47-ия конгрес на БСП, нашата партия щеше да върви със съвсем 
друго настроение и надежди към поредните парламентарни избори:

„Французите са зле. Те са неспокойни за бъдещето, докато нашата страна 
затъва в рецесия, безработица и неравенство. За тях мислех аз, участвайки в 
работата на този конгрес.

Срещу една твърда десница трябва да се изправи една силна левица. Защо-
то пред един свят, в който финансовият капитализъм води десницата към задъ-
нена улица, ние трябва да сме носители на нов модел, сърцето на който трябва 
да бъде социалният въпрос. В този нов модел реалната икономика задминава 
финансовата имагинерност, а екологията изскача от дискусиите и прави реални 
крачки в живота на обществото. Ние трябва не само да защитим съществува-
щите обществени услуги, толкова атакувани сега от десните – обществените 
болници и пощата, но и да създадем нови – за отглеждане на малки деца, за 
достоен живот на възрастните хора и, разбира се, образованието. Образование 
за всички, а не само за онези, които имат възможност да си го позволят.

Аз реших да съм кандидат за ваш първи секретар, в сърцето на един реши-
телен, ангажиран екип, с нови лица, една нова генерация на социалисти, носи-
телка на цветовете и културата на Франция.

Аз искам заедно с вас да напишем страницата на един обновен социали-
зъм. Един ляв, ефикасен и достоверен социализъм. Който се е реформирал, но 
остава верен на работническото движение и на светлите идеали на социалис-
тическата мисия: да освободим всеки мъж и всяка жена, да господстваме над 
настоящето и да подготвим бъдещето. Да сътворим една истинска цивилиза-
ция, носителка на братство между хората, независимо от тяхната територия и 
култура.

Аз искам заедно с вас една истинска европейска социалистическа партия, 
която да обединява колкото може повече привърженици около своите цели и 
своята линия. Ще защитавам съюза между всички партии на левицата. И гаран-
тирам единството на нашата партия.“

Много близо до казаното по-горе беше и изявлението на Сеголен Роаял: 
силна партия, отворена за всички. Идейното многообразие не е пречка, а е пре-
димство за една партия, която има претенциите да въплъти социализма на ХХІ 
век и да трансформира обществото според собствените си програмни цели и 
стратегии. Вярно е, че Роаял не пропусна да потърси възможност за евентуал-
но взаимодействие с Франсоа Байру, но общо взето нейната платформа беше 
много близо до идеите на Франсоа Олан – и по структура, и по дух. Ясно защо: 
не може да имаш четири деца от един мъж и напълно да пренебрегнеш наслед-
ството след раздялата. Все нещо е останало като обща собственост. В случая на 
процеса в Реймс Олан и Роаял си поделяха идеи, а не предмети. И ако Оллан 
не беше подкрепил кмета на Париж Бертран Деланое на първия тур и Мартин 
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Обри на втория, със сигурност новият първи секретар на ФСП щеше да се казва 
Сеголен Роаял.

Така или иначе, фактът си е факт. Мартин Обри е новият шеф на ФСП. 
И още в първото си изявление на лидер, след конгреса, тя успокои страстите 
– цитирам я с надеждата, че думите й ще стигнат до Сергей Станишев: „… аз 
искам един обединен екип, в който всички разномислещи се чувстват добре. 
Обединен екип не означава, че някой трябва да се освободи от идейното си кре-
до. Не желая някой да се отказва от това, в което вярва, или от личности, към 
които е привързан. Това е политика на раздразнение и на фалшива лоялност. 
Онова, което моля всекиго, е да каже най-напред: ние всички сме социалисти, 
ние искаме да изведем партията напред, за да могат всички французи отново да 
намерят надежда.“

Мисълта е достатъчно красноречива, за да има нужда от тълкуване. Само 
че е произнесена след тежки вътрешнопартийни битки, след жестоки полити-
чески и лични страсти. И след първия тур, когато Сеголен набра най-много гла-
сове, без да е постигнала окончателна победа, и когато Бенуа Амон декларира, 
че лявото крило ще подкрепи кметицата на Лил, двама от най-видните фигу-
ри на лявото крило – 57-годишният сенатор Жан-Люк Меленшон и депутатът 
Марк Доле напуснаха конгреса и заявиха, че ще основат на 29 ноември нова 
лява партия. Впрочем една очаквана новина. Защото още на конгреса в Манс 
през 2005 г. Меленшон като лидер на формацията „За социална република“ и 
Доле като федерален лидер на „Активистки сили“ категорично заявиха, че са 
за промяна и обновление вляво. И още, че тази промяна трябва да настъпи час 
по-скоро, иначе техните привърженици няма да стоят със скръстени ръце и да 
наблюдават безучастно затъването на ФСП в блатото на социаллиберализма. 
Така очакваната победа на Сеголен Роаял, платформата й, която допускаше вза-
имодействие с неолибералите на Франсоа Байру, заявленията й на последните 
президентски избори, в които тя имаше неблагоразумието да се възхищава от 
Тони Блеър и Герхард Шрьодер, катализириха процеса. Сега се налага да разг-
раничим причината от повода.

Защото лидерът на лявото крило Бенуа Амон остана в партията. И не само 
затова, че и Обри, и Роаял го призоваха по време на балотажа да заеме място-
то си в ръководството, независимо от това кой (или по точно коя) ще е първи 
секретар. Той не просто се съгласи да участва в обновлението на ФСП, той и ля-
вото му крило трябваше да се превърнат в гарант на тази промяна. Такава роля 
му беше обещана и той я прие. Що се отнася до Жан-Люк Меленшон и Марк 
Доле – като повод за разцеплението послужи евентуалната победа на Роаял, но 
причината беше от идеен характер, от разбирането, че във времена на световна 
финансова, икономическа, социална и екологична криза е необходим нов ради-
кален политически субект, скъсал с традиционната социалдемокрация и с ней-
ните стогодишни реформи „степ бай степ“. Светът навлиза в съвсем нова фаза 
на развитие и левият отговор може да бъде само реидентификация на левицата. 
Когато една левица загуби своята достоверност, тя няма право на съществува-
не. За да се случат промените, тя следва да се изгради отначало.

Сега да систематизираме идеите на основателите на Parti de gauche, изло-
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жени пред повече от 4000 последователи на 30 ноември 2008 година.
Жан-Люк Меленшон: Кризата на капитализма ни принуждава да преос-

мислим левицата и нейните действия. След краха на държавния комунизъм, 
провала на социалдемокрацията и изчерпването на зелените ние трябва да го 
направим, като решим конкретните проблеми, да станем откриватели на един 
нов път. Ние нямаме избор освен нещо съвсем ново.

Капитализмът преживя много кризи и всички знаем как завършиха. Ние 
се намираме в подобен исторически момент. Днешната криза на капитализма 
започна като криза на финансовия капитал, след това се трансформира в ико-
номическа криза, после в социална и след това в политическа. Следователно тя 
ще е криза не само на отношенията във всяка нация, но ще бъде и криза на отно-
шенията между нациите. Трябва да погледнем кризата в лицето и да направим 
своя избор, водени не от своя малък личен интерес, политическа кариера, кан-
тон или град, колкото и важни да са те. Следва да направим избор от позицията 
на бъдещето – за доброто на всички, за страните и за човечеството. Към тази 
криза се прибавя и екологичната катастрофа, която напредва с всеки изминал 
ден. Политическият момент днес все още позволява да променим обществения 
порядък. Историята се прави от хора и ние все още можем да станем господари 
на съдбата си, ако насочим енергията си в правилна посока. Точно затова ние 
правим лявата партия. Защото съществува още един възможен път, различен 
от пътя на десницата, нали виждаме с очите си: системата не функционира. Па-
зарът вече не регулира и не тласка обществото напред. Разпадът е пред очите 
ни и ние от левицата знаем защо – капитализмът е токсичен за човечеството. 
Вторият път, който не води до никъде, е социаллиберализмът. Той е задънената 
улица на дясната социалдемокрация.

В Латинска Америка всичко, което се постига, положително е станало про-
тив или без социалдемокрацията. В Европа положението е следното: социалли-
берализмът се колебае между саморазрушението – какъвто е случаят с итали-
анската левица, и общо управление на голяма коалиция с десните – в Германия, 
Австрия, Словакия или Холандия. Понякога обаче се стига по-далеч – левицата 
да управлява като десница, както е във Великобритания. С подобна полити-
ческа линия не може да се напредне и метър напред във времена на върховни 
предизвикателства.

За отношенията с ФСП:
Левицата не урежда лични сметки. Тя уважава личностите, които не споде-

лят нейното мнение. Тя няма да води война с Обри, Роаял и Фабиус. Тя разчита 
на същото уважение, още повече че представя французите, които казват „не“.

Методите на действие:
Методът на народно действие. Всички отстъпки на капитала са изво-

ювани с целенасочените действия на народите. Самата демокрация е плод на 
народната активност. Левицата не прокламира някаква нова глобална доктри-
на. Тя ратува за решаване на проблемите. Интелектуалният метод е анализ и 
аргументи без предубеждение. Името на проекта е „Социална република във 
Франция и в целия Европейски съюз“.

Целите (цитирам): „Лявата партия счита, че едно друго бъдеще е възмож-
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но, че след смъртта на капитализма пазарът ще отстъпи водещата си роля и 
парите няма да лежат в основата на личното и общественото развитие. Едно 
общество, в което създателите и учените няма да вървят зад парите, а пред тях. 
А онези, които ежедневно управляват машините, квалифицираните работни-
ци, са награждавани с уважение и достойнство. Където правото на щастие няма 
да се продава в неделните супермаркети. Един свят, в който работата няма да 
е граница между социален живот и смърт. Накратко казано – просто едно чо-
вешко бъдеще.“

И още – разликата с ФСП е, че не можеш да се смяташ за ляв и в същото 
време да пледираш за реформи, които няма да засегнат устоите на капитализма. 
„Ние трябва да наложим карантина върху социаллиберализма – защото той е 
зарàзен. Днес не е възможно да събереш огромно мнозинство от привърженици 
на базата на социалната трансформация, основана върху социаллиберализма. 
Защото социаллибералното управление неминуемо води до политически про-
вал и до още по-агресивно управление на нашите противници. Следователно 
необходимо е да се събере ново ляво национално мнозинство. Предложенията 
към нацията трябва да са отговорни, компетентни и научнообосновани. Масо-
вата безработица трябва да излъчи авангарда на лявото мнозинство. Борбата 
трябва да се води без анатемосване на традиционните леви, но и без да позво-
ляваме да ни притискат към стената. На европейските парламентарни избори 
трябва да се иска отхвърлянето на Лисабонската стратегия и заедно с това да се 
проведе национален референдум за отхвърляне на либерална Европа и за една 
нова социална и демократична Европа, която ще слезе най-накрая от натовския 
фургон. Това изисква по време на изборите да се създаде ляв фронт, който да 
обедини всички леви партии, които се противопоставят на Лисабонската стра-
тегия и които представят мнозинството от френския народ. Началото на та-
къв фронт вече е поставено: партията на левицата и комунистическата партия 
заедно – всяка със своята идентичност и специфични аргументи – направиха 
първата стъпка. Но това все още не е целият проект: в него трябва да участват 
всички, които искат – зелените, анархистите и троцкистите, за да се постигне 
ново ляво парламентарно мнозинство на предстоящите избори. В този фронт 
лявата партия не претендира за някаква изключителна роля. Тя е само съставна 
част на новото ляво мнозинство. Левицата не изисква от никого отказ от соб-
ствената му идентичност, тя се стреми към синтез. И още нещо много важно: 
Оливие Безансно категорично декларира възможност за взаимодействие. За 
общ ляв фронт.

Сега да проследим идеите на Марк Доле – другият първоосновател на ля-
вата партия: „Аз не знам дали ние ще имаме кураж да напуснем една партия, 
на която някои от нас принадлежат от много десетилетия. Но ако го направим, 
това ще е само защото искаме да останем социалисти.“ Една левица е истинска, 
когато се базира на общи чувства, смисъл, ценности и колективен дух. Една 
левица, без облаги и малки лични амбиции, намерила пътя на борбата за равен-
ството, освобожденито и победата на един по-добър свят. Необходима е една 
левица, достойна за своето име, способна да се противопоставя и защитава и 
заедно с това да предлага и изработва истинска алтернатива. Една левица, вяр-
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на на своите корени, разположена в рамките на два века на почвата на мизе-
рията, на солидарността и на борбите на мъжете и жените в тази страна. Една 
левица, която не се помирява с господството на капитала върху света, която 
вярва във възможностите на народите да напишат своята собствена история и 
която не отстъпва от вярата, че е възможен един друг, социално организиран 
свят – светът на социализма. В това е нашата битка: не в името на народа, а за-
едно с него.

Френската левица е против намаляването на заплатите, масовите съкра-
щения на работници и служители, затварянето на фабрики, свиването на раз-
мерите на социалните помощи и увеличаването на безработицата. Тя е за под-
помагане на държавните предприятия. Защото не бедните трябва да платят за 
кризата на капиталистическата система, а обратното.

Заради кризата минималната работна заплата незабавно трябва да стане 
1500 евро. Пенсионирането на 60 години трябва да бъде съхранено и да се зам-
разят всякакви проектозакони за увеличаване на пенсионната възраст. Лявата 
партия е за запазването на заплатите в държавното здравеопазване, образо-
ванието, за запазването на пощите. Против ликвидирането на обществените 
здравни заведения и болниците. Всички тези въпроси засягат не само Франция, 
те засягат и цяла Европа. Затова на предстоящите европейски избори трябва да 
потърсим взаимодействие с всички европейски леви сили – за една социална, 
солидарна, екологична, демократична, образована Европа, освободена от влия-
нието на НАТО и Америка.

Кръстникът Оскар Лафонтен: Има три критерия, които дават възмож-
ност да се оцени доколко условията спомагат за създаването на една лява пар-
тия. Първият – това е вътрешното положение на дадена страна, доколко то е 
адекватно на проекта. В Германия всички западногермански партии си оспор-
ваха центъра и препоръчваха неолиберална икономическа политика. Мнозин-
ството от населението отхвърли тази злополучна политика на одесняване и 
потърси социалния баланс. Празнината, оставена от ГСДП, не можеше да не 
бъде запълнена, защото няма нищо по-ефикасно от една идея, която отговаря 
на изискванията на времето. Вторият критерий за успеха е обединението на 
силите и на политическите организации, които се самодефинират като критич-
ни по отношение на капитализма. И третият, който съвсем не е толкова лесен 
за реализация – е да се даде на новата партия ясен профил, лесно различим от 
другите.

Сега да проследим измъкването на Лафонтен от една много деликатна си-
туация. Да благослови новата левица, без да се конфронтира с Френската со-
циалистическа партия. Защото лидерът на Die Linke никога не е слагал знак на 
равенство между ГСДП и ФСП. Напротив – като лидер на лявото крило в ГСДП 
по времето на Герхард Шрьодер, той винаги е намирал морална, интелектуална 
и политическа подкрепа от Френската социалистическа партия от епохата на 
Жоспен до най-новото време на Обри. Нещо повече: на парижкия конгрес на 
Социнтерна през 2000 г. Жоспен и Лафонтен заедно атакуваха социаллибера-
лизма на Новия център и Третия път и наложиха оснополагащото програм-
но начало „Да на пазарната икономика, не на пазарното общество“ в директен 
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сблъсък с Тони Блеър и Герхард Шрьодер. Задачата да се насърчи една създа-
ваща се лява партия във Франция, без да се накърни престижът на Френската 
социалистическа партия, е усложнена и от факта, че на 14 юни 2008 г. Френската 
социалистическа партия прие „Декларация на принципите“, която в значител-
на степен е дори по-радикална от Хамбургската програма на ГСДП и автома-
тично я изведе в левия фланг на левия център на европейския социализъм. За 
да проследим фокуса на Лафонтен на парижка сцена, няма да реферирам, ще 
цитирам: „В началото на моята политическа кариера, преди около четиридесет 
години, позициите на левите партии в Европа бяха относително ясни, действи-
ята им обосновани и все още липсваше онази центристка униформеност, която 
ги характеризира и днес. Същото беше и в Германия, когато социалдемократи-
ческата партия в Бад-Годесберг реши да се разбере с капитализма и левицата 
и десницата да станат неразличими за избирателите. ГСДП се отказа от марк-
сизма, запазвайки все пак идеята за реформиране на капитализма и желанието 
да намери фамозния трети път между комунизма и капитализма. За нещастие 
този реформаторски идеал беше затрупан от останките на Берлинската стена.

Във Франция позициите на левите партии бяха много по-ясни. И не само 
на комунистите, а и на социалистите. Заради поддръжката на колониалната 
война в Алжир социалистическата федерация загуби през 60-те години своята 
легитимност на лява партия. И тогава през 1971 г. на конгреса в Епине се осно-
ва една нова социалистическа партия под ръководството на Франсоа Митеран. 
Програмата на тази нова социалистическа партия се различаваше значително от 
програмата на германските социалдемократи, тя беше антикапиталистическа, 
критична към НАТО и отворена за съюзи с комунистическата партия – всич-
ко онова, което липсваше в програмата на ГСДП. Това беше сблъсък – Епине 
против Бад-Годесберг в средите на Социалистическия интернационал. Аз съм 
германец, но няма да скрия, че моите симпатии бяха на страната на Епине.“

Дотук добре – залата е притихнала в очакване да види какъв заек ще из-
скочи от цилиндъра на Лафонтен: „Обаче аз споделям вашите разочарования. 
Защото въпреки теоретичната антикапиталистическа програма практическата 
политика на Митеран не беше никак по-антикапиталистическа от управление-
то на германската социалдемокрация. И така навсякъде – в Англия, Германия, 
Испания, Франция, навсякъде несъответствието между теорията и практичес-
ката политика е характерна черта на западноевропейския социализъм. Почти 
винаги и почти навсякъде ръководителите на социалистическите партии са 
захвърляли принципите си, въпреки желанието на масите, срещу един управ-
ленски портфейл.“

Ефектно, сръчно и невярно – впрочем всеки фокус се основава на малко 
лековерие и невнимание. Защото френският социализъм нито започва с Мите-
ран, нито завършва с него. Защото при управлението на Лионел Жоспен няма-
ше пропаст между леви обещания и конкретна политика. Социалистическото 
правителство създаде над два милиона и половина работни места, въведе 35-ча-
совата работна седмица, въведе качествено достъпно здравеопазване и образо-
вание на световно равнище, накърни печалбите на американските монополи и 
бе принудено да се оттегли за почти десет години в отпуска, тъй като световни-
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ят финансов капитал напусна терена в търсене на нови печалби. И да продъл-
жа още малко: и след загубата от Ширак и Саркози френският социализъм не 
тръгна да прави компромиси нито в теорията си, нито в политическата си прак-
тика, плащайки цената на своята идейна идентичност. ФСП не тръгна нито да 
става традиционна дясна социалдемокрация, нито по пътя на Герхард Шрьодер 
и Франц Мюфтеферинг с тяхната откровена дясна антисоциална Агенда 2010. 
И на никого – нито на Жоспен, нито на Олан или Обри не им хрумна идеята 
за коалиция с десницата. Че нали платоничните мераци за взаимодействие с 
модема на Франсоа Байру костваха поста на първи секретар за Сеголен Роаял 
и предопределиха победата на Саркози. Вярно е, че западноевропейският соци-
ализъм има много общи черти и недостатъци. Но не е вярно, че онова, което е 
валидно за ГСДП, е валидно и за ФСП.

Иначе Лафонтен е прав, когато твърди, че някои европейски социалисти-
чески и социалдемократически партии са болни от опортюнизъм, корупция и 
загуба на идентичност. Точни са изводите му за маргинализирането на итали-
анските леви демократи и за колебливостта на испанската левица. Основателно 
е разбирането му, че големите решения върху програмните принципи трябва 
да се вземат с участието на всички членове на партиите, а не само от подбрани 
делегати, свикани на конгрес. Но смятам за пресилено и политически необос-
новано твърдението му, че обновлението е възможно само чрез наново изграж-
дане на европейската левица – в Германия, Франция и в цяла Европа. 54-те де-
путати, сериозните победи на Die Linke в местните избори, разширяването на 
влиянието в Западна Германия – всичко това е голям успех на една лява евро-
пейска партия, но е крайно недостатъчно както за завоюването на Бундестага, 
така и за преодоляването на капитализма в Европа и в света.

Световната финансова, икономическа и социална криза изправи и тради-
ционната, и новата левица пред огромно предизвикателство. Защото първата в 
историята рецесия от световен мащаб изисква адекватно (глобално) решение.

Срещу хиперкапитализма трябва да се изправи един нов информационен 
социализъм, способен да преодолее катастрофата и да предложи нови възмож-
ности за устойчиво развитие на човечеството. Левият френски отговор на све-
товната криза на капитализма е ясен: този свят вече никога няма да е същият 
– той ще бъде много по-добър.

Как ще стане това, ще ни покажат следващите дни, месеци и години.
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Сериозното отношение към науката у нас като 
че ли приключи през 90-те години на ХХ век. 

Точно тогава, когато Европа осъзна, че изостава от 
останалия напреднал свят заради липсата не тол-
кова на достатъчно ефективна икономика, а на дос-
татъчно технологична икономика, основаваща се 
на бурно развиваща се и добре финансирана нау-
ка. САЩ вече бяха станали притегателен център за 
мозъците на света и извличаха от тях максимално-
то. Европа започна да мисли за подобен вид раз-
витие.

В същото време в България ударно се унищо-
жаваше икономиката: с един замах се ликвидираха 
отрасловите институти – трансмисията от науката 
към предприятията; сетне бе нанесен удар по сами-
те водещи предприятия, а паралелно бе разтурено 
модерното селско стопанство, земята се надроби 
на хиляди „престилки“ в реални граници. Градено-
то с десетилетия бе подложено на безогледно раз-
грабване, маскирано зад фиктивна приватизация. 
Подеха се непрекъснати „реформи“ в образовани-
ето, въпреки всички съвети в обратна посока от 
страна на европейските и световните анализатори. 
В навечерието на ХХІ век средното образование 
все повече се свеждаше до имитация, а печалбар-
ски интереси нароиха 100-тина университетски 
структури, печатащи дипломи, зад които стояха 
все по-малко качествени знания. И се започнаха 
нестихващи конференции, обсъждания, дискусии 
и политически дебати, свиквани от държавни и не-
държавни организации, че и от тълпи чужди „екс-
перти“, които

БАН  УТВЪРДЕНО СРЕДИЩЕ НА 
БЪЛГАРСКАТА НАУКА
(Кой и защо посяга на БАН?)

Велиана Христова

Велиана Христова – журна-
лист, доктор по филология. Ко-
ментатор е във в. „Дума“. Спе-
циализира в областта на обра-
зованието и науката. От 1985 г. 
като анализатор следи пробле-
мите на БАН. Автор е на стоти-
ци статии в множество вестни-
ци и списания, съставител е на 
три книги и съавтор на две. Член 
е на европейската организация за 
наука „Euroscience“ и на УС на фон-
дация „Еврика“. Носител е на голе-
мите награди на СБЖ, МОН, БАН, 
СБУ, СУБ, на Сметната палата, 
Археологическия институт на 
БАН и други.
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оправдаваха харченето на проектни пари,

но не доведоха никога до нищо. Ако може някой да обобщи милионите, изхар-
чени за подобни празни „мероприятия“, ще се види, че със същите пари Бъл-
гария можеше да стане райска градина. Днес политици и експерти говорят за 
„натрупани тежки проблеми“, чиито последици са убийствени за страната, но 
никой не казва: „Аз участвах в създаването на тези проблеми.“

Какво ставаше в това време у нас с науката, която в Европа наистина бе 
изведена като приоритет, и не само на хартия? Финансирането й постепенно 
бе доведено от 2,4% от БВП през 1988 г. до 0,4% в първите години след „миле-
ниума“. В момента в ЕС България е страната, която влага най-малко средства 
за изследвания, ако не броим Кипър (при средно за ЕС 1,84% от БВП за наука). 
Работещите в сектора на знанието бяха намалени от 130 000 на 20-ина хиляди 
души под постоянни натяквания, че учените ни били много. Днес изведнъж 
се видя, че сме на последните места в Евросъюза с 2,8 учени на 1000 работещи 
при средно за ЕС 5 на 1000 и с цел да станат 8 на 1000 до 4 години. Заплатите на 
изследователите у нас паднаха до най-ниските в цяла Европа – в БАН сега сред-
ната заплата е 550 лв. и е по-ниска от средната за страната, която НСИ току- що 
отчете на ниво 566 лв. за декември 2008 г. Към науката

отношението е толкова пренебрежително,

че тя като отрасъл дори не се споменава при отчитането на растежа на заплати-
те – увеличението на доходите в науката е наистина пренебрежимо ниско. Със 
своите 350–400 лв. един млад учен, защитил дисертация, трябва навеки да заб-
рави мечтата за свой дом например, понеже банков заем за жилище вече дават 
при заплата над 2500 лева!

