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АФОРИЗМИ

Който ясно мисли, ясно се изразява.

☙ Боало ❧

Между мислителите съществува общност на капитала: придобитото 

от един в областта на истината става достояние на всички.

☙ Шилер ❧

На един човек, способен да мисли, ще се намерят в края на краищата 

сто способни да наблюдават. Точният наблюдател несъмнено се 

среща рядко, но дълбокият мислител – още по-рядко.

☙ Х. Бокл ❧

Когато човек мисли, той се съмнява; когато действа, е уверен.

☙ Анатол Франс ❧

Всички мисли, които имат огромни последствия, са прости.

☙ Л. Н. Толстой ❧

Неразумното не може да бъде дълготрайно.

☙ Квинт Курций ❧

Благоразумният човек трябва да върви по пътищата, по които са 

вървели великите личности, и да подражава на ония, които са 

превъзхождали другите, та по този начин да може ако не да се 

издигне дотолкова, че да се изравни с образците си, то поне да 

напомня за тях.

☙ Макиавели ❧

Господството на обществения разум е истинската основа на 

свободата.

☙ Ж.-Ж. Русо ❧

Разум! Кога най-после ще завърши твоето толкова дълго 

непълнолетие.

☙ У. Хезлит ❧
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ПУБЛИЧНА МАНИПУЛАЦИЯ 
И МОРАЛЕН ИМУНИТЕТ

С тази публикация не си поставям за цел да пред-
ставя цялостна и обоснована концепция по 

проблема. Ще откроя нейни базисни контури и опор-
ни точки, като се позова на идеи от авторитетни из-
точници в областта на социологията, социалната 
психология, етиката, съвременната теория на елект-
ронната комуникация, от интелектуалци и публични 
личности. Имайки предвид актуалността на темата, 
при аргументацията се придържам към социалния 
контекст – текущата управленска практика. С уго-
ворката: в моите обяснения и оценъчни съждения 
се абстрахирам от конюнктурни коментари на фак-
ти и събития. Моят професионален интерес приори-
тетно е насочен към явления, които подсказват доми-
ниращи тенденции в управленската методология и в 
публичното поведение. Не толкова какво се прави, а 
защо и как се прави, защо се случва. Тоест да се по-
търси и да се обясни, най-общо казано, мотивацион-
ната енергия на социалната активност в публичния 
сектор на нашето общество.

1. Манипулативното слово 
– потребност и изкушение на 
публичната личност

Защитата на една такава фундаментална поста-
новка предполага да се изясни функционалната роля 
на това социално явление. В социологическата ли-
тература манипулацията се разглежда преди всичко 
като идеологическо въздействие, което обаче излиза 
извън идеологическите рамки. Това е организирано 
идейно-психично въздействие на публичната власт за 
„формиране на нагласи, ценностни ориентации и мо-

Васил Момов

Васил Момов – професор, док-
тор на философските науки. Ра-
боти в областта на етиката и 
теорията на личността. Автор 
е на повече от 200 научни публи-
кации. Издал е 12 книги, от които 
4 в съавторство. По-значими са: 
„Нравствената норма и нейната 
реализация“ (1969), „Человек, мо-
раль, воспитание“ (М., Прогресс, 
1975), „Насрещното движение 
на теорията и идеологиче ската 
практика“ (1984), „Приложната 
етика“ (1988), „Изкушената Пан-
дора. Социалното битие на доб-
рото и злото“ (2006) и други. Ор-
ганизатор, съставител и редак-
тор на тематични форуми и из-
дания. Бил е директор на научен 
център за комплексни изследва-
ния на идеологическия процес.
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тивационни структури, които правят възможно упражняването на влияние и на 
власт“ [1]. Един от мощните потоци на съвременната социализация. В пределно 
широкия смисъл на думата всички институции на обществената система, които 
осъществяват възпитание, образование и професионална подготовка, предава-
не на информация, на духовни ценности и традиции – учебно заведение, медия, 
читалище, казарма, църква, семейство и пр., изпълняват манипулативни функ-
ции в процесите на социализацията на човека. Моят изследователски предмет е 
ограничен до проблема за манипулативната дейност като функция на публич-
ната власт. С намерението да отбележа по-конкретно специфичните характе-
ристики и на съвременната медийна манипулативна реторика.

Акцентът върху социализиращото въздействие на манипулацията извеж-
да напред нейния позитивен ефект. Имам предвид тази нейна роля, която сти-
мулира както съпротивление срещу социалните злини и вреди, така и подкрепа 
(и сътворяване) на добро, хуманно, справедливо. А това повелява самата ма-
нипулативна дейност да бъде „подплатена“ с морален заряд и насоченост. По-
нататък ще се позова на факти, аргументи и мисли от теорията и практиката за 
съответствия и противоречия между морални ценности, нагласи и манипула-
тивни послания, очаквания.

В реалния живот след промяната обаче манипулативната пропаганда в 
най-голяма степен се изяви с негативните си характеристики, твърде много за-
грубя при осъществяване на своите функции. Деструктивният дух на „социал-
ното инженерство“ наложи агресивен негативизъм в публичната атмосфера. 
От една страна, манипулативното слово се превърна в инструмент за защита на 
користни и меркантилни интереси, за формиране на „розови рецептори“, които 
да адмирират текущата политика и да обслужват корпоративни цели. От друга 
– то се превърна в предпочитано средство за разпалване на конфронтация и 
социално напрежение, на омраза във всекидневния живот на хората. Свиде-
тели сме на „гигантска манипулация, която цели да разруши изгражданата със 
столетия хуманитарна система от добродетели, да разколебае и размести етич-
ните опори на личността, да обърне вътрешния мир на съвременния човек към 
измамния хедонистичен възглед за живот“ – не без тревога и болка заявява наш 
културолог [2].

Неочакваната от нас горчива действителност все повече потвърждава 
мрачни прогнози и извлечени от живота исторически поуки на видни мисли-
тели от различни епохи за критичното състояние на общественото съзнание 
и на моделите на поведение във времена на радикални реформи, социални ка-
таклизми и морален упадък. При такива кризи според Ортега-и-Гасет „човек 
изпитва ярост и жажда за мъст заради празнотата в живота си, която го кара да 
обладава цинично всичко по пътя: плът, разкош, власт“ [3]; според Ф. Достоев-
ски изчезват и се размиват „границите на доброто и злото“, настъпва „всеобщ 
безпорядък навсякъде и у всички“ [4]. И тогава идва онази морална деграда-
ция, която проф. Крикор Азарян представя с дълбоко проницателните мисли 
на Николай Бердяев: „това – което в йерархията на ценностите стои по-високо, 
започва да изглежда ненужно и дори вредно. И се налага подчинение на цен-
ности от нисш порядък“ (в. „Труд“, 25.09.2001).
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След изложените общи съждения се завръщам към конкретния проблем 
– защо манипулативното слово е потребност и неизбежно изкушение на пуб-
личната личност. С други думи казано, какви са обективните и субективните 
основания на едно такова твърдение. Не е трудно да се стигне логично до обяс-
нението, че манипулативният „пусков механизъм“ се задейства най-вече тогава 
и там, когато и където при радикални промени възникват негативни реакции, 
социално напрежение, евентуални рискови ситуации. Това е мощен и в същото 
време – благодарение на неограничените възможности на модерните информа-
ционни технологии – фин инструмент за идейно-психично и поведенско въз-
действие, чиято специфична и доминираща функция е да се овладее текущото 
обществено мнение. Тази постановка е от особено значение в моята концепция, 
тя има връзка и с моралните координати на манипулативното поведение. Зато-
ва ще се спра по-конкретно на някои аспекти на проблема.

Без да се ангажирам с претенциозна дефиниция на понятието „обществе-
но мнение“, ще се позова на някои негови съществени акценти, които са отбеля-
зани в специализираната научна литература [5]. Ще ги аранжирам по следния 
начин: Общественото мнение е активно социално отношение, наситено с емо-
ционални елементи – то е проява на колективен разум. То изразява и защитава 
обществени интереси и очаквания. Изпълнява ролята на чувствителен бароме-
тър за настроенията на хората, дава обратна информация за състоянието на не-
щата, ориентира към необходим и възможен коректив. Като съчетава единство 
на мисловно съждение и волева нагласа, то се изявява със своята практическа 
дейностна насоченост.

Общественото мнение е морално заредено отношение, самодеен и гъвкав 
социален регулатор, който изпълнява своите функции в съответствие с обще-
ствено установените и приети ценностни норми и традиции. Неговите оценки 
и послания предизвикват морален респект, възприемат се като повеля на об-
ществената съвест. И доколкото с тях се определя и официалният рейтинг на 
публичните личности, все по-активно и успешно за легитимиране на техния 
престиж се използват социологическите проучвания с цел да се разшири и по-
виши обществената им подкрепа.

Овладяването на общественото мнение чрез публичната манипулация – от-
ново ще подчертая, има приоритетно значение в управленската методология и 
практика. Под овладяване разбирам да се осигури неговото доверие и активна 
подкрепа на програмните цели, ангажиментите, посланията при провеждане на 
официалната политика. Но позитивната посока на мобилизацията на обществе-
ната енергия се съпътства и с превенция или отстраняване на негативни настро-
ения и съпротивления, на разочарования и съмнения. Тъкмо в амбициозния си 
стремеж и самочувствие на всяка цена да спечелят подкрепата на общественото 
мнение – на електората в частност, публичните личности се пристрастяват към 
примамливата негативна манипулация. Не да овладяват, а да завладяват, да под-
купват общественото мнение с популистки обещания и с демагогия, за да оправ-
дават грешки, провали и пороци. При тревожни ситуации те намират оправдание 
и за прилаганите от тях по-дръзки методи и форми на манипулативен натиск, 
т.е. за силовия подход, за изнудването на общественото мнение за подкрепа.
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Такива случаи вече се появиха и при управлението на ГЕРБ. Публични 
личности с институционални функции изразиха критична оценка за манипула-
ция на общественото мнение с натиск. В „Открито писмо на Съюза на съдиите 
до Министерския съвет“ се казва: „Изграждането на предварителни очаквания 
за изхода на процеса от МВР, без да се съобщават фактите, е манипулация на 
общественото мнение и злоупотреба със страха на хората“ (Мирослава Тодоро-
ва – председател на УС на ССБ. Не посягайте на независимата съдебна система. 
В. „Труд“, 29.12.2009).

Следователно опората на доверието и на подкрепата на общественото 
мнение в публичното управление става фокус и притегателна сила, където се 
кръстосват както обществената потребност, така и субективното предпочита-
ние към манипулативна реторика. И доколкото реалната социална динамика е 
подвижна и противоречива, в нея протичат взаимни преходи между обществе-
на необходимост и самонадеяни увлечения по всепозволеност в управленската 
практика. Включително и с участието на медийните средства. Борбата за власт 
и властолюбието като „социална епидемия“ сред политиците в годините на пре-
хода по естествен начин се съединиха с манипулативната медийна реторика. 

Напоследък реалните потребности провокираха появата на политическа-
та сцена и на лидери с интуиция да разпознават настроенията на електората, 
с изключителен стремеж да се харесат на масите, като трупат рейтинг с попу-
листки разбираема фразеология. В инструменталния арсенал на манипулатив-
ното лицемерие активно се използват и нелегитимни форми, методи и модели 
на въздействие – функция на неписани морални повели, традиции и ефект-
ни внушения. Зачестилите арести на заподозрени (с одобрителен обществен 
резонанс) са легитимни средства, но пòказните медийни „спектакли“ – с цел 
да бъдат те унизени, са нелегитимни похвати на сугестивната манипулация. 
„С тези акции – по думите на проф. Огнян Герджиков, бивш председател на 
Народното събрание – се цели да се задоволяват най-низките страсти на хора-
та, техният нагон“ (в. „Труд“, 18.06.2010). Ето как един висш хуманен принцип 
– презумпцията за невинност, се подчинява на „ценности от нисш порядък“.

Много факти вече потвърждават, че силовият стил на управление насажда 
сковаващ страх и сред управленската администрация, не стимулира активна 
позиция. В същото време помага да се изнуди и по-широка обществена подкре-
па, като се прилага порочната максима – „Целта оправдава средствата“.

2. Медийната манипулация и моралното съпротивление

Това е възловият проблем в тематичния сюжет на публикацията. Съпро-
тивлението е специфично свойство на имунната система на човека, което оп-
ределя жизнената устойчивост на човешкия организъм. Социалното съпро-
тивление е закономерна тенденция в историческия процес. Без съпротивление, 
отрицание и приемственост – няма изменение, няма и развитие. В този именно 
контекст следва да се разбира и идеята на Хегел за движещата сила на злото 
в историческия прогрес, което със своята провокативна природа предизвиква, 
от една страна, съпротивление, а от друга – стимулира волята на социални-
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тази широкомащабна позиция се вписват и дръзките мисли на цитирания вече 
Николай Бердяев, който пише, че „историята и цивилизацията почиват на про-
теста срещу лъжата и правдата“ [6].

Тук моят изследователски интерес е насочен към по-конкретни теми: иму-
низиращата функция на морала в манипулативния процес; толерансът на ма-
нипулативното отношение и въздействие спрямо суверенната морална воля на 
личността – вкл. и на общественото мнение; „танцът“ на реалното и виртуално-
то в медийната манипулация и неговата рефлексия върху ценностната инвер-
сия и моралното лицемерие в публичното поведение. И към други проблеми, 
отнасящи се до мотивационната роля на морала в дейността на съвременни-
те медии. Интересът към които породи обществена потребност от провеждане 
на специализирана научна конференция.

Петата национална конференция по етика на тема „Моралът в български-
те медии“ е организирана от Института за философски изследвания, Съюза на 
българските журналисти и Съюза на издателите в България през април 2008 
година. Издаден е сборник с материалите на конференцията [7]. Тази инициа-
тива продължава плодотворната традиция на нашата академична философска 
институция за провеждане на широки интердисциплинарни дебати по значи-
ми теоретико-методологични и приложни теми на етическата наука – относ-
но нейното минало, настояще и бъдеще, при изследване на актуални морални 
проблеми в политиката, икономиката и здравеопазването, в областта на социа-
лизацията на младото поколение и прочее.

Тя е изява на съвременен стил на научна политика за интензивно разви-
тие на българската етическа мисъл.

Особено благоприятна предметна територия за приложно етическо твор-
чество е дейността на електронните медии. Техният мощен потенциал – като 
единство на техника, слово и изкуство, на текст, мелодии и цветове, прави 
възможно всекидневно, в неограничено време и разстояние да се тиражират 
явления, факти и образи на доброто, хуманното и злото, истината и лъжата, 
красивото и грозното, полезното и вредното. Тези идеологически институции 
имат ресурс да излъчват огромна както позитивна, така и негативна енергия 
за потискане тонуса на индивидуалното и масовото съзнание. Разбира се, и за 
тяхното целенасочено манипулиране.

По-нататък разглеждам този проблем в определен дискурс – като съедине-
ние и противоречиво взаимодействие между манипулативно слово и морална 
позиция. Един изключително сложен процес, в който манипулативното посла-
ние разчита на съгласие, но среща и съпротивление. Позовавам се и на отделни 
авторитетни автори от цитирания тематичен сборник.

В своя встъпителен доклад на конференцията – относно присъствието на 
морала в процесите на трансформацията на публичната сфера, проф. Васил Про-
данов отбелязва голямата морална отговорност на журналистите при форми-
ране на общественото мнение в условията на свръхразвити комуникации, на 
предлагана от безброй канали информация, когато „предпоставките за манипу-
лация не намаляват, а дори могат да се засилят, защото средностатистическият 
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човек не може да се ориентира в нея, да отдели зърното от плявата, истината от 
неистината“. И когато „доверието към журналистите е много по-високо от това 
към политиците и в този смисъл медийната власт е не само по-влиятелна, но и 
по-легитимна“ [7]. Проблемът е как се носи такава отговорност? Тук ще добавя и 
изключително справедливите, образно изразени мисли на акад. Антон Дончев за 
публичната отговорност: „Овластени хора – казва той – не си дадоха сметка, че 
заедно с властта получават и везни, в които отляво слагат своите права, а отдяс-
но, за да изравнят тези права – своите отговорности“ (в. „Труд“, 24.05.2010).

Как се ползват тези везни с правата и отговорностите в публичната мани-
пулация?

Обикновено във всекидневието понятието манипулация се свързва с 
неговата негативна характеристика – като „промиване на мозъци“. Което по 
същество означава отстраняване или ерозиране на личностни бариери (фил-
три и задръжки), за да може манипулативното послание безпрепятствено или 
по-лесно да се възприеме. То дестабилизира ценностните опори, размива и 
подменя оценъчните критерии, така че да не могат да се разпознават реалните 
факти и явления от действителността. Улеснява в крайна сметка и моралната 
инверсия, безразличието и към доброто, и към злото. Напоследък публична-
та лексика се обогати и с понятието „пилене на мозъци“. И докато при „проми-
ването“ би могло да се очаква и своеобразна „профилактика“ (и здравословен 
коректив), „пиленето“ засяга „жизнени функции“, води изключително до де-
формации в мисленето.

Имунизиращата функция на морала в манипулативния процес свързвам 
с нравствената мотивация. Всяка мотивация подбужда и насочва дейността и 
поведението на човека, придавайки им и субективен, личностен смисъл. При 
моралната мотивация се извършва качествен преход, най-общо казано, от об-
ществено възприетите изисквания за добро, справедливост, хуманност и пр. 
към дължимо и желано отношение. От такова гледище имунизиращата функ-
ция на морала може да се разгледа в две посоки.

Първата е мотивацията за морално съпротивление срещу манипула-
тивното послание, което не се възприема от личността или от общественото 
мнение. То се възбужда предимно от качеството на посланието и от начина на 
неговото адресиране. Става дума за разминаване на ценностни убеждения и 
позиции, от една страна, и актуални социални потребности, интереси, очаква-
ния, от друга. Когато съпротивлението е мотивирано от алтернативна позиция, 
превъзхождаща отстояваната политика, то има своето и морално, и рационал-
но основание. Много често – както е при днешната ситуация, политическите 
опоненти на управлението не могат да инициират такова съпротивление.

Тук имам предвид и едно по-широко разбиране – обективната потребност 
от резистентност срещу социалното зло в неговите агресивни, явни и подмол-
ни форми. Активната политико-морална позиция е несъвместима с всяко сми-
рено примирение, с безразличието към обществените тревоги, пороци и злини. 
Днес решителното преодоляване на социалната вреда от покорството пред оно-
ва, което накърнява националното достойнство и обезличава моралния дух, 
самочувствието на всеки българин, е от приоритетно значение.
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Втората посока на имунизиращата функция на морала в манипулативния 
процес свеждам до мотивацията за морално съгласие, доверие, подкрепа. Тоест до 
активната морална позиция и воля да се твори и защитава всяко добро начинание, 
излъчено от манипулативното послание. В тази посока мотивацията формира мо-
ралната устойчивост на личността и на общественото мнение, тяхната стабилна 
морална опора. В това именно се състои и съвършената позитивна манипулация. 
За каквато някога е пледирал нашият интелектуалец Цветан Стоянов: „Не стига 
само да забравяш… нужно е да привличаш, да приласкаваш. Ако едната ръка знае 
да удря, другата трябва да знае да милва – това е бащинско умение… Манипули-
раният трябва да мисли, че сам мисли, че всичко извира от него. Оставиш ли му 
подобно самочувствие, вече е лесен за ръководене.“ Това е „истинската, голямата 
манипулация – тази, която не се вижда, тази, при която манипулираният е убеден, 
че е независим“ [8], която завладява личността „отвътре“.