Изумително е, че поставена в тази ситуация, българската наука не само 
още съществува, а и е единственият сектор в България, който е конкуренто-
способен на международния пазар; единственият, който докарва от Европа по-
вече средства, отколкото са платени като такса за членство! Единственият, 
който обновява материалната си база и инфраструктурата си с помощта на 
парите от проекти, които печели!

Далеч съм от мисълта да „дитирамбя“ за нашата наука, макар че при съ-
поставката на нещата би трябвало. Просто изреждам факти. За да се види на 
техния фон големият проблем на българските учени – отвратителното отно-
шение на държавата към тях. А понеже държавата е нещо твърде виртуално, 
въпросното отношение се „овеществява“ от Министерството на науката и об-
разованието – правителствената институция, която е призвана да се

грижи за развитието

на науката. Би било обаче пресилено да говорим за грижи от страна на тази ин-
ституция от 20 години насам. Най-лошото е, че при настоящия екип на минис-
тър Даниел Вълчев говорим за битка на министерството срещу науката. Едва 
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ли има човек, свързан с областта на знанието, който да не е произнасял общо-
известната теза „министърът е срещу БАН“. И който да не е наясно, че цялата 
„политика“ на министъра се върти от много тесен кръг от 10-ина приближе-
ни люде. Публичният скандал неотдавна, сътворен от неколцината социолози, 
престарали се в хуленето на академията, е известен на всекиго. По-малко са 
тези, които знаят, че само в последния конкурс на научния фонд на МОН фир-
мите на същите социолози си докараха около 3 млн. лв. от 5 спечелени проекта 
(иначе по настояване лично на премиера Сергей Станишев парите на фонда 
бяха рязко увеличени – до 60 млн. лв. за 2008 г.). Да не говорим за платените 
проучвания в областта на образованието, които им се поръчват от МОН. Нали 
никой не си мисли, че министър Вълчев поръчва и финансира проучвания на 
Института по социология на БАН или да речем на НЦИОМ?

Всъщност най-големият проблем за България е, че много малко се търси 
и ползва научният капацитет на страната. Примери хиляди, последен наско-
ро е планът за създаване на тракийски музей при гробницата в Александрово 
– някой написал какво ще се прави, а цели институти, които работят най-ком-
петентно в тази тематика, дават мнение постфактум, което едва ли ще има кой 
знае какво значение. Този начин на действие е доста характерен за България и 
поражда въпроса

кой трябва да създава стратегиите,

проектите, плановете в дадена област – хора, подбрани от съответния властник 
по негово усмотрение, или учените, които са най-компетентни по проблема? 
В цивилизованите страни (те затова са и цивилизовани) управленците търсят 
мнението на учените и се опират задължително на него.

За да не се възприема това като лирическо отклонение, нека погледнем на-
шия проект за един от най-важните документи в която и да е страна на ЕС, 
включително за България – Стратегията за развитие на научните изследва-
ния. Въпросният проект за стратегия обхваща периода до 2019 г. (!) и е създаден 
от тесничкия кръжец около министъра. Тайните срещи при него станаха посло-
вични, предизвикаха обидата на академичните общности и гнева на синдика-
листите от браншовия профсъюз „Висше образование и наука“ (ВОН) в КНСБ. 
Актуализиран два пъти, проектът за стратегия влезе в МС и излезе оттам одоб-
рен само по принцип и с препоръка да бъде доработен. С мнение, че проектът 
трябва да се работи наново, и с купища несъгласия, забележки и препоръки по 
него излязоха ВОН, Съюзът на учените, Селскостопанската академия, Общото 
събрание на БАН, а Съветът на ректорите изобщо не е обсъждал документа. 
Неговият председател проф. Борислав Борисов изрази удивление, че проектът 
не е представен пред ректорите и че без да се обвърже със стратегия за разви-
тието на икономиката, такъв документ за науката няма стойност.

В констативната част на проекта за стратегия на МОН има твърде много 
непроверени твърдения, неверни данни и съответно – несъстоятелни изводи. 
Не е възможно тук да се занимаем с всички тях. По-важното е да обърнем вни-
мание на философията на документа, защото той илюстрира добре тенден-
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циозното отношение към науката и БАН. Трудно е да повярваме, че в проекта 
случайно са оповестени само усреднени данни за науката в страната и

не е направен никакъв анализ

къде конкретно се осъществяват научните изследвания у нас, къде какъв брой 
проекти се работят, с какво качество са те в различните научни звена, какви са 
резултатите на единица финансиране. Ако това бе направено, щеше да се види 
очевидното – че най-добри са научните резултати на БАН и на 4–5 универси-
тета. Тогава нямаше да има почва хора, чиито университети за 10 години до 
2007 г. имат 25 научни публикации в международни списания (0,15% от всич-
ки български публикации), да дават всеки ден акъл как да прави наука БАН с 
нейните 11 000 публикации (59,55%). И нямаше да има основание за несъсто-
ятелните изводи, които намираме в стратегията – че структурата на научните 
организации е неефективна, че техни звена работят в „нездравословна конку-
ренция“. Кои структури конкретно са неефективни, кои са нездравословни, 
къде „научните публикации на учените намаляват в последните години“, къде 
докторантите не защитават в срок? Има ли в България традиционно силни на-
учни направления, които да са приоритет при финансирането; има ли школи, с 
които страната може да има своя ниша на световния научен пазар, или замис-
ляме само приоритети, повторение на европейските? При това – несвързани с 
никакви реални български отрасли.

Целият документ определено създава впечатлението, че е работен в полза 
на вузовете за сметка на академичните структури.

Противопоставяне,

което е недобросъвестно и недалновидно. Много текстове може да се посочат, 
но да погледнем само един. Според МОН „едва 1/6 от институционалното фи-
нансиране за наука отива във вузовете, останалите – в научните организации, 
докато в ЕС по-голямата част от средствата за наука получават университети-
те“. Нито едното е вярно, нито другото. В страните от ЕС във висшите училища 
отиват до 35% от средствата за изследвания, както пише в основни документи 
на Лисабонската стратегия. А у нас сме си сътворили счетоводен и бюджетен 
нонсенс. В структурата на държавния бюджет заплатите и издръжката за ток и 
парно на научните организации се числят към перо „Наука“, докато заплатите 
и издръжката на вузовете са в перо „Образование“. Само средствата за изслед-
вания на вузовете влизат в перото „Наука“ редом със средствата за изследвания 
на БАН. Т.е., докато парите за академията се пресмятат изцяло като разходи 
за наука, парите за вузовете са разделени в две бюджетни пера. С две малки 
подробности. Първо, заплатите, токът и парното във вузовете се плащат и за 
изследвания. И второ – парите за наука във висшите училища (извън заплати-
те и тока) тази година са 43,5 млн. лв., докато за БАН извън заплатите и тока 
са дадени само 340 хил. лв.! Академията работи изключително със средства от 
международни и вътрешни проекти. Та всъщност кой колко получва от бъл-
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гарските публични инвестиции за наука? И с каква цел се правят инсинуативни 
внушения? Некоректността в данните, които МОН за съжаление изпраща и в 
ЕС, не помага за развитието.

Освен това в стратегията на МОН за науката до 2019 г. БАН и Селскосто-
панската академия... изобщо не съществуват. Казано е, че ще стане децентра-
лизация на финансирането на научните институти. И че през 2011 г. половина-
та от субсидиите за наука ще се насочват за проектно финансиране чрез фонд 
„Научни изследвания“ на МОН. Какво следва, когато се намалят наполовина 
средствата за заплати и издръжка на институти? Да не говорим, че стратегията 
предвижда едва през 2019 г. по финансиране да настигнем сегашното средно 
равнище в ЕС. Човек трябва да е много разсеян, за да не разбере какво означава 
всичко това. В нито една страна на ЕС няма стратегия за науката, в която да не 
е подчертана ролята на националните центрове за научни изследвания (акаде-
мии на науките, национални центрове, съвети за наука – наричат се различно). 
В множество държави академиите на науките са със статут на колективен съ-
ветник към правителствата. А в нашата стратегия БАН просто я няма...

Три може да са причините за постоянните опити да бъде принизена ака-
демията, да не се признават резултатите й, колкото и добри да са, и в крайна 
сметка – да я няма. Първо, апетитните имоти в центъра на столицата, за 
които мнозина

„честни бизнесмени“ си точат зъбите.

Освен това – по-добре учените да не се обаждат много, защото техният 
капацитет и професионалните им мнения пречат на безотговорното грабене в 
разни отрасли и на уреждането на хитреци около науката. Навремето на леко-
ватия жанр са му казвали „cafe chantant“, сега му викаме чалга. Чалгата в науката 
има полза да я няма БАН. Докато онези преподаватели от вузовете например, 
които правят университетска наука, прекрасно работят съвместно с колегите 
си от БАН и не мислят за тяхното елиминиране. В МОН обаче няма да срещне-
те разбирането, че научната общност е фактор за развитието на страната и че 
може най-успешно да участва и в създаването на стратегически документи, и в 
изпълняването им. Ще срещнете ирония спрямо учените, стъпила на кривораз-
брано административно самочувствие.

Дори само посочените няколко момента от стратегията са достатъчно по-
казателни. Но също тъй показателно като отношение е и това, което се случва 
в реалността. Нито веднъж за 20 години отрасъл „Наука“ не бе финансиран 
приоритетно от държавата, макар да е записан в закон – от кумова срама пред 
ЕС – като „стратегически национален приоритет“. Миналата година висшите 
училища получиха над 30 млн. лв. от първия транш в излишъка на бюджета за 
инфраструктури. БАН, която е доста по-зле финансирана от вузовете, кой знае 
защо бе оставена за втория транш, откъдето трябваше да й се дадат 11 млн. 
лв. Както се знае, втори транш нямаше, академията не получи нито стотинка. 
Също добре се знае, че заплатите в нея са вече на много по-ниско равнище от 
заплатите във висшите училища, където идват чисти пари от студентските так-
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си и на много места се докарва прилично заплащане. През юли миналата година 
премиерът Станишев посети един от институтите на БАН и заяви, че стартова-
та заплата за млад учен в академията ще стане 600 лв. Нищо такова не се случи. 
Случи се друго – предвидено е бюджетните субсидии за 2009 г. да се изплащат 
само 90 процента. А академията и без това е в дефицит от няколко милиона лева 
дори за издръжката си. Стигна се до печалния факт в БАН да бродят емисари 
и да обясняват, че министър Вълчев бил обещал пари за академията, но сега 
няма да ги даде, понеже Общото събрание на учените разкритикува „неговата“ 
стратегия. Не си дават сметка, че с това му играят лоша шега. Ако сме стигнали 
дотам финансирането на науката да зависи от прищевките на един министър, 
който и да е той, а учените да ходят по чорапи пред него, в характерна приведе-
на поза и с протегната ръка, работата на „тази държава“ е спукана.

Съвсем наскоро, в средата на февруари т.г., бе обявено, че през 2009 г. зап-
латите в бюджетната сфера (без заплатите на депутатите) няма да бъдат увели-
чавани. Някои медии обявиха: „Режат заплатите на чиновниците.“ Не, колеги, 
сред тези 430 000, чиито заплати няма да растат, са учителите и учените – техни-
те заплати се замразяват. И кой млад учен ще остане в България при положение, 
че начинаещ изследовател в страните на ЕС взема средно 1500 евро на месец, 
учен със стаж 10 години – 3600 евро, а със стаж 15 години – 4500 евро! Загуби 
ли се веднъж науката, възстановяване в близките 50 години няма да има. И ще 
останем Сомалията на Европа с всички последици от това – за всички отрасли 
и дейности в страната. Много стойностни неща в България бяха унищожени в 
т.нар. години на преход. Днес вече публично се говори за огромни грешки, чиито 
удари тепърва ще понасяме. Трябва ли сега да бъде удушен и унищожен и създа-
деният преди 140 години и оцелял при всички политически режими национален 
център за научни изследвания на страната, та след пет години да отчитаме 
следващите невъзпълними загуби?

След като за толкова години не направи очаквания нов закон за просвета-
та (вкарва го в края на мандата, та да замаже очи) и въведе матури без система 
за оценяване, след като остави да прашасва една недонаправена стратегия за 
висшето образование и „забрави“ за обещания нов закон в тази област, сега 
министър Вълчев се е заел да сложи на място науката. А междувременно прави 
фокуси при Астор и пее предизборно любовни парчета в телевизионни шоута.

Българската академия на науките и българската академична наука тряб-
ва да бъдат защитени, защото без тях е невъзможно развитието на страната 
в настъпилата нова информационна епоха. Посегателството върху БАН е 
посегателство върху бъдещето на България.
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Из становището на Общото събрание на БАН, подписано от чл.-кор. 
Стефан Воденичаров, председател на ОС:

„Стратегията по своя характер е документ, предвиждащ нормализация 
на обстановката в българската наука чак през 2019 г. и то на ниво, сходно с 
ЕС от началото на 21-ви век и същевременно (дори през далечната 2019 г.) под 
изискванията на Лисабонската стратегия за 2010 година.

Времевата рамка за увеличаване на броя на учените в страната и запла-
щането им противоречи на темповете на увеличение на разходите за науч-
ноизследователска дейност, предвидени в същата стратегия. С други думи, с 
предвиденото от стратегията ниво и темпове на финансиране на науката 
поставените цели няма да бъдат достигнати нито до 2014 г., нито дори до 
2019 година.

По изкуствен начин науката е разделена на университетска и извънуни-
верситетска, като първата е фаворизирана за сметка на втората – разделе-
ние и неравнопоставеност, които не съществуват никъде по света.

Не съществува никаква идея за досегашната и бъдеща роля на национал-
ния ни център за научни изследвания – БАН, институция със 140- годишна ис-
тория, около която е създадена ІІІ българска държава и която понастоящем е 
основен фактор в българското научноизследователско пространство, дава 
60% от международнопризнатата българска научна продукция и създава над 
50% от българските патенти. Подобно отношение е проявено и към ССА.

В стратегията липсват сериозен анализ на съществуващата организа-
ция на научните изследвания и данни за нейната ефективност.

При липса на Стратегия за развитие на българската икономика и общес-
тво, която би следвало да предхожда всяка друга специфична стратегия, една 
стратегия за развитие на научните изследвания задължително трябва да ин-
тегрира три основни компонента – научноизследователска дейност, висше 
образование и иновационна дейност. Само така тя реално ще подпомогне раз-
витието на България...

Настояваме, преди внасяне на предложените от нас корекции, Стратеги-
ята да не се приема. Според нас, изготвянето на следващия вариант би тряб-
вало да стане с участие на учени от БАН, ССА и другите научни организации и 
университети.“

Проф. Борислав Борисов, председател на Съвета на ректорите:

„Изумен съм от факта, че проектът за стратегия за развитие на наука-
та е бил представен пред парламентарни групи и приет в Министерския съ-
вет, а в Съвета на ректорите той нито е представен, нито е обсъден. Една 
научна стратегия трябва да следва икономическата стратегия на страната, 
защото науката се подчинява на икономиката, а не обратно. Научната стра-
тегия трябва да е обвързана и със стратегия за образованието, тъй като то 
подготвя кадрите за самата наука и за икономиката.“
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Из становището на Съюза на учените за стратегията на МОН, подписа-
но от председателя му проф. Дамян Дамянов:

„В Стратегията липсва анализ на реалното сегашно състояние на науч-
ните изследвания в страната, на тяхното ниво и възможности. В редица науч-
ни области има сериозни научни постижения, които остават скрити за чита-
телите на Стратегията. Липсва оценка за участието на българските учени в 
рамковите програми на ЕС, на програмите по НАТО и така нататък...

Основната част от изнесените данни се базират на чуждестранни ин-
формационни източници. Липсват данни от български официални източници 
(освен ВАК)...

Стратегията не се основава на направленията за развитие на индустри-
ята и икономиката на страната...

Абсурдно е да се мисли, че могат да се посочат приоритети в области, в 
които трябва да започнем съвсем отначало, без кадри, без материална база, 
без приложими научни резултати, без видими обществени потребности, а 
възникнали по субективни желания или стремеж за уникалност на определена 
организация.“

Из становището на Селскостопанската академия за стратегията на 
МОН, подписано от председателя й ст.н.с. І ст. Светла Бъчварова, зам.-
министър на земеделието и храните:

„В Националната стратегия се смесват научните изследвания с инова-
ционната дейност. В Стратегията липсва анализ на иновационната дейност 
като резултативен елемент на изследванията. Трябва да има самостоятелен 
раздел за защита на интелектуалната собственост на научните институ-
ти като приложен продукт на научните им изследвания със своя цена. Тогава 
бизнесът ще плаща за използването на научните продукти (сортове расте-
ния, породи животни и технологии)...

Най-важното, в Националната стратегия липсва раздел с анализ на нор-
мативните документи, които са в основата на управлението на науката 
в Р България (закони, наредби, правилници и Кодекс на труда). В раздел „Общи 
положения“ не е казано нищо от кога, в кои области най-напред и при какви об-
стоятелства се е формирала науката в България и конкретно земеделската 
наука.“
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Проф. Иван Добревски, Институт за ядрени изследвания и ядрена 
енергетика:

„На 10.ХІІ.2008 г. медиите уведомиха обществеността за едно, организи-
рано от Министерството на образованието и науката, обсъждане на проек-
тостратегията за развитие на научните изследвания в България с участници 
предимно социолози, политолози и икономисти. Докато някои настояват за 
реформи в Българската академия на науките (БАН), социологът Андрей Райчев 
предлага по-радикален подход: „БАН трябва да бъде унищожен като струк-
тура.“ Г-жа Петя Кабакчиева (от „Отворено общество“) добавя: „БАН да бъде 
обезвредена.“ Тези лица виждат в обезвреждането и унищожаването на БАН 
като структура предпоставки и фактори за успеха на стратегията за научни 
изследвания. В същия дух финансистът Светослав Божилов предлага „учените 
в БАН да се съкратят 2–3 пъти, за да се увеличи производителността на тру-
да им“. Очевидно той разглежда БАН като цех за производство на кабърчета, в 
който работят хора (бройки) с незначителна квалификация, които с лека ръка 
могат да се насочат към други професии, каквито например предлагат нацио-
налните програми за трудова заетост. А социологът Кънчо Стойчев твърди, 
че бюджетът на БАН представлява пари, „хвърлени на боклука“. Има и изказва-
ния, че БАН е „бюджетен вампир“, а учените са „паразити, които пият нашата 
бюджетна кръв“.

Бисери в горепосочения смисъл биха могли да се открият и в други изказва-
ния. Големият въпрос обаче е кой я поръчва, в чий интерес и с какви цели е тази 
пропита от злоба и разрушителни страсти атака срещу БАН – националният 
център на българската наука със 140-годишна история.“

Доц. Лиляна Вълчева, председател на синдиката „Висше образование 
и наука“ в КНСБ:

„Премиерът Станишев да наложи запор върху идеите на министър Даниел 
Вълчев, за да не се срамува един ден от тях. Министър Вълчев трябва да започ-
не спешно диалог с гилдията от висшите училища и научните институции за 
своите измислени в тесен кръг сепаратистки идеи. Замислените от него вре-
менни трудови договори в науката събарят цялата акредитация, гонят и без 
това оределите млади учени, влизат в разрез с няколко закона. Разделянето на 
професорите на национални и местни при продължаващо мизерно заплащане е 
унижение за гилдията с елементи на дискриминация.“
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Според германския теоретик Ханс Магнус Ен-
зенберг медийната употреба може да бъде два 

типа: репресивна и освобождаваща медийна упот-
реба. Основните характеристики на втория тип са: 
децентрализирани програми; получателят на ин-
формация може да подава обратна информация; мо-
билизация на масите; потенциал за процес на науча-
ване; колективно производство; социален контрол 
чрез самоорганизация1.

Първият тип отразява влиянието на медиите, 
които аз условно ще нарека „стари“ комуникационни 
технологии. Обстоятелството, че в повечето случаи 
те имат еднопосочно въздействие и често се контро-
лират от икономически или политически субекти, 
води до редуциране на тяхната естествена роля да 
представляват форум за дискутиране на публично 
значими теми. А чрез онлайн медията, към която се 
отнася вторият тип употреба, гражданите постепен-
но се превръщат от консуматори в производители на 
информация. Променят се цялата среда и контекс-
тът на съществуване и функциониране на медиите. 
Прогресивното нарастване на броя на потребителите 
подтиква медийните компании да обръщат все по-
голямо внимание на компютърно опосредстваната 
комуникация и да търсят нови пътища за лансиране 
на своята продукция. Появяват се т.нар. кибермедии, 
които в немалка степен представляват естествено 
продължение на съществуващите във физическия 
свят техни аналози. Появяват се и друг тип кибер-
медии, които присъстват единствено във виртуално-
то пространство. Интернет се използва и за евтина 
реклама, от което отново печелят преминалите към 
електронни носители медии. Всичко това води до 

РАЗСЪЖДЕНИЯ ЗА СТАРИТЕ 
И НОВИТЕ МЕДИИ

Христо Проданов

Христо Проданов – роден е през 
1981 г., магистър по ”Полити-
чески мениджмънт”. Сега е док-
торант по ”Политически кому-
никации” в СУ ”Св. Кл. Охридски” 
и работи върху темата ”Диги-
тализация на политическите ко-
муникации и трансформация на 
политиката”. Има научна публи-
кация на тема ”Гражданското об-
щество, публичната сфера и ин-
тернет” (в сборник на ЦИПИ).
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промяна в характера и формите на комуникациите и в тяхното въздействие. 
Типичен пример е ставащото в комуникациите чрез печатните издания и най-
вече чрез вестниците. Те в по-голямата си част преминават онлайн, което съз-
дава възможност за добиване на информация в реално време.

Въпреки тези развития обаче не може да се очаква традиционната жур-
налистика да отмре и да изчезне. Интернет няма да замени медиите, а по-ско-
ро ще осигури нов канал за комуникация, паралелен на традиционните – той 
ще допълни старите медии, а старите медии ще променят своята политика в 
контекста на новите обстоятелства и ще продължат да съществуват. Новата 
технология дава на журналистите нова възможност за контакт с публиката без 
ограничения от пространството или от размера на текста. Това от своя страна 
увеличава разнообразието на медиите, но засега не води до изчезване на едни 
медии за сметка на други. Проучванията обаче показват, че с навлизането на 
интернет аудиторията на старите медии съществено намалява, което създава 
възможности за поява на нови медийни форми. Промените се усещат нався-
къде: телефоните преминават изцяло към дигитални носители, почти всички 
радиостанции вече могат да бъдат слушани и в интернет и пр. Най-големи про-
мени протичат при печатните издания и телевизията.

1. Промени в печатните издания

В литературата съществуват две противоположни мнения за влиянието, 
което интернет ще окаже върху печатните издания. Според първото от тях ма-
совото навлизане на интернет неизбежно ще доведе до пълен крах вестниците 
и списанията (Джон Димик, Ян Чен, Зан Ли и др.)2. Защитниците на тази теза 
се опират на предположението, че подобряването на технологията за доставяне 
на информация и все по-масовото използване на интернет постепенно ще пре-
махнат нуждата от печатни издания и те естествено ще изчезнат.

Според второто твърдение (Дута-Бергман3, T. A. Ратман4) вестниците не 
биха могли да изчезнат: 1) исторически погледнато, появата на радиото и теле-
визията е предизвикала множество предвиждания за изчезване на печатните 
издания, но те все още съществуват; 2) неравномерното навлизане на интернет 
в различните държави и различният социален статус на потребителите предпо-
лагат, че световната мрежа никога няма да стане толкова масова, че да замени 
печатните издания; 3) хората четат новини онлайн предимно за да допълнят 
информацията, получена от останалите медии; 4) културата на четене не би 
могла да претърпи толкова съществени промени – едно е да стоиш и да четеш 
пред компютърния екран, а съвсем друго е да четеш компактен преносим вест-
ник когато и да е, където и да се намираш – човек едва ли би занесъл компютъра 
си пред лекарския кабинет или на почивка в планината. Разбира се, тази теза 
може да бъде разкритикувана, тъй като масовата употреба на мобилни телефо-
ни и предоставяният от мобилните оператори безжичен интернет оборват част 
от аргументите за нея. За да бъде по-ясно разбран проблемът и с цел да бъдат 
избягнати крайностите на двете посочени тези, той следва да бъде разгледан в 
емпиричен и в сравнителен план.
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Само за периода 1990–2000 г. в САЩ процентът на възрастните, които че-
тат вестници, намалява от 52,6 на 37,5, като при младите хора нещата са още по-
зле – само 19% от поколението между 18 и 34 години четат всекидневно вестник 
и само 9% се доверяват на информацията в него. Разбира се, освен възхода на 
интернет за това има и други причини, между които е например увеличаването 
на броя на телевизионните канали и времето, отделяно за телевизия, но като 
цяло тенденцията е към намаляване на аудиторията на вестниците. Все повече 
хора не започват деня си с кафе, а търсят удобен момент, за да се включат он-
лайн. В резултат, според Американската вестникарска асоциация, за периода 
2000–2004 г. общата циркулация на вестници пада с още 1,3 милиона, а „Ню 
Йорк Таймс“ съкращава 700 от служителите си, „Уол Стрийт Джърнъл“ нама-
лява размера на страниците си, „Гардиан“ се насочва към по-младата аудитория 
и пр.5 Проучванията в САЩ сочат още, че за периода 1993–2006 г. процентът 
на гражданите, четящи новини от вестници, спада от 58 на 40, докато за съ-
щия период гражданите, които се информират онлайн, са станали от 0% на 31 
процента6. Това показва, че вестниците продължават да имат водещи позиции 
спрямо онлайн новините, но и че са обект на бързо отстъпление, което не озна-
чава, че изчезват, а че трябва да отговорят на новите реалности.

Тъй като тиражите им падат, вестниците и списанията в България също 
започват да осъзнават опасността, пред която ги поставят електронните тех-
нологии, и търсят различни решения. Например вестниците „Труд“ и „24 часа“ 
преминават към електронни издания, но те са платени. Така се стремят да уве-
личат аудиторията си. Но всеки, който желае да види информацията в тях, а не 
в други информационни източници, трябва да заплаща абонамент – за постига-
нето на тази цел в електронните издания се публикуват единствено заглавията 
на статиите. Доскоро подобна стратегия прилагаше и вестник „Капитал“, но от 
гледна точка на аудиторията тези действия не донесоха очаквания успех – прак-
тически вестникът спада към категорията на т. нар. медии на елита и към кате-
горията „специализирани медии“, което значително стеснява целевата му гру-
па, и „Капитал“ премина онлайн. Друг тип стратегия за решаване на проблема 
е публикуване на електронни издания с ограничен достъп до информацията, 
като в интернет може да бъде видяна само част от нея. Подобна е стратегията 
например на вестник „Дума“, който публикува в електронното си издание само 
основната част от информацията, а останалата част може да бъде прочетена 
единствено в печатното издание. В стратегията на „Дума“ присъства и опит за 
привличане на нови читатели чрез откриването на интернет форум, в който те 
могат свободно да изразяват мнението си. Допълнително в стратегията вли-
зат и електронната реклама и линкове към сайтовете на различни компании, 
с което вестникът не само не ограничава аудиторията си, а и привлича нови 
потребители. Трябва да се спомене, че „Дума“ е партиен вестник и неговата ос-
новна цел е не толкова да извлича печалба, колкото да привлича нови поддръж-
ници за пропагандираните от него идеи. Следователно той неизбежно трябва 
да се обърне към новата аудитория на интернет потребителите. Интересна е и 
стратегията на вестник „Стандарт“. Информацията в електронното му издание 
изцяло съответства на информацията в печатното, но също се прибягва към 
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разширяване на полето за реклама. „Стандарт“ обаче не се ограничава само до 
това – той разполага с няколко интернет страници, на които се публикуват но-
вини в реално време, разполага с линкове към различни списания, собственост 
на издателите, и пр. Подобна е и стратегията на вестник „Сега“, чието елект-
ронно издание съответства на печатното, но предоставя форум за изразяване 
на мнението на потребителя. Четвърти вариант прилага вестник „Пари“, който 
дава достъп до специализирана информация при предварителна регистрация 
на потребителя, но част от публикациите могат да бъдат прочетени напълно 
безплатно. От тази гледна точка потребителят, от една страна, заплаща, за да 
прочете съответния материал, а, от друга, чрез регистрацията вестникът до-
бива информация за него, след което може например да му изпраща рекламни 
материали по електронната поща. Важна характеристика на всеки от посочени-
те случаи е, че вестникът получава практическата възможност да бъде четен от 
всяко кътче на планетата.

Появата на всяка нова комуникационна технология заплашва съществу-
ването на предходните медии, но те се реформират според новите реалности 
и продължават своето съществуване, макар и често под друга форма. Единст-
вената изчезнала технология е телеграфът. Крайният вариант, към който могат 
да прибягнат вестниците при все по-масовото навлизане на електронните тех-
нологии, е да преминат изцяло към електронни носители. Това само по себе си 
няма да означава изчезване на вестниците, а единствено тяхното преминаване 
от хартиени към електронни носители. Но основният извод е, че „всекиднев-
ниците няма защо да се страхуват за бъдещето си, стига те да са подготвени да 
се възползват от новите технологии, вместо да ги отричат с надеждата, че те ще 
изчезнат мистериозно там, откъдето са дошли“7.

Безпрецедентното количество информация и огромният брой информа-
ционни източници доведоха и до появата на един нов феномен – безплатните 
вестници и списания на хартиен носител. Може да се очаква в средносрочен 
план традиционните вестници също да предприемат политики, насочени към 
намаляване и дори премахване на цената. Безплатните печатни издания пече-
лят предимно от реклами, а обстоятелството, че се раздават, позволява на изда-
телите и на рекламодателите да достигат до много повече потребители. Това е 
една от основните причини, поради които очакванията, че този тип печатни из-
дания ще оказват все по-голямо влияние върху общественото мнение и върху 
потребителското търсене, не могат да бъдат разглеждани като неоснователни.

Интересно е, че онлайн вестниците с печатни издания в повечето случаи 
са аналогични. Макар в някои случаи това съответствие да не обхваща цялос-
тната информация, правилото за поставяне на дневния ред на публиката чрез 
селектиране на първичната от вторичната информация остава. Това води до 
поява и до изостряне на влиянието на една обратна на горепосочената тенден-
ция – електронни медии, които нямат печатни аналози. От тях по-известни в 
България са „Всеки ден“, „Медиапул“, „Актуално“, „Общество“ или придобили-
ят през 2008 г. скандална известност сайт „Опасните новини“. Няколко са ос-
новните характеристики на този тип медии:

1) Те са сравнително евтини, тъй като не се налага заплащане на консума-
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тиви – печатарска хартия, печатарски технологии, голям обслужващ персонал, 
пощенски услуги и тарифи и прочее.

2) Информацията в тях се публикува в реално време, с което значително се 
изпреварват печатните издания.

3) Честа липса на отговорност, публикуване на недостоверна или непро-
верена информация, на слухове и пр. Това е възможно поради липсата на кон-
трол, поради употребата на псевдоними или поради пълната анонимност на 
материалите. Възможно е, защото има неяснота около собствеността на сайто-
вете, около източниците на информация, защото липсват определени стандар-
ти, етичен кодекс и пр. Публикуването на неверни или преувеличени инфор-
мации заблуждава общественото мнение, но това не е единственото следствие 
от навлизането на този тип медии. Значително се променя скоростта, с която 
информацията достига до крайния потребител, и вестниците вече не могат да 
дават актуална информация. Това води до промяна в характера на политиката 
и на очакванията спрямо политиците. Те вече трябва да реагират на информа-
цията и на обществените очаквания в реално време, без да са достатъчно ин-
формирани и без предварително съгласуване с партийното ръководство, което 
често създава кризисни ситуации. През 60-те години на ХХ век например пра-
вителствата са имали възможността да се оттеглят на неколкодневни съвеща-
ния, преди да излязат с решение или позиция по даден кризисен въпрос, докато 
днес това е въпрос на часове и дори на минути. Променя се контекстът, в който 
работят медиите през ХХІ век. Средствата за масова информация са изправени 
пред нов тип конкуренция, предполагаща възможно най-бързо отразяване на 
информацията, поради което тя може да бъде изкривена, може да се публику-
ват неверни данни. Като типичен пример може да бъде посочена появилата се 
през май 2007 г. информация, че либийският лидер Муамар Кадафи е получил 
инсулт. Тя беше разпространена от редица уважавани световни медии, а се ока-
за невярна. Медиите се превръщат в жертва на новите форми на комуникация 
и разпространение на информацията. Те започват да отдават все по-голямо 
значение на въздействието на информацията, а нейната достоверност остава 
на заден план. Това поражда редица негативни тенденции. Критикуват се мо-
тивите, а не преценката на политиците – грешната преценка не е интересна, 
важно е да са сгрешили по нечисти подбуди. Дава се приоритет на скандалните 
истории. Коментарите често се появяват преди появата на съответната новина 
или някой политик каже нещо, а коментарите за казаното заемат не по-малко 
място от самото изказване.

Коментарът е неизменна и фундаментална част от политическия процес, 
но трябва да съществува разграничение между новината и коментара, те из-
пълняват различни функции. Новите реалности водят и до това, че новините се 
превръщат в безплатно и свободно достъпно благо, което всеки може да получи 
онлайн. Тази тенденция ще се задълбочава, особено що се отнася до младите, ко-
ито все по-често пренебрегват традиционните източници на информация. Раз-
бира се, тези тенденции се развиват с различна интензивност в различните стра-
ни, като най-висока е интензивността в държавите от Западна Европа, Северна 
Америка и Югоизточна Азия, а най-слаба – в Африка и в Централна Азия.
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Подобен тип информационен източник представляват и политическите 
блогове. Въпреки че според преобладаващата част от мненията те са аматьорс-
ка или гражданска журналистика, регистрират се хиляди посещения, тъй като 
там се публикуват предимно анализи и коментари, а не пряка информация, ма-
кар и нерядко блогърите да изготвят репортерски материали.

Днес все по-голяма популярност придобиват и електронните медии, насо-
чени към определена група от хора. Това се наблюдава и при старите медии на 
териториален или общностен принцип. И в двата случая обаче територията е 
определящ фактор. Сега се появяват пък виртуални общности, които споделят 
еднакви интереси или ценности, намирайки се на хиляди километри една от 
друга. С други думи – общността се създава не по териториален, а по идеологи-
чески принцип. Така едно, условно казано, комунално издание може да обеди-
нява индивиди например от САЩ, Китай и Бразилия.

2. Промени по отношение на телевизията

Преди да обърна специално внимание на телевизията, трябва да посоча, че 
независимо от масовата комерсиализация на вестниците и телевизията, въпре-
ки стремежа им към натрупване на печалба, което често се извършва в разрез 
с обществения интерес, и въпреки политическия контрол върху партийните 
печатни издания или телевизионни предавания, печатните технологии и теле-
визията взаимно се допълват. Ако се базираме на постановката на Маклюън, 
че „средството е съобщението“, виждаме, че печатните технологии имат спо-
собността да развиват въображението, докато телевизията ни предоставя готов 
образ. Печатните технологии могат да дадат база за разсъждение например за 
облеклото на един римски центурион, а телевизията може да даде готов образ. 
Щяхме ли без телевизията да знаем как са се обличали древноримските легионе-
ри, щяхме ли да имаме ясна представа за древноримската или древно гръцката 
архитектура, щяхме ли да знаем повече за изображенията в древно египетската 
култура? Едва ли. Чрез света на образите много по-лесно се създава илюзията 
за реалност, която влияе силно върху поведението, независимо от факта, че те-
левизионните образи също са резултат на подбор на кадри, а и чрез съвремен-
ните компютърни технологии образите могат да се променят и да ни вкарват в 
действителност твърде далечна от реалността.

Политическите измерения на разликата във възприятията от вестниците 
и от телевизията може да бъдат ясно илюстрирани с кадрите за изтезания на 
затворници в американската база „Гуантанамо“ и в затвора „Абу Гариб“ – суха-
та вестникарска публикация беше придружавана от живи телевизионни кадри, 
заснети с мобилен телефон и показващи изтезанията, което активизира светов-
ното обществено мнение и значително навреди на международния имидж на 
САЩ. Интересното в случая е, че интернет е едновременно печатен посредник, 
с което провокира въображението на потребителя, но и предаващ посредник, 
посредством който потребителят може да получи визуален образ за конкрет-
ната ситуация. Това е една от основните характеристики на интернет, който не 
може да бъде разглеждан единствено като печатен посредник. Той предава и 
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образи и може да замести телевизията, предава и звуци и може да замести ра-
диото, той може да служи и за връзка (включително и визуална), с което може 
да замести стационарния телефон, и пр. Проучванията на сайтовете на вестни-
ците в САЩ през 1997 г. показват, че 7% от тях имат видео, а 16% аудио съдър-
жание. През 2003 г. 44% от новинарските сайтове разполагат с аудио и видео, 
а проучване през 2007 г. сочи, че 37% от интернет потребителите са гледали 
новини онлайн8. В този контекст възниква въпросът дали интернет може да 
повлияе върху телевизията.

Една от основните разлики между световната мрежа и телевизията е свър-
зана с избора. Във физическия свят индивидът има ограничен контрол върху 
получаваната информация или визуален образ. Той е принуден да гледа и да слу-
ша това, което му се предлага от мениджърския екип на съответната телевизия. 
Разбира се, той има възможността да изключи телевизора или да превключи на 
друга програма, но този избор е относително ограничен. Възможностите за из-
бор в интернет изглеждат безгранични. Всеки индивид може да избере дадено 
предаване, филм или репортаж и да го гледа в световната мрежа. И нещо повече 
– потребителят в повечето случаи не само има неограничен и безплатен достъп 
до тази информация, а и разполага с възможността сам да публикува. Разбира 
се, въпросът за избора крие и много рискове, особено що се отнася до подраст-
ващите, което през последните години породи множество дискусии около необ-
ходимостта от цензура на определени материали в световната мрежа.

Другата фундаментална разлика между телевизионния посредник и интер-
нет е в характера на комуникацията. Докато при телевизията имаме комуника-
ция на един с много, при интернет имаме комуникация на много с много, което 
съществено разширява хоризонта пред потребителите, включително и по от-
ношение на формирането на мнение. Сега потребителите могат да дискутират 
материала онлайн, поради което той изпълнява и социална, а за подрастващите 
дори и социализираща функция. Но този нов тип комуникация изпълнява и 
организационна функция. И тук отново ще дам за пример информацията за 
изтезанията в затвора „Абу Гариб“, която беше последвана от редица протести 
по цял свят, голяма част от които бяха координирани онлайн.

Важна разлика между телевизията и интернет може да бъде видяна и по 
отношение на печалбата. Основният приход, чрез който се издържат телевизи-
ите, е приходът от реклами, но рекламата в интернет е далеч по-евтина и може 
да се очаква, че в средносрочен план рекламодателите ще се насочат натам. По 
данни на „Гемиус България“ през 2007 г. приходите от телевизионна реклама 
у нас възлизат на 566 млн. лева, а от реклама в интернет – на 12,5 млн. лева9. 
Данните сочат, че пазарният дял на рекламата в световната мрежа все още е 
относително нисък, но вероятно тази тенденция постепенно ще започне да се 
обръща. Основание за това твърдение дават данните на „Интернет уърлд статс“, 
според които интернет потребителите в България в средата на 2008 г. са 55,1% 
от населението, а на планетата 21,9 процента10. Това е огромен ресурс, който 
се увеличава с безпрецедентни по скорост темпове и рекламодателите няма да 
се откажат от него. Както казва вицепрезидентът на „Глобал Каталист Хавас 
Медия“ Франциско Сера – „Ако искам да стигна до младите хора, не бих изпол-
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звал телевизия. Защото те прекарват много повече време в интернет, играейки 
видеоигри, общувайки в програми за съобщения, слушайки музика на iPod-а 
си, изпращайки sms-и от телефона си.“11 Но има и едно по-важно основание в 
подкрепа на посоченото твърдение – и то е свързано с цената. Макар в момента 
основният пазарен дял да се държи от телевизията, трудно може да се твърди, 
че това ще продължи – по данни на TV Week например за периода 2007–2008 г. 
рейтингът на телевизиите във възрастовата група 18–49 години се е сринал с 
цели 17 процента. Намаляването на печалбите от телевизионната реклама оба-
че едва ли заплашва съществуването на телевизията, тъй като там много по-
ефективно могат да бъдат идентифицирани целевите групи. Трайно и дълбоко 
отстъпление на телевизията може да се получи единствено при предислокация 
на потребителите изцяло към компютрите и интернет, но не би могло да се 
смята, че интернет ще замести телевизията. Телевизиите със сигурност ще се 
реформират, за да запазят своята аудитория и за да продължат своето същест-
вуване. Такава реформа е например обстоятелството, че почти всяка телевизи-
онна програма или вестник рекламират интернет сайтовете си, за да привличат 
нова аудитория, за да събират средства за благотворителни кампании, за да по-
лучават сигнали от граждани и пр. От гледна точка на достъпа на гражданите 
тези сигнали са по-достъпни от телевизионния, отколкото от компютърния 
екран. Така например в България достъпни за телевизиите станаха редица ре-
портажи, свързани с насилие над деца в социални домове или в училища, които 
бяха получени от съответните телевизии посредством интернет. Телевизион-
ните медии използват и други подходи: българските bTV и Re:TV например са 
преминали изцяло онлайн и позволяват на потребителите си да гледат всички 
предавания, като единственото условие е предварителната регистрация.

Също както при вестниците, и тук основна роля се пада на скоростта на 
предаване на информацията. Докато при телевизионните приемници за по-
лучаването на информация е необходимо да се чака, в интернет тя се публи-
кува почти мигновено. С появата през 2005–2006 г. на сайтове като YouTube, 
MySpace, Bebo, Facebook и др. този ефект се засили значително. Практически се 
заличава разликата във времето – новината е била публикувана, после комен-
тирана, дебатирана и споделена от милиони жители на планетата почти по едно 
и също време. Подобен цикъл събитие–репортаж–коментар имаше по време на 
американската инвазия в Ирак, по време на случая с отвлечените деца в Беслан 
или по време на терористичните атаки в Момбай в края на 2008 година.

За разлика от предходните стари медии, извършваните днес промени до-
ведоха до трайна промяна и в посредниците, които избират и коментират но-
вините. Като представят различни новини или предлагат различни интерпре-
тации на новините, те упражняват контрол върху политиците. Днес медиите са 
по-евтини, бързи и трудни за контрол и опитите за държавна регулация, за ог-
раничаване на информацията или за убеждаване на публиката стават по-труд-
но осъществими. Това от своя страна позволява на гражданите непрестанно 
да наблюдават и да управляват своите лидери, поради което отговорността на 
политиците се повишава. Новите медии и най-вече интернет с неговите спо-
собности да обединява предимствата на предходните стари медии, прибавяйки 
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към тях и своите собствени възможности, променят и политическото състеза-
ние. Интернет осигурява не само нов канал за състезание на старите политици, 
но и канал за включване в състезанието на нови политици, често радикално 
настроени към установения политически ред или дори политическа система.

Навсякъде по света гражданите разполагат с политически новини пове-
че откогато и да било. Сателитът, интернет и дори мобилните телефони оси-
гуряват достъп до новини, които преди са били пряко или непряко блокирани 
или контролирани от правителствата, от частни или корпоративни интереси. 
„Интернет провайдърите се състезават с притежаваните от държавата медии за 
публика в държави, където някога правителството е монополизирало предава-
нето.“12 Всичко това повдига множество въпроси, които ще трябва да намерят 
своето решение през следващите години: Ще могат ли авторитарните режими 
например в Китай, Близкия изток, Латинска Америка или Африка да прежи-
веят атаките на новата световна и гражданска журналистика? Ще могат ли де-
мократичните правителства да задържат контрола си в процесите на взимане 
на решения в среда, където общественото мнение се формира с безпрецедентна 
скорост? Ще могат ли гражданите в съвременните демокрации да използват но-
вата медийна среда, за да подпомогнат отговорността на политиците и полити-
ческия процес?

Очевидно на тези въпроси не може да бъде даден еднозначен отговор. 
Това, което може да се каже със сигурност, е, че променената информацион-
на среда води и до безпрецедентни промени в начина, по който се провежда 
политиката. Тя изправя политиците в демократичните общества пред нови 
предизвикателства по отношение на информацията и медиите. Тази нова среда 
се определя от скоростта, разширяването, интерактивността и от практичес-
ката невъзможност за налагане на цензура. Типичен пример в това отношение 
е скандалът с Моника Люински, който за малко да коства президентския пост 
на Бил Клинтън – скандалът беше разкрит онлайн, тъй като традиционните 
медии прецениха, че рискът е твърде голям. „В дигитализираната медийна сре-
да нищо не остава скрито задълго и няма такова нещо като „извън протокола“. 
Политическите актьори трябва да се адаптират към тази нова реалност или да 
загинат под натиска на враждебното обществено мнение.“13 Постигането на 
безпрецедентна за човешката история прозрачност на живота на политиците и 
на провежданите от тях политики обаче доведе в демократичните общества до 
честото им опетняване, което трудно може да бъде разглеждано като полезна 
обществена функция. Паралелно с това върви процес на промени в политиката 
и в използването на интернет от политиците за целите на политиката. Предход-
ните представителни демокрации все повече придобиват чертите на преки и 
плебисцитни демокрации поради незабавната реакция на гражданите на всяко 
действие на политиците. От своя страна политиците променят радикално на-
чина си на общуване с аудиторията, дигитализирайки все повече всички еле-
менти на политиката и ориентирайки се от предходната масова пропаганда към 
микромаркетинг, чрез който да стигнат до конкретни социални микрогрупи.

С все по-масовото навлизане на дигиталните технологии броят на опира-
щите се на ограничения на информацията авторитарни режими на планетата 
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постепенно намалява, а там, където все още съществуват такъв тип управле-
ния, те все по-често прибягват до известна демократизация. Това е така, защото 
този тип правителства, макар и да могат да контролират информацията във 
вестниците и телевизията на собствената си територия, изпитват съществени 
трудности при контрола й в интернет. Доколко ще се оправдаят усилията им 
да осъществят контрол върху световната мрежа и доколко гражданите ще се 
превърнат в носители на промени обаче зависи от конкретните културни спе-
цифики, икономически постижения и прочее.
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Ще започна с безспорното твърдение, че Русия и 
България са културно близки, като опорните 

точки на културната близост между двата народа са: 
православието, кирилицата, общите славянски коре-
ни, общата историческа памет и културни нрави.

Основната теза, която ще се опитам да докажа, 
е, че цивилизационната идентичност на България и 
Русия не само не противоречи на членството на Бъл-
гария в ЕС, а напротив, предоставя взаимни шансо-
ве на нашите два народа за ускорена модернизация в 
глобализиращия се свят. Това, че България и Русия 
принадлежат към една цивилизация, не е повод за 
конфликт с другите цивилизации, а възможност за 
обвързване с тях, при което ние можем взаимно да се 
подпомагаме в глобализиращия се свят.

Тезата на Самюел Хънтингтън1 за „сблъсък на 
цивилизациите“ вече не се приема еднозначно, дори 
някои от идеите му не издържаха проверката на вре-
мето. Предвиждането му, че разширяването на Ев-
ропейския съюз ще обхване страните на западното 
християнство, изключвайки православните държави, 
не се реализира. Православна Гърция отдавна е член 
на ЕС и като такъв успешно се модернизира. Още три 
православни държави (България, Румъния и Кипър) 
са приети за пълноправни членове на европейското 
семейство.

Българският проф. Ал. Лилов в книгата си „Диа-
логът на цивилизациите“ издига и аргументира тъкмо 
противоположната на Хънтингтън теза – не сблъсъ-
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кът, а диалогът между цивилизациите е дългосрочната перспектива на света и 
на новия световен ред в информационната епоха. Световният преход през XXI 
век от индустриална към слединдустриална информационна епоха предполага 
и преход от двуполюсен през еднополюсен към многополюсен световен ред2.

България и Русия трябва да се възползват от променените условия в гло-
бализиращия се свят, предполагащи диалог и взаимодействие между различ-
ните световни цивилизации. Днес става повече от ясно, че Западът е уникален 
(както всички други култури), а не универсален, поради което не бива да налага 
със сила своите ценности на останалия свят. Войната в Ирак доказа несъстоя-
телността на намерението да се наложи демокрация от западен образец в една 
специфична незападна културна среда.

В България обаче западнолибералният демократичен преход не е наложен, 
а свободно избран – от партии, лидери, интелектуалци, предприемачи и пр., и 
е смятан за гаранция за успешното ни развитие. Процесът на интеграция на 
страната ни към ЕС и успешният финал – еврочленството от 1 януари 2007 г. 
– поставят пред България и българите дългосрочната цел за догонващо раз-
витие и постепенно доближаване до равнището на живот на европейците. За 
съжаление в момента от 27-те страни – членки на ЕС, ние сме най-бедната!