В тези впечатляващи мисли е откроен най-вече моралният смисъл на ма-
нипулативния процес като синтез на манипулативно въздействие и нравстве-
на мотивация. Несъмнено представата е твърде идеализирана. Имам предвид, 
че тези думи са изказани в средата на миналия век, когато нашите електронни 
медии са в начален стадий на своето развитие. И едва ли би могло да се прило-
жи такъв модел на поведение в осъществяваната тогава публична манипулация. 
За мен обаче особен интерес представлява моралното кредо в тази концепция 
– толерансът на манипулативното послание спрямо моралната воля на лич-
ността. Щом като в тези социални процеси на публичния живот се преследва 
уважението, доверието и подкрепата на личността и на общественото мнение, 
това не следва да се постига с натиск и диктат над тяхната суверенна воля, а с 
ответно уважение и доверие. На преден план излиза не великодушното отно-
шение, не жестът към търпимост, поносимост, а предоставянето на шанс да се 
извърши нещо дължимо и желано. Нравственият шанс изразява възможност и 
очакване за коректив и изява на хуманна позиция, за превенция на зло и толери-
ране на добро. Тъкмо обсебването и завладяването на човека „отвътре“, за да 
бъде мотивиран да прави добро и да се съпротивлява на злото, е специфичната, 
„автентичната мисия“ на позитивния морал. На хуманната социализация.

И сега за „вихрения танц“ на реалното и виртуалното на „медийната 
сцена“, от който се сътворява специфична медийна манипулация. „Въобража-
емият, виртуалният свят започва да доминира над реалния, става също така 
реален – пише проф. Александър Лилов. – (…) Виртуалното започва да измес-
тва реалното и да доминира в общественото съзнание. Реалното и виртуалното 
танцуват днес такъв вихрен танц, че човек все повече се обърква, кое е едното 
и кое е другото“ [9].

Така медиите от необходимо средство за представяне на реалната дейст-
вителност се налагат като реалност с двойствена мисия и двойствени морални 
послания. Подменя се предметната реалност (обективният факт) с виртуална 
реалност (предположения) и върху основата на предполагаемата виртуалност се 
съграждат подвеждащи, манипулационни съждения и представи. И тогава с ос-
нование се задава въпросът: Наистина ли е това действителността, дали фактите, 
идеалите и ценностите са такива, каквито медиите ги представят? Престижни из-
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следвания свидетелстват, че днес „медиите се превръщат в жертва на новите фор-
ми на комуникация и разпространение на информацията. Те започват да отдават 
все по-голямо значение на въздействието на информацията, а нейната достовер-
ност остава на заден план. Това поражда редица негативни тенденции“ [10].

Ще се позова и на научните съобщения на проф. Толя Стоицева, ст.н.с. 
Иванка Стъпкова и ст.н.с. Румяна Божинова от цитирания сборник [7]. Ето 
какви позиции и оценки са изложени от тях: Моралът на журналистите не е 
архаизъм, той е борба и идеал в настоящето, както ще бъде естествен профе-
сионален стандарт и в бъдещето; Доминира вече обществената оценка, че ме-
диите надхвърлят своята информационна функция и на преден план излиза 
манипулативно-управленската им роля; Професионалният морал трябва да 
акцентира върху съпротивата на личността доброволно да приема наложената 
от медиите манипулация, защото изборът на всеки човек за начин на живот – с 
цялата му палитра от разум, емоции, идеали и амбиции, е негов собствен избор; 
Професионални изследвания на авторитетни учени потвърждават, че много от 
журналистите не достигат в развитието си морално ниво, съответстващо на 
нормативните ценности на съвременния професионален морал.

Ще обогатя тези мисли с изключително острите критични упреци на проф. 
Васа Ганчева – дългогодишен телевизионен режисьор, водещ и критик. „Инфор-
мационният поток – заявява тя в свое интервю – вече не напоява обще ството 
ни, а го дави според предпочитанията на простотията, обсебила комерсиално 
медии и политици. (…) За съжаление родните медии първи отвориха кутията 
на Пандора и самовлюбено задемонстрираха флирта с институции и власт, па-
радирайки с ефимерните условности на свободата на словото.“ И завършва с 
основателна тревога за нашето духовно отслабено и безразлично към духовете 
на омразата общество, в което цари пренебрежително отношение към нацио-
налните ценности и морал (Васа Ганчева. Простотията е обсебила медии и по-
литици. В. „Труд“, 16.04.2010).

Продължавам моите методологични разсъждения за „вихрения танц“ на 
реалното и виртуалното, при чието изпълнение се излъчват въображаеми, не-
адекватни и двойствени послания в публичното пространство. В медийната 
манипулация те рефлектират в няколко посоки. Ще се спра на два от домини-
ращите модели на тяхната проекция в публичния живот.

• Ценностната инверсия. Свидетели сме на агресивна и пълзяща, мащаб-
на и зловеща подмяна на ценности, на траен срив на нравствените критерии за 
оценка и поведение. Тази инверсия се свежда до размиване и разместване на 
понятията за добро – зло, истина – лъжа, хуманно – антихуманно, справедливо 
– несправедливо и т.н. В публичното управление това явление има твърде ши-
рока гама на проява, вписва се в общия вектор на прагматизацията на социал-
ната практика, на понятията полза – вреда, легитимно – произволно, целесъоб-
разно – нецелесъобразно, ефективно – неефективно и пр. Където се размиват 
границите между: ляво – дясно в политиката; идеологическо – прагматично в 
управлението; либерално – регулативно в икономиката; ригидно – толерантно 
в комуникациите; глобално – национално в междудържавните отношения; до-
пустимо – забранено във всекидневното общуване и така нататък.
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При съвременната демокрация и пазарна икономика нараства тенденци-
ята към либерализация на толеранса в ценностната инверсия, което пораж-
да противоречия и конфликти. И когато толерантната позиция започне да се 
движи по ръба на допустимото, безразличието и примирението, носи големи 
вреди, защото трудно се открива и още по-трудно компрометира.

Като институционални функции, персонални позиции, мотиви и модели 
на поведение ценностната инверсия намира израз и в статусната позиция 
на публичните личности. По-конкретно: ползването на властовите права се 
заявява като изпълнение на задължения; в защитно-оправдателната позиция 
безогледно се използва методът „алиби“, като вината и отговорността се пре-
хвърлят към други субекти; обещаното, очакваното и желаното се декларира 
за осъществено; раболепието и покорството – за партийна лоялност и парт-
ньорство; манипулативната фразеология (наситена и с преиначени аргумен-
ти) – за еманация на истината; зловредният егоизъм – за природна човешка 
даденост и така нататък.

Такива прояви – някои от които ще илюстрирам с факти от съвременната 
управленска практика, условно назовавам „прагматична инверсия“. В управ-
ленската практика тя се съединява с политическото лицемерие, което „забуля“ 
мотивираното от инверсията поведение, а от своя страна ценностната инвер-
сия помага за идейната „аргументация“ на лицемерието.

• Публичното лицемерие. Понеже имам публикация, в която разглеждам 
обстойно този проблем, тук ще откроя само най-съществените особености на 
явлението. Имам предвид неговата неадекватна, илюзорна същност, като се по-
зова на К. Маркс. Колкото по-обичайно е противоречието между интересите на 
господстващата класа и на мнозинството от обществото, толкова повече идеоло-
гическите представи „слизат до равнището на празни идеализиращи фрази, съз-
нателна илюзия, умишлено лицемерие“ [11]. Става дума за възможно най-общия 
идеологически модел на лицемерието с неговото класово-причинно основание.

Тъкмо в пресечната точка на неадекватното, изопаченото (илюзорно) от-
ражение на обществените потребности, интереси, стремежи с присъщата на ли-
цемерието защитно-оправдателна функция – то става предпочитано и изклю-
чително удобно средство в публичната манипулация. Манипулативното слово 
намира защита и оправдание именно в лицемерната маска, която има широк 
регистър на употреба – от ласкателния комплимент и смирената пре струвка 
до завладяващата популистка реторика и задкулисния рекет на отмъщение-
то. Много наши политици след промяната се възползваха както от природния 
инстинкт на хамелеона, така и от меркантилния манталитет на фарисеите от 
древна Юдея. Не се умориха и не се засрамиха от всевъзможни „екскурзии“ в 
партии и коалиции.

В заключение ще отбележа някои специфични особености и изисквания 
към манипулативната мяра в медийната дейност. Където тя има приоритет-
но значение в многообразния информационен поток с неговия динамичен мо-
дерен инструментариум на функциониране. Базисно значение при нея (както 
при всяка друга мяра) има диалектическото съотношение между качество и ко-
личество. И при добри качествени параметри на масовата информация, когато 
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са налице свръхнаситеност, тавтологичност, непосилна за възприемане разно-
посочна предметна материя, количествените наслагвания водят до влошаване 
на качеството. Пренебрегват се присъщите на мярата дозировка и поносимост. 
Проблемът се свежда не толкова до някакви обикновени количествени показа-
тели, а как да се постигат необходимият баланс, ритъм и интензитет, съот-
ветният капацитет на определено информационно послание и изискване.

Качественият вектор на манипулативната мяра свързвам с нейното на-
стройване спрямо моралното съпротивление. А то се предизвиква предимно от 
качеството на манипулативното послание – от неговата адекватност на опреде-
лени обществени потребности, интереси и очаквания на хората. Зависи обаче 
и от начина, от подхода при неговото адресиране. На преден план излиза толе-
рантното отношение към суверенната воля на реципиента. Манипулативното 
слово безспорно по-лесно се възприема от личността, когато в нея липсват за-
щитни бариери. Но когато среща съпротивление, силовият подход не постига 
желан ефект. Ригидното и ригористично (назидателно) начало в тази дейност 
накърнява свободната мисъл и самочувствието на човека, отблъсква го и го 
настройва негативно.

По-нататък ще доразвия и конкретизирам изложените принципни поста-
новки, като се позова на реални ситуации и факти от съвременната управлен-
ска методология и практика. Имам предвид и ежемесечните оценки на специал-
но създадената група за анализи от политолози и социолози: проф. Петър-Емил 
Митев, д-р Андрей Райчев, Кънчо Стойчев и др. След 100-те дни управление 
на Бойко Борисов в нейния доклад се отбелязва: „Медийният стил на управле-
нието създава среда, внушаваща безалтернативността на различните властови 
решения“ (в. „Труд“, 2.12.2009). Този извод се потвърждава след това в текуща-
та практика и съответно от етапните съобщения на спецгрупата. Формирано 
е вече широко обществено мнение за функциониращо управление с безпреце-
дентно участие на медийното слово. Или – както един журналист се изрази, 
„управление от телевизора“. И тъкмо при балансирането и отмерването на ма-
нипулативните послания се допускат най-често съществени отклонения, които 
започват да предизвикват скептични настроения спрямо управлението. В този 
дух са и верните думи на д-р Желю Желев от едно негово интервю: „Бойко Бо-
рисов добре използва медиите. Макар че минава мярата в някои случаи, което 
не е от негова полза. Медиите са нож с две остриета. Могат както да ти изпишат 
веждите, така и да ти извадят очите“ (в. „Труд“, 7.07.2010).

3. Неадекватната манипулативна реторика – функция на 
погрешното „гледане в огледалото за обратно виждане“

Много от дефектите и несполуките в управленската методология и техно-
логия може да се обяснят с качеството на съзидателната енергия, на волята и 
отговорността на политическите субекти през всички периоди на радикалната 
трансформация на нашето общество. Надделяха деструктивното начало, ре-
ваншът и отмъщението. В „социалното инженерство“ не се утвърди рациона-
лен системен подход за причинно-следствен анализ на протичащите социални 
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явления и процеси. И върху неговата обективна основа да се формират ясни, 
адекватни и работещи диагнози и прогнози, в които да пулсират тревожните 
сигнали на здравословната обратна връзка и изискванията за контрол като ко-
ректив на текущото управление и като информация за реалните потребности 
и очаквания на хората. В резултат на това официалната политика започва да 
протича без визия за развитие на страната, без надеждна стратегия с очерта-
ни ориентири и приоритети, без последователна приемственост, с елементи на 
непредсказуемост и стихийност. Тъкмо тук – в отсъствието на адекватна сис-
темна позиция за причинно-следствените връзки и отношения в обществения 
живот, следва да се търси коренът на илюзорната идеологическа фразеология, 
на подвеждащите популистка манипулация и политическо лицемерие.

Метафоричното мото на раздела заимствам от Николай Василев – бивш 
министър на администрацията. В една своя статия той заявява, че „новото пра-
вителство прекалено много гледа в огледалото за обратно виждане“ (в. „Труд“, 
14.06.2010). И така: какво показва това „обратно виждане“? Какво е неговото 
отражение върху манипулативната оценка и послание? Ще маркирам отделни 
съществени, вече изяснени, оценени и възприети от общественото мнение фак-
ти и ситуации, подсказващи очевадни тенденции в стила на мисленето и управ-
ленското поведение. Излизам от безспорната теза, че такъв подход е истински 
парадокс в методологията на всяко публично управление. При управлението 
на ГЕРБ по-специално този парадокс се изявява в различни модификации. Ето 
една от доминиращите: манипулираш общественото мнение с тотална сатани-
зация на тройната коалиция и в същото време най-невъзмутимо, узаконено 
харчиш от нейния фискален резерв за решаване на текущи проблеми. Ще се 
конкретизирам в няколко проблемно-тематични посоки.

• Защитно-оправдателна платформа на публичната манипулация. 
Ключово значение в нея има разместената, обърната логическа връзка между 
причина и следствие при оценката на вини и отговорности. При погрешни уп-
равленски действия, провали и злини не се търсят причините, а се коменти-
рат и критикуват последиците. Може би защото последиците са много по-оче-
бийни и актуални, отколкото по-далечните и забулени причини. Във връзка с 
казаното в моето съзнание изплува един израз от детските приказки: „Все за 
нещо ще намери да се начумери, ту му млякото горещо или друго нещо.“ За 
всички беди и злини (все още без природните стихии!) – създаващи сериозни 
проблеми пред управлението, са виновни тройната коалиция и президентът. Че 
останаха „скелети в публичния гардероб“ – това се видя, но и че много от тях се 
оказват с по-дълга история, а някои пък се употребяват само като „аргументи“ 
във виртуалната манипулация – също е истина. Към тази медийна риторика са 
„фактите“ относно усвояването на еврофондовете, финансово необезпечените 
договори, величината на макроикономическите показатели, забавените анти-
кризисни мерки и пр. В една своя реплика финансистът Стоян Александров 
казва: „Цялата политика е насочена към това, все да се оправдаваме и да гледа-
ме назад, а не напред... Как си въобразявате, че държавата ще има ангажименти 
за 2 милиарда лева, и девет месеца управляващите да не знаят? Това сериозно 
ли звучи?” (в. „Труд“, 15.04.2010).
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• Аматьорство в управлението – популистки флирт с общественото 
мнение. Няма съмнение, че несполуките и провалите в управленската практика 
стимулират защитно-оправдателните рефлекси за укрепване на статуквото на 
еднопартийната власт, а също така и за стабилизиране на обществената подкре-
па, за превенция на възможни опозиционни настроения. С критичната позиция 
на авторитетни политици, политолози и изследователски институции се форми-
ра категорична обществена оценка за принизен експертен и политически опит 
на управленския корпус. Именно кадровият капацитет е „ахилесовата пета“ на 
властовия ресурс. С конкретни и убедителни аргументи се коментира наличи-
ето на дефицит на компетентност – на адекватна, качествена законодателна по-
литика и респектиращи професионални парламентарни дебати, на достатъчно 
обосновани управленски решения, култура на публичното слово и пр. И най-
вече на активна и последователна реформаторска политика. Все още основните 
реформи витаят като добри намерения с елементи на прибързаност и импро-
визация. Без да се държи сметка за тяхното отражение върху духа на нацията. 
„Ако в момента има някаква опасност в България – тревожно отбелязва проф. 
Боян Биолчев, – то това е именно свалянето на равнището на мислене (...) неу-
важението към интелекта и към ума (...) деинтелектуализацията на обществото“ 
(Боян Биолчев. Властта насажда ненавист и омраза. В. „Труд“, 11.08.2010).

Впечатляват не само отсъствието на експертност, но и наличието на при-
страстно отношение при кадрови промени. (Показателен е случаят с уволнени-
ето на абсолютно всички ръководители на областни ветеринарни служби.)

Липсват ясна стратегия и адекватни действия за излизане от кризата. 
Почти всички набелязани и предприети „мерки не са антикризисни, а са за за-
кърпване на бюджета, т.е. задълбочават рецесията“ – заявява в свое интервю 
известният икономист Венцеслав Димитров, съветник на президента (в. „Труд“, 
15.04.2010). В априлското съобщение на спецгрупата за анализи се констатира, 
че актуализираният бюджет 2010 (представян само няколко месеца преди това 
за безалтернативен) е „признание за неспособност на управлението да форми-
ра реалистична финансова политика“ (в. „Труд“, 3.05.2010).

Публични личности се издигат и защитават на престижни позиции с при-
низени оценъчни критерии и с преиначени факти. Гафът с Румяна Желева е без-
спорен. Една изключително неадекватна кандидатура за еврокомисар – до край 
отстоявана с инат, с преднамерено изваян ореол около нейната личност. Напос-
ледък и Лъчезар Иванов – публична личност с висока позиция в парламента и в 
партийните структури на ГЕРБ, предизвика поредния скандал в обществената 
атмосфера със своето поведение – злоупотреба с права и задължения. А е по-
литик от най-близкото обкръжение на Б. Борисов, негов личен лекар. При един 
прецизен преглед на дейността и публичното поведение на ръководния екип, 
на prima vista впечатляват критериите за лоялност и покорство към лидера. 
(Това се доказва и от декларации на толерирани личности: „Ще направя това, 
което иска от мен моята партия и моят лидер.“)

Негативните последици от управленската дефектология с всеки изминат 
ден дават обективно основание и субективно предпочитание към популистка 
манипулация. И доколкото продължава да се разтваря ножицата (както се ко-
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ментира в текущите експертни анализи) между фактическа и медийна реалност 
– „гонитбата на рейтинг в капана на икономическите реалности“ превръща 
публичната манипулация в популистки флирт за спечелване на общественото 
мнение. Подклаждан и от съпротивлението на социални и професионални об-
щности срещу неизбежните и забавени от предишните управления реформи. 
И премиерът – който не само се стреми, но и умее да се хареса на хората, да 
говори на техния език, наистина успява да го стори. Благодарение и на своята 
подвеждаща харизма и завладяващ медиен образ на политик. Но... следва да се 
отбележи, че такъв ефект има кратък жизнен цикъл.