Специално за България общата ни цивилизационна идентичност с Русия 
може да помогне за ускоряване процеса на европейско догонване. За да докажа, че 
това е възможно, ще поясня най-напред какво съдържание влагам в понятието 
обща цивилизационна идентичност, респ. цивилизация, след което ще разсъж-
давам върху някои аспекти на културната близост между Русия и България. 
Според Имануел Уолърстейн цивилизацията е „специфична концентрация от 
светоглед, обичаи, структури и култура (както материална, така и духовна), 
която формира определено историческо цяло“3. Общата ни цивилизационна 
идентичност с Русия се базира на: споделено историческо минало, общи пра-
вославно-славянски културни традиции, обичаи, езикова близост (на основата 
на кирилицата), сходни културни нрави и манталитет. Имаме сходни култур-
ни нагласи – независимо дали ще ги квалифицираме като „добри“ или „лоши“, 
според критериите на западната културна традиция. При всички случаи ние 
се различаваме от „западняците“ по линия на рационализъм/ирационализъм, 
по отношението към закона, по „обожанието на самодържеца – наместник на 
Бога“, преминало впоследствие в склонност към патернализъм, и пр. Вижте 
само колко си приличат българи и руснаци по правен нихилизъм например. 
За мнозина от нас „законът е врата в полето“, а за руснака – „жить по закону 
– скучно“!...

Нашите културни различия със Запада са факт, но западната цивилиза-
ция е едно, а европейската цивилизация – съвсем друго! Все по-често напосле-
дък в обществените науки се правят разграничения между Запада и Европа, 
между ЕС и САЩ. Самата разширяваща се Европа игнорира твърдението на 
такъв американски авторитет като Хънтингтън, че „Европа свършва там, къде-
то свършва западното християнство и започва ислямът и православието“, обез-
смисля неговата „линия на разлома“ с приемането на православни държави за 
членове на ЕС. Това, което се случва в момента, е, че оформящата се „евро-
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пейска цивилизация“ се основава на обща християнска религия (с нейните три 
версии: католицизъм, протестантство, православие) и обща европейска култу-
ра – в смисъл на обща европейска културна традиция4. Всъщност ЕС обхваща 
страни и народи с една пределно обща цивилизационна база – християнството, 
но тази база е диференцирана на три относително самостоятелни части: гер-
манска, романска и славянска субцивилизация, отражение на трите християнс-
ки конфесии: източноправославие, протестантство и католичество5.

Една бъдеща политически обединена Европа може успешно да се развива 
и конкурира с другите цивилизации в един многополюсен глобализиран свят, 
защото културите на католическите, протестантските и православни народи 
(вкл. руската и българската култура) през вековете са били в непрекъснато 
взаимодей ствие и под взаимно влияние. Специално руската цивилизация има 
амбивалентен характер – тя е част от европейската по своя произход и раз-
витие, но успоредно с това е развила своя специфика, тъй като Русия е най-
голямата държава на православната религия и е създател на една от големите 
световни култури.

Днес Русия повишава своя авторитет на световната политическа сцена 
и разполага с голям потенциал за развитие: суровини и енергийни запаси, ев-
тина и високоинтелигентна работна сила, забележителни научни и културни 
достижения, незаменим опит в съжителството с други култури. А освен това 
притежава и несравнима с никоя друга държава мобилизационна способност. 
Руският човек може да изтърпи всичко в името на голямата цел!6 (Де да имахме 
и ние, българите, подобен мобилизационен потенциал, който да обедини наци-
оналните ни усилия за догонващо Европа развитие!)

В същото време има достатъчно основания за извода, че Русия има по-ско-
ро качествени различия с европейските политико-културни нрави, отколкото 
допирни точки. До голяма степен същото се отнася и за България. Руснаци и 
българи доста си приличат в политико-културно отношение по разпростране-
ните авторитарни нагласи, по разпространения патернализъм, ирационализъм, 
по упованието в „здравата ръка“. Ние, българите, сме убедени в необходимост-
та от целенасочени усилия, най-вече чрез образование, за усвояване на евро-
пейските ценности, норми и добри практики.

Почти двадесет години у нас тече мъчителен процес на усвояване на евро-
пейските стандарти от граждани и политици като онтологични ориентири за 
поведение. Това е така, защото гражданското ни общество е доста крехко, а ос-
вен това в него е вграден опасно висок дял сива икономика. Остър е дефицитът 
от гражданска култура в европейски смисъл на думата, а демократичният про-
цес в България се оказва двойно обременен: с тенденции към авторитаризъм и 
с опасност от олигархия7.

Какво е положението в Русия?
Напоследък тя е обект на пропагандна атака – изваждат я от списъците на 

демократичните държави в света и я обявяват за авторитарна държава. Спо-
делям тезата на Сергей Караганов, че Русия по-скоро е изтласкана в центъра 
на нова конкурентна борба – между либералнодемократичния и авторитарния 
модел на капитализма. (Авторитарният капитализъм е предпочитан също от 
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Китай, Япония, Южна Корея и пр.). Според Караганов8 засега историята не дава 
определен отговор дали авторитарният капитализъм е стадий в развитието по 
пътя към един по-либерален модел. На него самия, както и на нас, предполагам, 
би ни се искало не само по-голямо благосъстояние (гарантирано от капитализ-
ма), но и по-голяма свобода за Русия и за нейните граждани, гарантирана от 
демокрацията.

Някои руснаци наричат своята демокрация със сполучливия евфемизъм 
„направлявана демокрация“. След 2000 г. при управлението на Вл. Путин Русия 
постепенно възвърна своите позиции на международната сцена успоредно със 
стабилизирането на държавната власт вътре в страната. Но това не означава 
ново одържавяване на икономиката. Според много анализатори руската ико-
номика действително е станала капиталистическа, макар големите национални 
концерни, контролирани от държавата, да държат стратегически сектори. Ос-
вен това повечето предприятия и основните услуги са частни и отворени към 
света9.

Съвсем логично е културно близката България преди други желаещи дър-
жави да се възползва от тази „отвореност“ на руската икономика в глобалния 
свят. Руските фирми биха били по-склонни да търгуват с нас, биха ни предпо-
чели пред други заради езиковата близост. При своето посещение в София в на-
чалото на 2008 г. президентът Путин лично засвидетелства доброжелателното 
отношение на руската държава към нашата.

Очевидно е, че Русия и България могат да извлекат взаимни шансове от 
своята обща културна идентичност в глобализиращия се свят, макар и в две-
те страни да има противоположни мнения. У нас например представители на 
опозицията призовават да не подписваме икономически споразумения с Русия, 
защото тя не е демократична държава. Позовават се на самия Путин (септемв-
ри 2007), който заявява, че „демокрацията и многопартийната система остават 
единственият гарант за реална и трайна стабилност на Русия“, но след това до-
бавя, че установяването на многопартийна система „ще отнеме десетилетия“. 
Основателни са съмненията в зрелостта на руския електорат. По този повод 
само ще вметна, че на последните избори за местна власт (2007 г.) в България 
се разви опасна търговия, свързана с покупко-продажба на гласове за различни 
партии.

Каквито и да са нашите демократични дефицити, за мен взаимните шансо-
ве от нашата културна близост са безспорни! Ние дори пропуснахме години за 
осъществяване на контакти, най-вече икономически.

През 90-те г. на ХХ век по различни оценки около един трилион долара 
са изтекли от бившия Съветски съюз, но поради българската „изключително 
лоша политика“ (квалификацията е на проф. В. Проданов10) тези пари отиват 
главно към Европа и САЩ, а не у нас. И оказва се, че те не са довели до подко-
паване на демокрацията в тези страни. Дори малка част от тези пари да бяха 
инвестирани в България (в областта на туризма например), икономическите 
ползи за страната ни биха били осезателни.

Сега отново се очертава шанс България (чрез специална, целенасочена по-
литика) да се превърне в мост между руската икономика и икономиката на 
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ЕС за привличане и движение на капитали и инвестиции от културно и ези-
ково близката за нас Русия. И сякаш сме на път да оползотворим този шанс. 
С подписаните при посещението на президента Вл. Путин стратегически спо-
разумения (за нефтопровода „Бургас–Александруполис“, газопровода „Южен 
поток“ и строителството на АЕЦ – Белене) Русия възнамерява да вложи у нас 
инвестиции в обем над 6 милиарда евро! Това е шанс и за Русия, тя е прецени-
ла нашата „надеждност“ от гледна точка на своите геостратегически интереси. 
Защото България, благодарение на своето атрактивно географско местополо-
жение в Югоизточна Европа, на границата с Азия, привлича Русия в решението 
й да предприеме строителство през българската територия на стратегическия 
газопровод „Южен поток“, който ще достигне до Южна и Централна Европа11.

Ролята на културния фактор е от изключителна важност за един успе-
шен догонващ модел на икономическо развитие. Защото културната и езико-
вата близост повишават равнището на доверие между хора и институции при 
реализация на общи проекти. Поучителен е опитът на Ирландия12, която за три 
десетилетия се превърна от аграрна в просперираща постиндустриална страна 
чрез успешен модел на догонващо развитие, и то в условия на еврочленство. По 
пътя на своето догонващо развитие в близките няколко десетилетия България 
може да приложи фрагменти от ирландския опит. Ирландия стана „келтският 
тигър“, защото успя да се превърне в мост за инвестиции между ЕС и САЩ, бла-
годарение и на факта, че ирландците са англоговорещи. Така и България може 
да възпроизведе част от заразяващия ирландски опит и да се опита да използва 
геоикономическата позиция на „мост“ за движение на капитали от Русия към 
ЕС благодарение на културната си и най-вече езикова близост с Русия.

Самата Европа днес остро се нуждае от природните ресурси на Русия 
– най-вече нефт и газ. Българската икономика също е съдбоносно енергийно 
свързана с Русия. Културният фактор в икономиката на глобалния свят дава 
предимство на България да опосредства взаимодействието между Русия и ЕС в 
ролята си на посредник и инициатор на широкоспектърен диалог между Русия 
и ЕС, като от капацитета ни за балансирано посредничество ще зависи обемът 
на извлечените взаимни ползи.

Културният обмен е всъщност културен диалог между нашите цивили-
зационно близки народи. И не бива да забравяме, че този обмен протича на 
пазарна основа. Ние имаме шанса да се възползваме от възможностите на голе-
мия капиталистически руски пазар – икономически, културен, образователен и 
научен. Предимствата, които можем да извлечем, се изразяват в нашето включ-
ване на пазарен принцип в икономическия и културен обмен (включително 
научен книгообмен, междууниверситетски обмен и пр.). Ще дам само един 
пример за литературен книгообмен – книгата на нашия известен поет Лъчезар 
Еленков „Русото глухарче“ (баладична поема за България, Русия и Възкресе-
нието) е преведена на руски и издадена в тираж 100 000 броя! Всеки български 
учен и творец може да мечтае за такъв огромен пазар, за подобна културно 
близка аудитория...

Ролята на кирилицата в контактите ни с Русия е решаваща! Това, че 
ползването на английски език днес е на мода, не намалява значението на ки-
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рилицата. Впрочем потенциалът на Русия да черпи от чуждоезиковото научно 
богатство е несравнимо по-голям от нашия, българския. Огромен е обемът на 
преводната литература в Русия, а в сферата на обществените науки например от 
преведените на руски език книги от западни автори се възползват мнозина бъл-
гарски учени. В никоя от бившите социалистически страни няма повече руски 
книжарници, отколкото в България. А тези книжарници са открити и действат, 
защото българите купуват и четат книги на руски език. Чрез кирилицата много 
по-широк кръг български граждани могат да се включат в киберпространст-
вото, ако по една или друга причина не знаят западен език. Чрез кирилицата 
те ще бъдат включени, а не изключени от световната мрежа! Неслучайно при 
последното посещение на президента Путин у нас стана дума за утвърждаване 
на кирилицата в интернет.

Българо-руските отношения се базират на богати исторически тради-
ции. Най-важни са традициите, свързани с Руско-турската война, която за Бъл-
гария е националноосвободителна. В националната ни памет Русия е залегнала 
дълбоко като освободител от османските поробители. След Освобождението 
на страната ни от османско иго Русия продължава да играе важна роля в раз-
витието на националната ни държава. По времето на държавния социализъм 
ние имахме „специални“ топли отношения с Русия за разлика от другите бивши 
социалистически страни. Натрупан е богат и разностранен исторически опит, 
от който можем да извлечем взаимни предимства.

Взаимните шансове пред нашите две страни, които ни дава цивилизаци-
онната ни взаимосвързаност в условията на глобализация, трябва да придоби-
ят по-отчетливи, конкретни очертания във вид на съответни действия от дър-
жавни и недържавни институции. Обнадеждаващо е, че този процес стартира 
с обявяването на 2008 г. за Година на Русия в България, а 2009 г. е Година на 
България в Русия.

Мнозина авторитетни анализатори смятат, че политическото бъдеще на 
Европа предполага партньорство с Русия. Погледнати през призмата на тази 
логика, подписаните енергийни договори между българското правителство и 
представители на Руската федерация се намират в съответствие с една дълго-
срочна историческа перспектива на континента. България има шанса да се пре-
върне в трансмисия в развитието на отношенията между Европа и Русия.

Когато говоря за взаимните шансове на двете цивилизационно близки 
страни в глобализиращия се свят, искам да подчертая, че шансовете са, или би 
следвало да са, за народите, а не за елитите на Русия и България. Тази кон-
кретизация е изключително уместна предвид кризата на демокрацията, запла-
шена от олигархия, от своя страна подкрепяна от неолибералната глобализация. 
Затова гражданските общества в двете страни трябва да бдят и да настояват 
за публичност на външноикономическите контакти между Русия и България, 
така че извлечените от тях предимства да са от полза за гражданите – руснаци и 
българи, а не за елитите – икономически или политически, понякога сраснали 
се криминално помежду си.

Ако се позовем на Александър Панарин, в сърцето на нашата обща, пра-
вославна цивилизация е заложена „православная соборность“, а не западният 
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„официален либерализъм“13. На тази цивилизационна основа ние (българи и 
руснаци) заедно ще търсим преосмисляне на понятията за демокрация, свобо-
да, равенство, справедливост, гражданско общество. Защото нашите демокра-
ции се оказаха фасадни, смесени с олигархия и корупция.

Ние имаме общ, изстрадан опит от времето на т.нар. държавен, „развит со-
циализъм“. Сами се убедихме в краха на „чудодейната способност на комунис-
тическата идеология автоматически да разрешава всички обществени пробле-
ми чрез обществената собственост върху средствата за производство“14. След 
изминалите почти двадесет години на „либералнодемократичен преход“ вече 
основателно се съмняваме в аналогичната способност на пазарната система да 
осигури обществен просперитет.

Ние ще развиваме пазарна икономика, но не и „пазарно общество“, защото 
сме убедени, че пазарният принцип не бива да доминира в сферата на образова-
нието, културата, социалните услуги. Споделени са вижданията ни за пораже-
нията, които нанася глобализмът върху съдбите на нашите два народа. Днеш-
ната световна финансова криза доказа, че Вашингтонският консенсус вече е под 
въпрос. Нужен е нов световен консенсус.

Новият консенсус, който вероятно Европа ще предложи на света, се ос-
новава на социалната идея, на идеята за солидарност между хората. Това е 
в хармония с нашите православни нагласи за общност и съпричастие. „Пра-
вославната съборност“ като нагласа е много близка с европейската нагласа и 
воля за социална кохезия. Така по-лесно ще преодолеем бедите, нанесени от 
неолиберализма на голяма част от населението в нашите две страни, тънещо в 
бедност и мизерия.

Ще завърша с мъдрите думи на Александър Панарин: „Социалната идея 
за солидарност и граждански консенсус, която се основава на признаването на 
законните права на социално слабите и на не толкова влиятелните социални 
групи, несъмнено противостои на северноатлантическата (юдейско-протестант-
ска) идея за „избраничеството“. По тази логика България може да е мост между 
православна Русия и Обединена Европа, която се преориентира към социал-
ната идея и идеята за солидарност. „Социалната презумпция за съчувствие и 
солидарност с „нищите духом“ представлява източник за формулиране на ал-
тернативен глобализъм от страна на европейците, които осъзнават необходи-
мостта от намиране на общ език с мнозинството от хората на планетата“15.
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Залмоксис е една от най-интересните фигури в ми-
тологията на траките. Неговият статут е неоп-

ределен – смъртен или бог, роб или цар, герой или 
учител, шаман или жрец. Може би той е въплъща-
вал всички тези роли, многолик и полифункциона-
лен като целия тракийски пантеон.

В мита за гетския цар-бог Залмоксис, разказан от 
Херодот, се съдържат няколко любопитни момента. 
За да докаже на „глупавичките“ траки правотата на 
своето учение за безсмъртието, Залмоксис „накарал 
да му направят подземно жилище и, когато било го-
тово, изчезнал за траките, слязъл долу в подземното 
си жилище, гдето прекарал три години. А те тъгували 
за него и го оплаквали като умрял. Но на четвъртата 
година той отново се явил между тях и така те повяр-
вали в това, което им говорил“ (Herodot 4.95).

От тези думи на бащата на историята научаваме, 
че в представите на траките отвъдният свят е разпо-
ложен „долу“ във вертикалния модел на космоса. Той 
е бил разглеждан като „подземно жилище“, чийто об-
раз може би намира отражение в архитектурата на 
гробниците.

Подмогилното съоръжение се строи както с кон-
секрационни, така и с погребални цели. То отговаря 
като функция на онази „ограда“ (vara), която индои-
ранският Йима (първи човек и първи цар) издига, за 
да събере достойните и да ги защити от зимния студ, 
т.е. от всяка промяна, кодирана тук климатично (за 
Йима вж. Widengren 1968; Kellens 1984). Паралелите 
между функциите на Йима и Залмоксис бяха вече из-
тъкнати (Маразов 1992). Във варата на Йима слънце-
то, луната и звездите са виждани само веднъж годиш-
но, през останалото време се използват изкуствени 
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източници на светлина (Vd 2.40ff): и иранският герой Афрасиаб търси убежище 
в подземна крепост, осветявана от изкуствени астрални тела (Gershevitch 1975: 
87–89 смята тази идея за паниранска; ср. ролята на светилника в тракийски-
те гробници – Китов 2004; Маразов 2005а). Тук трябва само да напомня, че и 
гетският бог строи подземен andreōn, в който събира само „достойните мъже“. 
Вероятно и раят, който Залмоксис обещавал на своите съплеменници, е от съ-
щия тип, както и общата индоевропейска представа за жилището на избраните: 
там ги очаквали всички блага и нито те, нито техните потомци някога щели да 
умрат (Herodot 4.95; за митологичната функция на Йима вж. Lincoln 1991: 24, 32, 
37–38). Показателно е, че и у траките „Островът на блажените“ е описан с не-
гативни термини, т.е. като противоположна на нашия свят „другост“: „никога“ 
няма да умрат. В тази светлина трябва да изтъкнем и ролята на мотива „розета, 
редуваща се с букрания“ в семантичната програма на тракийските гробни съ-
оръжения (над входа в Свещари и под големия фриз в куполното помещение 
на Казанлък). В него вероятно е заложена идеята за редуването, за кръговрата 
на живота и смъртта. Това не е само орфическа представа (за опозицията и 
алтернативността polemos–eirene в таблички от Олбия вж. Vinogradov 1991). В 
Александровската гробница каменният купол, символизиращ в индоевропейс-
ките космологични представи небето (Maher 1973), е оцветен в жълто, т.е. той е 
мислен като златен (Маразов 2005с). Златото, като цвят на отвъдното, и в други 
индоевропейски традиции е траен белег на „материала“, от който е изграден 
раят. Нещо повече, възможно е този метал да се символизира и с отиването на 
мъртвия в „Златния век“, където ще живее, без да полага какъвто и да е труд 
(всяка дейност освен война и лов била схващана от тракийските аристократи 
като унизителна – Herodot 5.6; дори у гърците наказанието за грешниците в ада 
е да извършват някакъв, най-често безсмислен труд – напр. Сизиф или Данаи-
дите). Златото е признак и на обилната „слънчева“ светлина, която залива рая и 
не угасва дори нощем (Lincoln 1991: 23–31). „Златният“ купол-небе в гробницата 
от Александрово е знак на отвъдното не само като „материал“, а и като цветови 
символ на денонощно залетите със слънчеви лъчи небеса в индоевропейския 
рай. В този смисъл не бива да ни учудва и рядкото за Тракия използване на зла-
то в украсата на плафона на гробницата – примерът от Оструша (Китов 2005: 
20). И той е символизирал „златното небе“, а кръглият кесон в центъра му може 
би е съдържал живописно изображение на Хелиос, сходно с това, което се отк-
ри върху дясното крило на вратата от Голяма Косматка (Маразов 2005d).

Златото е неотменен знак на епоса, с него се обозначава и митичният етап 
от еволюцията на човечеството – „златната раса“ (Hesiod Theog.; вж. анализ у 
Vernant 1966: 19–48). Обещаваното от Залмоксис безсмъртие фактически пред-
ставлява връщане в митичното време на „златната раса“: избраните ще бъдат 
щастливи, ще имат всички блага и няма да изкарват прехраната си с труд. „Злат-
ният конник“, „златното небе“ и златните съдове в стенописите от гробницата 
от Александрово могат да се разглеждат като знаци на връщането във времето 
на „златната раса“. Впрочем тя е живяла (и продължава да живее в паралелния 
свят на рая) през царуването на Кронос и поради това този бог е цар на „Остро-
ва на блажените“, на „Елисейските поля“. Гетският Залмоксис е отъждествяван 
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именно с гръцкия Кронос (Hesych. s.v.). Това би могло да се дължи на общата за 
двамата представа като „царе в рая“, като извадени от пантеона божества, които 
могат да заведат посветения в щастливата епоха на „златната раса“, когато са-
мите те са оглавявали царството на боговете. Но и царете на индоевропейския 
свят на блажените са отбелязани като „светли“ и със златни атрибути (златни-
те око и ръка на инд. Савитар, лъчите на Хелиос, златното бедро или рамо на 
Питагор, което е сигурен знак, че той е прероден Аполон – Хелиос, златната 
стрела на Абарис и т.н.). От друга страна, Кронос е въплъщение на небето през 
междинните преходи между деня и нощта, т.е. между Уран (нощното звездно 
небе) и Зевс (дневното светло небе). Може би оттук идва ролята на червения 
цвят в неговия култ (Haudry 1987: 54). В архаичните представи червеното е 
цвят и на огъня и златото (Маразов 1994). Следователно може да се направи 
изводът, че тракийската представа за „рай“, отразена в златното небе от Алек-
сандровската гробница, в съответствие с индоевропейската есхатологична тра-
диция е свързана с образа на „светло“ място. Хипотезата намира потвърждение 
в етимологията на гетския ороним/хидроним Kogaion – „Свещената планина“ и 
„Златната река“ на Залмоксис, която И. Венедиков изведе със значение „светъл“, 
„рай“ (Венедиков 1983: 36). И едно от значенията на названието на тракийските 
аристократи Ziby thi des, „блестящи“, „сияйни“ (вж. последно Witczak 1999), би 
могло да се изтълкува като синоним на „безсмъртни“. Според М. Елиаде у ге-
тите богът Гебелеизис бил покровител на аристократическата и военната класа 
tarabostes (Eliade 1972: 55). В названието се съдържа елементът – bostes, „сияен, 
светъл“, от и.-е. корен *bhô-s (Walde-Pokorny 1927–1932.2: 122). В „златния“ рай 
„сияйните“ мъртви водят блажено съществуване, моделирано според закони-
те за героическата доблест: воюват, ловуват и пируват, както го демонстрират 
стенописите на гробницата от Александрово. И затова не друг, а златоликият 
Хелиос от вратата на гробницата в Голяма Косматка въвежда, но и извежда, от 
този рай. Вероятно ликът на бога-слънце е бил оцветен в червено, както спи-
ралните розети от вратите на гробницата Шушманец. В тази светлина откри-
тата в могилата „Светицата“ край Казанлък златна маска също би могла да се 
свърже с представата за „златния рай“, обитаван от „златната раса“.

След като завършил земния цикъл на своето съществуване, Залмоксис не 
се „спуснал“ пак в подземното си жилище, а се „изкачил“ в планината Коге-
йон, през която протичала река със същото име. Тук той заживял изолирано, 
като общувал единствено с царя. Като всеки отшелник, той е извън социума, 
отдръпнал се е от света в „дивото“ (le Goff 1980: 33). В поведението на бога се 
набелязва промяна по оста на опозицията „диво–културно“: докато е „ученик“ 
на Питагор, той живее в най-издигнатата интелектуално среда в древния свят, 
сред гетите той общува само с най-видните граждани по приетия начин – на 
пир; когато отива в планината обаче, той изключва от кръга на комуникацията 
почти всички; в „земния си живот“ той „строи“ andreōn – зала за пиршества, и 
подземно жилище, но като напуска този свят, заживява в пещера; във вектора 
на динамиката от крайна подвижност (Залмоксис много пътешествал, обико-
лил ойкумената, познатия свят) той стига до пълна неподвижност, затворен 
в планинска пещера – емблема за най-стабилното място (Manolescu 1996: 97). 
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Парадоксалната ситуация с гетския бог напомня средновековната идея отшел-
ничеството да се схваща като „стабилно движение“ (Manolescu 1996: 97). Като 
монасите, които осъществяват движения в собствената си душа, съзерцавайки 
бога, Залмоксис остава винаги „тук“, но душата му волно се придвижва между 
световете. Вертикалната ос на движение доминира над хоризонталната, реал-
ното пространство не е от значение, тъй като богът-шаман с лекота преодолява 
свръхпространствени, символични граници.

Всъщност именно идеята за свободно, безпрепятствено придвижване на 
душата между световете, разположени един над друг във вертикалния модел на 
космоса, докато тялото остава неподвижно „тук“, е основната характеристика 
на шаманизма (Dodds 1973; Eliade 1972;1974; Богданов 1991; Фол 1986; Маразов 
1992, 335–346). А в митологичното поведение на Залмоксис несъмнено се про-
явяват чертите на този тип религиозно съзнание (Маразов 1994а: 174–180). Той 
бил не само цар-наставник и законодател на гетите, а и целител, известен с това, 
че лекувал не отделния болен орган, а „целостта“, т.е. душата и тялото заедно 
(Plato Charm.155–157). Както с добрите си съвети към царското управление той 
се грижел за сплотеността на социалния организъм, така и с лечебната си док-
трина той „изцелявал“, т.е. възстановявал целостта на физическия организъм. 
Само човек или герой, преминал през трите фази на земния си цикъл, само 
завършеният, посветеният е в състояние да постигне целостта. А Залмоксис е 
посветен още при раждането си. Порфирий твърди, че самото му име произли-
за от тракийското название на мечата кожа – zalmos, тъй като при раждането 
му го покрили с нея (Vita Pyth.16). Това е акт, който откриваме при посвещени-
ето на първофункционални фигури в индоевропейската митология (за гръцки 
герои вж. Apollod. Bibl.2.1.2; Ap. Rhod. Arg.1.324; за келтски поети вж. O�Rahilly 
1976: 324–325; Nagy 1982: 137–138). Метаморфозата в животно е знак за смърт 
на инициирания в стария статус и за преход в новия. Затова двамата скити в 
центъра на „средния свят“ от структурата на златния пекторал от Товста моги-
ла шият риза от руното на две агнета – като преминат ритуално през нея, те ще 
променят мястото си в обществената йерархия, но и чрез жертвата ще възста-
новят равновесието в природния и социалния космос (Marazov 1981; Раевский 
1985; Петрухин 2001).

Актът на покриване с кожа е идентичен на скриване от света. Новоро-
деният Зевс, както знаем, също е бил скрит от баща си Кронос, за да не бъде 
погълнат от него. Индоевропейските божества от типа на Кронос, Сатурн, Са-
витар и т.н. винаги се представят с покрити глави, за да се демонстрира тяхното 
отсъствие от света – те не може да бъдат видени, но и не виждат, т.е. те не жи-
веят в този свят. Мъртвите, „отишлите си“ от „белия свят“ са без лица (Vernant 
1985;1989;1990). Затова тези богове са царе на отвъдния, миналия свят. Всъщ-
ност, като се оттеглил в „светлата“ планина, Залмоксис пак станал невидим за 
хората. Неговото име, т.е. паметта за него, обаче продължавало да живее чрез 
законите, които оставил на гетите.

Може би посещението на пещерата на Залмоксис от царя на ритуално 
равнище е било извършвано периодично, по време на определени календарни, 
„царски“ празници. Тогава царят извървявал пътя на божеството – като се „из-
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качвал“ в планината и като се „скривал“ в пещерата, той „изчезвал“ за своите 
поданици. Сановниците на царя се „изкачват“ в Когейон при бога, както Ор-
фей всяка сутрин изкачвал Пангей, за да посрещне своя бог слънцето / Аполон. 
Нещо повече, вероятно със самото си посещение „горе“ при отшелника царят 
се „обявява на върха“, добива легитимност, идентифицира се със своята „ви-
сока“ функция и по този начин осъществява истински скок във вертикалата 
на социалната йерархия, като заема най-висшата й точка. Одриското название 
на Свещената планина Ganos има същата етимология като името на планината 
на Залмоксис (Венедиков 1983: 36). А това вече показва, че в царската идео-
логия на древна Тракия съществували общи доктрини, свързани с идеята за 
вертикална топология на сакралното. Дори и в описания от Херодот обред по 
изпращане на пратеник до Залмоксис отново се съдържа представата за вер-
тикализъм – избраникът е хвърлян върху копията, т.е. изминава вертикалния 
път отгоре надолу. Както в този случай посоката отбелязва смъртта на посла-
ника, така лумването на висок пламък над покрива на кръглото светилище на 
Дионис отбелязва „раждането“ на нов владетел и по този начин утвърждава 
значението на вертикализма в йерархичните ритуали (Маразов 1994: 89–114). 
Пак по вертикалната ос се движат „падащите сред пламък от небето предмети“ 
в скитския регионичен мит, а при кончината на персийския владетел се загася 
огънят върху неговия олтар.

Въпросът защо Залмоксис изоставя царската власт и се уединява 
в планините все още не е поставян в траколожката литература (вж. Попов 
1989;1995). Гетският бог е смятан за един от първите царе на племето, който 
напълно променил неговия начин на живот, като му дал закони. Всички древ-
ни законодатели имат подобна съдба – в един момент те оставят законите 
извън своето присъствие да действат сами, за да докажат тяхната валидност 
(Szegedy-Marszak 1978; Svenbro 1993: 109–144). Така че митологичната роля на 
Залмоксис изисква оттеглянето му от света. Той може да „съветва“ царя (как-
то го правел и в битността си на негов „другар“ в управлението), но не се 
намесва пряко в житейските дела, защото силата на законите е вече автома-
тизирана. Залмоксис е типично първофункционална фигура, той е интелек-
туалният мотор на обществото, той е по-скоро пасивен, поради което него-
вото лично присъствие в социума не е необходимо, щом като законът вече 
работи (Dumézil 1977; Puhvel 1987). От друга страна, „старите богове“ винаги 
се отделят от пространствената и времевата сфера на „младото поколение“ 
– Кронос е или хвърлян в Тартар, или е изолиран върху остров. По логиката 
на мита това е необходимо, за да се осигури стабилност на новия ред в света 
без намеса на вече напусналите го божества. Затова местата, където завинаги 
отиват старите богове и мъртвите, са изолирани в пространствените термини 
на космоса: под земята, на остров, в скалите.

Дали обаче умрелият ще „слезе“ под земята, или ще „влезе“ в скалите – 
изглежда нямало голямо значение: Залмоксис изчезнал в планината Когейон, 
легендарният едонски герой Резос, „братовчед на Орфей“, заживял „скрит в 
богатата със сребро планина“, а самият Орфей всяка сутрин изкачвал плани-
ната, за да посрещне пръв слънцето. С гръцкия религиозен термин katabasis 
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се обозначава не само актът на „слизане“, а и „влизането“ в мегарон, т.е. в 
скално светилище (вж. Котова 1995). Тези вертикални маршрути отговарят 
на практиката, датираща още от края на бронзовата епоха, да се погребват 
мъртвите в скални гробници или около скали да се насипват каменни могили. 
Впрочем българските фолклорни вярвания и досега пазят представата за ска-
лата като вечно жилище на юнака – често големи камъни се наричат „Мар-
кови“ (вж. Демирев 1983). В една арменска легенда се говори за гиганта Мехер 
(=Митра), който заедно с коня си проникнал в „Скулптираната скала“, която 
се затворила след него. Само веднъж годишно, на празника „Възнесение“, той 
излизал, за да събере от небесната мана, с която се хранел през годината. Ге-
роят е вътре в скалата, от двете му страни постоянно горят две свещи, а пред 
него е Колелото на света. Когато то престане да се върти, героят ще яхне жре-
беца си, ще излезе от гранитната си гробница и тогава ще настъпи краят на 
стария свят и началото на царството на Мехер, царството на справедливостта 
за всички (цит. по Gershevitch 1975: 85). В този разказ скалата е както гробни-
ца, така и раждащо лоно. Дали в това късно записано, но архаично по смисъла 
си предание не можем да видим следи от царски обред на периодично обновя-
ване на властта, включващ ритуална смърт и ритуално раждане на владетеля 
от скалата? Нали и в тракийските погребения царят „влиза“ в каменната гроб-
ница, придружен от коня си (принесен в жертва в преддверието), нали в гроб-
ницата има железни куки и дори бронзови канделабри, на които гори огън, 
нали погребаният пирува в отвъдното и, най-после, нали монолитната камера 
символизира именно скалата? Периодичната поява на героя на белия свят се 
съотнася с цикличния характер на култа към него, свързан с календарните 
празници (напр. атиняните почитали родоначалника си Ерехтей с жертви при 
смяната на годината – Il.7.550ff). Според А. Одри тази асоциация се прави, за-
щото подвизите на героя имат задачата „да завоюват годината“, което отразя-
ва хомологичността между „човешкия цикъл“ и „годината“. Изпълнението на 
тази цел, т.е. извървяването на хронотопа, означава достигане на безсмъртие 
(Haudry 1987: passim). Затова и „колелото на света“, което се върти пред скала-
та на Мехер, със сигурност е семантично тъждествено на годината, наречена 
в „Ригведа“ „колело на истината“ (RgV 1.164.11). В светилището „Бешик таш“ 
(от турски – „Огромният камък“) в резервата „Ропотамо“ естествената скала, 
напомняща долмен, е била вероятно митологично осмисляна от траките като 
гробница на някакъв древен митичен герой. Върху един плосък камък от съ-
щото сакрално място личи огромната „стъпка“ на епичния герой, следа, която 
според мита и фолклора той (или конят му) оставя по пътя си (Маразов, Шал-
ганова 2005). Затворени в планинските скали, тези герои, емблемни фигури 
на етническа идентификация, ще се появят пак в нашия свят в критичния мо-
мент – когато отново възникне остра нужда от редефиниране на собствената 
територия, от решително доказателство за автохтонност.

Повечето от тракийските подмогилни съоръжения се характеризират с 
тройствена структура: дромос, преддверие и централна камера (вж. Русева, 
2002; Китов, 2005а). Досега не е обръщано внимание на тази особеност. Въз-
можно е да потърсим нейните корени в индоевропейската представа за тро-
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ичност, въплътена в „тройния герой“ (Dumézil 1985), „третия герой“ (Топоров, 
1977а), „тройната смърт“ (Ward 1970), трите годишни времена (Тройна Хера, 
три Хори – Haudry 1987: 160sq), сфинксът е „trita“ и гатанката му е тройна (вж. 
Hoffmann 1994). В микенските текстове на два пъти се среща понятието tiriseroe, 
„трижди герой“ (Faure 1981). Както посочва Хезиод, за блажените герои в Ели-
зиум земята ражда три пъти годишно (Erga.172ff). В тази светлина нов прочит 
може да придобие сведението на Пиндар, че до палата на Кронос може да се 
стигне само след като си прекосил три пъти смъртта, след като душите „три 
пъти са пребивавали на земята и под земята“ (Pindar Ol.2.65–66).

Естествено за този мотив неведнъж са предлагани орфически реминис-
ценции, но не по-малко показателна е неговата семантика и в контекста на ин-
доевропейската есхатология. Гърците погребват покойника на третия ден 
(ta trita – Kurtz, Boardman 1971: 144–146). Да си спомним обреда на Залмоксис 
по обезсмъртяване: пратеникът е хвърлян върху три копия, самият гетски ге-
рой прекарал три години в подземното жилище, известен е погребалният об-
ред „тризна“, свързан с тройно състезание, с тригодишна или тройна жертва, с 
тридневен пир, с тридневно оплакване на мъртвия, с обозначение на долното 
царство като „трето“, с посещение на „третия“ син в „третото“ царство, с раз-
деляне имуществото на починалия на три части (вж. Топоров, 1979а; Раевский, 
1985: 191). В могилата на легендарния крал на Швеция Фрейр били направени 
три отвора, през които били насипвани три метала (злато, сребро и желязо) в 
продължение на цели три години (Yngl. Saga; вж. анализ у De Vries 1950:182ff). 
В тракийските скъпоценни наколенници „змиеногата богиня“ има три двойки 
крака, а в сребърния съд от Мастюгино са представени три женски лица (Мара-
зов, 1975). Обикновено в групи по три са персонажите, свързани с отвъдното: 
Горгони, Хори, Парки, нимфи и т.н. Три е числото на смъртта, може би поради 
това, че тя е край, завършек на цикъла „живот–смърт–живот“, идея, свързана и 
с представата за безсмъртието. А самото безсмъртие се разбира, от една страна, 
като заселване на покойника в „третия свят“ и, от друга, като възстановяване 
на тричастната структура на космоса чрез тройствената жертва.

И в Тракия изглежда жертвата е имала отношение към идеята за тройс-
твеност – в три апликации от Летница е представена една и съща сцена на 
жертвоприношение на кон, обозначено чрез отрязаната глава на животното, а 
в други три главата е човешка (Маразов, 1980). Трите вази, съставящи съкро-
вището от Казичене, вероятно реализират в предметен код същата представа 
за тройствена същност: тройно разчленяване (при смъртта) и реструктури-
ране (след жертвоприношението) на социума на равнището на трите „класи“, 
оформящи обществото, символизирани съответно от златния, бронзовия и 
глинения съд (Маразов, 1992). В тази светлина се изяснява и фактът, че всички 
чудовища от индоевропейския митологичен кръг, които са рожба именно на 
„третото царство“, имат тройствена структура. А и след победата си над тях ге-
роят ги разчленява на три части, като от техния смесен характер, от хаоса, кой-
то те въплъщават, изгражда новия подреден в три вертикални нива или в три 
елемента свят (Маразов, 1992: 27–34). Владетелят преминава през праговете на 
първите две помещения на гробницата, за да се затвори ритуално в „третия 
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свят“. Той е извървявал този път многократно (за което свидетелства и изборът 
на числото „три“ като класификатор на множество). Тройствеността е харак-
терна и за иранската есхатология: парсите бележат граници чрез три набора от 
камъни, гробницата на Дарий І в скалата Накш-и-Рустам има три комплекса 
помещения, във всяко от които са разположени три цисти. Възможно е всички 
тези камери и цисти да са служили за пречистване тялото на владетеля (Imoto 
1984: 300). В тази светлина става ясно защо Залмоксис прекарал именно „три 
години“ в своето подземно жилище, както и защо неговият пратеник бил хвър-
лян върху „три копия“.

Пратеникът, хвърлен върху трите копия, трябвало да умре – само в този 
случай гетите можели да повярват, че божеството е приело молбите им. Смърт-
та бележи преход в отвъдното, където е разположено царството на Залмоксис. 
Пратеникът (или поне неговата душа) „пътува“ до другия свят върху копията, 
както скитският шаман Абарис обикаля света върху златната стрела на Аполон. 
По същия начин е изпращан в отвъдното и шаманът в иранската традиция: 
към него хвърляли три копия, символизиращи „добрата мисъл, добрата дума, 
доброто действие“ (Gignoux 1981;1983). Явно е, че идеята за полет, свойствена 
за шаманизма, намира предметна символизация в метателните оръжия: стре-
ла, копие. Вероятно поради това гетите по време на буря хвърляли стрели към 
дъждовното небе (вж. Herodot 4.94) може би не толкова да заплашат божество-
то, колкото да му помогнат в неговата битка с дракона, опредметен в облаците 
(подобна представа, отъждествяваща буреносните облаци с дракони, имали 
иранците – Widengren 1968). В космологичен план обредът на гетите отговаря 
на увереността, че вертикалният модел на света е проницаем за човека. Ако 
пратеникът до Залмоксис не умирал, той бил обявяван за „лош“, т.е. за социал-
но или мистериално недостоен за контакт с бога. Така вертикализмът отново 
става мярка за място в йерархията. Смъртният може да достигне царството на 
блажените единствено при положение, че е „добър“, т.е. иницииран в доктрина-
та на безсмъртието, завещана от самия Залмоксис.
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Добри думи след моята публикация „Овньо льо 
вакал, каматан…“ в Rhodo pi ca (списание, изли-

защо в Смолян) ме поощриха да продължа да се ровя 
в стари книги, вестници и списания, разказващи за 
овцевъдството в Средните Родопи, да надничам в ар-
хивите с документи и спомени от славното време на 
огромните билюци с овце, пасли зиме в Беломорие-
то, лете в планината, да се вглеждам в родовата исто-
рия, тъй като прадядо ми Ташо Герджик кехая и дядо 
ми Тодор Коруев (Бен Коруолу) са едни от родопски-
те хас „тьожки кехаи“.

Отварям Български етимологичен речник, том 
ІІ (1979). Ето какво намирам в академичното издание 
за думата „кехая“:

Тодор Коруев

Тодор Коруев – публицист. Член 
на Съюза на българските писате-
ли. Носител на годишната награ-
да на Съюза на българските жур-
налисти за цялостен принос за 
2005 г. Автор е на сборника с ин-
тервюта на изтъкнати българ-
ски писатели „Горещи думи“, на 
книгата „Тодор Генов. Литера-
турна анкета“, на краевед ското 
изследване „Момчилград – лето-
писи“, на стотици публицистич-
ни статии.

ОВНЬО ЛЬО ВАКАЛ, КАМАТАН…

кехая̀ остар. нар. ’главен овчар; овчар; селски глашатай; над-
зирател; стопанин на голямо стадо овце’, кехè (Чепино), кяя, кея 
(Долновардарско), — Произв. : енкехая диал. остар. ’опитен и бо-
гат с овце овчар, избран за помощник на кехаята’ (тур. en (вж. 
ен2) и kâhya) ; капỳ-кехая̀ книж. остар. ’представител на високо-
поставено лице’ (тур. kapi kâhyasi ’служител, чиновник комуто е 
поверена служба в представително учреждение’) ; ян кехая̀ (пре-
осмислено на бълг. почва, вж. ен-кехая) ; кехайòв, кехайòвица, ке-
хаѝца ’богата жена на голям овчар’ (Странджа), киенѝца ’жена на 
кехая’ (Желязна, Троянско), кехаѝцки (Странджа) (със ск > цк в 
говора), кехайскѝ диал., кехайлồк ’стадо овце, за което в миналото 
е отговарял един кехая’ (Средни Родопи), кехайлъ̀к (Ксантийско) 
(тур. kâhyalik ’длъжност на главата на еснаф; заплата на кехая’), 
кехаю̀вам ; накехаю̀вам се диал. ; подкехая̀ ’втори овчар след кеха-
ята’, покехаю̀вам ; ЛИ: Кехайòв (Изт) ; Кехая, с. в Сярско. — Чрез 
тур. диал. kehaya, книж. kâhya ’домакин в богатска къща; главен 
на даден еснаф; кехая’, книж. остар. kedhuda от перс. kethudā < 
kedhudā (от ked ’къща’ и huda ’господар’), вж. Ст. Мла денов 
ГСУ–ИФФ, 22, 1927, 26 ; Š ca lj ić  186. Обликът кяя е от тур. книж. 
kâhya с изпадане на x и контракция, а kexè от тур. kâhyè ; заето и 
в срхр. ħexája, нгр. ϰεχαγιάϚ , арум. kihaĭé, рум. chehaiá ’митничар; 
пощенски началник; интендант на паша или на везир’.
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Семантичният кръг на думите не е малък: отговорник на стадо, стопанин 
на къща, глава на даден еснаф, представителен чиновник, селски глашатай, 
надзи рател и т.н. Обединяващото за всички тези значения по някакъв начин 
е свързано с отговорност и представителност, неща от важност за родопските 
кехаи. Както и да се е пренасяло това слово от персийски през турски, както и 
да се е употре бявало в гръцки, румънски, сръбски и хърватски, намерило си 
е похлупака в българския език. Етимологията се разхожда от език в език със 
самочувствие, защото само тя владее правилата, по които думите преминават 
граници без паспорти, мита и акцизи и се наместват в чужда реч като кукувица 
в нечие гнездо. Етимологията обаче не познава страстите. Не е по силите й да 
възкреси славата на една или друга дума, да спре играта на времето с думите. 
Думите простичко си отиват, минават в запаса. Кому е потребно да ги пъди, 
да ги уволнява, да ги забранява. Те сами се оттеглят, защото са останали без 
съдържание. Изпразнили са се. Кехаите в Родопите сe накехаюваха. Няма го 
кехаята, няма я думата. Остава само сянка от нея.

Ще ми се да възкреся сянката, поне дотолкова, та младите да научат, че с тази 
дума са се наричали опитни и състоятелни овчари, които са отглеждали огромни 
стада и са част от тия, които са градили великолепието на родния ни край. И в това 
четиво се опитвам да очертая каква-годе роля са играли те в някогашна Родопа.

От сянката е останала следа – фамилията Кехайови, която мнозина носят. 
Знам поне двама, които я притежават. Единият беше Георги – легендата на бъл-
гарското цирково изкуство, чийто живот премина в 35 страни на пет континента, 
основател на славната трупа акробати 
„Кехайови“ със световно постижение: 
салтомортална колона на 7 човешки 
ръста. Родом е от Асеновград. Другият 
е док тор медик, нашият земляк Анд-
рей – нещо като кехая на лекарите у нас 
(шеф на Българския лекарски съюз). 
Виж по-горе: „главен на даден еснаф“. 
Познавах и един Каракехайов (кехая, но 
по-тъмничък), партизанин, полковник, 
подковаваше офицерите в политиката, 
написа мемоари. Родом от Чокманово. 
И в моя роден Мом чилград имаше Ка-
ракехайовци, пак чокманци.

Ровя се в суховата етимологичес-
ка справка, а в главата ми се набива 
песен:

 Кехайо, наша доржево,
 врит сюриине торнаха
 нах високата планина,
 наша сюрийка остана
 в равното поле широко…

Среднородопски овчар
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Забележете, кехаята е „доржава“, т.е. държава, и още господар, издръжник, си-
реч той е всичко – алфата и омегата – за тия, които работят за него и които изхран-
ва. Защо ли не го сравняват с цар, а с държава? Държавата все си е нещо дручко…

|
Ако някъде у нас все още отглеждат овце и се чуват звънците им – това са 

татралки и чанчета, те жалко имитират някогашната звучност на планината, 
доволно населена от стада. Иначе татралки и чанове днес могат да се видят (и 
да се чуят) в експозициите на етнографските музеи, в т.нар. битови стаи и къ-
тове в някои къщи и най-често те са добавка за разкош в интериора на хладни 
механи и крайпътни ханове, подходящи за мухабети и чевермеджийство, пък и 
за засни мане на клипове с родопски народни песни.

Някога чановете и тюмбелеците са били необходимост – връзвали се, за да 
очертават със звука си къде се намира стадото. Сиреч те дават важна информа-
ция на околните – дали е стадото наедно, или е пръснато, има ли изо ста ващи 
овце. В овчарските нощи звънците издават опасността от хищници, били те че-
тириноги или двукраки. Но работата не е само до обозначаване на стадото, не е 
само до озвучаване на пасането. Общуването на овчаря със стадото не е обик-
новен контакт, овчаря не го удря чекмедже в корема, както е с някои други за-
наятчии под покрив и с бездушните службаши. „Той давал душата си за него, то 
му било и хлябът, и славата, и гордостта. Той искал стадото му да говори, да му 
пее, да му свири. Този му стремеж и обич родили прочутите родопски чанове.“ 
Тези думи на отец Константин Канев от знаменитата му книга „Миналото на 
село Момчиловци, Смолянско“ ни повеждат към другото лице на озвучаването 
на ста дата – естетическото. Позамогналите се кехаи можели да си позволят и 
малко салтанатлък. Работата не е само до парàта за чановете, но трябвало доста 
да се наброи за овните и еркичите. Само те могли да носят тежките девьота. 
Всеки кехая се стремял да има „от хубави по-хубави“ чанове, селото да познава 
звуче нията им, така че хората да си казват: тая дизия е на тоя, тая е на оня и т.н. 
Тия салтанати нямат нищо общо нито със снобизма, нито с изцепките на днеш-
ните мутри и нови олигарси.