• Наопаки обърнат логичен дискурс в медийното слово. Напоследък все 
повече се демонстрира неефективен стил на публична риторика и поведение 
с обърната логична схема: спонтанните рефлекси и словоохотливостта изпре-
варват разумното мислене. Бързо се реагира и опонира, бъбриво се говори и 
чак тогава, накрая, се търси опората на рационалното мислене за обяснение и 
защита на казаното и стореното. Такъв логичен дискурс в риториката, основа-
ващ се на безспорна природна даденост и придобита интуиция, дава на Бойко 
Борисов конюнктурно предимство, но не помага за трайно решаване на дебати-
раните въпроси.

Нашето общество се нуждае от премиер с държавническа позиция, ман-
талитет и воля за излизане от тежката икономическа криза и социална ситуа-
ция, а не от „говорител“ на държавата. В своя публикация социологът Живко 
Георгиев пише: „Когато си в изпълнителната власт и си в ситуация да правиш 
нещата, а не само да говориш, постоянното присъствие в телевизионния ефир 
е абсурд. Тогава се поражда усещането, че думите ти подменят делата... Така-
ва виртуална политика обаче бързо губи ефективността си (Живко Георгиев. 
Тв политиката измества реалната. В. „Труд“, 19.06.2010). Проучване на фонда-
ция „Медийна демокрация“ върху седем всекидневника показва, че в периода 
януари – март 2010 във всеки трети политически материал е намесено името 
на Борисов (в. „Труд“, 16.04.2010). А в статия на Албена Бъчварова (в. „Труд“, 
12.12.2009) се отбелязва, че за четири години Б. Борисов като кмет и министър-
председател има 5000 медийни изяви.

Такова интензивно (често пъти досадно и отблъскващо) присъствие в ме-
диите демонстрира чувствителност най-вече към всичко, което има значение за 
собствения рейтинг. Но по-голямата беда идва от внушението, че си единстве-
ният, който имаш способността и правото да произнасяш истината. Истината от 
последна инстанция. И двата акцента в медийната риторика носят вреда на пуб-
личното управление. Персонифицират неговия стил и отслабват демократичните 
му устои. Правят го податлив към всепозволеност, към прилагане на прослову-
тия демократически централизъм за утвърждаване на авторитарно управление, 
при което всички пътища водят до лидера и той има последната дума.

Отсъствието на системно мислене и на ясна програма за действие, при-
низената компетентност и „безстилието“ (по израза на Стефан Софиянски) в 
управленската практика, неадекватната публична риторика създават предпос-
тавки за хаотично говорене и управление. Което става и с активното участие 
на медиите, където интензивно се водят дебати и се тестват позиции. В управ-
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ленската технология доминира методът „проба – грешка“, в риториката изобил-
стват „сутрешни“ и „вечерни“ намерения, решения, послания, а пък в общест-
веното мнение – „днешни“ изненади и „утрешни“ очаквания. В разбиранията 
на премиера и неговия екип – според оценките на експерти – икономическото 
развитие ще се направлява и регулира чрез финансови инструменти. Съзида-
телното послание „стимулираме и развиваме реалния бизнес“ се измества от 
рестриктивните финансови процедури: „замразяваме“, „орязваме“, „съкраща-
ваме“ и пр. Непосредствените последици при такива ситуации провокират тре-
вога и разочарования сред хората, у управляващите пък – яростна самозащита 
с уклон към нападателна позиция. Може да се очаква и засилен интерес от стра-
на на Брюксел към провежданата финансова и икономическа политика. Такива 
симптоми вече са налице: в доклада на Европейската комисия за едногодишна-
та дейност е открита процедура по свръхдефицит срещу България.

Като заключение ще си позволя да извлека съвсем лаконично няколко ос-
новни извода за публичната и медийната дейност при управлението на ГЕРБ, 
откроени и в някаква степен аргументирани в изложението.

Всеки изследовател – заинтригуван от сакралните и заплетени лабиринти 
на персоналистиката и характерологията, остава впечатлен от дейната, реши-
телна и волева личност на Бойко Борисов. От неговата амбиция да се реализира 
като енергичен държавник и влиятелен политик. От неговия кураж и отговор-
ност да укрепи обществения ред и да стабилизира правовите и моралните ус-
тои на разклатената ни държавност. Така че хората да живеят в условията на 
обществена сигурност, с по-висок жизнен стандарт. Тези акценти безсъмнено 
рефлектират в неговата публична и медийна, управленска и партийна дейност. 
Разкрепостяват и стимулират огромна енергия в обществото; масовото съз-
нание очаква тя да бъде организирана и насочена в съзидателно русло, с голям 
коефициент на полезно действие.

Личностните свойства и качества на публичния деец обаче – когато се 
реализират в текущата политико-управленска практика, проявяват необуздан 
каприз да се модифицират и да се поддават на отклонения в позитивна или в 
негативна посока. Под влияние на динамични и противоречиви обстоятелства, 
особено на алтернативни позиции, от една страна, и под влияние на повелята 
на Аз-а на човека – от друга. Природният инстинкт го обсебва и му внушава не 
само добре да изглежда пред огледалото, но и да се харесва, и да бъде уважаван 
от общественото мнение. Последното пък от своя страна упражнява натиск над 
публичната власт, като отправя императиви и очаквания за нещо по-добро и 
желано. Отново и отново се изправяме пред моралния имунитет (съпротивле-
ние, съгласие) на обществената среда като балансиращ регулатор на обществе-
ните и личните интереси.

Целостта на личностния образ на Бойко Борисов се конституира върху 
основата на три социални роли: лидер на лидерска партия; медиен политик, 
държавник; харизматична личност. Като партиен лидер има вероятност да се 
изкуши от авторитарен стил на мислене и управленско поведение; като медиен 
политик, държавник – от манипулативен популизъм; като харизматична лич-
ност – от нарцистичен манталитет. Харизмата притежава коварната имагинер-
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на сила да подвежда както субекта, така и наивното обществено мнение, обез-
силвайки техния морален протест. Което я прави непринуден и желан фактор 
в манипулативния процес.

Тези тенденции – като възможност, а смея да заявя вече и като реални сим-
птоми, си пробиват път в публичната дейност и поведение. И в зависимост от 
моралната реактивност на обществената среда се интензифицират последици-
те от тяхното мултиплициране. Напоследък в моралния имунитет на общес-
твеното мнение все повече и повече започва да доминира неодобрението над 
съ гласието и примирението, което се отразява и върху рейтинга на управле-
нието. Но с една съществена уговорка: оптимистичният тон на брюкселския 
доклад отново предоставя на правителството европейски кредит на доверие. 
Под влияние на обективните обстоятелства и осъзнатата мотивация може да се 
очаква промяна на подходите в публичното управление.
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ВЪПРОСИТЕ, БЕЗ КОИТО НЕ МОЖЕМ

Стана традиция в БСП по редица важни за обще-
ството и неудобни за партията въпроси да го-

ворим с недомлъвки, а партийните форуми да ги за-
обикалят. Едва ли не най-добрата вътрешнопартийна 
дискусия е тази, която минава под мотото „да не спо-
рим по спорните въпроси“. Затова повечето от тях ве-
роятно няма да са в центъра на дискусията преди и 
по време на предстоящото заседание на конгреса. Из-
правени сме пред опасността поредното конгресно 
заседание да се превърне в своеобразна политическа 
пауза, да не преодолее политическия застой. С риск 
да бъда наивник в ролята на онази птичка, която про-
лет не прави, се надявам, че отново ще се намерят чу-
чулиги да запеят с верен глас, а не постоянно да при-
пяват на някого отвън или отгоре.

Нека спорим дали това са въпросите и какви са 
техните отговори. Но нали най-важно е да поставим 
правилно условието, за да решим задачата, колкото и 
трудна да е тя.

Неотложният въпрос

Това е състоянието на БСП, политиката й в опо-
зиция и представянето й в предстоящите избори.

Измина една година от предишното заседание 
на конгреса. Тази година, която председателят на 
БСП поиска, за да промени партията и да я изведе 
от тежкото състояние. Да, направиха се промени в 
националното ръководство, организираха се реди-
ца заседания на бюрото в страната, засили се крити-
ката към управляващите, речникът на партийните 
представители олевя. Но въпреки това нямаме ос-
нование за положителна оценка, защото доверието 
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към БСП остава приблизително на същото ниско ниво, каквото беше след 
изборите.

Подкрепата за ГЕРБ значително намалява, но общественото внимание не 
се пренасочва към БСП. Причините за това са няколко:

• партията не е излязла от политическата, организационната и лидер-
ската криза;

• критиката към управляващите е по-скоро защита на наследството на 
тройната коалиция, отколкото изява на алтернативна политика;

• националното ръководство – Националният съвет, председателят и Из-
пълнителното бюро, не дадохме необходимия политически и морален тласък за 
формиране на нова политика и за повишаване на престижа на БСП.

Не се използва критичният потенциал на политическата декларация, която 
приехме през октомври м.г. Много бързо се навлезе в традиционното русло да 
се консолидираме, организираме и мобилизираме. Допусна се дори фалшифи-
кация при избора на Изпълнителното бюро от членове на Националния съвет, 
което наложи неговото повторение. На няколко пъти умишлено се проваляха 
заседания на Националния съвет или неговия кворум. Все по-често повдигаме 
важни социални въпроси – за пенсионната реформа, за субсидиите на земе-
делските производители и др., по които дори искаме да се проведе национален 
референдум, а Изпълнителното бюро на практика блокира допитванията в са-
мата партия. Редица инициативи преследват по-скоро моментен пропаганден 
ефект, отколкото постигането на реален политически резултат...

Приех да се включа в Изпълнителното бюро на партията в този много 
труден за нея момент, за да допринеса за нейната промяна и за нейния авто-
ритет. Участието в ръководството на представители на основните тенденции 
в партията създава среда за диалог в него. Стремил съм се да бъда не само 
коректив, но и активен участник във формирането и отстояването на нашите 
позиции и политика. Но си давам сметка, че БСП все още не е получила не-
обходимата й обществена подкрепа и енергия за действие. Моето участие в 
Изпълнителното бюро неминуемо се е отразило на поведението ми – вероят-
но в по-голяма степен, отколкото участието ми в него е променило облика и 
политиката на БСП. И няма как да е друго, докато промяната, която предлага 
БСП на обществото и на своите привърженици, е по-малка от тази, която те 
очакват от нея.

При това положение има два варианта за развитие на ситуацията. Еди-
ният е да продължим тази инерция. Другият е да направим това, за което 
говорим, но все не се случва или става частично – промяна на политиката и 
на ръководството. Според мен сегашният конгрес не може да извърши това. 
Пропуснахме най-добрата възможност да се организира нов конгрес, с нови 
делегати, след изборите, за което настояваше Лявото крило. Сега отново 
поставяме на дискусия този въпрос, защото, без да сме решили собствените 
си проблеми, няма да убедим обществото, че сме алтернатива на сегашното 
управление. Предстоящото заседание на конгреса – поради наближаването 
на изборите – е последният възможен момент да се реши да се проведе нов 
конгрес през пролетта на идната година. Един конгрес, който да се предшест-
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ва от общи събрания на социалистите по общини и от максимално предста-
вителни конференции. В хода на подготовката и провеждането на конгреса 
трябва да се определи политиката за предстоящите избори и да се излъчат 
кандидатите за тях.

„България 2020 – левият проект“ е важна тема, която е необходим ориен-
тир за нашето развитие и за нашата политика. Стига тя да не ни отведе от за-
нимания предимно с близкото минало (управлението на тройната коалиция) 
към дискусии предимно за по-далечното бъдеще. Те няма да са достатъчни – 
нито за да отговорим на обществото имаме ли решения на най-острите днеш-
ни проблеми, нито за да мобилизираме партията за предстоящите изпитания. 
Трябва да е ясно, че одесняването не е признак за модернизиране на БСП, 
както и колебливото дистанциране от социаллиберализма не е достатъчно за 
ляво обновление на партията.

Доверието

Сривът на доверието към БСП доведе до тежката загуба на парламен-
тарните избори през 2009 г. Това е причината година след изборите, въпреки 
значителния отлив от подкрепата за ГЕРБ, влиянието на БСП осезаемо да не 
се е променило.

Равносметката от нашето участие в тройната коалиция може да се пред-
стави в редица количествени показатели за растеж на БВП, на фискалния ре-
зерв, на доходите и пр. Но БСП не изпълни главното очакване към нея като 
лява партия – да задоволи чувството за справедливо разпределение на ре-
зултатите от икономическия растеж, на обществените заслуги и на личната 
отговорност. Тя не излезе от коловоза на наследената политика.

Има случаи, когато представители на едрия капитал вече преминават 
от политическото задкулисие в ръководствата на БСП. Без да се даде пуб-
личен отговор на този факт, едва ли ще се опровергае народната поговорка 
„Сит на гладен не вярва“, и надали той ще се възприеме като знак за олевя-
ване на БСП.

По-добре е да търсим доверие, отколкото да си купуваме влияние. Ина-
че, който плаща най-много, ще купи най-много гласове. Но добре знаем, че 
„който плаща, той поръчва музиката“. Следователно купената победа не може 
да даде друго освен подкупни политици... „и така до края на света“. Разбира 
се, политика не може да се прави без пари, но още по-малко може да се прави 
без доверие. Затова днес БСП трябва да запълни най-големия и най-тежкия 
дефицит – дефицита на доверието. Затова задачите за формиране на нова по-
литика, на ново ръководство и за олевяване на политическото и организаци-
онното представителство на БСП остават актуални.

Резервът на БСП е да възвърне своята политическа и морална идентич-
ност. Това изисква чрез властта да отстояваме интересите на нашите избирате-
ли и нашата политика вместо участието във властта да се превръща в самоцел. 
Желанието да си на власт на всяка цена се превръща в най-дългия път към нея. 
И най-добрата политика не струва, ако не е представена от личности, които са 
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достоверни нейни изразители. Точно в предстоящите избори БСП трябва да 
заложи на истински социалисти, решени да отстояват своите идеи, политика и 
морални ценности.

Политическата отговорност

В БСП понятието политическа отговорност почти е загубило реално 
значение. То по никакъв начин не кореспондира с европейските политически 
стандарти, валидни за партиите от ПЕС. Но докато това е така, не е възможно 
да се прави отговорна политика. Докато не скъсаме с ориенталската традиция 
да се прави избор не според политическите платформи, а според интереса, 
който клати феса, ще се възпроизвеждат безпринципност, посредственост, 
сервилност и корупция. 

Какъв е пътят да възстановим и да прилагаме политическата отговор-
ност? Той преминава през съответствие между заявената и реалната политика. 
Обикновено в опозиция БСП разчита на лява фразеология, а в управлението 
често се отклонява от нея. Емблематичен пример е, че беше обявено, и то на 
конгрес, преминаване към по-справедливо облагане на доходите на лицата, а 
само няколко месеца след това съветът на тройната коалиция обяви въвеждане 
на плоския данък. Следователно защо да очакваме хората да се интересуват от 
нашите документи, след като те нямат значение за самите нас?! Докато това не 
се промени, ще се оправдаваме с неизбежния прагматизъм. Дотогава ще прие-
маме всеки компромис и всяко отстъпление от обявената политика. 

Може да си мислим наивно, че от някаква партия (на мнозинството или на 
значителна част от него) се превръщаме във всякаква (едва ли не на всички или 
на неопределено множество), но всъщност – в никаква.

Политическата отговорност предпоставя колективно определяне на из-
борните цели и подкрепа на определени лица за тяхното постигане. В зависи-
мост от получения резултат следват съответните персонални отговорности.

Този принцип трябва да се прилага в партията от горе до долу и да се от-
нася за всички членове на партийните ръководства съобразно с преките им 
задължения и с властта, с която разполагат.

Левите проекти

Създава се впечатление, че съзнателно или не част от ръководните кадри 
на БСП освобождават място за други политически проекти. Нямаме право по-
вече да премълчаваме и да заобикаляме този въпрос, особено когато става дума 
за подготовката на проект около сегашния президент.

Какви са най-вероятните последици от стартирането на такъв проект, не-
зависимо от намеренията на Георги Първанов? Наивно е да се очаква засилване 
на партията чрез нейното раздробяване и идейно размиване в нови съюзи. Този 
проект няма как да се осъществи, без това да предизвика по-нататъшно отслаб-
ване на БСП. Той няма как да се утвърди, ако не се противопоставя на ГЕРБ. И 
няма как да се реализира властово след нови парламентарни избори, освен в 
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явно или неявно партньорство с ГЕРБ. В такъв сюжет БСП може да се радва на 
спомагателна роля в местната власт в някои общини и на немощна опозиция в 
парламента. Това не е проблем толкова на авторите на новите проекти и на сега 
управляващите, колкото на БСП и на нейното ръководство.

Не призовавам пасивно да отбраняваме БСП или да упрекваме нейния 
бивш председател, а да я превърнем в този проект на бъдещето, с който се свър-
зват все повече хора. В противен случай партията ще повтори съдбата на СДС 
и задълго ще остави страната без силна левица.

Социалистическа партия е необходима не само на лява България, а и на 
цялата страна, особено при развиващите се авторитарни тенденции.

Преходът и новата лява политика

Преходът от държавния социализъм към капитализъм в България завър-
ши. Постигнатите индивидуални свободи и политически права не компенсират 
разрушителните за страната и за мнозинството от хората последици.

Той нито модернизира България и нейната икономика, нито подобри ка-
чеството на живот на повечето от българските граждани. България се присъе-
дини към Европейския съюз и НАТО, но това не намали разликата между нас и 
развитите страни, нито засили позициите ни на Балканите, в Европа и в света.

Бедността обхвана широки слоеве от населението. Неравенствата достиг-
наха до небивали за българските условия размери. Престъпността и корупция-
та добиха размах, невиждан в цялата нова история на България.

Изостанахме от самите себе си и от другите, с които се сравняваме. Според 
индекса за човешкото развитие България значително отстъпи от достигнатите 
позиции в края на осемдесетте години – тогава тя бе непосредствено след пър-
вата тридесетица страни в света, а сега се намира на около шестдесето място.

В тези условия всяко ново управление се посрещаше с надежда, а се из-
пращаше с разочарование. Нарастващото в годините недоволство от основните 
политически партии създаде среда за появата на нови политически сили.

В подкрепата за ГЕРБ мнозинството от избирателите потърси възмездие 
за злоупотребите с власт и промяна на политиката. В действителност днешното 
популистко-авторитарно управление увенча олигархичната власт на тези соци-
ални групи, които засилваха своите позиции в годините на прехода.

Голяма част от елита на прехода е изчерпан – неспособен да реши днешни-
те проблеми или дискредитиран от своите злоупотреби.

Всичко това налага ревизия на прехода – политическа и юридическа. Нуж-
даем се от нова, следпреходна политика, която да скъса с неолибералния модел 
и със стихийните реформи. Няма как да повторим прехода, но можем да пре-
къснем порочните кръгове, които той създаде.