Дизия чанове
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|
Дизия означава подредбата на чановете от най-малкия до най-големия. 

Та зи подредба е подчинена на хармонията и общата звучност на звънарския 
орке с тър, разпределен по вратовете на ячки овце, овни и еркичи като магарета. 
Чано вете в дизията се подреждали по следния начин:

1. Три жирици (тънкогласи чанове, тур. жирак – остър, звънлив звук), още 
се нарича жирьо или джиро чан.

2. Индже стамбол чан (от тур. индже – нежен, деликатен, изящен, в прено-
сен смисъл), или само стамбол чан.

3. Каба стамбол чан (от тур. каба – нисък, плътен тон), или само стамбол чан.
4. Индже чан (отново нежен, изящен).
5. Каба чан (отново плътен, нисък).
6. Индже девьо (изящен голям чан). Георги Петканов в „Поглед в мина-

лото на село Соколовци“ търси връзката на девьо с персийското дев – го лям, 
великан, но се вслушва и в обясненията на старите овчари, които смятали, че 
названието девьо идва от „деве“ – камила, тъй като на пър вата камила от кер-
вана слагали първата девьо – „индже девьо“, или както се е наричал „бирин-
джи девьо“, на втората камила „орта девьо“ или „икинджи девьо“, на третата 
– „ючунджи девьо“, на четвъртата – „дьортюнджи девьо“, и т.н., та ако някой от 
чановете замлъкне, да знаят керванджиите, че с тази камила става нещо и най-
често е нападната от разбойници.

7. Орта девьо (среден, междинен голям чан).
8. Ючунджи девьо (трети голям).
9. Дьортюнджи девьо (четвърти голям).
10. Бешинджи девьо (пети голям).
11. Алтънджи (шести голям).
12. Единджи девьо (седми голям).
13. Секизинджи девьо (осми голям).
И още подробности: до номер 7 чановете били носени от здрави овце и 

овни, а оттам нагоре до 13 – от яки еркичи, тях все сравняват с магарета. Конс-
тантин Канев и Георги Петканов описват подредбата на чановете до 13, а в моно-
гра фията на Анастас Примовски „Бит и култура на родопските българи“ и в 
чокман ската история липсва осмото девьо – секизинджи девьо, та наброяват до 
12. Че осмото е съществувало, има много свидетелства – дали като додатък към 
дузината, или вместо някоя от другите. Имало е не само осмо, но и девето девьо 
– дукузунджи девьо. Стою Гуглев от Момчиловци, който бил нещо като акор-
дьор на дизиите, дюздисвал (изглаждал) чановете с пилене отвътре и отвън, 
за да имат чист звук в стройната гама, да не се давят един други. Същият тоя 
Гугльо след бая кандърми убедил майстор чанджия в Гюмюрджина да му излее 
дуку зунджи девьо, за което трябвало да направи и специален калъп. „Деветка-
та“ тежала 5,5 оки, още се питам какъв ще е тоя еркич, който ще раздруса тая 
тежест. Гугльо, като си платил, разбил калъпа, друг да не може да се похвали с 
чан като неговия. Тогава е нямало „Гинес“, та Гугльо от Момчиловци да се запи-
ше в зна менитата книга, още повече че за най-тежък чан са приемали единджи 
девьо, който на кантар бил от 2 до 2,5 оки (от 3 до 4 кг). Цяла Гюмюрджина се 
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събрала да чуе прочутото девьо и да види еркича, който я носи. А Гугльо прека-
рал агуше вите овце през центъра на Ксанти и там да се порадват на чана чудо. 
И станало събитие, което дълго се споменавало.

|
В един оркестър може да се смени контрабасът с туба, пианото с акордеон, 

но в дизията можеш да туриш вместо един чан само друг чан, и то със същата 
звучност. Защото всяко от тези звънарски творения стои на определено място 
в нотната стълбица. А тя изглежда така: най-малкият звънец джиро чан отгова-
ря на горно сол, каба чан – на горно фа, стамбол чан – на горно ми, индже чан 
– горно ре, каба чан – горно до, индже (биринджи) девьо – си, орта (икинджи) 
девьо – ла, ючунджи девьо – сол, дьортюнджи девьо – фа, бешинджи девьо – ми, 
алтънджи девьо – ре, и единджи девьо – до.

Няма човек да не е виждал чанове, макар и в музей. Всички знаят, че те 
приличат на пресечен конус, напомнящ фес хамидие. Сплавта, която се излива 
в калъпите, е от мед (бакър) и калай, а среброто, което се добавя по хатъра на 
поръчващите кехаи и овчари, още повече избистря звука. Сребро е това, шега 
няма! Колкото повече, толкова по-добре! Пò мераклиите чанджии доукрася-
вали своите произведения с човешки фигурки или някакви други знаци. Все-
ки според фантазията си и според мерака на клиента. На кука отвътре в чана 
има провесени зилове (ударници) – малки звънчета или пък железни и оловни 
топки. Кюприята – горната външна част, е свързана с тасми – кожени ремъци, 
широки от 2 до 10 см според големината на чана. Ремъците се закопчават чрез 

Чановете на Иван Стайнов, 1967 г.
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катарами (спръжди). В покрайнината Бабяк наричали чановете тучове.
Еркичите носят и тюмбелеци. Това са големи татралки (хлопатари), изра-

ботени от бакърена или желязна дебела ламарина със зилове – малки звънчета 
или железни топчета. В оркестъра на стадото заместват тъпана или контрабаса. 
На три еркича се поставят три различни по големина тюмбелеци, чиято звуч-
ност е на ниските до, ре и ми. Но има едно условие за присъствието на трите 
тюмбелека в овчарската музика – в стадото да е цялата дизия, иначе в главите 
ще се набиват само „тъпаните“. Дизия чанове без тюмбелеци била сирак дизия 
– напомня Константин Канев. Тюмбелеци и татралки се правели от агуптите 
ковачи в Мадан и най-вече в село Катун, Драмско. И в тюмбелеците слагали по 
малко сребро да могат по-добре да „отпарят и думкат“.

|
Някога искал ли някой нашенец да си поръча чанове, каквито и да са, пък 

и такива, „дето ги няма никъде“, посоката е далечният Неврокоп, където из-
ливали и камбани. Другите пътища водят до близката Гюмюрджина и до с. Ке-
тенлик, където майсторите слагали в сместа освен сребро и други съставки, 
които пазели в тайна. Чанджиите в Гюмюрджина леели чановете в калъпи и ги 
нареждали по реда на дизията. Представете си картината: мераклиите овчари 
обикалят около калъпите и избират внимателно бъдещата симфония за стадата 
си, ако им трябва цяла дизия. Или пък искат да си попълнят липсите в хар-
монията, нямат, да речем, каба стамбол чан или пък ючунджи девьо, или пък 
който и да е друг, а всяко отсъствие на един от дизията разваля хармонията. Па-
зарлъкът е сторен. Няма скрито-покрито. Купувачът присъства на леенето. Той 
знае, че от чан до чан има разлика, затуй изважда едно дюкме (сребърна пара) 
и го хвърля в сплавта. Колкото повече сребро (гюмюш) има в девьота, толко-
ва звукът става по-благ. Константин Канев раздипля историята на прочутата 
секизинджи девьо (т.е. осми голям), която имал Шеин ага от Саксалъ. Купил я 
от Исан бей, той пък се сдобил с нея срещу 1 кило мисир (!) в 1874-а, година на 
мора („къран сенеси“). Нейният сто панин кехая, българин мохамеданин от с. 
Кестенжик, владетел на 12 000 бра ва преди епидемията, бил принуден да прода-
де на удивително ниската и унизи телна цена девьотата, излята пред очите му и 
в която хвърлил не едно, а четири дюкме. Казвали, че звънът на чана се чувал на 
30 километра надалеч. Но това секизинджи девьо не давало мира на едни и на 
други. Една вечер в полите на Родопите, западно от с. Исикьой, в Коук дере през 
нощта стадото е обсадено. Нападателите стреляли, вмъкнали се сред овцете и 
достигнали до еркича със зна менития чан. Още малко и кръв да се пролее – за 
един чан. Чан, но какъв, пълен с гюмюш. Шеин ага бил като болен, овчарите му 
плакали от мъка и се упрек вали един друг, че са загубили прочутия чан. „Отк-
раднаха ми сърцето!“, рекъл един от тях.

|
Чуйте само как цонкат чановете в една песен от село Жълтуша. В нея на-

родният певец се възхищава на Мехмед, овчар с мерак и салтанатлък: „Чановете 
га ги навързеш, навързеш, / през гора да ги преведеш, преведеш, / горана да 
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разшънляваш, шънляваш, / през река да ги преведеш, преведеш, / рекана да 
прекусяваш. / През село га ги преведеш, преведеш, / селото да заглушаваш…“

Девьота звънтят не само по пасбищата, а и в родопската песен. Чановете и 
тюмбелеците са неделими от гайдата, а тя от песента. „Овенчо вакал, каматан“ 
е заглавие на песен, която има много варианти. И въпреки отликите между тях 
всички подсказват, че стадото с овните и чановете са лицето на стопанина, те 
определят градусите на неговото самочувствие. Но когато техният сайбия – ке-
хая или овчар – е млад, той се обръща към най-близкия си овен, който никога 
не е друг, освен вакал и каматан, да го поведе към бъдещата невеста. Толкова 
са навързани двамата. И от достойното поведение на овена зависи щастието на 
стопанина му.

|
  Асан на овен думаше:
  – Овенчо вàкал, кàматан,
  агà ми минеш през градôн,
  висоце дôржи главôта,
  ситно ми мêсти ногите,
  уйгỳн да цôнкат ченкове.
  Теб ще та питат, овенчо,
  мòми и млади невêсти:
  „Женен ли ти е сайбùê?“
  Пък ти хми рêчи: „Не ми е!“

Тая песен се пеела на седенки в Триград. Във вариант на същата песен в 
Богутево молят водача на стадото – „ситанко стипай с ногине / зам да ти цонка 
девьона…“

Другата е от овчарското село Соколовци:

  Овню лю вакал, каматан,
  …
  Кога през село ще минем,
  височко вдигай главôта,
  ситничко стипай земьôта,
  сербèз ми цồнкай девьôта.
  Всички щат мòми излêзồт,
  теб щат, овню лю, да питат:
  „Сайбùê главèн ли ти е,
  главèн ли е, женен ли е?“
  Пък ти хми рèчи, овню лю:
  „Нито е главèн, ни женен,
  гиздùло носи в поесâн.“

В Райково има няколко варианта – текстови и музикални – на „Височку 
вдигай главата“. Ангел Спасов ги е събрал в книгата си „Народни песни от Рай-
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ково и за Райково“. Мъничко от една от песните:

  Ага минем приз село,
  ситничко стипай с ножинки,
  височку вдигай главồта,
  та ми разтрồсвай чềнове,
  чи ще си ми излезồт
  на малачкине вратинки
  райковски млади девойки,
  на кафезлуну пенжурки –
  райкуски млади нивềсти.

И така: „уйгун да цонкат ченкове“ , „зам да ти цонка девьона“, „сербез ми 
цонкай девьота“ или „та ми разтросвай ченове“, всичкият тоя парад с овните и 
звуковата дандания по селски мегдани и градски стъгди е магнитът, който ще 
привлече момите към овчаря, който се е позамогнал – станал е сайбия, има стадо 
с чанове и вече е таман за женилка. Затуй е „турил гиздило в поясан“. Истински-
ят овчар е този, който пасе и свои овце, не само чужди. Той е и кабадаия, облечен 
е като кехая и въоръжен като панта. Но не един и двама от тия славни мъже, 
които не се плашат от мечки и вълци, били слаби в тънката работа – изпречвала 
ли им се жена, потъвали вдън земя, „от срам чак се втрисали…“. Защо тогава да 
не задвижат магията на чановете, защо да не се опрат на най-близкото си живо 
същество – овенът, който е винаги вакал, каматан. И друг не може да бъде!

|
Мъката ражда песни. Затова са се нароили тежки песни за овчари, отишли 

на гизльо (зелена паша) в Беломорието и там полето – „пекливо, пекливо и бо-
лезливо“, им изида душицата. Да не повярваш, че това е същото поле, което от 
октомври до май гостолюбиво приема родопските стада. Но да карам наред.

Къде 20 юли, около Илинденя, се захващат със стригането на шилетата. 
Преди стрижбата ги оплавят (окъпват). Най-често това става на някой вир (ако 
има водопад, още по-добре). Превръщат го в „плаливо“. Едно по едно хвърлят 
шилетата във водата, после ги отпъждат към някоя присойка да изсъхнат до-
волно и да се напасат. Преспиват на място, където ярината (лятната къса вълна) 
да не се изцапа. На каркъма (стрижбата) всяко остригано шиле получава пър-
вата си дамга с катран. Белязано със знака на сайбията му, то, така да се рече, е 
осчетоводено. Стадото вече е готово за път към полето.

Остава шилегарите да се простят с близките си – с майка и бубайко, с братя 
и сестри, с роднини, с невести и гальовници. Това прощаване не е шумно, няма 
„рукоть и пукоть“, дори е повечко тъжно заради нагорчаващия вкус от неиз-
вестността, която тегне над тръгналите на юг насреде лято овчари, най-често 
млади младенци, защото зелената паша в полето е зачернила много овчарски 
майки. Сетнините на тия млади или недотам млади мъже, които днес-утре ще 
хванат пътя за „увона“ (полето), са неясни и това прави раздялата трогателна.

Зелената трева в Беломорието била благодатна за младите животни, те „пу-



121

КУЛТУРА

щали бой“, вълната им бързо израствала за през зимата. Но гизльото за много 
шилегари било истински бич божий, особено за излезлите на паша в Ениджен-
ско и Саръшабанско. Защото климатът на юг от планината е тежък и нездрав, 
горещините са големи и родопчани, дошли от високо и хладно – не ще и дума, 
те не са гевезета – трудно привикват. Овчарите най-често откарвали стадата 
при старите си аголи, но не спирали в къшлите и колибите. Пасли шилетата 
през нощта, а през деня оставали под дървета на сянка, там, където ги „срьошне 
сонцето“. Температурите се променят рязко – денем е непоносимо топло, а но-
щите са студени. На всичкото отгоре гъмжи от комари, водата е „захирли“ (от-
ровна). Пълно е с плодове полето, но е рисковано да се ядат – особено крушите 
и пъпешите. Колко му е в такова време да настинеш! Настинката пък отваря 
врата на маларията. Овчарите трябвало да се хранят умната – месото и сирене-
то не влизали в менюто им, не може да се ядат в това болезливо време. Остават 
вездесъщият качамак, млякото… (Ще попитате: откъде мляко у шилетата? Във 
всяко стадо имало по две-три кози, манзари ги наричали, да хранят овчарите.) 
И още оцет, дини и някои зеленчуци.

Може би читателят вече се досеща защо майките изтръпвали, щом нау-
чавали, че кехаята провада чедото им на гизльо. Мераклиите да се хвърлят в 
летния пъкъл на Беломорието не били много, затова понякога хвърляли чоп 
кой да иде. Но и как да не изпълниш волята на кехаята или предизвикателс-
твото на жребия. Това е гечинмекът ти. Единственият. Друг няма. Е, имало и 
щастливци, които години наред слизали от планината на гизльо и глава не ги е 
боляла. Песните не са за тях, а за тези, които са останали навеки в пекливото и 
болезливо поле.

Стою не ще да чуе майка си, която го предупреждава:

  Ага ми пôдеш, сину лю,
  нах чуждо поле пекливо,
  пекливо и болезливо,
  немой се вода напива
  и немой лêга на сêнка
  под кичестото караче.

Шилегарят се разболява. Никой няма при него, „лю адно пиле славейче 
/ в ỳста му вòда носêше / и с крилца му сêнка правêше“. Песента е чепеларска, 
Ангел Райчев я записал през 1954 г. Преди него пак в Чепеларе Васил Дечов пре-
дава песен, която се е пяла при изпращането на гизльо. Доста странен маниер 
– в къщата на обесения размахват въже, и то насапунисано. Защото в песента 
се пее за Стою (вероятно е посветена на същия овчар), сполетян от участ зла. 
Предупрежденията са същите:

  Ага ми пôдаш, сину лю,
  в равнуну поле широку,
  нимой са вòда напива,
  нимой лêгна та заспа.



122

КУЛТУРА

бр. 1/2 – год. XII

И тук Стою се разболява („лоша ме глава забуле“) и поръчва на майка си 
да „прави що прави, нащьене дьене да прави“, та да торне към равното поле 
широко. И се прощава с нея, че не я послушал, ага „торнувал с дребни шилета 
на гизльо“.

В Соколовци овчарят Гавраил Гьопсалиев, доживял 93 години, разказва в 
песен за Иван, когото кехаята изпраща заедно с Димо Карлуковчето (от Карлу-
ково – Славейно) и Стоян Делекьовчето на гизльо. Любето го среща и му вика:

  Иване, либе Иване,
  каде си тồрнал, Иване?
  Полето кажêт пекливо,
  пекливо и болезлùво,
  водона му е захирлù,
  та щиш, Иване, разболê,
  кой ще ти вòда донесе,
  кой ще шилета напои?

Иван има малко другарче – алчийчо вакал, каматан, „то ще донесе вода и 
шилета ще напои, на сенка ще хи заведе“. Пак неизменният образ на овена – пак 
вакал и каматан – приятелят на овчаря.

Константин Канев разказва за Диню Панайотовски от Горно Дерлеке, 
22-годишен овчар, висок на ръст, с хубави черни очи и мило лице, по харак-
тер кротък и благ. Малария прекъсва в Гюмюрджинско неговото овчаруване и 
краткия му живот.

  Стана ми Диню та торна, замами дребни шилета
  низ Бела река надолу, пред сраде село Устово,
  та си ги Диню отмами на късабо кърско оголя.
  Не било много, ни малко, за две, за три недели,
  Диню са болан разболя, тьожка го троска налегна.

Песента стъкмявали гальовници и братовчедки на останалия в равното 
поле широко и давали мелодията. И цяло село научавало, че еди-кой си овчар 
умрял и моми му изпели песен. Какъв по-добър начин да изразиш почитта си 
към смъртника от това, да му издигнеш паметник от песен. Отец Канев твърди, 
че пристигнела ли тъжната вест от увона до вечерта се раждала песента. И на 
другата сутрин рано жътварките отивали на жътва и чували как нареждали 
майки и сестри за умрелия овчар. Покъртително е да чуеш припяванията на 
майките, които се носят от пенджерите: „Синьо льо мои, сину льо, кой ти счеса 
черна косица, кой ти затвори чорни очички, кой ти носи бело коливу, кому пре-
даде дребни шилета“.

Песента нашенецът поема ведно с майчиното си мляко, тя влиза в кръ-
вообращението му, тя не заспива, събужда се при всяко събитие – лично, се-
мейно, обществено, било то значително или дребно, и го съпровожда до края 
на дните, дори оживява смъртта. Васил Левски обичал да пее народни песни. 
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Само за балсам на душата ли? Не! Захарий Стоянов добавя, че народните песни 
са „предшествующи елемент на всяко сериозно дело“. Ще ми се да е така и днес. 
Но… все това но.

|
Да стъкмят текст, да му турят мелодия, на момите от Дерекьой не е било 

трудно не само защото живеят с песента и тя живее чрез тях, но и защото фол-
клорът е изграден от модули (схеми) и постоянно повтарящи се образи, но тази 
повторяемост не пречи всяко народно творение да бъде неповторимо. В песни-
те за гизльо полето навсякъде е едно и също – „пекливо и болезливо“, а водата 
захирли. И това е така, защото такава, а не друга е народната представа за лят-
ното Беломорско поле и нищо не може да я промени.

Но да продължа по тъжната върволица от песни.
Дойчо отива на гизльо и казва на майка си, че „лоша сам соне сонъла – чер-

но ма куче ухапа и мъ съарцено изедъ“. Предчувствието се сбъдва, Дойчо се 
разболява, баща му идва да го види, но „Дойчо бê легнал, загинал, та съ гу бêха 
погреблъ вав Караỳтска алѝê“. На гроба му вият кучетата на овчаря и не пускат 
никого да наближи и свещица да запали. Тая песен е от Стойките и е записана 
пак от овчар.

Деветима другари метнали чоп кой ще на гизльо да иде. Чопан се пада на 
Тодор, най-малкият между олдашите. Той се разболява лошо. Последното му 
желание е:

  … тỳва ми кôща грàдите,
  че ми на нее стòрите
  от четри страни пенжуре.

Четирите прозорци трябва да гледат към старата му майка, сгодните олда-
ше, стария бобайко и дребните сестрици. Песента е от Чепеларе. Същия мотив 
го има и в песен от Соколовци:

  Диньо на баща викаше:
  Тетьо лю мили и драги,
  йе ще си тỳва òстанем
  в равносо поле широко,
  тỳва ми кôща грàдите
  с два ми до три пèнжере.
  Единан пèнжур да гльода
  нах мойна стара майчица,
  другиêн пèнжур да гльода
  нах милно êсно слôнчице,
  третиêн пèнжур да гльода
  нах мои сгодни олдàше.

Кехаите и овчарите са гурбетчии и номади едновременно, те прекарвали 
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с овцете голяма част от живота си далеч от родното си село. Живели зимата в 
аголите в Беломорието, в село се връщали за по няколко дни по празниците, 
летос – в родопските планини. Още седем-осемгодишни момчета, тръгвали с 
бащи, братя, роднини или комшии да учат овчарския занаят. И израствали по 
аголи, мандри и кърища. Там от деца ставали сурови мъже и добри стопани, 
за да преживеят сетне няколко десетилетия по далечни места. Така че малцина 
от тях са склопявали очи у дома си при жените и децата си, само тия, които са 
захвърлили гегата и силяхлъка, или престарелите. Много от овчарите имали 
старите къшли за второ родно място: „Дано умра на колибаса, та ей тува да 
ма погребете.“ Умирали са от болести – троска, корем, охтика (болните овчари 
били в ръцете на съдбата – „или да умират, или да оживят“), каквото е писано. 
Тръснела ли ги някаква болест, оставяли ги да лежат в къшлата на агола, за пос-
телка им служела овча или козя кожа – пустакия, завивали ги с кепета и шалове. 
Ако до десетина дни не се давръндиса болникът, кехаята изпращал да доведат 
хекимин или поръчвал на някой близък да го придружи до селото му. Така че 
овчарите най-често умирали в колибата или на път, рядко стигали до дома си. 
Където Господ им духне свещицата, там…

Ставали са жертва и на честите страшни наводнения или на зимни фърту-
ни, макар те да са рядко, някои изчезвали безследно, други били убити от крад-
ци и разбойници или падали в крамоли с аркадаши. Това е време за живеене, 
но и време за умиране. Дето има кощи с люде, има и гробе. Много дерекьовски 
овчари почиват в християнските гробища в Саксалъ. С погребенията там се за-
нимавала баба Папануда. Където и да е, все ще се намери по една баба Папануда 
да ни изпрати от тоя свят по човешки.

Овчарска кошара
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|
Вели Чаушев знае, че съм потънал до гуша в овчарската тема, и като земляк 

и приятел ми звъни. Попаднах на прелестна нашенска песен, казва, найдах я в 
сборника със златоградска народна поезия. Вземи листче и пиши. Песента е 
под номер 75 и е на страница 52-ра. Нарича се „Моминке черноокичке“. Бързам 
да отворя книгата. Преди време бяхме с Велито в родния му град и там Ефим 
Ушев ми подари този сборник с песни от Златоградско, от Неделино и Дранго-
во. Ушев е журналист, прави „Златоградски вестник“, занимава се с краезнание, 
той е стъкмил сборника. Ето я и песента, препоръчана ми от Велито:

  Моминке ле, черноòкичке,
  черноòкичке, мреноòкичке!
  Я та галя, ти не знаеш,
  я та слèдя – ти не видиш.
  Дьъ̀ да сторим верен къ̀вуль:
  ти да станеш зелен чаир,
  я да стана вакъл овен,
  да ти ходя по чаирън,
  да ти пàса ситнана трева,
  ситнана трева, дèтелина.
  Узнали ги комшùене,
  комшùене, душмàнене.
  Та си фàтиха гюнлюкчùе,
  гюнлюкчùе, кòсаджие –
  закосиха зелен чаир,
  прикосиха тьъ̀нкана змия.
  Не е било тьъ̀нка змия,
  ам е било мòминуну,
  мòминуну тьъ̀нко кърстче.