Днес светът изживява финансово-икономическа, социална, екологична 
криза, криза на представителството и на политиката. Всеобхватната криза по-
казва, че сме изправени пред системен проблем, който не е нито временен, нито 
само национален. Затова, когато говоря за нова лява политика, нямам предвид 
приложената в редица развити страни наглед лява политика, която наля ми-
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лиарди от държавата и данъкоплатците, за да спаси рухването на финансовата 
система. Това не попречи част от тези пари да увеличат печалбите на редица 
банки и бонусите на банкерите. Новата лява политика противостои и на сегаш-
ния подход всички финансови въпроси да се решават само чрез намаляване 
на бюджетните дефицити и чрез орязване на социалните придобивки. Защото 
днес повечето хора могат да си купят различни стоки, но все по-недостъпни 
стават най-важните човешки блага – здраве, образование и сигурност.

В центъра на нашата лява политика трябва да поставим преодоляване-
то на бедността и на потискащите неравенства, рязкото ограничаване на пре-
стъпността и на корупцията, овладяването и спирането на демографския срив. 
Постигането на тези цели трябва да определи характера и насоката на икономи-
ческата и социалната политика поне за десетилетие напред. Към това трябва да 
бъде насочена и българската стратегия 2020.

Днес не може да се защити никаква сериозна претенция за лява полити-
ка, ако тя не поставя на преден план въпроса за регулирането на финансовата 
система и на банковия капитал. Финансовите ресурси да работят за реалната 
икономика и в процеса на тяхното използване да се защитават интересите на 
потребителите.

Нуждаем се от приемане на национална инвестиционна програма, осигу-
рена от национален инвестиционен фонд с участие на част от банковия капи-
тал. По този начин могат да се финансират големи енергийни, инфраструктур-
ни и други проекти и икономически дейности както с държавно, така и с частно 
участие.

Никакви управленски задачи не могат да се решат, ако не се възстанови 
правният ред. Само политици и партии, които не са обвързани с частни и гру-
пови интереси, са в състояние да противодействат ефективно на организирана-
та престъпност и на корупцията.

Демографската ситуация критично се усложнява в етнически план. БСП 
трябва да приобщи по-голямата част от циганите, но не с политика на „мили 
очи“, която заиграва с етнокултурната им специфичност, а да заложи на по-
следователна социална ангажираност към тях. Това изисква държавата да оси-
гури образование и да създаде трудова заетост, за да преустанови социалното 
из ключване и социалния паразитизъм.

Нямам претенция, че само това са важните за БСП въпроси, но това са 
въпроси, без които не можем да вървим напред. Аз продължавам да вярвам в 
идеите, заради които съществува БСП. Ще продължавам да работя за тях, за да 
отговори тя на интересите и очакванията на хората, заради които съществува 
повече от век. Да се променим, като останем верни на себе си! Иначе ще се пре-
върнем в поредната партия, затънала в историята на прехода.
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НОВИЯТ БЮДЖЕТ НА ГЕРБ: ОПИТ ЗА 
ВРЪЩАНЕ КЪМ НЕОЛИБЕРАЛИЗМА

Идеята да се сведе ролята на държавата до ми-
нимум е основната теза на неолибералните 

стратези. Тази теза доста поизбледня на фона на ко-
лосалните държавни разходи за спасяване на банко-
во-финансовата система и за стимулиране на тър-
сенето във водещите в икономическо отношение 
държави в течение на глобалната финансово-ико-
номическа криза.

Независимо от това неолибералните идеи про-
дължават да бъдат водещи в България – както в пра-
вителствените икономически среди, така и в средите, 
критикуващи правителството, главно от десни ико-
номически позиции. Бюджетната програма за 2011 г. 
е подчинена изцяло на неолибералните виждания.

В частност, доминиращата стратегическа цел на 
бюджет 2011 е да се намали делът на държавните раз-
ходи от досегашните около 40% от БВП до 35–38% в 
близките години. Тези числа не са случайни. Това са 
примерните целеви равнища на държавните разходи 
според неолибералните икономисти. Тези равнища 
са с около 10 процентни пункта по-ниски от преоб-
ладаващите в ЕС. Това означава, че като дял на разхо-
дите за образование и здравеопазване в брутния вът-
решен продукт България никога няма да се доближи 
до развитите европейски страни.

На практика поддържането на ниски равнища 
на държавните разходи обрича България да про-
дължи да бъде най-бедната страна в ЕС. Интересно 
е, че стратегията на свиване на относителния дял на 
държавните разходи се представя пред българската 
общественост като ангажимент, поет от правител-
ството, дори не пред Европейския съюз, а пред „меж-
дународната финансова общност”.

Ганчо Ганчев

Ганчо Ганчев – доцент, доктор 
по икономика. Работи в област-
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Конкретните цели на бюджетната програма, формулирана от правител-
ството, се свеждат до запазване на паричния съвет при сегашния валутен курс, 
ориентиране на публичните разходи в посока на факторите, стимулиращи ико-
номическия растеж, в съответствие с обновената Лисабонска програма, подоб-
ряване на бизнес средата и на инвестиционния климат.

Като изключим втората цел, която е доста неясна, първата и третата пред-
полагат на практика фискални рестрикции, които би следвало да подобрят мак-
роикономическата среда и да насърчат чуждестранните инвеститори. Тради-
ционните цели на фискалната политика, свеждащи се до постигане на пълна 
заетост без ускоряване на инфлацията, се игнорират от авторите на българска-
та фискална програма.

Конкретен израз на рестриктивната насоченост на фискалните усилия на 
правителството е програмата по отношение на бюджетния дефицит – той тряб-
ва да спадне до 2,5% от БВП през 2011, до 1,5% през 2012 и до 1% през 2013 годи-
на. Свиването на дефицита е основно за сметка на замразяване на държавните 
разходи на равнището от 2010 година. Тези разходи бяха вече съкратени с около 
20% в сравнение с 2009 г., която също е кризисна година, характеризираща се с 
намалени разходи. Паралелно с това се очаква нарастване на данъчните прихо-
ди, главно вследствие на прогнозирания икономически растеж.

Финансирането на дефицита също е в неолиберален стил – чрез евентуална 
емисия на държавни ценни книжа на международните финансови пазари и за 
сметка на приходите от приватизация на държавни финансови активи, главно 
миноритарните пакети на държавата в електроразпределителните дружества. 
За пореден път, по неясни причини, правителството се отказва от заем от МВФ, 
независимо че относително добрите фискални показатели на България, с които 
правителството се гордее, дават на страната възможност за ползване на кредитни 
улеснения при облекчени условия – т.нар. гъвкава кредитна линия (flexible credit 
line). Отхвърлянето на регулиращата роля на МВФ също е елемент на неолибера-
лизма – счита се, че МВФ подкрепя държавната намеса в икономиката.

Основните рискове пред фискалната програма според правителството са 
изместването на факторите за икономическия растеж в посока на по-голям 
принос на нетния износ, застаряването на населението и използването на евро-
фондовете. Първите два риска всъщност не са рискове, а обективно протичащи 
процеси, които не могат да се избегнат, докато третият риск е изцяло свързан с 
ефективността на държавната администрация, ръководена от ГЕРБ.

Погледнато обективно, това не са реалните рискове, с които се сблъсква 
българската икономика и фискалната програма в частност. Основният риск е 
евентуалното забавяне на икономическото възстановяване в еврозоната, тъй 
като наченките на икономически растеж в българската икономика са изцяло 
обусловени от нарастването на износа. Другите рискове са свързани с цените 
на енергоносителите на световните пазари, с валутния курс на еврото, със ста-
билността на банковата система, състоянието на българския капиталов пазар 
и така нататък.

Тези рискове неслучайно не са обект на анализ в доклада за държавния 
бюджет, тъй като, ако те бъдат отчетени, прогнозите за икономическия растеж 
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през 2011 г. би следвало да бъдат съществено занижени. Тук се сблъскваме и с 
основния проблем на фискалната програма за 2011 година. Разходната част на 
бюджета, включително вноската в колективния бюджет на ЕС, остава на също-
то равнище, както и през 2010 г., при задача да се понижи фискалният дефицит 
в сравнение с предишната година. При това положение всяко отклонение от 
прогнозирания икономически растеж ще доведе до необходимост от орязва-
не на разходите в процеса на изпълнение на бюджета. Това поражда изключи-
телно висока несигурност при изпълнението на разходната част на фискалната 
програма. Не е изключено през 2011 г. да се наложи корекция на бюджета, както 
се случи през 2010 година.

Обратната страна на стремежа на всяка цена да се постигне запазване 
или намаляване на дела на държавните разходи в БВП е данъчната политика. 
Ниските държавни разходи предполагат и по-ниски данъци. При други равни 
условия ниските данъци са нещо добро за икономиката. Промените в структу-
рата на данъчното облагане обаче не са особено благоприятни – предвижда се 
по-нататъшно увеличаване на дела на косвените данъци за сметка на преките. 
Това се дължи на вдигането на акцизите върху някои енергоносители и върху 
тютюна. С тези мерки съотношението преки/косвени данъци, което в България 
е деформирано, продължава да се променя в полза на косвените данъци. Ще от-
бележим, че косвените данъци често са регресивни, т.е. отразяват се по-тежко 
върху хората с ниски доходи.

Идеята да се намали фискалният дефицит за сметка на замразяване на 
държавните разходи има обратна страна. Това означава, че през 2011 г. дър-
жавните разходи няма да стимулират нарастването на вътрешното търсене. 
Правителството разчита на външни фактори и на евентуално разширяване на 
вътрешното потребителско търсене.

Данните обаче показват, че българските потребители предпочитат по-ско-
ро да спестяват, отколкото да увеличават потреблението. Тъй като вътрешният 
капиталов пазар е практически сринат – Българската фондова борса отбеля-
за един от най-големите спадове на борсовите индекси в света в периода на 
кризата, като този спад далеч не е компенсиран, спестяванията са главно под 
формата на нарастване на банковите депозити на домакинствата. Българските 
банки, представляващи в типичния случай дъщерни дружества на големи ев-
ропейски транснационални банки, избират стратегията да използват нараства-
нето на депозитите не за финансиране на българската икономика, а за връщане 
на заемите към банките майки. Това означава, че потребителите и банковият 
сектор нямат доверие в стабилността на българската икономика. Без радикална 
промяна на поведението на потребителите и на банковия сектор не може да се 
очаква нарастване на вътрешното търсене. Засега обаче такава промяна не се 
очертава. Следователно фискалната програма за 2011 г. не съдържа елементи, 
гарантиращи високия растеж, върху който се крепят разчетите на правител-
ствената стратегия.

Много често, предлагайки политика за изход от кризата, правителството 
и десните икономисти дават примера с Естония, която успя да намали своя бю-
джетен дефицит и ще бъде приета в еврозоната през 2011 година. Забравя се 
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обаче, че именно Естония е една от страните, които пострадаха най-тежко от 
финансово-икономическата криза, регистрирайки през 2009 г. двуцифрен спад 
на БВП.

Всъщност, като най-бедна страна в ЕС, България би следвало да се срав-
нява с държави като Албания например. Албания, за разлика от България, 
няма паричен съвет. Централната банка на Албания, подобно на Европейската 
централна банка, провежда парична политика, изразяваща се в поддържане на 
инфлацията на целево равнище. Това позволи на Албания, подобно на Полша, 
да избегне икономическия спад, като последиците от кризата са единствено за-
бавяне на икономическия растеж. Албания, без много шум, успя да реализира 
това, което не се оказа по силите на България и на Естония.

Именно преодоляването на негативните последици на икономическата 
криза и реализирането на пълна заетост би следвало да бъде основната цел на 
фискалната програма за 2011 г. и след това. За да може фискът да противодей-
ства на икономическия спад, би следвало ясно да се разграничат каналите, по 
които глобалните процеси въздействат върху българската икономика. Те са ос-
новно два.

Първо, износът, чрез който външното търсене въздейства върху динами-
ката на нарастването на БВП в България. Вторият канал са чуждестранните ин-
вестиции. Те се отразяват върху интензивността на инвестиционния процес, 
върху вноса и бюджетните приходи, върху движението на цените на капитало-
вите пазари и предлагането на заемен ресурс от търговските банки.

Първият канал отбеляза известни тенденции към възстановяване, макар 
то все още да не е стабилно. Проблемът са чуждестранните инвестиции. Въз-
становяването им ще има благотворно въздействие върху вноса, бюджетните 
постъпления, инвестиционния процес и вътрешното търсене като цяло.

Според правителството ниският бюджетен дефицит и ниските данъци ще 
бъдат решаващият фактор, който ще възстанови инвестиционния интерес към 
нашата страна.

На практика обаче това, което отблъсква сериозните чуждестранни ин-
веститори, е социално-икономическата несигурност, свитият вътрешен пазар, 
неразвитата инфраструктура, недостатъчното предлагане на квалифицирана 
работна сила.

При това положение, наред с оптимистичния сценарий за развитие на бъл-
гарската икономика, който е залегнал в основата на фискалната програма за 
2011 г., е напълно възможен и доста по-неблагоприятен вариант за развитие 
на процесите в социално-икономическата сфера. Впрочем оценките на МВФ за 
очаквания растеж през настоящата година, както и прогнозите за 2011, са зна-
чително по-малко оптимистични, отколкото на правителството. Ахилесовата 
пета на правителствената стратегия е в това, че правителството очаква рязко 
ускоряване на растежа, но същевременно натиска спирачките на икономиката.

Възможният негативен сценарий се свежда до следното. Замразяването 
на държавните разходи води до стагнация на вътрешното търсене. При това 
положение прогнозите за нарастване на бюджетните приходи могат да не се 
реализират. Фискът е принуден да намали отново разходите, вече под нивото 
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на 2010 година. Това води до нарастване на социалното напрежение. Ако пара-
лелно с това икономическото възстановяване в Европа се забави, а чуждест-
ранните инвестиции не нараснат, България ще се окаже в изключително тежко 
икономическо положение. Този сценарий напомня вече случилото се по вина 
на правителството в края на 2009 и в началото на 2010 година.

Реалните потребности на българската икономика, развитието на сектори-
те на здравеопазването, образованието и инфраструктурата изискват делът на 
държавните разходи в БВП като минимум да не се съкращава. Това означава, 
че при очакване за икономически растеж от над 3% и инфлация от порядъка на 
2–3% ежегодно нарастването на правителствените разходи следва да бъде най-
малко от порядъка на 4–5% годишно.

При такава макрорамка бюджетът би способствал за възстановяване на 
вътрешното търсене и на потреблението и би създал предпоставки за по-зна-
чителни чуждестранни инвестиции. Същевременно увеличаването на разходи-
те би способствало за смекчаване на кризисните явления в здравеопазването 
и в другите засегнати от замразяването на държавните разходи сектори. Това 
обаче предполага отказ от механичното следване на неолибералните схеми.

Последните договорености между министър-председателя Бойко Борисов 
и Българския лекарски съюз за увеличаване на разходите за здравеопазване, 
както и договореностите с профсъюзите за повишаване на пенсионните внос-
ки по същество излизат извън неолибералните рамки на бюджета. Това обаче 
засилва чувството за неопределеност и неяснота относно икономическата по-
литика, следвана от правителството. Тъй като връщане към неолиберализма 
обективно не е възможно, очевидно България има нужда от нова икономическа 
стратегия.
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ ФАКТОРИ ЗА 
ТУРИСТИЧЕСКИЯ ОБРАЗ НА БЪЛГАРИЯ

В научните изследвания през последните години се 
наблюдава повишен интерес към географските 

стереотипи, битуващи в общественото съзнание от 
миналото или настоящето. В регионалните анализи 
се утвърждава семиотична трактовка на туристиче-
ското пространство, отъждествявана с неговото об-
разно възприемане. Спецификата на тези стереоти-
пи се изразява не само в степента на атрактивност на 
туристическите ресурси. Тя се влияе също от различ-
ни странични въздействия, като формира наситени 
образни представи за страните и районите. По този 
начин оказва решаващо влияние върху тяхната тури-
стическа привлекателност и посещаемост.

В структурно-йерархичен план туристическият 
образ се приема за частно проявление (или подтип) 
на географския образ – по-широко понятие, което 
на базата на ярките и характерни представи създава 
„компактен модел“ на определено географско про-
странство (Замятин, 2004). При формирането на гео-
графски образи въздействие оказва не само реално 
съществуващата действителност, а и проявлението 
на редица субективни фактори с променлива вели-
чина. Сред тях могат да бъдат посочени дълбочината 
в различията на средата при формирането им, идео-
логическите и психологически нагласи, възприетите 
социални модели и др. Това обуславя наличието на 
различни възприятия и смислови съдържания, ха-
рактерни за определени страни, народи или научни 
школи на конкретен исторически етап. Туристиче-
ските образи не са статични величини, те се отличават 
със значителна динамика и податливост на промени. 
В процеса на създаване на туристически образи по 
традиция преобладават онези представи, знакови за 
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мястото на посещение, които придават емблематична символика (уникалност) 
на пространствената привлекателност и се отличават с относителна устойчи-
вост във времето.

Туристическият образ е винаги подвластен на определена топонимика, ко-
ято определя „достойнството“ на мястото чрез географско име и регионална 
идентичност (Bagnoli, 2006). Но под въздействието на определени процеси то-
понимиката може да мутира в позитивен или в негативен план, рефлектирайки 
върху степента на туристическата привлекателност. Трябва да се има предвид, 
че туристическото пространство е поле на рефлексия и на странични факто-
ри с позитивна или негативна окраска, които допълнително насищат предста-
вата за него. Определяща роля в подобна насока имат рекламните кампании, 
които в значителна степен филтрират географската реалност, представяйки 
туристическото пространство не само реално и обективно, но и пресъздадено 
(Dewailly, Flament, 1996). Широко въздействие върху туристическия образ на 
местата оказват и масмедиите (телевизия, интернет, илюстрирани списания) с 
виртуалната си информация, която съдейства за разпространението на т.нар. 
масова култура и прави географското пространство смислово ориентирано и 
лесно разпознаваемо. Част от тези представи са резултат от проявата на гео-
политически фактори, които придават допълнителна емоционално-психоло-
гическа тежест на местата за посещение. Тяхната специфика на въздействие 
натоварва по различен начин туристическите системи, правейки ги крехки и 
уязвими. Това налага да се отделя повишено внимание и да има системен мони-
торинг върху осигуряването на подобаващ рекреационен комфорт.

Влиянието на геополитиката върху туризма има много измерения, повечето 
от които носят комплексен характер, свързан с образно-географския модел на 
геополитическата ситуация. В географските анализи, засягащи в една или друга 
степен регионалното развитие на туризма, значението на геополитическите фак-
тори за цялостната привлекателност е често недооценявано или подценявано. За 
това свидетелстват както множеството монографични издания, така и конкретни 
туристически програми с маркетингов акцент. В част от тях подобна проблема-
тика почти отсъства или се засяга съвсем бегло, най-вече от гледна точка на бе-
зопасността на туристическото място. В настоящото изследване е направен опит 
да се откроят основните геополитически фактори, имащи съвкупен ефект върху 
цялостната туристическа привлекателност на България: геополитическото поло-
жение, транспортната осигуреност, геополитическите контрасти, социално-ико-
номическият стандарт, политическата стабилност (рискът от социално напреже-
ние, военни конфликти, терористични атаки). В съвременния етап на динамични 
промени при организацията на туризма, изпитващ въздействието на глобалните 
процеси и на повишените изисквания на туристите, геополитическият фактор се 
изразява още в изострената конкуренция между самите туристически субекти в 
борбата за привличане на туристическите потоци.