Трябва ли да ви навивам, че такива песни равни нямат? Заради тях каз-
ваме, че народният поетичен гений не се достига, те делят мегдан с най-висша 
поезия. „Я та галя, ти не знаеш, я та следя – ти не видиш.“ Колко просто, че 
колко изящно до съвършенство! А и откъде се пръкна това „мреноокичке“? 
Горе, в Смолянско, този образ не би се родил, а тук, под Златоград, бързеите 
на Сютлийка бъкат от мрени. А на всичкото отгоре за капак тая тънка змия, 
която си е моминското кръстче. Не бе необяснимо защо си спомних за друг 
златоградчанин – писателят Станислав Сивриев. Той казваше, пък го е и пи-
сал, че не може да се насити от такъв поетичен образ като „оти ти плачат 
очинки, пък ти са смее лицено…“. Песента „Момне ле, мари хубава“ беше лю-
бима и на смолянския журналист Петър Илиев, родом от Давидково, душевен 
човек и приятел с гледец за тия тънки неща. Петьо много ми липсва. И не само 
на мене…

Но другаде ме тика Велито – към облога между младите: тя да стане зеле-
на ливада, а той вакал овен, да ходи по ливадата и да й пасе тревата. Песента 
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не е овчарска, но предводителят на стадото е възпяван не само в овчарските 
и в митично-обредните песни, а и в моминските. Вниманието, да не река кул-
тът, на овчаря и кехаята към овена са прескочили в любовните песни. И в тях 
момъкът се оприличава най-често на вакал овен. Но златоградската песен е 
отишла оттатък сравнението с истинска художествена дързост: момъкът не 
само се превръща в овен, той иска да пасе ливадата, в каквото ще се превърне 
гальовницата му.

Според Димитър Маринов в „народната вяра“ овенът е недосегаем за ло-
шите духове и самовилите. В песните той е отрупан с епитети и хвалби:

  Руна, Руне!
  Руна пасè сиво стàдо,
  Овен има четеррога.
  Ялъци му подресила,
  Рогове му оковала,
  ноги му е позлатила;
  Звънци има за хилядо.
  Сам овен е за две хиляд.
  Той ù води сиво стадо.
  Звънец дрънка, Руна пее,
  Та се двама приглашават;
  Кой ги чуе, той се чуди,
  Що е тая хубавина.

Тази песен е от Демирхисарско, такава е картината и в песни от други кра-
ища. Овенът често е „с позлатени рогове и посребрени копити“. Овчарят обе-
щава на овена да му позлати звънеца, та да пее като девойка, роговете му да пос-
ребри, да лъщят като слънцето (песен от Софийско). В габровска песен овенът 
си има име Караджа (от тур. еленчец) и обръщайки се към него, пастирят му се 
врича: „с вино ще те напоя, / с ориз ще те назобя, / вълната ще ти обнижа/ със 
дребен, ситен маргариц.“ Разбира се, „ако ми стадото измамиш“. Хубостите на 
овена все по-често са свързани с чановете и хлопатарите, които носи: „На гър-
ло му сенджир за хиляда, / на сенджира звънец за две хиляди.“ Така е, защото 
„кога бие горе по планина, / он се чуе доле по бел Дунав“.

Старите хора казвали, че сънуваш ли овен, ще те споходи радост. Овенът 
може да се коли курбан, на служба, оброк; овен може да се коли и на принос, съ-
общава Димитър Маринов. В Смолянско има овен-годежник, който се носи от 
момъка на момата, когато се сгодяват. Жертвеният бял овен, остриган на ялъци 
(ивици) и украсен с цветя, в Долни Рупчос се нарича годеш. В неделя сутринта 
у момкови песнопойки го украсяват и му пеят сватбарска песен. Момъкът пре-
дупреждава овена: „Карагьоз, вакъл, каматън, / руса е, вакла момана, / тебе ще 
годеш да карам.“ Овенът му отговаря: „Сайбийо, мой сайбийо, / който ми глава 
отреже, / ръкине да си отреже, / от нийде ляк да не найде.“ Годешът се отвежда 
у момини, а годеницата сваля цветята, чана и го полюбва. Момците, които са 
довели овена, вземат чана да го върнат на зетя и заколват годеша.
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Ако някой няма овен за курбан, коли шиле. Агнето се възприема като жер-

тва, във всички обреди е жертвоприношение. То е най-богоугодната жертва. 
Гергьовден не минава без агне. Очовечено, агнето означава „незлобив, кротък“, 
докато овцата символизира глупостта и тъпотата. Това не пречи в народните 
вярвания и овцата да е на почит и уважение. Но няма случай да се прави курбан 
със стар, болен, мършав или осакатен брав, здраве и берекет може да донесе 
ритуалното колене на младо и жизнено животно. Овца не колят, докато тя се 
ягни, па и яловица или стара овца, ако я колят, не се принася в жертва. Да ви-
дим какво пише Димитър Маринов на тема овца:

„Овцата в коледарските песни се нарича „ваклуша“, „ваклошатка“, т.е. с че-
рен пръстен около очите. На ваклуша уподобяват всякога и момата.

Овцата е сагмалица, когато се обягни и дава мляко. Яловица, когато не се 
ягни, следователно не дава мляко. Яловицата се продава за клане.

Овцата по старост се нарича: овца на едно агне, на две агънца, на три и пр. 
– до десет, а най-много на 12 агнета; като стигне до тая възраст, тя ощърбее и 
вече се продава за клане.

Овците в голямо количество се наричат „сиво стадо“.
Около овцата има устроени празненства. На Бъдня вечер ще се кади осо-

бен обреден хляб, наречен кошара, в който хляб овцете са представени с обора, 
егрека и стъргата. Тоя хляб се дава на овчаря.“
Родопски овчари
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НОВИ СТИХОВЕ

Детство на изплащане

Бях малка 
и светът ми се побираше в кибритена кутийка,
изплезен срещу бръчките и глупостта на възрастните. 
Не знаех накъде, 
но тичах и слънцето ме кичеше със фибите си луди. 
Пълнееше като смокиня моят ден. 
А коленете ми, намазани със кал и кръв 
от спъване неосъзнато, 
докладваха на майка ми предателски. 
Танцуващият хлорофил в очите ми издигаше дворци 
с пластмасови лопатки и вода, 
които вятърът превземаше със шепота си. 
Със хрупкави салати от цветя гощавах 
куклите си – бебета.
През мокрите десени на дъжда 
ловях на светлината гъвкавите риби.  
Бях малка,
но сега като че ли не съм …
Вечерям друга гозба от разбирания – 
в кибритена кутийка крия 
образа на карта кредитна, 
с която мога да си купя още детство на изплащане.

Гледна точка

Пушки от озъбени вълни 
бранят пълни шепи със спокойствие. 
Полуголи ориенталки
перат мисли разсърдени
в зачервеното море.
Върху слънчевия обръч 
телата си
една по една 
завъртат. 
Червисват спомените си 

върху вълните залезни, 
ала все няма спокойствие. 
Като на вретено убодени, 
с жегнати пръсти
го дирят. 
Подаряват те. 
Подарват ги тях. 
А очите им стенат и търсят.
Стенат и търсят – 
акули не, 
а по-скоро пристанище. 
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Домакиня

Светлината се епилира пред мен. 
И ме посипва с лъчите си.
Липовият цвят на котлона ври, 
но аз, разбира се, пропускам зарчето
и всичко изкипява.
Дано нервите ти да не кипнат
пред мисълта за домакинстването ми.
При мен всичко е въпрос на вдъхновение – 
и миенето на чинии, и поезията.
Чиниите са по-грубата истина обаче, 
лекетата по тях лъщят, 
докато зад поезията можеш да ги скриеш.
Да дегизираш сянката си майсторски 
и детективски да кодираш чувствата си. 
Навярно светлината се е епилирала, 
защото сложи черни жартиери от звезди.
Наконти се.
Ако аз ти омръзна и с поезията ми ме изгониш, 
нека тя да ти мие чиниите.

* * *

Обли стихове и чела. 
Ябълки натежаващи, 
които се целуват. 
Правене на любов.
Припукващо.
Като огън играещи пръсти. 
Ехинацея. 
Чай, 
който с походка 
пристига при теб.  
Дама, 
която доближаваш 
до устните си като чаша. 
Прозрения и процепи, 
през които лъчи любопитстват. 
Библия. 
Над лицето й 

ореоли покълнали.
Храна. 
За обичащи.
Душ от метеори.
Мигли
и фосили от мигли. 
Едри сърца 
се сприятеляват с динозаврите, 
облечени в светлини.  
Картини, 
които прииждат без художниците си,
и художници, 
които зачеват картините си. 
Странности.
Индигови деца
проектират безвремието
кротко.
Кротко...



131

КУЛТУРА

Неосъзнатост

Рана. 
Пуснала е кафявата си бримка на коляното ми.
Как ли се е озовала тук?
Събудих се, залюляна в пазвите на планината.
По лилавите ми устни лепне къпинов сок.
В настръхналата кожа на тревата
гъбите бели глезени мият.
Ще се изкъпя във блясък и свежест.
Вана от пресен, захаросан дъжд.
Земята мирише на препечен хляб и силни билки.
Разчупвам я със здравите си бакърени ръце, 
за да си направя пътека.
Разорано небе.
Покълнали облаци.
Цивилизацията спи в хралупата си – 
много встрани от разума.
Как ли съм се озовала тук 
и как да остана?
Раната знае – 
разчоплям коричката 
и гадая в червената й устна. 

Циганска баница

Искам хляб. 
Дебелозърнест. 
От едри баби 
със черни ръце омесен. 
Хляб, 
на земя ухаещ. 
Първичен и дишащ. 
Искам хляб. 
На сърцето ми опечен. 
На калдъръми напукан. 
С древно лице.
Донесен от мравките 
мисъл по мисъл, 
троха по троха.
Искам!

И въздуха дебна 
да ми донесе мириса му.
Тялото му да ми донесе
във бяла носия повито. 
С пендари покрая накичена.
Пикантно.
Искам хляб.
Туптящ.
От неми икони целуван.
Фосфоресцирал на слънцето.
На тлъсти филии нарязан.
С червен пипер и със олио.
Щедра трапеза
за гладните устни.
Искам хляб!
Не за себе си, не!
А за душата си.
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Планина

От дулото на хребета
изтичат ветрове
и луди ястреби 
със галещи ръце 
издигат плътни мисли 
към челото ми. 
Огъвам ставите 
и слънцето се белва. 
Масаж на мислите омекнали. 

Към мен летят прозорци
като щъркели.
Притискат изгрева
със слепоочия тензухени
и с нежности.
Кантарион 
и жълта приповдигнатост.
Усмивка 
в обичайната закуска
подава се като лъжица.

|
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ЗА МУЗИТЕ И ЖЕНИТЕ
наукообразен разказ

 О, дъщери на Зевса,
 чисти грации,
 розовопръсти,
 чакам ви – при мен
 елате...

Такава е молбата на великата поетеса от антич-
ността Сафо, отправена към Музите. Това не е ли 
молба и на всички творящи изкуство? Всеки от тях 
си има своя Муза. Горко на оня, който я загуби.

Направете справка в речници и енциклопедии. 
„Муза“ на древния гръцки език означава „мислеща“ 
(мислене в образи). Първоначално Музите са били 
три: Милета (умение), Мнема (памет), Аойда (пе-
сен). По-късно те ще се разплодят (съзнателно си 
послужвам с този глагол) и всяка от тях ще роди по 
три дъщери (стават многодетни майки). Общият им 
брой достига девет, които литературните теоретици 
скучно ще назоват видове, родове, жанрове. Нека да 
изброим Музите според мястото им в голямото Из-
куство. Ерато – изобразявана с лира в ръце, Муза на 
лиричната поезия. Ефтерпа – с флейта, на лиричната 
песен. Калиопа – рисувана със свитък и пръчица за 
писане, на епическата поезия. Мелпомена – с маска 
и венец, на театралното изкуство. Клио – и тя с при-
надлежности за писане, на историята. Мелпомена 
– с трагична маска и плюшен венец, на трагедията. 
Полихимния – държаща музикален инструмент, на 
одическата поезия. Терпсихора – с лира и с пластина 

РАЗКАЗИ
Тихомир Йорданов

Тихомир Йорданов – белет-
рист, поет, преводач. Бил е учи-
тел, журналист във вестник и в 
радиото и телевизията във Вар-
на, главен редактор на книгоизда-
телство “Г. Бакалов”. Автор е на 
над 20 книги, сред които “Земята, 
която сеехме” (поема), “Трудно 
щастие”, “Трима в един ден”, “Раз-
кази от старо и ново време”, “Вар-
ненски работи”, “Парад”, “Спасена-
та книга”, “Варненска читанка”, 
“Приказки от кафенето”. Член е на 
Съюза на българските писатели.
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между пръстите за придърпване на струните, на танца. Талия – с комична мас-
ка, на комедията. Урания – с небесна карта и пергел, на астрономията.

Музите са били рисувани като омайващо красиви, изящни жени. У тях 
всичко извиква възхищение – и лице, и тяло, и дори стоеж. А най-вече излъчва-
щи вътрешна красота. Музите са само жени, муза-мъж няма. Мъжът е Пан – са-
тир, получовек, полукозел. Пръч. Всяка от Музите е свещено същество: богиня 
(съвършена), вдъхновение (вдъхваща живот), хетера (чувствена красота). Но 
никога проститутка, развратница, курва, повлекана. За нея се говори с прекло-
нение, за нея са предназначени красивите, високите слова.

О, теменугокоса Сафо! – 
възкликва античният поет Алкей. И какво от туй, че за нея (за Сафо) се разказ-
ват коварни сплетни, но не и с неприлични думи.

В душата и в тялото на мъжа винаги са бушували страсти (еротика). Всич-
ки поети пишат любовни стихове. Първите еротични романи са ни оставили 
Ксенофан от Ефес и Апулей. Но в техните предизвикателни четива няма пор-
нография, защото порнографията е грубост, сквернословието е простащина. 
Учудва днешната склонност на уж писатели, на уж артисти, уж интелигентни 
писачи към вулгарността, към уличния жаргон. Изкуството наричаме „изящ-
но“. „Мръсните“ вицове са забавление на груби, вулгарни хора, с примитивна 
душевност, които не познават стеснителност и срам. Чия благородна душа ще 
приеме псувнята, неприличната дума като обръщение към жена?

Привлекателността на Изкуството е стремлението към красота. Жената-
Муза символизира красотата на тялото и на духа.

 Който е честит да има
 драг приятел в труден час,
 мирен дом, жена любима –
 нека да ликува с нас!
    Фр. Шилер, Ода на радостта

На такива стихове се ръкопляска.

ВТОРОЗАКОНИЕ
драматичен разказ

Ако се намери някой лежащ с омъжена 
жена, тогава и двамата да бъдат убити.

Свещено писание. Второзаконие. Гл. 22, ст. 22

– Видя ли го този?
– Кого?
– Този, с когото се разминахме.
– И какво?
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– Познавахме се.
– Щом е тъй, защо те отмина?
– Отмина себе си, а не мен.
– Някоя заплетена история ли е?
– Напротив. Обикновена.
– Разкажи ми я.
– ... Представи си образован млад човек, способен инженер. Ценят го в 

работата, израства... С хубав външен вид, красавец не, но много изискан...
– Не ми се видя да е такъв.
– Аз ти говоря за отминало време, за годините, когато се влюбвахме, ко-

гато се сприятелявахме и си вярвахме до смърт... Ще ме оставиш ли да продъл-
жа?... Тя се казва Наталия. Името не е нашенско, май че имаше някаква жилка 
– полска ли, руска ли...

– Нищо не минава без намесата на жена...
– Ще ме слушаш ли?... Тя беше прелестна жена, славянски тип. Големец 

беше мъжът й, властник.
– Е и?
– ... Приятелят, когото ти показах, се запознал с нея на някакъв излет. 

Имаше такива дружества – туристически. Били в планината. Така се случвало, 
че той се оказвал все до нея, и сред природата, и на снимките. Шегували се, сме-
ели се... И закачки е имало...

– И какво произлязло от това?
– ... групата се пръснала из гъсталаците. Събирали гъби... боровинки... А 

те си останали на огряната от слънце полянка. Моят приятел сигурно е бил и 
поразнежен. Нищо непочтено си нямал наум, но се отпуснал и положил глава в 
скута на Наталия. Бедрата й били топли, а той с помътен разум. Не го отблъсна-
ла, но му казала: „Аз съм омъжена...“ Той понечил да стане, но тя сложила длан 
на главата му.

– Това си го помислих. Каква е историята по-нататък?
– Нещата се развиват така. Съпругът подразбрал нещо. Намерил се кой да 

му светне.
– И?
– Натирил я. А детето взел. Забранил дори да го вижда.
– Имало ли е дело?
– На закрито. Съдът решава каквото искат от него. Сетне се разбра, че тя е 

изчезнала. Ни се чу, ни се видя. Но и аз тогава често се включвах в туристичес-
ки приключения. При едно посещение в Къпиновския манастир, той се намира 
в Търновско, великолепно място за почивка е – природа, езеро, чаровни нощи... 
Там я видях. Монахиня. Зачернила се е...

– Не я ли заговори?
– Тя се скри. Позна ме.
– А с твоя приятел какво стана?
– Погнаха го. Изхвърлиха го от работа, прокудиха го. Всевластният съп-

руг го съсипа. Както чувах, нещастният любовник се местел от град на град, 
преследван от отмъстителните еринии. И след толкова време виждам, че пак 
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се е завърнал тук. Окаян човек, пропил се е, изоставил се е. Такава е тази исто-
рия...

– Това краят ли е?
– Май че да...
– Значи любов е имало...
– Изглежда, че е така.
– Тази история не е твоя, нали?
– Тя е Божие дело!

МЕЖДУМЕТИЕТО
екстравагантен разказ

Авторът съзнава парадоксалността на такъв жанр, неотбелязан в нито 
един от известните досега учебници по теория на литературата. Но тъкмо в 
това, смята той, се състои неговата уникалност в т.нар. постмодернистки пе-
риод.

Преди да навляза в същината, иска ми се да направя някои уточнения. Ще 
ви изненадам ли, ако започна така:

И междуметието е разказ. Този е, може би, най-краткият, най-стегнатият 
измежду всички видове. Безкрайно съдържателен е този разказ на свръхтипи-
зацията и свръхиндивидуализацията. Той се разгръща в безкрайно много не-
подозирани сюжети.

За да бъде по-подредено изложението ми, ще съставя необходимата ми 
класификация, като следвам реда на азбуката ни, без претенции за изчерпател-
ност. Започвам.

А!
Попитах го нещо си. Отвърна ми:
– А?
Недочу, или път симулираше глухота.
Повторих въпроса.
– А-а! – досети се.
После:
– А-ха-а! – усъмни се.
И най-сетне:
– Аха! – съгласи се.

БЕ!
Тук междуметието-разказ почти винаги се съчетава с някоя друга кратка 

думичка, която придава допълнителна смислова и емоционална окраска.
– Кой, бе?
Това е непознатост. А може да е и интимност, близост:
– Хайде, бе!



137

КУЛТУРА

Или недоверчивост:
– Стига, бе!
Ето още един случай:
– Остави, бе! – досада, несъгласие, отегчение, но всеки път произнесено с 

една пропята интонация, която трябва да се усвои.
Има случаи, в които междуметието е просто форма на обръщение:
– Я, бе! – ако събеседникът ти е недостойна личност. Тогава е достатъчно 

да му кажеш:
– Ти ли, бе! – но с интонация, взета от някоя Шекспирова пиеса. По същия 

начин може да се покаже борбеност, презрително отношение, неотстъпчивост.
Всичко е в интонацията. Трябва само да имаш ухо за нея. Дълбок е сми-

сълът на това „Бе“. Учете се да го произнасяте, за да бъде то израз не само на 
грубост и простотия.

М!
По-рядко употребявана форма. И все пак с белези на неповторимост.
– Мммм! – като мучене. Безсловесност, несправедливо пренебрегвана от 

писатели и всякакъв друг вид ученост.

О!
В този вид най-често се срещат банални сюжети, което прави разказа не-

оригинален.

У!
Така вият вълците.
– У-у-у! – негодуват разбунените тълпи.
– Ууу! – като прогонване, като смъкване от трибуна.
В този сюжет се допуска една особеност.
– Ух! – това може да е изненада, внезапност, уплаха, болка.
– Уха! – възклицание, удивление, а може да е и недоверчивост.
Сюжетите са много и разнообразни.

Ъ!
Тежък за слушане разказ. И въпреки всичко много използван. Такива се 

слушат по събрания, даже и по телевизията. Много често.
– Ъ-ъ! – затруднено, бавно мислене, в по-добрия случай търсене на под-

ходяща дума.
– Ъ-ъ... – незнание, безсловесност.
– Ъъъ... – несигурност, колебание или пък преднамерено бавене на отго-

вора.
– Ъъъъ! – този пък е най-тъжният случай. Гòворен недостатък, заекване.
Убеден съм, че в междуметието-разказ се крият безброй житейски случки, 

събития, съдби, характери. И при това винаги подкрепени от познати ни науки: 
логика, етика, психология, история, литература...

Удивително нещо е разказът-междуметие.
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МЕТАМОРФОЗИ
(Виетнамски импресии)

Виетнам нахлу в живота ми през най-ранното ми 
юношество.
Бях ученик във френския отдел на единствената 

тогава Езикова гимназия. Обучаваха ни добре, по-ско-
ро като франкофони: наред с нормалната гимназиална 
програма изучавахме сериозно и френска литература 
(от Жан-Бодел д’Арас до Андре Малро), и френска ис-
тория (от Жофроа дьо Вилардуен до Де Гол).

Франция водеше война в Индокитай, тресеше се 
от стачки, докерите отказваха да товарят кораби с оръ-
жие и войници за войната, Раймонда Диен беше легна-
ла на релсите, за да спре влак с муниции за Виетнам. 

Учителите ни, леви френски интелектуалци, до-
несоха напрегнатата задъханост на следвоенна Фран-
ция. Двама от тях – Жанет Фоше и Роже Гайар – се бяха 
запознали (а после оженили), когато носили заедно го-
лям плакат против войната под проливен дъжд.

Бяха изминали само няколко години от края на 
Втората световна война, Европа и София бяха в ру-
ини. Пеехме български и руски песни, към които се 
прибавиха Марсилезата и съвременни френски леви-
чарски песни:

 
De tous les coins de la France,
Entendez vous ces dockers, ces grutiers.
Dire aux armees, aux bateaux en partances.
Nous ne voulons travailler que pour la paix.

От всички краища на Франция,
Чувате ли тези докери и кранисти.
Да казват на тръгващите войски и кораби.
Искаме да работим само за мира.

РАЗКАЗИ
Андрей Апостолов

Андрей Апостолов – профе-
сор, доктор на физическите нау-
ки. Работи в областта на фи-
зиката на твърдото тяло. Ав-
тор е на над 200 научни статии, 
книги и университетски учебни-
ци, авторски свидетелства и па-
тенти. Чете лекции  по научна и 
по технологична политика. Бил 
е заместник-ректор и главен на-
учен секретар на Софийския уни-
верситет, председател на Нацио-
налния комитет по кристало-
графия.
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Във Виетнам се воюваше, чувствахме се съпричастни с левите френски 
среди, които бяха против тази война, и така до капитулацията на френската 
армия при Диен Биен Фу (1954) и сключването на Женевските споразумения.

1967 година. Гренобъл. Лаборатория по магнетизъм.
Бях се заврял под някаква апаратура, когато усетих, че някой стои зад гър-

ба ми.
Виетнамец. Нисък, пълничък, с обло лице и малки черни очички, с остра 

коса, усмихва ми се безпричинно.
Представи ми се: Нунг или Нгюйен.
Обясни ми: виетнамските имена не се образуват като нашите и е по-добре 

да го наричам Нунг (по-скоро е Нхунг, но във френския език нашенско и виет-
намско „х“ няма).

Добави: аспирант е, синтезирал е някакво съединение, проф. Феликс Берто 
го пратил при мен, за да му помогна при измерванията на магнитните свойства.

Проф. Берто, председател на Международния кристалографски съюз и 
председател на Френския национален комитет по кристалография, е мой учи-
тел. Добър учител: след 20–25 години аз ще бъда председателят на Българския 
национален комитет по кристалография.

Съгласих се. Поработихме с Нунг, написахме заедно две-три статии. В тях 
е пълното му име Нгюйен Ван Нхунг (Nguуen Van Nhung).

С Нунг често прекарвахме цял ден заедно, обядвахме един до друг, той се 
отнасяше към мен, кой знае защо, почтително, да не кажа малко сервилно, иначе 
беше симпатичен, услужлив, усмихнат, но в значителна степен затворен в себе си. 
Не знаех как се издържа финансово (вероятно от стипендия) и къде живее. 