За периода от туристическия бум през 70-те години на ХХ в. до днес тури-
стическият образ на България е под прякото въздействие както на компоненти 
от природно-географско и културно-историческо естество, така и на явления 
от геоикономически и геополитически характер. И докато първите, посредст-
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вом своята емблематична символика, пряко участват във формирането на тури-
стическия образ на страната – подходящи рекреационно-климатични условия, 
широки плажни ивици, високи планини, богато природно и културно-истори-
ческо наследство (40 хиляди исторически паметника, 36 културни резервата, 
330 музея), вторите имат пряко значение за конкретизацията на идеализирано-
то място за почивка.

Приоритетно развиваният туристически отрасъл до разпадането на соци-
алистическата система в България дава бързи плодове, благодарение на ефек-
тивното използване на благоприятните рекреационно-климатични ресурси. В 
тази насока допринасят също широкият излаз на Черно море и не на послед-
но място – специфичното южногеографско положение в рамките на Източния 
блок и статутът на най-близък в политическо отношение сателит на Съветския 
съюз. В рамките на социалистическия лагер България продължително време 
остава привилегирована по отношение на международния туризъм страна (ос-
новно морска рекреация). Благодарение на ограничената конкуренция (най-
вече Крим и Сочинското крайбрежие) страната се утвърждава като общопри-
тегателен център за лятна почивка за милиони източноевропейски и съветски 
граждани. На дистанция от идеологическите и икономическите бариери в то-
гавашното развитие, цялостната геополитическа обстановка в онзи период ра-
боти в полза на България, която успява да се възползва от нея, придобивайки в 
Източна Европа утвърден туристически образ на „социалистическа ривиера“.

Под комплексното проявление на геополитическите фактори туристиче-
ският образ на България в периода на постсоциалистическа адаптация търпи 
съществени трансформации. Те са обусловени от разпадането на социалисти-
ческата система и от настъпилите впоследствие кардинални социално-полити-
чески промени, налагащи нови потребителски стандарти в условията на много 
по-силна регионална и глобална конкуренция на туристическия пазар. Наблю-
дава се масирано западно геополитическо влияние, което измества съветското, и 
прозападна ориентация във външната политика на страната. Като прибавим към 
тези фактори и проточилата се твърде дълго нестабилна политическа ситуация в 
Западните Балкани (бивша Югославия), утвърдените туристически представи за 
България са подложени на допълнително разяждане. Промените в туристическия 
образ са предопределени преди всичко от отварянето на източноевропейския па-
зар и от отпадането на редица ограничения при пътуване. Както точно отбелязва 
Д. В. Николаенко (2001), „ако преди никой не можеше и да помисли за свободно 
пътуване до евтин курорт в Турция или Гърция, то в ОНД това стана нормална 
дейност“. Тоест новите геополитически условия придобиват повседневна реал-
ност при туристическата мотивация и избор, поставяйки трудно адаптиращата 
се към новите туристически стандарти България в пряка конкуренция с реди-
ца европейски страни (Гърция, Турция, Хърватия, Италия, Испания, Австрия и 
др.), а впоследствие и с южносредиземноморски държави (Египет, Тунис, Кипър, 
Израел), развиващи активен международен туризъм. Своят отпечатък върху 
туризма оставят и новите, бурноразвиващи се двустранни политико-икономи-
чески отношения със страните, генериращи най-значими туристически потоци 
към България. Геополитическите промени оказват мащабно въздействие върху 
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туристическия образ на страната, променяйки визията в неговата географска 
символика, както и визията за рекреационна обезпеченост и комфорт.

Геополитическо положение. Имиджът на Балканския субрегион в геополи-
тическо отношение по традиция не е лишен от негативна окраска, свързана с по-
словично известната регионална нестабилност. И макар страната да се установи 
като зона на социално-политическа устойчивост след разпадането на Източния 
блок, близостта до конфликтните райони на бивша Югославия привнася своя 
мултипликационен ефект върху нейния туристически образ. Доказателство за 
това е значителното намаляване на обема на чуждестранните посещения заради 
психологическото усещане за несигурност, особено на онези от тях, които пре-
минават през западната граница на страната. Такава е например ситуацията в 
периода 1998–1999 г., когато напрежението в Косово (отстоящо от западните гра-
ници на България на по-малко от 100 км) достига пределната си точка с военна-
та интервенция на САЩ. Тогава чуждестранните посещения (вкл. транзитните) 
в България намаляват с повече от 20% спрямо 1997 година (от 7,5 млн. на 5,2 
млн.). Тези данни, макар и по косвен начин повлияни от разразилия се Косов ски 
кон фликт, показват нагледно мултипликационния ефект, който политическа-
та нестабилност на Балканите оказва върху българския туризъм. Следователно 
представите, с които България се възприема като туристическа дестинация, аку-
мулират в значителна степен и от негативите на т.нар. балканизация.

Съществено значение за развитието на международния туризъм има и ха-
рактерът на държавните граници. Тяхната роля има множество проявления вър-
ху туристическия образ на мястото, но с определяща важност се ползва функ-
ционалното им предназначение (контактност, интеграционност, бариерност) в 
пропускателната способност и интензитета на туристическите потоци. В Бълга-
рия допреди 20 години две от държавните граници – с Гърция и с Турция, изпъл-
няват ясно изразени бариерни функции, чиито негативни последствия все още 
не са напълно преодолени. Въпреки постоянно нарастващия двустранен посе-
тителски обмен, който за 2009 г. вече надхвърля 2,3 млн. пътувания с Гърция и 
1,5 млн. с Турция, държавните граници с тези страни остават с ниска степен на 
контактност и интеграционност, най-вече поради незадоволителната средна гъс-
тота на ГКПП. Ако вземем за базово сравнение установилата се в някои части на 
Западна Европа оптимална гранична пропускливост – на всеки 50 км държавни 
граници да има поне един ГКПП, по българо-турската граница това разстояние 
е 1,7 пъти повече (86 км), а по българо-гръцката е три пъти повече (164 км). За 
цялата дължина на държавните граници на България (2245 км) средното разсто-
яние между два ГКПП надхвърля 100 км. Тези констатации онагледяват затруд-
нените контактни функции на държавните граници на страната, които предиз-
викват психологически дискомфорт у туристите, особено в пиковите периоди на 
туристическия сезон, когато туристическите потоци са най-интензивни.

Транспортна осигуреност. Средищното положение на България спрямо 
водещите балкански страни, широкият излаз на Черно море и на река Дунав са 
фактори, осигуряващи естествена достъпност до страната ни, но тя не ги изпол-
зва пълноценно за своето транспортно осигуряване. По отношение на основните 
пътно-комуникационни системи България остава встрани от главните мериди-
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онални транспортни артерии, свързващи полуострова с Централна Европа – ко-
ридор № 10 (Суботица–Белград–Ниш с разклонения за Скопие–Солун–Атина и 
София–Пловдив–Истанбул) и коридор № 5 (Плоче–Сараево–Осиек–Будапеща). 
В източно-западно направление Румъния от север и Гърция от юг вече разпо-
лагат с модернизирани пътни магистрали, които дублират съответно дунавския 
воден път и разклонението на транспортен коридор № 8 (София–Пловдив–Бур-
гас–Варна), валоризирайки придвижването до Истанбул през Северна Гърция. 
Тази на пръв поглед пътно-транспортна „блокада“ на България от съседните 
страни се отразява и на нейната международна туристическа достъпност. Транс-
портният фактор във вътрешнокомуникационен план също не работи в полза 
на нейния туристически образ. Показателен е фактът с ниската реализация на 
пътни ин фраструктурни проекти за целия преходен период на развитие. Бълга-
рия изостава значително спрямо съседните страни по дължина на пътищата от 
висок категориен клас. За сравнение дължината на магистралните пътища понас-
тоящем се редуцира едва на 500 км, докато в два пъти по-малката по територия 
Хърватия например към 2008 г. те са 1043 км (Statsitički ljetopis, 2009). Железопът-
ната инфраструктура е много остаряла, а средната скорост на придвижване на 
влаковете от 60 км/ч ги прави неконкурентоспособни за туристически пътува-
ния. Транспортната достъпност във вътрешността е силно затруднена, за което 
говори и ниският дял на екскурзионния туризъм сред чуждестранните туристи 
(според проучвания на Държавната агенция по туризъм едва 6% за 2008 г.). Въз-
душната инфраструктура е представена от три международни летища – София, 
Варна и Бургас, които, като се вземе предвид сезонното направление на туристи-
ческите потоци (Бургас и Варна), са малки и неудобни, отдавна нуждаещи се от 
допълнителни разширения и модернизация. По време на активния туристически 
сезон през лятото това е един от големите проблеми на България.

Транспортно-географското положение на страната е с нереализирани 
възможности, а регионалната политика на съседните държави е насочена към 
модернизиране и изграждане на обиколни спрямо България маршрути, което 
обезценява нейното централно положение на Балканския полуостров, пра-
вейки я труднодостъпна за туристическия поток както отвън, така и отвътре 
(Кръстев, 2009).

Геополитически контрасти. Геополитическото положение на България в 
буферната зона между Изтока и Запада, където примесът и конкуренцията на ге-
ополитическо влияние от страна на външни сили са достатъчно силно изразени 
и днес, рефлектира и върху туристическите представи за нея. Специфично вли-
яние върху туристическия образ на България оказва психологическата граница 
Изток–Запад, която на Балканите от векове притежава конфликтогенен характер. 
Полуостровът се намира на границата на три големи цивилизационни простран-
ства (славяноправославно, западно и ислямски свят), които обуславят сложните 
взаимодействия и традиционно силното външно геополитическо въздействие 
от страна на утвърдени геополитически сили. Попадаща в т.нар. Източен сани-
тарен кордон, България е страна с отявлени буферни функции спрямо Запада 
и Русия, което дава косвена рефлексия и върху интензитета на международния 
туристопоток. Конюнктурно важната днес западна част на Европа оказва мощно 
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въздействие върху туристическия образ на страната. Той е тясно свързан с евро-
атлантическото пространство, което се потвърждава и от преобладаването на 
туристи от ЕС. За значителна част от потенциалните западноевропейски туристи 
обаче, независимо от членството ни в ЕС и НАТО, туристическият образ на Бъл-
гария продължава да носи негативен оттенък от социалистическото минало. Той 
се асоциира с незадоволително разнообразие в предлагането и с ниско качество 
на услугите според съвременните международни изисквания (Dewailly, Flament, 
1996). В геополитически аспект страните и народите от западната част на конти-
нента продължават да възприемат България и като исторически комплементарна 
на Русия, а с оглед на предстоящото й участие в енергийните проекти на Русия е 
определяна дори като неин троянски кон в Европа. Това показва, че върху тури-
стическия образ на България продължават да се наслояват символите на източ-
ноевропейския свят. Тези широко разпространени на Запад представи, които са 
до голяма степен резултат от историческите обстоятелства, привнасят резерви-
рано отношение към потенциалния избор на България като туристическа дести-
нация. В повечето случаи подобни представи са сред най-ярките в изграждането 
на българския туристически образ и съзнателно притъпяват обективно същест-
вуващите предпоставки за пълноценно развитие на туризма, като туристически-
те ресурси, рекреационния капацитет, стабилния социално-политически климат 
и др. Според италианския географ Л. Баньоли геополитическият фактор в този 
му вид „оказва влияние върху туристическите потоци още в зародиш, отколкото 
при дестинациите“ (Bagnoli, 2006).

За страните от бившия СССР, от друга страна, именно историческата ге-
ополитическа принадлежност на България към Изтока е факторът за нейното 
въз приемане като близка и дружествена, традиционна в миналото туристичес-
ка дестинация. Допълнителен положителен импулс към тези наложили се от 
близкото минало представи добавя и геокултурният фактор (общият славянски 
произход и сходствата в езика), който има съществен принос за цялостната ту-
ристическа привлекателност на страната. Участието й в западни геополитичес-
ки структури съвсем не омаловажава нейната принадлежност към славянопра-
вославното цивилизационно пространство, което по традиция предопределя и 
традиционно силните връзки с Русия. Културната близост придава подчертано 
позитивен оттенък върху туристическия образ на България за руските туристи, 
чийто избор в нейна полза и днес е в немалка степен културно обусловен.

Членство в регионални структури. Чрез членството си в ЕС и в НАТО 
България е част от атлантисткото геополитическо пространство. Като цяло 
това повишава нейната международна известност и регионален авторитет. 
Участието й в „клуба на богатите“ разкрива големи възможности пред страната 
да валоризира своя туристически потенциал, налагайки се с образ на утвърден 
туристически субект. Нарастващият обем на туристопотока от ЕС, който има 
и определяща тежест в регионалното разпределение на чуждестранните посе-
щения, е обнадеждаващ индикатор в тази насока (фиг. 1). От геополитическа 
гледна точка членството на България в НАТО се възприема от мнозинството 
западни туристи като гаранция за вътрешнополитическа стабилност и безо-
пасност, снижавайки риска от евентуално напрежение и конфликти.
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Фиг. 1.
Регионално разпределение на чуждестранните 
туристически посещения на България за 2009 г.

Съставено по данни на Държавната агенция по туризъм на Република България – 
www.tourism.government.bg

С оглед на подновения интензитет в междудържавния диалог членството 
на България в Северноатлантическия алианс не предизвиква крайни негативни 
реакции от страна на Русия. Въпреки това след приемането на България в пакта 
през 2004 г. се забелязва минимален спад на руски туристи спрямо 2003 г. (съ-
ответно 154 и 152 хил.). Много по-изразено отрицателно отношение в руското 
общество предизвиква съгласието на България за приемане на американски бази 
на нейна територия. Това е причина някои съвременни руски геополитически 
анализатори, като В. А. Дергачов и Л. Б. Вардомски (2009), да опровергават в пол-
за на Сърбия историческото място на България като най-близка на Русия страна 
на Балканите. Подобни геополитически възгледи навеждат на мисълта, че тра-
диционните представи за България (дружествена и братска на Русия страна) са 
подложени на силна мутация в руското общество. Можем да предположим, че 
макар и косвено те рефлектират върху цялостната привлекателност на страната 
ни и върху психологическата мотивация при туристическия избор. Определящо 
въздействие в ущърб на тези трансформирани за България представи в руското 
общество оказва цялостната геополитическа ориентация на страната. В случая, 
познавайки ситуацията на Балканите, трябва да отбележим, че близостта на Сър-
бия към Москва, както в миналото, така и днес, се изразява предимно на висше 
политическо равнище. Във връзка с това В. Михайлов (2009) пояснява, че сред 
обществените маси историческата привързаност на сърбите и сръбската интели-
генция към Русия, към руския език и култура е била винаги сравнително слаба и 
повърхностна, а действителните пламенни русофили – твърде малко.

Политическа стабилност и международни отношения. В периода на пост-
социалистическа трансформация България се открои с определена вътрешно-
политическа стабилност, което не позволи блокиране на нейната туристическа 
посещаемост, както се случи с държавите от Западните Балкани. В регионален 
геополитически план тя се установи като безопасна зона на Балканите, опаз-
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вайки се от етнически и военни конфликти. Въпреки това в преходния период 
страната преживя и моменти на вътрешна социално-икономическа неустойчи-
вост, отразили се на нейната международна привлекателност. Продължителна-
та икономическа криза през 90-те години на ХХ в. и най-вече хиперинфлацията 
от 1997 г., както и радикалните макроикономически реформи през 1999–2000 г. 
поставят негативен отпечатък върху туристическия образ на страната, ако се 
съди по динамиката на общата туристическа посещаемост.

Влиянието на геополитиката върху туризма се изразява и в отношението 
между държавните субекти, което рефлектира върху направлението на рекре-
ационните потоци (Николаенко, 2001). Двустранните политически отношения 
на България със страните, генериращи най-голям брой туристи – Румъния, 
Гърция, Германия, Великобритания и Русия, като цяло се развиват динамично 
и позитивно. Това повишава както известността на страната, така и разнообра-
зието на нейната туристическа специализация.

Като най-неефективни за периода на преход обаче могат да се определят дву-
странните отношения с Русия. Преминавайки през катаклизмите на постсоциа-
листическия преход, те намират съществено изражение и в динамиката на тури-
стическите посещения (фиг. 2). През първата половина на 90-те години (1990–1995 
г.) латентният характер на все още силните двустранни политико-икономически 
връзки се отразява и върху значителния обем на туристопотока от бившия СССР 
към България, който е средно 832 хил. посещения на година. Впоследствие през 
втората половина на 90-те години, като резултат от русофобското управление на 
десните сили в страната и осъществените дълбоки икономически реформи, се 
наблюдават темпове на спад и диверсификация на руския туристически поток, 
като в отделни години украинските туристи преобладават над руските. През този 
период се отчита и най-ниска посещаемост от руски туристи – от 548 хил. през 
1997 г. на 212 хил. през 1998 г. до едва 102 хил. през 1999 година (Статистически 
годишник на Република България, 1997, 2000). При управлението на центристки-
те (2001–2005 г.) и левите сили (2005–2009 г.) се забелязва регенерация в интен-
зитета на политическия диалог. Честите двустранни визити, подновяването на 
културното взаимодействие и лоялността на България към руските геоенергий-
ни проекти имат определено позитивно влияние върху туристическия образ на 
страната, което личи и от величината на туристопотока. От 2001 г. насам е налице 
бавен процес на повишаване на туристическите посещения с известен спад през 
2002 година (130 хил.) заради влезлия в сила визов режим. Въвеждането на визо-
ви ограничения за граждани на страните от ОНД, под натиска на ЕС, има същест-
вен негативен отпечатък върху туристическия образ на страната, защото създава 
психологически бариери у потенциалните туристи. Това е геополитически фак-
тор, който не само трансформира туристическата достъпност на България, а и 
въздейства върху качеството на традиционно силното културно сътрудничество 
с Русия. Визовите ограничения се отразяват съществено на обема от руски, укра-
ински и белоруски туристи, чийто съвкупен брой спада от 290 хил. през 2001 г. на 
200 хил. посещения през 2002 година (Държавна агенция по туризъм на Републи-
ка България – статистически данни). Последвалото намаление на туристопотока 
от ОНД се определи дори като „катастрофално“ от българското Министерство 
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на икономиката (в. „Капитал“, 2002). С откриването на две нови дипломатически 
мисии на България (в Екатеринбург и Новосибирск) последствията се смекчават, 
но на практика това не е в състояние да тушира наложените политически ограни-
чения. Пикът на туристическата посещаемост от руснаци след 2000 г. е през 2008 
година, когато страната е посетена от 291 хил. туристи (5-о място в структурата 
на чуждестранния туристопоток).

Фиг. 2.
Динамика на туристическите посещения от Русия към България

за периода 1997–2009 година

Съставено по данни на Статистическия годишник на Република България за 1997, 2000, 2001 г. и 
на Държавната агенция по туризъм на България – www.tourism.government.bg

Социално-икономически условия. Геоикономическото положение традици-
онно поставя България в периферията спрямо ядрото на ЕС и основните ту-
ристопотоци на континента, като предизвиква негативни асоциации, свързани 
със забавено икономическо развитие. Днес някои източноевропейски стра-
ни като Чехия, Унгария и Полша се радват на висок туристически интерес от 
страна на западни туристи, а положението на България в югоизточния край на 
континента, характеризиращ се с по-нисък социално-икономически стандарт 
и затруднена транспортна достъпност, омаловажава нейната рекреационна 
притегателност. С оглед на туристическия интерес предимно от страна на со-
циално слаби слоеве от населението на западноевропейски страни (повече от 
2/3 от общия дял според повечето социологически проучвания на Държавната 
агенция по туризъм), следва да приемем, че туристическият образ на България 
е все още недостатъчно атрактивен. Даже напротив, поради ограничената пла-
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тежоспособност и ниския социален статус на мнозинството западни туристи, 
посещаващи България, тя придобива незавиден образ на „евтина дестинация“. 
Доказателство в това отношение са доходите от един турист, които за 2008 г. са 
едва 655 щ.д. (Туризъм. НСИ, 2009). Докато в Чехия те са 1200, в Италия 1070, в 
Гърция 1062, в Полша 908, и дори в традиционно предпочитаната от милиони 
туристи Турция, също заради ниските цени, те са повече – 880 щ.д. Ниското 
социално-икономическо равнище дава отражение и върху цялостната неефек-
тивна организация на туристическата дейност. Емблематично потвърждение 
за последната констатация е пределно ниската средногодишна заетост на хотел-
ската база в страната – под 30% (Държавна агенция по туризъм на Република 
България), а тя вече надхвърля 1 млн. легла – количество, с което приблизи-
телно разполага и днешна Турция, но с тази разлика, че приема 4 пъти повече 
чуждестранни туристи, отколкото България.

В последните години, наред с информацията за ниската туристическа 
ефективност, в западните медии се разпространява и информация за несъот-
ветствие на ценовия стандарт с качеството на предлаганите туристически услу-
ги. Във връзка с това през март 2010 г. Австрийската търговска камара, цитира-
на от „Дойче веле“, отбелязва, че „туристическите услуги в България са станали 
неоправдано скъпи, без да са достигнали стандартите на качество, които са 
нужни за успех срещу Турция и Гърция“ (dw-world.de…). В западните туристи-
чески представи не са пропуснати и големите регионални диспропорции между 
туристическите зони и вътрешността на страната, образуващи контрастиращ 
центро-перифериен модел (Bulgaria: grandi aspettative…). Масовото разпро-
странение на подобна информация има отрицателен ефект върху нагласите и 
мотивацията на състоятелните западни туристи, който впоследствие се насло-
ява и върху цялостния туристически образ на България. И макар ситуацията 
да не е апокалиптична, съществени социално-икономически диспропорции в 
териториален план на практика съществуват. Целенасочената политика по тях-
ното преодоляване ще помогне страната да бъде преоткрита като туристическа 
дестинация за голяма част от западните туристи.

Динамиката на геополитическите процеси от икономически характер в 
последните години, и особено в сегашния период на икономическа криза, има 
и положителен ефект върху туристическия образ на България. Така например, 
заради ниските цени и образа на „евтина дестинация“, чувствително се пови-
шава интензитетът на ежеседмичните пътувания на чужденци от съседни стра-
ни (най-вече от Гърция и Румъния) с цел шопинг туризъм. Тази отскорошна 
тенденция свидетелства за повишена туристическа примамливост на България 
за гърци и румънци и намира потвърждение в генерирането и на значителни 
туристопотоци в масовия (морски и планински) туризъм на страната.

Регионална конкуренция. Трябва да признаем, че по обективни причини, 
обусловени от характера на географското положение, от разнообразието на 
природната среда (особено в екзотиката при средиземноморските ландшафти) 
и от историческото развитие, България отстъпва на Гърция, Турция и Хърватия 
– нейните преки регионални конкуренти по отношение на туристическата ат-
рактивност на рекреационно-климатичния потенциал и мащаба на културните 
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ресурси. Вследствие на това страната закономерно има по-скромни измерения 
на туристическия си образ, което намира пряко потвърждение в международ-
ната туристическа посещаемост. Въпреки тези географски детерминирани об-
стоятелства трябва да се признае също, че България силно изостава по отно-
шение на туристическата конкуренция в региона. Това се дължи на комплекс 
от причини, сред които и споменатите по-горе, но най-вече на недалновидната 
външна политика на страната (особено по отношение на източноевропейския 
пазар), на ниската реализация на инфраструктурни проекти, на лошото плани-
ране на туризма. Пряко значение в незадоволителната известност на туристи-
ческия образ на България има и слабата валоризация на нейния туристически 
потенциал. Един от типичните примери в това отношение са маркетинговите 
програми, отличаващи се с ниска ефективност по отношение на страните, ге-
нериращи най-голям брой туристи към Балканите (Русия, Германия, Велико-
британия, Украйна). На фона на отделящите значително повече средства в тази 
насока – Турция, Гърция и Хърватия, България остава в сянката на своите най-
силни регионални конкуренти. Лидер в маркетинговата политика за региона е 
Турция, чиято мащабна рекламна кампания обхваща дори българския пазар. 
Чрез своето постоянство и прагматични решения Турция се превърна в пример 
за страна, успяла да се утвърди като топдестинация на руския туристически 
пазар и да се наложи с образ, който отдавна е превъзмогнал идеологическите 
предразсъдъци от геополитическото противостоене.

В рамките на изложените обстоятелства можем да направим заключение-
то, че геополитическите фактори имат съществено, а в определени аспекти дори 
и определящо значение за възприемането на България като атрактивна тури-
стическа дестинация. Увеличаването на тяхното положително или отрицател-
но въздействие зависи както от спецификата на регионалните геополитически 
процеси, така и от наложените конюнктурно-политически обстоятелства (ка-
къвто е визовият проблем със страните от ОНД), и от националната политика 
на страната по отношение на туризма. Проблемите от геополитически харак-
тер поставят сериозен акцент върху подобряването на граничното благоустрой-
ство, транспорта, международните отношения и регионалното планиране.

Да се върнем към базовото понятие географски образ, споменато в нача-
лото на изследването, което се обвързва с индивидуалните и уникални черти 
на пространството. Всъщност то се състои от няколко основни образни подти-
па – геокултурен, геополитически, геоикономически и геосоциален, които по 
специфичен начин се наслагват и върху туристическия образ. Според руския 
географ Д. Н. Замятин (2004), внесъл забележителен теоретичен принос в тази 
проблематика, геокултурният подтип се определя като най-силно проявяващ 
се, понеже е най-слабо променлив във времето. Ако тръгнем от подобна пози-
ция, един от ключовите аспекти, които имат пряко отношение към повишаване 
на позитивните елементи в туристическия образ на България и същевременно 
смекчават негативите от геополитическите последици, е използването на кул-
турното наследство. Лансирането на културния компонент в предлагането би 
имало забележителен ефект върху нейната туристическа марка, понеже извън 
големите курортни комплекси страната все още остава изключително непоз-
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ната за чуждестранните туристи. България, в качеството си на наследник на 
няколко културно-исторически епохи (тракийска, елинска, римска, българо-
славянска, османска) с хиляди съхранени от тях материални обекти, може да 
бъде показана в много по-примамливи за западния пазар туристически пред-
стави. Почти същото, само че в по-конкретна насока важи и за страните от из-
точната част на континента, най-вече за Русия. В целенасоченото използване 
на културните сходства и на близките отношения със страните от ОНД опре-
делящ елемент е културно-историческата иконография. Тя включва стотици-
те паметници на Руско-турската освободителна война, както и посветените на 
българо-руската и българо-съветската дружба. Използването на иконография-
та обвързва българското културно наследство с геополитическата история на 
тези страни, онагледявайки съществуващите родствени връзки. Това, от една 
страна, ще реанимира позитивните черти на туристическия образ на България, 
а от друга – ще стимулира развитието на културно-познавателния, и особено 
на сантименталния и мартирологичния туризъм.
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ДУХЪТ И НЕГОВИТЕ 
ТВОРЧЕСКИ ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯ
(Щрихи към духовния портрет на 
Орлин Загоров)

Орлин Тихомиров Загоров е роден на 17 юли 1936 
г. в с. Дюлица, област Кърджали, в многолюдно 

и бедно семейство. Средно образование завършва в 
Момчилград, а висше – в СУ „Климент Охридски“ със 
специалности философия и български език и лите-
ратура с отличен успех. Работи последователно като 
журналист, преподавател по философия, зам.-пред-
седател на Окръжния народен съвет – Кърджали. 
Своята служебна кариера завършва като зам.-пред-
седател на Съвета за развитие на духовните ценности 
на обществото при Държавния съвет на НРБ. Впос-
ледствие е избран за народен представител. От 1990 
г. се отдава на редовна преподавателска дейност, коя-
то впрочем винаги е поддържал, независимо от това 
къде и какво е работил. През 1974 и 1985 г. защища-
ва дисертации за доктор по философия и за доктор 
на философските науки. През 1989 г., по обявен кон-
курс в Техническия университет, е избран за профе-
сор по философия.

Основните му научни интереси и изследвания 
са в областта на социалната философия, философс-
ката антропология, политологията и философията на 
екологията и устойчивото развитие.

За разпространение на научни знания, за пре-
подавателска и обществено-политическа дейност 
многократно е награждаван с ордени, медали и други 
високи отличия.

Животът на Орлин Загоров е противоречив, но 
богат и поучителен. Противоречиви са и оценките на 
неговата личност и творчество, но книгите му са по-
лучавали високо признание не само в страната, а и в 
чужбина.

Той тръгва от дъното на живота. След столетия 

Мюмюн Тахир

Мюмюн Тахир – доктор по фило-
софия, член на СБП и на СБЖ. Член 
е на Управителния съвет на СБП. 
Зам. главен редактор на в. „Сло-
вото днес“. Университетски пре-
подавател. Носител е на годиш-
ната литературна награда на 
СБП за 2002 г.; два пъти лауре-
ат на Националния литературен 
конкурс „Всички сме деца на май-
ката-земя“; носител на литера-
турната награда „Дядо Йоцо гле-
да“. Автор е на повече от 10 книги, 
сред които: „Славеят на Родопи-
те“ (1995), „Ататюрк, България, 
Балканите“ (2002), „Идентич-
ност и толерантност. Философ-
ски и практически въпроси на кул-
турната интеграция“ (2007).
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невежество и мизерия в един край на Родината се появява човек с мисия, която 
го тласка към непознати дотогава и останали и до днес неразбрани начинания. 
За него знанието е единственото божество, пред което е готов да се прекланя. 
Знанието в неговото съзнание е тъждествено на просветлението, на светлина-
та, в която духът проглежда и става велика сила, придаваща смисъл на човеш-
кото битие.

Орлин Загоров притежава изумително гъвкав и продуктивен ум, спосо-
бен да превърне всяка мисловна конструкция в „смислова матрьошка“, чиито 
пластове водят до скритата енергия на една богата и самозареждаща се духовна 
сила. Той владее магията на словото и умението да превръща думите в кристал, 
в който светлината се пречупва в причудливи смислови нюанси, за да отрази 
тайните на духовното прозрение. При него това е стил не само на писане, а и 
на мислене. 

Макар да е индивидуалност с ярки и устойчиви черти, духовният му порт-
рет трудно се поддава на скициране. Той е човек със сложна духовна конструк-
ция; личност, която носи в своето съзнание знака на съкровеното и призвани-
ето; дух широко отворен към света и в същото време дистанциращо вглъбен 
в себе си; усъвършенстван чародей на словото, завладяващ със своята откро-
веност и заедно с това постоянно отдалечаващ се; понякога е загадъчно мъл-
чалив, често с търсеща общуване усмивка; има силно изразено продуктивно 
мислене, способно на изненадващи проблясъци и на необичайни обобщения; с 
малко на брой приятели, но фанатично верен на своята привързаност и всеот-
дайност; винаги ясен в посланията и прозрачен в намеренията си, той излъчва 
окуражаваща енергия. С него никога не е скучно.

Неговата словесна живопис е най-ярка, когато пише за хора, от които се 
възхищава или които презира. Достатъчно е да прочетем написаното от него 
за акад. Ангел Балевски, акад. Николай Хайтов, акад. Георги Джагаров, акад. Г. 
Близнаков, проф. Димитър Филипов, проф. Стоян Радев и др. Силата на през-
рението му се чувства особено в есетата, в които с изумителна проникновеност 
изгражда образите на егоиста, ренегата, демагога, циника, простака и т.н. Там 
настроението се променя, то е ту нескрито презрение, ту дълбока и трудно до-
ловима ирония, но винаги остава съкрушително и разобличаващо.

Широката амплитуда на творческата му биография – от поезията до ме-
тафизиката, от тънкия лиризъм до строгата рефлексия, от пищната метафо-
ричност до респектиращия афоризъм – му дава възможност да показва завид-
ното си умение да използва скритата енергия на словото, както талантливият 
художник изкусно използва вътрешната хармония на багрите. Словото, ала не 
сухите думи, а истинското Слово – както лекува, така може и да убива. Словото 
е по-опасно и от най-силното лекарство, и от най-страшната отрова на света… 
– нерядко съм чувал да казва Орлин Загоров.

За него творчеството е постоянно състояние на духа, начин на същест-
вуване и самоутвърждаване. Следя неговата научна дейност от студентските 
си години. Но все не намирах сили да направя цялостен творчески портрет 
на един от най-оригиналните съвременни български философи, какъвто не-
съмнено е проф. Орлин Загоров. Кураж за това придобих чак когато защитих 



50

ПРОФИЛИ

бр. 9/10 – год. XIII

дисертация по философия на историята в Института за философски изслед-
вания на БАН.

На перото на проф. Загоров принадлежат повече от 50 книги и много на 
брой студии и статии. Общият брой на рецензиите и отзивите за творбите му 
е повече от сто и петдесет. Неговите книги са преведени на много езици и се 
намират в редица чуждестранни библиотеки. Той е член на Борда за междуна-
родни изследвания на Американския биографичен институт (ABI), номиниран 
от Международния биографичен център (IBC) – Кембридж, Англия. Член е на 
Съюза на независимите български писатели, дългогодишен университетски 
преподавател, професор.

X X X

Творчеството на проф. Орлин Загоров обхваща редица проблемни облас-
ти на философското познание – от онтологията на духа до философията на еко-
логията и устойчивото развитие.

Важно място в творчеството му заема проблемът за социалния прогрес, 
разглеждан в контекста на философията на историята. От тази позиция той по-
сочва драстичното разминаване между постъпателното движение напред чрез 
нови технически и технико-технологически постижения, от една страна, и от 
друга – степента на одухотвореност на човешката природа. Основният му из-
вод е, че в условията на съвременната цивилизация до голяма степен човекът 
(човечеството) функционира в противоречие със своето призвание. Причината 
за това той търси в замяната на хуманизма като върховен критерий на прог-
реса – в смисъл на възходящо, исторически необходимо и морално оправдано 
развитие, с тясно егоцентричните интереси на едно незначително малцинство, 
което издига в култ печалбата и потребителския хедонизъм.

За първи път у нас и по нов начин Загоров разглежда проблема за смисъла 
на човешкото битие. Определя човека като „смисъл на смисъла“ и мери неговата 
одухотвореност със способността му да придава смисъл на битието. Това озна-
чава, че човешкото съзнание е призвано не само да озарява, но и да осмисля и 
очовечава битието („Смисълът“).

Много специалисти в областта на екологията и устойчивото развитие 
преценяват, че проф. Орлин Загоров разглежда явленията от тази сфера през 
призмата на тяхната светогледна, аксиологическа, антропологическа, т.е. фи-
лософска същност. На тази основа постепенно се формира самобитна наци-
онална философия за екологията и устойчивото развитие. Това има огромно 
значение за преодоляване на биологизаторските уклони спрямо екологията и 
за екологизиране на формулата за устойчиво развитие.

Оригинални са разработките му на една от основните категории на фи-
лософията – духа и неговите превъплъщения, както и на свързаните с него 
схващания, превърнали се в арена на безкрайни спорове и сблъсъци през хи-
лядолетията. Значителен успех представлява разработването на същността и 
функционирането на човешкия дух, духовността и бездуховността. Орлин 
Загоров е автор на първото у нас самостоятелно изследване, посветено на ка-
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тегорията „дух“ („Духът“), която е доразвита в следващите му изследвания 
„Идеалът“, „Към философията на човека“, „Увод в културологията“, „За нова 
културна стратегия“ и др. В тези и много други свои публикации той разра-
ботва проблеми, подценявани или пренебрегвани от редица представители на 
модерната философия. Вярвам, че в своята съвкупност тези изследвания ще 
останат като начало на нов етап, на ново направление и като първоначален тла-
сък за трансформация на философските изследвания и важна предпоставка за 
преодоляване на кризата, в която изпадна философията ни в края на ХХ век.

За добродетел на твореца се смята способността му да остава верен на сво-
ите убеждения, превръщайки ги в съвест на разума; да бъде тъждествен на себе 
си, да не се стреми непременно да бъде харесван от политически и идеологичес-
ки сили в момента; да се утвърждава в съзнанието на своите привърженици и 
опоненти с устойчиви характеристики, без да страда от догматизъм и фанати-
зъм. В творческата биография на проф. Орлин Загоров откриваме най-добрите 
образци на плуралистично, толерантно и модерно мислене („Убеждение. Разум. 
Съвест“).

Давайки израз на своята конструктивна неудовлетвореност от наличното 
битие, Загоров разкрива пред читателя ясна перспектива, помагайки му да из-
гради образа на бъдещето като цел на живота и постоянно изкушение на сво-
бодния човешки дух чрез оригиналния си подход към понятията идеал, утопия, 
идеология и т.н. Безпощаден в критиката си на антиутопизма, който у редица 
съвременни автори често прераства в цинизъм, той пространно и задълбочено 
изследва идеала в неговите основни измерения. Успешно свързва своя анализ с 
идеята за хуманистичната цивилизация („Духът“, „Идеалът“, „Към философи-
ята на човека“ и др.).

Проф. О. Загоров има безспорни постижения в изследването на философ-
ските проблеми на националната идентичност, европейската интеграция, 
духовното възпроизводство на нацията. Още през 70-те години той обогатява 
философско-историческите изследвания у нас, включвайки в тях нова проб-
лемна област: проявите на толерантност в българската историческа съдба, спе-
цификата на формирането на българската нация в контекста на европейската 
интеграция, закономерната връзка между националната идентичност и евро-
пейската интеграция. Подчертано приносен характер имат новите интерпре-
тации, които той предлага на понятия като нация, национална идентичност, 
интеграция, национален идеал, национални интереси, етнически синдром, на-
ционален дух, национален манталитет, модерен национализъм. Противно на 
традиционните ни представи, той утвърждава – за първи път у нас – и неумор-
но отстоява социокултурната концепция за нацията. Проф. Загоров значител-
но усъвършенства понятието нация, определяйки я като исторически създала 
се устойчива, саморазвиваща се социокултурна общност, възникваща и фун-
кционираща върху територия, превърната в общо държавно, икономическо, 
социално и духовно пространство чрез съвкупност от материални и духовни 
ценности, които са израз на специфична колективна идентичност независимо 
от етническите религиозни, расови и т.н. различия на техните създатели. Тези 
и други съществени постижения читателят може да открие в широко популяр-
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ните му книги: „Българската национална идея“, „Модерният национализъм“, 
„Национална идентичност и европейска интеграция“, „Обединена Европа и 
славянската духовност“, „България в Европа на нациите“.