В началото на 1968 г. светът замря, южновиетнамските партизани (Виет-
конг) започнаха офанзивата „Тет“: от пещери и тайно изкопани скривалища се 
появиха оръдия, които унищожаваха американските военни бази, бойци на Ви-
етконг атакуваха по цялата територия на юг от 17 паралел и превзеха старата 
имперска столица Хюе и още 40 други града, командоси оперираха даже в Сай-
гон, където нападнаха силно укрепеното американско посолство. 

Колегите ни французи, винаги симпатизиращи на бунтовници (даже ако 
те самите гласуват за десни френски политици), бяха във възторг: американци-
те търпяха поражение! И то в Индокитай!

На традиционно продължителните общи френски обеди се говореше въз-
торжено предимно за случващото се във Виетнам, дискутираха се подробности, 
правеха се прогнози за развитието на събитията в бившата френска задморска 
територия.

Единствен моят вечно безпричинно усмихнат партньор престана да се ус-
михва и ставаше все по-мрачен и по-мрачен, все по-мълчалив и по-мълчалив.

Една сутрин, когато радиото бърбореше нещо край нас, създавайки звуков 
фон, Нунг пребледня, олюля се, потърси с ръка стол и се отпусна на него.

Виетнамците са стоици, обикновено не издават емоциите си и реших, че 
има сърдечни проблеми.

– Какво ти е ? 
Нунг пое няколко пъти въздух, въздъхна и започна:
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– Аз съм от Южен Виетнам (не ми го беше казвал досега, пък и не го бях 
питал, за Виетнам той не говореше). Отгледан съм във френска католическа 
мисия, която ме изпрати тук да уча. Имам по-голям брат. През 1940 г. едва 
17–18-годишен тръгна да воюва с японците. Оцеля. После продължи да се бие 
– с французите. Един от победителите при Диен Биен Фу. В края на 1954 г. се 
завърна у дома след тежко раняване. Когато през 1955 г. полицията на диктато-
ра Нго Деин Дием започна арестите на участници в антифренската съпротива 
(арестуваха повече от 30 000), една нощ у нас дойдоха другари на брат ми, взеха 
го на ръце и тръгнаха към Северен Виетнам отвъд 17 паралел. Казаха ми, че 
сега командва 51 полк на Виетконг (кой ли му съобщаваше подобни неща и как 
стигаха тези новини от обхванатия в пламъци Южен Виетнам до Гренобъл?). А 
радиото преди малко съобщи, че след тежки сражения 51 партизански полк на 
Виетконг е разгромил някаква американска част и е унищожил лагера й.

Французите възторжено коментираха военните действия на виетнамските 
партизани, а братът на един от командирите им, седнал до мен, блед и измъчен, 
мислеше за друго:

„Дали е жив? – пита сам себе си Нунг и очите му се пълнят със сълзи. – Во-
юва непрекъснато вече 28 години.“

И тихо отронва: „Дали ще го видя някога?“
Нямаше го докторанта по физика, усмихнатия, пълничък партньор с кръг-

ло румено лице. Атаката „Тет“ и краткото съобщение на радио „Франс-ентерн“ 
промениха нещата:

Имаше брат, обезпокоен за брат си.
Имаше виетнамец.
А Виетнам воюваше вече 28 години!

Началото на 1974 г. Киншаса. Заир.
Назначен съм за главен технически съветник по въпроси на висшето об-

разование.
Скоро след пристигането си се запознах с ръководителя на привършващ 

вече проект по Програмата за развитие на ООН.
Въпросният ръководител беше французин, среден на ръст, здравеняк, 

с късо постригана посивяла коса. Бивш военен, полковник. Фамилията му е 
Мартен. Приказлив.

Още при първата ни среща (после имаше и много други, сприятелихме се) 
ми съобщи, че след месец-два излиза в пенсия, тъй като е на 60 години, а има 67 
години трудов стаж. Ще живее в Париж. Роден е там, но от десетилетия живее 
в чужди страни. Завършил е Парижката политехника и веднага го изпратили 
като млад офицер в Индокитай (Политехниката от времето на Наполеон е и во-
енно училище). От 1940 г. започнал да воюва с японците, после с виетнамците, 
та чак до Диен Биен Фу.

За последната си битка разправя с непонятно за мен удоволствие, може 
би тъй като е именно последната след 14 години непрекъснати боеве (от това е 
огромният му стаж, тъй като на война една година се брои за три). 
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Полковникът разказваше: „Бяха ни обсадили и чакахме всеки час атаката, 
и чакахме, и чакахме, и чакахме, а виетнамците все не атакуваха, не атакуваха, 
не атакуваха.

И една ранна утрин към 4,00 от блатата и от изпаренията на джунглата 
се извиси песен, наша, френска песен. Хилядите виетнамски партизани пееха 
песента на френските партизани. Знаеш ли я?“

Зная я и запявам тихичко:

Ami, entends – tu la voix lourde des corbeaux sur nos plaines.
Ami, entends – tu la voix d`un pays qu`on enchaine.
Ohe partisans – ouvriers et paysans – i1est l`alarme.
Demain l`ennemi connaitra le prix du sang et des larmes. 
 
   Приятелю, чуваш ли граченето на гарваните в нашите полета,
   Приятелю, чуваш ли гласа на страната, която оковават?
   Хайде, партизани, селяни и работници – това е тръбата!
   Утре врагът ще разбере цената на кръвта и на сълзите.

Полковникът продължи: „И с тази наша песен тръгнаха в атака.“
Оплака се: „Смаза ни психически този генерал Зиап.“
И добави тъжно: „А после му беше съвсем лесно. Предадохме се.“
Гордо: „След 1954 г. станах главен архитект на Пном Пен при принц Сиа-

нук. Построих градския стадион, няколко моста, правителствени здания. Имах 
голяма каучукова плантация и няколко къщи. А след като през 1970 г. ЦРУ сва-
ли Народом Сианук, напуснах Камбоджа и се озовах в Заир. Но вече свърших 
пътешествията. Отивам си в Париж.“

Полковникът отпива от уискито, започва да гледа замечтано, показва ми 
снимка на съпругата си (тя е виетнамка, негов боен другар от войната с японци-
те, спасила е живота му при тежко раняване в джунглата, вече е в Париж) и на 
дъщеря си. Дъщеря му, с която се гордее, е киноартистка, изумително красива.

Не мога да не изкажа искреното си възхищение от изключителната й ху-
бост, дължаща се очевидно на смесицата от френски с виетнамски гени. Пол-
ковникът е особено щастлив.

Любопитствам: „Какво стана с плантацията ти?“
– А, нищо. Сега е заета от 54 полк на Северновиетнамската армия.
Зяпвам срещу него: „Откъде знаеш? Според нашия печат на Юг воюват 

партизани, вярно, с мощната подкрепа на Северен Виетнам.“
Пиер Мартен снизходително ми обяснява: „На американските аерофотос-

нимки се виждат и постройките на моята плантация, и зелените униформи на 
войниците. (Интересно: къде е видял тези снимки? И откъде знае номера на 
полка, разположен в неговата собственост? Май поддържа даже от Киншаса 
някакви стари връзки.)

Допълва: „Северновиетнамската армия е със зелени униформи, партиза-
ните – с жълто-пепеляви. Различават се безпроблемно.“

Обяснява: „След сключване на Парижките споразумения през миналата 
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година Северен Виетнам и САЩ ги спазваха, а южновиетнамското правителст-
во ги нарушаваше непрекъснато...“

Отбелязва с някакво удоволствие: „Към края на 1973 г. Виетнам заяви, че 
не се чувства повече обвързан със споразуменията, и се включи със сухопътни 
части в сраженията.“

В обстойната лекция ме впечатли фактът, че в думите не звучи никаква 
злоба към виетнамците (а един път им се е предал при Биен Диен Фу, после е за-
губил плантацията си). Може би това е влиянието на съпругата – виетнамка?

Предпазливо питам Пиер: „Как ще свърши войната?“
Отговорът на професионалния военен е категоричен: „Американците съг-

ласно Парижките споразумения се изтеглят. Виетнам ще бъде единен и вероят-
но комунистически! И то скоро!“ 

Не възразявам, слушам го внимателно, вероятно след прекарани 30 години 
в Индокитай Пиер е един от най-добрите специалисти по тази част от Азия. 

Приятелят ми полковник Мартен вдига чашата си и подчертава: „Единен 
и комунистически!“

Като главен технически съветник ръководя група от експерти препода-
ватели: математик (унгарец), физик (виетнамец), двама биолози (швейцарци), 
химик (виетнамец), географ (мароканец), педагог (французойка), филолог (ка-
надец) и 4–5 души технически персонал (заирци и анголци).

Физикът виетнамец е малко по-възрастен от мен и преди идването ми е 
отговарял временно за проекта. Той е среден на ръст, с широко лице, с голе-
ми кафяви очи. Завършил е физика в Монпелие с магистърска степен, но няма 
докторска (PhD), т.е. не е изследовател. Бил е директор на колеж в Сайгон, тук 
е със съпруга и 5 деца от 6 до 16 години. Пълното му име е Нгюйен Ван Три. 
Предпочита името Три (май това всъщност е малкото му име).

Съгласно етикета ме кани у тях. Запознава ме със съпругата си, също така 
набита, с големи кафяви очи и със специфична виетнамска хубост. Показва ми 
някакъв заирски вестник, в който пише, че е избран за професор (в родината си 
няма това звание), и издание на „Who is who“, в което е написано, че е министър 
(преди няколко години) за младежта и спорта на Южен Виетнам. Казва, че не 
е изкарал пълен мандат и сам се е отказал. Той ми приказва, а аз съпоставям 
прочетеното в „Who is who“ и видяното в личното му досие и стигам до логичния 
извод: моят експерт е бил министър, но атаката „Тет“ го е сепнала и той трескаво 
е започнал да търси възможност за напускане на страната. Успял е към 1971 или 
1972 г., когато е получил от ЮНЕСКО поста в Заир. Нито в първия, нито в след-
ващите ни разговори не говори за сегашното положение в Сайгон, нe споменава 
за близки, останали там. А такива сигурно има, тъй като виетнамските фамилии 
са многобройни и членовете им поддържат здрави връзки помежду си.

Не говори нищо за Виетнам и за семейството си и другият ми екcперт, 
химикът.

Той е 28–29-годишен, висок, изключително слаб, но жилав, с приветливо 
тясно лице, с умни черни очи, с права твърда коса. Завършил е индустриална 
химия в Лион, защитил е и докторска дисертация, не е преподавал до идването 
си в Киншаса, но е добър учен. Има няколко статии в реномирани международ-
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ни списания, сега с един французин синтезират лак за мебелната промишле-
ност от местни суровини, подготвят статия, обмислят заявка за патент.

Нгюйен (като че ли всички виетнамци имат такава съставка в името си) 
е винаги усмихнат и в добро настроение, дружелюбен, готов да услужи, добре 
възпитан, поддържа връзки с широк кръг от хора, най-вече французи, позна-
вач е на светския етикет (когато давам официални вечери той подрежда пока-
нените и следи да не се нарушава протоколът). 

Скоро си давам сметка, че зная относително малко за младия си виетнам-
ски колега, който се запознава с краткото „Нгюйен“. Не зная и в коя част на 
Виетнам е роден, тъй като в документите ни от ООН това не се вписва.

Съпругата му е висока и слаба като вейка, с малки черни очи, с дълга черна 
коса, с продълговато бяло лице. За себе си я оприличавам на крехка порцелано-
ва фигурка, която лесно може да се счупи, толкова е нежна и слабичка. Родена 
е във Франция в семейство на заможни интелектуалци, получила е добро до-
машно възпитание.

Двете виетнамски двойки в моя екип са твърде различни по външен вид, 
изглежда са от различни племенни групи. А във Виетнам те са повече от 60.

... Полковник Пиер си замина, посрещнах Новата 1975 г. на брега на океана 
в страшна горещина, по-късно ме черпиха по случай виетнамската Нова годи-
на, макар че и двете виетнамски семейства са католици (съпругата на Нгюйен е 
практикуваща католичка, но конфесионалните предпочитания на съпруга й не 
са ми съвсем ясни).

За Виетнам чуждите радиостанции съобщават: (Заирската телевизия се 
ограничава със строго цензурирани вътрешни новини и с изображения на ге-
нерал-президента Мобуто Сесе Секо), че се водят сражения, в които милион-
ната южновиетнамска армия търпи поражения, че американците се евакуират 
от Сайгон...

А на 30 март френското радио оповести, че в Сайгон са влезли строени в 
две отделни колони „зелените“ войници на генерал Вон Нгюйен Зиап от редов-
ната северновиетнамска армия и „жълто-пепелявите“ южновиетнамски парти-
зани на генерал Ван Тиен Зунг.

Чух новината в служебния си кабинет. Замислих се. Спомних си партньора 
ми Нунг, превърнал се пред мен от вечно усмихнат аспирант във виетнамски 
селянин, тревожещ се за брат си, унищожил с полка си цяла американска база. 
Споходи ме мисълта: „Дали е жив този брат след 35 военни години? Дали сега 
влиза в Сайгон начело на някоя партизанска колона?“

На вратата ми се чука. Влиза сянката на моя експерт физик. Три едва се 
държи на крака, мургавото му лице е сиво. Сигурно е чул съобщението за пада-
нето на Сайгон, идвайки към мен.

Събитията в Южен Виетнам вървяха към своя неумолим край, предсказан 
от полковник Пиер Мартен, но Три изглежда до последния момент се е надявал 
на чудо, на някакъв обрат, на нова американска намеса.

Три не беше вече директор на колеж в Сайгон (мястото му теоретически 
трябва да се пази от правителството), не беше вече гражданин на Южен Виет-
нам (скоро паспортите, издадени от сайгонското правителство, щяха да бъдат 
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невалидни), намираше се със съпруга и пет деца в Африка.
Няма какво особено да ми каже, споменава за някакъв брат на съпругата 

си във Франция.
Аз пък му казвам, че е все така експерт на ЮНЕСКО, че има моята подкре-

па (той е добър преподавател). 
Не зная какво точно да изрека, че да не прозвучи фалшиво. 
Пък и как да успокоя бивш министър от мракобесническо правителство 

на несъществуваща вече държава?
Малко по-късно в кабинета ми подаде глава експертът по химия доц. Нгю-

йен и поиска конфиденциална среща. Разбираме се да се видим у нас.
Нгюйен беше точен. Влезе спокоен, ведър.
Седнахме пред чаши с уиски (френски възпитаник – той не отказва питие) 

и чух най-неочакваната история.
– Израснал съм във Франция, защото баща ми, по професия лекар, е за-

местник председател на Фронта за освобождаване на Южен Виетнам.
– На Фронта, на Виетконг? – питам слисано.
– Да – отговаря спокойно Нгюйен – на Фронта за освобождаване. – Носи 

съвсем друга фамилия, а и често ги сменя (помислих си, че и Нгюйен не е рож-
деното име на експерта ми. Не е комунист, социалист е и е член на Изпълнител-
ното бюро на Социалистическия интернационал. 

С гордост: „Ползва се с голям авторитет в международните социалисти-
чески среди и има изключителна роля в мобилизирането на световната общес-
твеност в подкрепа на Фронта. Участник е в преговорите при сключване на 
Парижките споразумения от 1973 г., скрепени и с неговия подпис като един от 
представителите на Фронта за освобождаване на Южен Виетнам.“

– Във Фронта – продължава Нгюйен – участват няколко партии и дви-
жения, но лидират комунистите. Социалистите са втората политическа сила. 
Може би у нас, както стана и у вас (Нгюйен говори за страните от Съветския 
блок) ще се създаде коалиционно правителство и своеобразно народнодемок-
ратично управление. Но бъдещето е в обединение със Северен Виетнам, където 
управляват комунистите, макар че и там има други партии.

Я-я-я, оказва се, че моят експерт, с когото говорим обикновено за копал 
(органичното вещество, което той синтезира), познава добре развитието на съ-
битията в нашите страни след Втората световна война, а е и нелош политически 
анализатор.

– Бойното сътрудничество между комунисти и социалисти сега е много 
здраво – продължава Нгюйен. – Все пак воюваме заедно срещу американците 
вече 10 години. За в бъдеще – ще видим.

„Воюваме“, казва експертът ми и аз мислено отбелязвам факта.
Моли да запазя за известно време нашия разговор в тайна. 
Добавя: „Тук, в Киншаса, само вие знаете това, което ви разказах. Разказах 

ви го, защото трябва да споделя радостта си с някого. И с кого, ако не с вас?“
Не го питам защо точно с мен: дали защото съм негов пряк началник, или 

пък защото съм българин и идвам от Източния блок. Мисля си, че е по-скоро 
заради второто.
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От моя апартамент не излезе веселият, усмихнат, услужлив експерт по хи-
мия доц. д-р Нгюйен.

Излезе: победител.
Едно кратко съобщение на радио „Франс медитеране“ за събития, проти-

чащи на 10 000 км от нас, превърна: 
Единия ми експерт от бивш министър в победен бездомник.
Другия – в намерил Родината си горд победител.
След 35 години непрекъсната война!

ЩАСТИЕ

В голямата бяла сграда, заела целия триъгълник между бул. „Княз Александър 
Дондуков“, бившата улица „Търговска“ (обичах като дете, преди да я сринат 

бомбите, да минавам по нея) и улица „Малко Търново“, е тихо. В сградата винаги 
е тихо, а сега, в късния следобед или по-скоро привечер, в нея няма хора.

След работа в Организацията на ООН за образование, наука и култура 
(ЮНЕСКО) съм привлечен в отдел „Наука и образование“ на ЦК на БКП. Зада-
чата ми, по идея, е да пренасям международния опит, подходящи организация 
и подходи в нашенската образователна система.

Сега имам друго занимание: група колеги молят да изнеса кратък доклад 
за процесори – „Какво е това и има ли то място у нас?“.

Аз съм физик, занимавам се с магнитни и структурни свойства на мате-
риалите и проблемите на процесорите не са най-силната ми страна (годината 
е 1979, наше производство на персонални компютри все още няма), но пиша 
кратко и сбито за процесори, за интегрални схеми, за силициеви пластини и 
други подобни неща.

Телефонът звъни. Охраната. Както във всяко нормално учреждение, така 
и тук посещения на външни лица след 17,30 не се допускат, но дежурният офи-
цер със странна настойчивост моли да се срещна с някакви граждани.

Отивам. Дежурен по охрана е Георги В. Майор. Завършил е Висшето во-
енно училище „Васил Левски“ във Велико Търново. Ученолюбив. Сега следва 
задочно педагогика в Софийския университет.

Обяснява ми: „Дошъл е един баща с дете. Говорих с тях. Зная, че е късно, но 
няма никого другиго от отдела по образованието. Бихте ли поговорили с тях?“.

Странна молба далеч извън работното време. А и трябва да пиша доклада 
си за процесорите.

Излизам във фоайето. От канапето става силно мургав среден на ръст мъж 
с широко лице, с правилни черти, облечен в изгладена лятна синя железничар-
ска униформа и с искряща от чистота бяла риза, яката й извадена над яката на 
якето. Заедно с него се надига слабичко, на вид 14–15-годишно момиченце, с 
явно окъсяла чиста басмена рокличка и сандали на босо. И то мургаво, но по-
малко от баща си.

Очевидно – цигани (циганите още не са станали роми).
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Георги, който върви с мен, казва: „Говорете с професор Апостолов.“
Каня ги да седнат. Сядат. Детето гледа някак уплашено (сам по себе си не 

изглеждам, поне според мен самия, толкова страшен, но, струва ми се, че ги 
сепна професорската ми титла).

Питам какъв е проблемът им.
Бащата на добър български език започва:
– Аз съм железничар в Кремиковци. Кантонер (или стрелочник). Живеем 

в кантон № ... в района на коловозите. Дъщеря ми завърши ХІ клас с отличен 
успех. Имаме само една маса до единствения прозорец. Учи на нея. Като мине 
влак, а те минават често, целият кантон се тресе. А тя учи. Когато масата ни 
трябва (няма място за друга) – седи на стол и пише на колене. Има само една 
петица по химия, а по всичко друго – шестици (мислено пресмятам – среден 
успех поне 5,90). Много иска да следва медицина. Яви се на приемните изпити, 
получи отлични оценки, но заради петицата и непълния отличен успех от дип-
ломата балът й не стига. Много иска да бъде лекарка. Аз съм със седмокласно 
образование, а майка й (тя работи в един стол) е с още по-ниско. Детето само 
постига всичко. Помогнете ни.

Питам:
– Защо сте дошли тук?
Отговаря ми:
– Ами къде да отидем? Нали тук е върховната власт.
Явно циганинът – железничар, макар и със седмокласно образование, 

добре се ориентира в конституционните въпроси, знае текста на чл. 1 от Кон-
ституцията.

– А защо идвате по това време?
– Работя на смени, сега съм свободен, ще постъпя на работа чак утре в 

12,00.
Нямам отношение към кандидатстудентските въпроси. Чудя се какво да 

кажа на двамата късни посетители. Мисля напрегнато, изпълнен със симпатия 
към молителите след простичкия разказ. Разбирам защо бъдещият педагог Геор-
ги ме помоли да разговарям с тях (те и на него са разказали историята, когато ги 
попитал защо са дошли). Предполагам, че и той си е представил като мен треся-
щия се от грохота на влаковете кантон и момиченцето с тетрадка на скута си.

След няколко минути размисъл казвам на бащата (детето все така мълчи):
– Донеси ми утре в 10,00 една молба и изложи в нея това, което ми разпра-

ви. Напиши кандидатстудентския номер на момичето, бала й, класирането. Ще 
търсиш тук на пропуска проф. Апостолов.

Бащата със слабичкото момиченце, което иска да стане лекарка, си тръгна-
ха за своя кантон, а аз отидох да дописвам доклада си за процесорите.

На следващия ден железничарят донесе кариран лист за заявление, на кой-
то с необработен, но четлив почерк грижливо бяха изписани името (Киров), 
професията (железничар), адресът (кантон №... – Кремиковци), името на моми-
чето (Лиляна), входящият номер в Медицинската академия, оценките, балът.

Заръчах му да се обади след три дни.
Мислих, мислих и съчиних докладна записка до министъра на народната 
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просвета, като изложих видяното и чутото: бащата – железничар, объркания 
му разказ, слабичкото момиченце с укъсялата басмена рокличка, кантона сред 
коловозите, единствената маса на семейството...

И формулирах: „Моля да се направи изключение и да се запише в Меди-
цинската академия свръх определените бройки Лиляна Кирова.“

Обадих се на министъра. Отидох в министерството, поговорихме, обеща 
да направи постъпки, прие молбата ми.

Молех!
Да моля не обичам!
Молбата унижава! Молбата наранява личното достойнство!
И все пак молех!
Ходатайствах!
А ходатайствата – ненавиждам!
Чрез ходатайството някой се стреми да осигури другиму облага, пост, 

длъжност, звание, оценка... които не му се полагат.
Ходатайството е неморален акт.
В ходатайството има нещо срамно, непочтено.
И все пак ходатайствах!
Зачаках реакция. Бях нарушил правилата на ведомството, в което работех. 

Имаше разпореждания за аналогични случаи, имаше държавни нормативи.
Имаше.
И имаше кантонера Киров и дребничката Лиляна с една-единствена пети-

ца по химия и с огромното й желание да учи медицина.
След два дни получих моята докладна записка с резолюция „Съгласен“ в 

левия горен ъгъл и с характерния подпис.
На третия ден железничарят Киров дойде в уречения час (професията му 

явно го беше научила на точност).
Бях позвънил вече на няколко места и само му казах: „Отиди да запишеш 

Лиляна за студентка в Медицинската академия.“
Киров ме гледаше онемял, не знаеше какво да каже. Аз също нямах нищо 

повече за казване, стиснах му ръката и пожелах на Лиляна успех като студентка. 
А железничарят хвана моята с две ръце и просълзен дълго не я пусна.

Вървях към кабинета си и се чувствах много, много щастлив.
Какво е всъщност щастието?
По дефиниция щастието е състояние, което съответства на вътрешна 

удовлетвореност от своето собствено човешко предназначение. Тоест човек е 
сам мяра на своето щастие.

И когато прибирах копието на докладната записка с резолюция в левия 
ъгъл, решила съдбата на едно момиче, ми дойде наум още следното, вероятно 
неиздържано от гледна точка на етиката, определение за щастието:

Щастие е да правиш добро на други хора и сам да се радваш на това добро!
Бях щастлив заради Лиляна Кирова!
А ходатайствата продължавам да ненавиждам!
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