Хуманизмът като философско и философско-антропологическо понятие 
получава оригинално тълкуване в творчеството на Загоров. Изследванията 
му „Към философията на човека“, „Философията като култура на духа“, „Ху-
манистичната цивилизация“, „Философия и хуманизъм“ са олицетворение на 
съвременната философска мисъл. С разработката на проблеми, свързани със 
силата, величието и безсмъртието на човешкия дух, както и с неговите болес-
ти, чийто обобщен израз е бездуховността, теорията и практиката несъмнено 
се обогатяват. Както подчертава доц. Кирил Караджов в своята рецензия вър-
ху „Философия и хуманизъм“: „Монографията на Орлин Загоров е значител-
на крачка напред в преодоляването на кризата във философската наука след 
10.11.1989 година“. Само бих искал да добавя, че тази оценка важи и за редица 
други негови изследвания.

X X X

Две от последните му книги се явяват обобщение на основните творчес-
ки интереси на проф. Загоров. Основното внушение на „България в Европа на 
нациите“ звучи със силата на дълбоко философско прозрение. Това е концент-
риран и дълбоко осмислен израз на авторовата теза, че националната демокра-
ция е единствено легитимната и исторически оправдана форма на политическа 
система, духовен идеологически еквивалент на гражданското общество, в ко-
ето формулата за демократично гражданство служи като универсален модел 
на богато многообразие на културата. В този контекст проф. Загоров отстоява 
вярата, че светът се движи към съдружие на свободни нации с ярко изразена 
културна идентичност. В защитата на своите тези авторът респектира с богата-
та си ерудиция и с дълбокото познаване на предмета на своето изследване.

В предговора си към книгата акад. Георги Марков пише: „В новата си книга 
проф. Загоров предлага на читателя оригинални и дълбоко обосновани идеи от 
позициите на най-добрите постижения на съвременната европейска хуманита-
ристика.“

Тези, които отблизо следят творческия път на Орлин Загоров, смятам, са 
уверени, че в „България в Европа на нациите“ читателят ще намери отговори на 
въпроси със съдбовно значение за миналото, настоящето и бъдещето на бъл-
гарската национална идея. Тази книга притежава достойнствата на изследване 
с европейски измерения в една научна област, която у нас все още е слабо застъ-
пена или не може да се освободи от рамките на собствената си ограниченост.

Бих искал още веднъж да подчертая, че с проницателността на обективен 
учен анализатор Орлин Загоров разработва и утвърждава една принципно 
нова за нашата страна концепция за нацията като социокултурна (граждан-
ска, политическа, духовна) общност, противно на традиционната ни предста-
ва за нацията като етнокултурна (етноцентрична, кръвнородствена, племенна, 
конфесионална) форма. Инерцията, свързана с това разбиране на нацията, ни е 
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причинила и продължава да ни причинява много грешки и несполуки в проце-
са на националната ни консолидация. Онова, което придава на изследването 
подчертана оригиналност и го превръща в един от особено важните проблеми 
на съвременната социална и културна антропология – това за нацията и наци-
оналната идентичност в контекста на европейската интеграция, – е успешното 
изследване на формирането на българската нация не само в лоното на собст-
веното историческо битие, а и в мащабите на европейската интелектуална тра-
диция, придържайки се методично към трайните академични принципи като 
плурализъм, толерантност, свободомислие, творческа независимост. В тази 
светлина проф. Орлин Загоров се представя като национална интелектуална 
величина с европейски манталитет. Особено важно е също така да се подчерта-
ят и успешните му усилия да разглежда националната идентичност и европейс-
ката интеграция не като дилема, а като синтез на универсалност и самобитност, 
в който националното се развива в посока на нарастващото значение в него на 
ценности с общоевропейски и общочовешки измерения. В това той вижда най-
сигурната гаранция за нейната историческа устойчивост пред настъплението 
на глобализацията на идентичността.

В интервю за в. „Дума“ (21 май 2010) председателят на Славянското дру-
жество в България акад. Никола Попов, който е автор на предговора към кни-
гата „Духовната криза“, потвърждава своята висока оценка за нея: „Книгата на 
проф. Загоров е рядкост в днешно време и това я прави уникална философска 
необходимост не само за България, а и за целия славянски свят.“

Верен на своята висока гражданска доблест и критична позиция към недъ-
зите на обществото, в което живеем, и в тази своя най-нова книга проф. Заго-
ров проявява ницшеански дух на непримиримост срещу духовната изтощеност 
на модерния човек и необходимостта от преоценка на обезценените ценности, 
в които се корени съвременната криза на духа. Практическият резултат от нея 
е, че разумът се изражда в безумие, в себелюбие, дружелюбността се превръ-
ща в коравосърдечие, хуманизмът се свежда до себелюбие, а приветливостта и 
добронамереността са заменени с всеобща настървеност и озвереност. Крайни-
ят израз на това състояние е бездуховността. Докато управляващите от всички 
страни и техните слуги от средствата за масова комуникация неистово тръбят, 
че светът преживява дълбока финансова, икономическа, екологическа и т.н. 
криза, умножавайки своите богатства и привилегии за сметка на стотици ми-
лиони хора, които са обречени да преживяват не криза, а катастрофа с апока-
липтични измерения, проф. Загоров със забележителен драматизъм разкрива 
духовната пустота, плод на една порочна цивилизация и нейните ирационални 
внушения.

Авторът е убеден, че изходът от това състояние е радикална промяна в 
основите на съвременния стил на живот – рожба на начин на производство, ос-
новано на постоянно присвояване на плодовете на чужд труд и на изтощителна 
експлоатация на природните ресурси.

Мрачната панорама на ширещата се бездуховност, описана в книгата „Ду-
ховната криза“, звучи не като прощален камбанен звън, а като воля с оптимис-
тичен патос, подплатен с неумолима вяра в непобедимостта на човешкия дух.
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Обществения модел, чрез който човечеството може да изкорени бездухов-
ността, проф. Загоров нарича устойчиво развитие. В него той вижда алтерна-
тивата на капитализма като ирационално творение на алчността и на държав-
ния социализъм като несполучливо творение на тоталитаризма. С книгата си 
„Духовната криза“ авторът показва образа на бездуховността и определя ду-
ховността като негово безусловно отрицание.

Четейки задълбочено и търпеливо книгата, читателят открива в нея въз-
раждащата се ренесансова вяра в устойчивостта на човешкия дух и в неизчер-
паемостта на неговите творчески превъплъщения.
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ЕВРАЗИЯ  БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА*

В съвременните геополитически дискусии тема-
та „Евразия“ излиза все по-напред. Този въ прос 

става централен, когато се обсъжда сегашното раз-
витие и особено бъдещето на Европа през ХХІ и 
следващите векове. Нещо повече, ако се вгледаме in 
profundis в този проблем, може да кажем, че новите 
световни реалности го превръщат в екзистенциал-
но предизвикателство за Европа. Правилното му ре-
шаване отваря добро бъдеще за нея през настъпва-
щите времена, неправилното – поставя под въ прос 
това бъдеще. Може би някой ще ме упрекне в излиш-
на острота, но вече има реални обстоятелства, кои-
то в не толкова далечно време ще изправят Европа 
не пред нещо друго, а именно пред въпроса to be or 
not to be!

Ето основанията ми за такава остра постановка.
Географски Европа и Азия са единно цяло от 

земната суша. Докато всички други континенти са 
разделени от океани, Европа и Азия ги дели Урал – 
една малка планина, с каквито изобилства планетата. 
От митологията знаем, че древните елини са нарекли 
с името Азия онази част от континента, върху чиито 
скали е бил прикован Прометей, богът, който открад-
ва огъня от Олимп и го дава на хората.

Това ни казва митът, а ето какво е заключението 
на големия английски и европейски историк Арнълд 
Тойнби: „Противопоставянето между Европа и Азия 
– пише той – е едно от най-малко полезните наслед-
ства, които съвременният Запад е приел от елинс-

Александър Лилов

*  В основата на текста е докладът на автора пред Международ-
ната конференция на тема „Европа гледа на Изток“, състояла 
се на 7–8 октомври 2010 г. в София.

Александър Лилов – профе-
сор, доктор на философските на-
уки, 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 творче ство“ – преведена 
на руски, полски, китайски, чеш-
ки език, „Въображение и творче-
ство“, „Европа – да бъде или да 
не бъде“, „Европа – диалог и сът-
рудничество“, „Диалогът на ци-
вилизациите. Световният и бъл-
гарският преход“ – преведена на 
китайски език, тритомникът 
„Информационната епоха“; как-
то и на над 200 публикации у нас 
и в чужбина. Директор е на Цен-
търа за стратегически изслед-
вания.
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кия свят. Има безспорна географска реалност, която наричаме Евразия.“**
Проблемът „Евразия“ обаче не е проблем, от който в наше време би след-

вало да се интересува само историята на древността. До този проблем опират 
много от ключовите въпроси на Европа днес и особено на Европа утре.

Тук не става дума за известното руско евразийско течение, част от стара-
та руска дилема „западничество – славянофилство“. Тази дилема има своята 
дълга история, своето влияние, включително в наше време, и своите корифеи 
– теоретици и геополитици. Но като идеал за развитие на Русия тя принадлежи 
повече на историята, отколкото на съвременността.

Не става дума и за Евразия като обозначение на отношенията Русия – Сред-
на Азия. Стъпките, които се правят сега със създаването на евразийско иконо-
мическо пространство, са във вярна посока и с голямо значение при сегашните 
реалности. Всеки, който ги подценява, прави голяма грешка. Това гледище за 
Евразия също има своите радетели. Най-крупният теоретик на подобен гео-
политически евразийски модел е изтъкнатият руски историк Лев Николаевич 
Гумильов. При цялото ми уважение към неговия ум и изследователски приноси 
смятам, че тази Евразия, която включва само Русия и Средна Азия, има по-го-
лям регионален, отколкото глобален потенциал.

Тук става дума за избор на евразийска стратегия за развитието на Евро-
пейския съюз, която предоставя по-голям простор и по-благодатни възмож-
ности за бъдещия просперитет на Обединена Европа, т.е. на Европейския съюз 
в сегашния му и в бъдещия му цялостен формат.

Ако погледнем геополитическата карта на съвременния свят, ясно се виж-
да, че в Западното полукълбо – и северът му, и югът му са доста плътно заети. 
На север са САЩ и Канада – развити, богати, силни тихоокеански държави. 
Място за политическо, икономическо и друго развитие за Европа тук няма. 
Югът също плътно е зает от Латинска Америка. Остана в миналото, в неговата 
все по-далечна нощ присъствието на Европа в Южна Америка като първа ко-
лониална сила, господстваща над целия регион. Сега Бразилия, Мексико, Ар-
жентина, Куба, Венецуела, Чили и другите южноамерикански страни са не само 
независими, но и бързоразвиващи се. Все повече се очертава Южноамериканс-
ки алианс за икономическо, културно и друго развитие. Латиноамериканската 
цивилизация набира все по-бурен темп на развитие.

Свободни пространства за развитие на Европейския съюз, разбира се, има 
в Африка. Но съществува много голяма разлика в икономическото, технологи-
ческото, инфраструктурното, образователното и друго развитие на двата кон-
тинента. Европейският съюз безспорно ще разгръща все по-широко сътрудни-
чество с Африка в изгода на двете общности, но условия за принципно нови 
стратегии засега няма.

Най-благоприятни условия за развитието на Европейския съюз предо-
ставя източното направление. Рано или късно досегашната източна стратегия 
на Европа ще бъде преразгледана. Най-добре е това да стане навреме. Появата 
на Евразия на геополитическата сцена на света е неизбежно. Изграждането на 

**  Виж: А. Тойнби. Изследване на историята. Т. 3, стр. 346.
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новата многополюсна система за управление на световния ред ще постави Ев-
разия в центъра на системата.

Отдавна се знае, и това е проверено от историята, че който доминира в 
евразийската част на света – той контролира света. Това е доказано и демо-
графски, и икономически, и политически. Ресурсите на Евразия са несравними 
нито с един друг континент. Тук са петте най-големи цивилизации в днешния 
свят (европейската, китайската, руската, индийската, японската) и голяма част 
от ислямската. Тук е Тихият океан, който все по-релефно се очертава като но-
вия център на световното развитие. Тук е концентрирано повече от половината 
население на Земята.

Анализът на феномена Евразия – сегашна и бъдеща – е основна задача на 
всички страни и цивилизации, от които се състои съвременният свят.

Не е нужно да се доказва, че в основата на Евразия стоят отношенията 
Европейски съюз – Русия.

Тук бих искал да се извиня на руските, на европейските и на другите коле-
ги, че си позволявам да поставя на обсъждане този проблем, който несъмнено 
е сред най-сложните проблеми и на руската, и на европейската висша поли-
тическа стратегия. Аз все пак съм представител на една неголяма европейска 
страна, чийто глас не е така висок в европейските дискусии. Но тъй като през 
последните десет години се занимавам с изследване на характера на съвремен-
ната епоха, съвсем наскоро бе публикуван последният том на една моя теоре-
тична трилогия под заглавие „Информационната епоха“, а първият том от нея 
е озаглавен „Диалогът на цивилизациите“ като реплика на Хънтингтъновия 
„Сблъсък на цивилизациите“, си позволявам да повдигна тук този въпрос. Из-
винявам се също така за недостатъчната приложна избистреност на някои от 
моите тези. Може би ще прозвучат утопично някои от тях, утешението ми е, че 
почти всички големи промени в общественото развитие в досегашната история 
имат своите утопични прелюдии. Усилено търся спонсор на монографично из-
следване „Евразия“, което би било естествен финал на въпросното многотомно 
проучване на съвременната епоха. Приключвайки с обясненията, преминавам 
към същността на въпроса.

Досегашните традиционни отношения Европа – Русия и Европа – Русия 
– Азия са базирани предимно на негативни предпоставки: подозрения, страх, 
мрачни военни спомени, опити за „вестернизация“ и за самозатваряне. Но днес 
в света се образува нова геополитическа ситуация, очертава се многополюсна 
световна система, основана върху диалога между съвременните осем светов-
ни цивилизации. Извършва се Велика глобална революция, която е непознато 
до днес системно единство между протичащите в наше време технологическа, 
екологическа, комуникационна, образователна и демографска революции. Тази 
Велика глобална революция радикално променя характера на съвременната 
епоха и обуславя започналия световен преход от индустриалната в информа-
ционната епоха.

Този преход води началото си от 70-те години на ХХ век в САЩ, Япония и 
Западна Европа и днес достига колосална мощ в Китай, Индия, Корея, „азиат-
ските тигри“. Центърът на световното развитие постепенно, но все по-забеле-
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жимо, се премества от Атлантическия в Тихия океан, от Запада в Азия. Да не се 
вижда това, би било твърде голяма, цивилизационна по характера си грешка. 
Цивилизациите са възниквали, когато отделните древни общности са намира-
ли правилен отговор на появяващите се пред тях предизвикателства, и са заги-
вали, когато не са се справяли с поредните предизвикателства, макар дотогава 
да са били цветущи.

Пред подобно предизвикателство са изправени днес Европа и Русия. В 
настъпващата нова епоха те не могат изолирано една от друга да решат своите 
ключови икономически, технологически, екологически, енергийни, демограф-
ски и други проблеми. Необходима е нова и перспективна европейска и руска, 
европейско-руска, европейско-азиатска стратегия.

Няколко нови реалности налагат тази необходимост.
Първата вече отбелязах – бурното икономическо, технологическо, ин-

фраструктурно и друго развитие на Азия и превръщането на Тихия океан в 
център на световното развитие. Европа не може в никакъв случай да си позво-
ли да се самоизолира от този център и постепенно да се превърне в периферна 
провинция на настъпващия нов свят.

Втората реалност – днес Азия де факто е най-големият енергиен и су-
ровинен източник на света. Тук е Русия с цялата си Менделеева таблица от 
метали, с необятните си запаси от нефт, газ, гори, реки и с неизбродната си 
територия от Атлантика до Пасифика. Тук са Близкият и Средният изток с тех-
ните несметни енергийни запаси. Как може да се развива Европа, без да изгра-
ди широки мостове към азиатските планетарни ресурси? Погледнете картите 
на съвременното евразийско пространство – то цялото е покрито с мрежи от 
авто- и жп магистрали, от нефто- и газопроводи, с пристанища и аеродруми, с 
космически центрове и мегаполиси. Подготвят се нови проекти. Самият живот 
тъче килима на Евразия.

Третата нова реалност – превръщането на Азия в необозрим по маща-
бите си и все по-интензивно развиващ се световен пазар, особено милиардните 
Китай, Индия, страните от АСЕАН и средноазиатската икономическа общност. 
Европа е жизнено заинтересувана трайно да се настани на тези пазари. Осо-
бено радва разширяването на икономическото сътрудничество между Русия и 
Европейския съюз, между Китай и Европейския съюз.

Четвъртата нова реалност – слединдустриалната модернизация на съ-
временния свят и по-специално на Япония, Китай, Русия, Индия, Виетнам, Тур-
ция, Корея, на останалите азиатски страни. Този процес е глобален и радикално 
променя сегашната картина на света във всички области. Вестернизацията на 
света е кауза пердута в наше време, но ролята на Европа и на европейската 
цивилизация и култура в тази модернизация е много голяма, основна. Още по-
вече че именно в Европа, в Европейския съюз се изгражда свят без войни, нова 
мирна цивилизация и нова ноогеокултура.

Петата нова реалност – това са самата нова Европа и самата нова Русия. 
Нова Европа – обединяваща се в нов тип държавно образувание, отхвърляща 
войната, колониализма и европоцентризма, признаваща равноценността и рав-
ноправието на другите цивилизации и държави. Нова Русия – бързоразвиваща 
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се, модернизираща се, демократизираща се, бореща се за многополюсна светов-
на система. Пита се, не е ли назрял историческият момент да се коригира греш-
ката на елините? Трябва да се обединят енергията на летящата руска тройка с 
прометеевската преобразуваща същност на Европа. Това не е и няма да бъде 
някакъв геополитически компромис, това е верният европейско-руски, руско-
европейски отговор на новопоявилото се предизвикателство на съвременните 
нови реалности.

Стратегията за сближение на нова Европа и нова Русия има капитално 
значение. И ще става все по-реалистична и все по-актуална. Аз вярвам, че ще се 
намерят европейски и руски пасионарни политически мъже, които ще разрабо-
тят и ще започнат осъществяването на такава стратегия. Тя е жизнено важна и 
изгодна и за Европа, и за Русия. Грешката на елините е исторически изживяна. 
В наше време Евразия може да преобрази не само Европа и Русия, но и света 
като цяло. Тя може да стане началото на един по-разумен свят, на нова постин-
дустриална ноогеокултура.

Големият въпрос е какви ще са формите на стратегическото сближение 
между Европа и Русия, между Европа и Азия. Ясно е името на стратегията – „Ев-
разия“. Ясно е, че трябва да се извърви сложен път до намиране на най-добрата 
форма за нейното реализиране. Ясно е също така, че водещо в евразийското 
изграждане трябва да бъде икономическото сътрудничество.

Може би по-цялостен отговор на въпроса за пътищата дава прочутата ис-
панска пословица: „ПЪТНИКО, ПЪТИЩА НЯМА. ПЪТИЩАТА СЕ ПРАВЯТ С 
ХОДЕНЕ.“
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ВЛАК БЕЗ МАШИНИСТ

От икономическа гледна точка времето след пада-
нето на Берлинската стена беше благословен пе-

риод. Мнозина смятаха, че най-сетне мечтата на все-
ки специалист в областта на политикономията ще се 
въплъти в живота и ще започне непрекъснат иконо-
мически растеж, непознаващ инфлацията. Изглежда-
ше, че завинаги са забравени 1970-те години с двете 
нефтени кризи и „стагфлацията“, т.е. едновременно-
то съществуване на безработица и растеж на цените. 
В края на 1980-те години, както и в средата на първо-
то десетилетие на ХХІ век много специалисти започ-
наха да казват, че законите на икономическата наука 
вече не действат.

Но двайсет години след началото на постсъветс-
ката еуфория пазарните механизми правят сериозни 
засечки и в света все по-често избухват панически 
настроения, напомнящи депресията от 1930-те. На-
шата планета повече не е длъжна да живее по прин-
ципа дупките да се кърпят след появяването им – и 
това засяга всички области. Ускоряващият се ход на 
историята и развитието на глобализацията може да 
спрат, както вече се е случвало в началото на ХХ век, 
сега обаче последствията ще бъдат ужасяващи. По-
съгласуваните действия на основните полюси на но-
вия свят са спешна и насъщна необходимост. В про-
тивен случай скоро ще настъпи истински колапс.

Силата и слабостта на 
Европейския съюз

По формални критерии Европейският съюз е 
очевидният бенефициент за последните двайсет го-
дини. През 1989 г. Европейската общност, както се 

Тиери дьо Монбриал
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ките и на редица чуждестранни 
академии, вкл. БАН, и на между-
народни консултативни съвети. 
Автор е на повече от 80 статии 
и на 20 книги по икономика и меж-
дународни отношения, сред ко-
ито „Политическа география“ и 
„Франция през новия век“.
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наричаше тогава ЕС, се състоеше от 12 страни. След падането на Берлинската 
стена беше извършен истински и безусловно неизбежен пробив към разши-
ряване на тази организация. Броят на страните членки се увеличи повече от 
два пъти, което впрочем създаде значителни проблеми от гледна точка на уп-
равляемостта.

Има голяма разлика между двете понятия – многообразие и нееднород-
ност. Проектът Европейска общност, която с подписването на Маастрихтския 
договор прерасна в Европейски съюз, беше насочен именно към формиране на 
единство в многообразието. Създаването на Евросъюза трябваше да доведе до 
възникване на нов вид политическо образувание, което би станало пример за 
останалия свят. Независимо от всички недостатъци на ЕС, има основания за 
гордост от извършената работа.

Финансовата помощ, която се отделя за новите членове на Европейския 
съюз, значително превишава помощта, която Европа получи по плана Маршал 
след Втората световна война. Впрочем тези страни са склонни да разглеждат 
това като законна компенсация. Като изключим бивша Югославия, посткому-
нистическият преходен период протече достатъчно гладко. Несъмнен успех 
стана въвеждането на единна европейска валута. Каквото и да говорят поли-
тиците, винаги готови да разменят изобилието на парични средства със струк-
турни реформи, или, казано на разбираем език, да се отстъпи, за да се скочи 
по-надалеч, Европейската централна банка (ЕЦБ) свърши великолепна работа.

Все пак в днешния си вид Евросъюзът има два тясно обвързани помеж-
ду си съществени недостатъка. Първият е свързан с културния аспект. Когато 
многообразието граничи с нееднородността, единството е застрашено. Често се 
създава впечатлението, че страните – основателки на Европейския съюз, са заб-
равили своите първоначални цели, а новите членки се ръководят главно от тяс-
нонационалните си интереси, което ги отдалечава от идеалите на Жан Моне.

Другият недостатък на Евросъюза е институционалната му структура. 
След подписването на Маастрихтския договор необходимата реформа на ръ-
ководните институции на Евросъюза не беше доведена докрай. Неуспехът на 
референдума във Франция през 2005 г. не позволи да се приеме Конституцията 
на Европа, а и тъй нареченият Лисабонски договор, съдържащ основните поло-
жения на провалилата се европейска Конституция, се приема с много усилия.

Така днес ЕС се оказа в парадоксална ситуация. От една страна, процесът 
на реформиране навлезе в задънена улица по цялата територия на Евросъюза. 
Това се отнася по-специално за новите членки – Полша, Румъния и Чешката ре-
публика, където се наблюдава най-скептично отношение към проекта за Кон-
ституция. От друга страна, продължават спекулациите около приемането на 
нови големи страни, например Турция (преговорите се водят от 2005 година) 
или Украйна. По отношение на тези две държави основна роля играят скрити 
геополитически мотиви, чужди на самата идея на Европейския съюз.

Заслужава да се напомни и за Северноатлантическия алианс. През 1990 г. 
обединението на Германия и влизането й като единна държава в НАТО спра-
ведливо се оценяваше като триумф на западната дипломация и явен признак за 
поражението на Съветския съюз. Много скоро обаче възникна въпросът за бъде-
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щето на самата организация, особено в контекста на отношенията й с Русия. След 
като едва не се оплете в гражданската война в Югославия, Алиансът изглежда 
най-сетне намери ново призвание след 11 септември 2001 година, като стана най-
важният военнополитически инструмент в региони, които в епохата на същест-
вуването на СССР бяха наричани „извън пределите на зоната“. Основавайки се 
на новото предназначение на НАТО, Франция засили присъствието си в Афга-
нистан, а американците, за голямо неудоволствие на Русия, намериха оправдание 
за решението си да разположат в Полша и в Чешката република елементи на сис-
темата за противоракетна отбрана, официално насочени срещу Иран.

На фундаментално равнище все още не е решен въпросът, възникнал в 
самото начало на европейското строителство и свързан с изключването на во-
еннополитическите въпроси от дейността на Евросъюза: общата външна по-
литика и политиката на сигурността, предвидени в Маастрихтския договор, 
досега са в зачатъчно състояние. Съединените щати повече отвсякога разглеж-
дат НАТО като ключов инструмент на своето влияние в Европа, която от тази 
гледна точка, разбира се, включва Турция, а също така потенциално Украйна и 
Грузия. Като реши да се върне във военните структури на НАТО и като скъса 
по този начин с наследената от генерал Шарл дьо Гол традиция, президентът 
Никола Саркози явно се стреми да въплъти в реалността идеята за „общоевро-
пейска отбрана“.

Трудността обаче е в това, че в началото на ХХІ столетие неопределеността 
на концепциите за единна Европа и за Северноатлантическия алианс само се е 
увеличила. Ще може ли ЕС да продължи да съществува, ако и в бъдеще, както 
досега, европейците не го ценят? С други думи, има ли идеята за Европейски 
съюз някакъв смисъл при липсата на минимален европейски патриотизъм или 
на обща гордост за това, което заедно строим? Северноатлантическият съюз 
все пак се запази независимо от изчезването на съветската военна заплаха, ко-
ято беше сред основанията за неговото създаване, но днес авторитетът на САЩ 
в значителна степен е загубен в сравнение с еуфорията от началото на 1990-те 
години.

Не заслужава да се преувеличават дълготрайните последици от влошава-
нето на имиджа на Америка при Джордж Буш, чийто приемник вероятно ще 
осъществява по-разумна и умела политика. Но истинският проблем има обек-
тивен характер, свързан е с формирането на многополярен свят и с развитието 
на нови форми на сътрудничество, които трябва да се реализират в отноше-
нията между центровете на новата система. Говорейки за необходимостта от 
сключване на европейски договор за колективна сигурност, Дмитрий Медведев 
по свой начин повдигна този въпрос. На Запад обаче дори не искат да признаят 
съществуването на проблема.

Русия между Горбачов и Медведев

Напълно очевидно е, че през изминалата епоха съдбата на Русия прив-
личаше особено внимание. Забележително е, но съвсем не и учудващо, че 
от президентстването на Борис Елцин на Запад запазиха по-добри спомени, 
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отколкото в самата Русия. За Запада, поне за идеолозите на западния строй, 
Елцин беше човекът, погребал Съветския съюз (това е истина), и убеденият 
поборник за демокрация (което е твърде наивно). А при руснаците, обратно, 
преобладаващото мнозинство запази в паметта си образа на човек, довел до 
упадък страната, която преди това предизвикваше страх и уважение, а после 
позволил в нея да се установи и да разцъфти анархията (която на Запад нари-
чаха „демокрация“).

Фактически в средата на 1990-те сериозно стоеше въпросът за оцеляване-
то на Руската федерация като държава. Хипотезата, според която Русия може 
да се върне в границите на Великото московско княжество, изглеждаше доста 
правдоподобна. В същото време жизненото равнище на почти цялото населе-
ние продължаваше да пада. Системата на образование, едно от немногото не-
съмнени съветски постижения, се разрушаваше. Пенсионерите и болните бяха 
захвърлени на произвола на съдбата. Не е за чудене, че при тези условия рус-
наците искаха да видят на кормилото човек силен, способен да върне автори-
тета на Русия и да подобри условията за живот на населението. След няколко 
несполучливи опита да си намери приемник Борис Елцин спря своя избор на 
никому неизвестния бивш служител на КГБ Владимир Путин и сключи с него 
съглашение, което му позволи да укрие себе си и „семейството“ си от любопит-
ни погледи.

И отново е забележително, но не и учудващо, че в Русия и на Запад оценя-
ват различно избора, направен от Елцин: руснаците и днес изпитват към Путин 
признателност и демонстрират лоялността си към него, докато в същото време 
на Запад го смятат за човек, погребал демокрацията и носталгиращ по съветс-
ките времена.

Без съмнение сполуката съпътстваше Владимир Путин. Първо, беше го 
забелязал предишният президент или поне неговото обкръжение. Второ, двата 
мандата на президентстването му преминаваха на фона на десетократно уве-
личаване на световните цени на нефта. Ще си позволя да направя паралел: в 
икономическо отношение на Путин му провървя примерно така, както на Бил 
Клинтън в периода между 1993 и 2000 година. Според прогнозите, които екс-
пертите правеха през 2000 г., при цени на нефта по-ниски от 15 долара за ба-
рел Руската държава би се оказала абсолютно неспособна да си осигури даже 
минимален бюджет – и вероятността за такова развитие на събитията в оне-
зи времена изглеждаше напълно реална. През пролетта на 2008 година, когато 
Владимир Путин напусна Кремъл, цената на нефта се колебаеше около 150 до-
лара за барел.

За осем години този силен политически деец съумя да възстанови реда, 
което народът очакваше от него. Той създаде условия за реално икономическо 
развитие, призова към ред олигарсите, престанали да виждат разликата между 
бизнеса и политиката, и провеждайки твърда, но като цяло умерена външна по-
литика, върна на страната достойнството, което така не й достигаше от време-
то, когато Горбачов си отиваше. Може да се каже, че Путин тръгна по стъпките 
на генерал Дьо Гол, избирайки за приоритет независимостта на страната. Това 
се проявяваше особено в сферата на икономиката, тъй като Путин не позволи 
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на чуждестранния капитал да вземе под контрол природните ресурси – основа-
та на националното богатство.

В края на съветския период можеше да се задава въпросът как най-добре 
да се провеждат реформи. Михаил Горбачов – повече поради слабост, отколко-
то чрез пресмятане – избра пътя на ненамесата и на всепозволеността, което 
доведе до разпадане на Комунистическата партия, до собствената му оставка и 
до последвалите грешки на елцинския период. Президентът Путин действаше 
по-скоро по китайския метод на реформиране от позиция на силата. В резултат 
Русия отново се върна на световната политическа сцена.

Без съмнение в Русия все още има много ужасяващи проблеми. Численост-
та на населението продължава да намалява, средната продължителност на жи-
вот на мъжете все още не превишава шейсет години. В страната има шокиращо 
неравенство в равнището на живот. Източен Сибир, чиято територия е около 
10 млн. кв. км, практически не е заселен, там живеят по-малко от 30 милиона 
души. За съжаление на тези, които наистина се вълнуват от този проблем, не 
съществуват вълшебни пътища за неговото решаване. Съвсем очевидно е оба-
че, че способността да се намират такива пътища в голяма степен ще определя 
ролята на Русия през ХХІ век както на евразийския континент, така и извън 
неговите предели.

През 2008 г., която стана година на президентските избори, се наложи още 
веднъж да наблюдаваме колко необективна бе позицията на западните идеоло-
зи. Владимир Путин беше на върха на своята популярност и нищо нямаше да 
му струва да постигне поправки в Конституцията, които биха му позволили да 
бъде избран за трети мандат. Трябва ли да се напомня, че сега действащата Кон-
ституция на Френската република в течение на половин век не ограничава броя 
на президентските мандати и че беше нужно голямо старание, за да се намерят 
във Франция правозащитници, които да подложат на критика изменението на 
Основния закон на Алжир, позволяващо на Абделазиз Бутефлика да остане на 
власт. А действията на Путин не беше трудно да се предскажат – той прави това, 
което казва.

Няма нищо по-просто от обсипването на ръководителите с упреци, но Пу-
тин като президент заслужава нещо повече от вулгарни нападки. Най-вероятно 
този държавен деец, като си дава сметка, че вече е станал историческа фигура, 
неволно е следвал повелите на Наполеон и се е ориентирал към два варианта 
на развитие на събитията. Ако стане ясно, че Дмитрий Медведев е способен 
да продължи неговото дело по модернизацията на Русия и по разширяването 
на политическите контакти, бившият президент би могъл да реши, че е дошло 
време да се посвети на други дела. Ако пък не се получи, напълно е вероятно 
Путин отново да заеме президентското кресло. Не са изключени и други сцена-
рии, например поява и постепенно засилване на съперничество между Путин 
и Медведев, което безусловно би отговаряло на човешката природа. Затова не 
си струва да се занимаваме със спекулации вместо да гледаме на ситуацията по 
възможност непреднамерено.

Дмитрий Медведев демонстрира приемственост във всички области, в 
частност във външната политика. Политическият стил на Медведев е по-мал-
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ко груб в сравнение със стила на неговия предшественик и наставник и ве-
роятно той е по-открит за диалог. Често и не без основания упрекват Русия 
в определена неспособност да прави конструктивни предложения. Но сега 
Медведев предлага да се сключи нов европейски договор за колективна си-
гурност. Твърде често се забравя, че, както казва Хенри Кисинджър, „абсо-
лютната сигурност на една страна означава абсолютна липса на сигурност за 
другите страни“. Мирното обединение на Германия не би било възможно без 
споразумение между големите заинтересувани държави. И обратно, драмата 
на разпадането на Югославия след краха на СССР до голяма степен е свърза-
на с това, че сдобиването на Словения и Хърватия с независимост се извърш-
ваше в едностранен порядък.

Досега преобладава мнението, че желанието на една страна да получи пра-
вото да влезе в НАТО или да разположи ракети на своя територия е напълно 
достатъчно. В действителност дойде време да се приеме на въоръжение друга 
концепция, основана върху интересите на много страни. Щом като светът е ста-
нал многополярен, а неговата нееднородност е свършен факт, трябва незабавно 
да се припомни за предимствата на многостранната дипломация и на между-
народните договори, подобни на Хелзинкските съглашения от 1975 година или 
на договорите за съкращаване на въоръженията, сключени още по времето на 
СССР. В оня период светът се сдоби с опита на „управляемостта“ и би било 
неправилно този опит да бъде предаден на забрава. Такъв важен въпрос като 
енергийната сигурност също би следвало да се решава на основата на подобни 
подходи.

В търсене на управляемост

Двадесетият век беше ознаменуван с падането на империите. Разпадна се 
Османската империя, изчезнаха империите в Централна Европа, европейски-
те колониални империи и накрая Руската империя. Докато повечето империи 
изгасваха постепенно, руската рухна изведнъж, подобно на кулите близнаци в 
Ню Йорк, което повлече след себе си нарушаване на цялото световно устройс-
тво в глобален мащаб.

Получавайки през миналото столетие независимост, бившите колонии 
се превръщаха като правило в авторитарни, а понякога дори в тоталитарни 
режими (тук изключение, достойно за внимание, е Индия). Подобни режими 
поначало се опираха на смесица от национализъм и марксизъм, т.е. на идео-
логии, възникнали и развили се в Европа през ХІХ век. Едва в края на дваде-
сетото столетие се появиха политически режими и групи, за които източник 
на вдъхновение станаха неевропейски идеологии. Те се придържат към рево-
люционни възгледи, които се изразяват във враждебност не само към Запада, 
а и към други държави. При тези условия Русия и Китай също усещат заплаха 
за своята сигурност.

Съветският съюз, от който търсеха подкрепа повечето току-що получилите 
независимост държави, рухна вследствие на неспособността си да се адаптира 
към революцията в областта на информационните технологии и на средствата за 
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комуникация, чието развитие също е базова причина за новата вълна на глоба-
лизацията. Глобализацията нахлу неочаквано в края на 1990-те, за което не бяха 
готови както много от капиталистите, така и повечето ръководители на държави. 
Обаче митът за настъпващия „край на историята“ се оказа несъстоятелен.

Глобализацията не премахна нито идеологическите разногласия, нито 
икономическите кризи. Изобщо държавите са длъжни да признаят нееднород-
ността на стабилните политически режими, което е по-добро от безчисленото 
количество квазидържави, т.е. територии, които никой не управлява или които 
се управляват лошо. Политическите режими обаче (при цялата им нееднород-
ност) не трябва да се ориентират към империализъм или към революционни 
стремежи. Такава тенденция в съчетание с естествените механизми на меж-
дународните отношения, основани на мощта на отделните държави, обясня-
ва възникването на новото многополярно, многообразно и глобално световно 
устройство. Тази система е напълно жизнеспособна, но е потенциално неус-
тойчива. Във всяка нееднородна политическа групировка може да настъпи раз-
кол, което заплашва с появата на враждебни коалиции и като следствие може 
да доведе до войни или до други нежелателни последици в планетарен мащаб. 
Именно затова постоянно говорим за проблема „управляемост“.

От тази гледна точка изводите за двете десетилетия след падането на кому-
нистическите режими в Европа е трудно да се нарекат положителни. Очевидно 
е влошаването на обстановката в по-голямата част на Близкоизточния регион 
(в широкия смисъл). Ситуацията в Европа също едва ли може да се оцени като 
задоволителна. Драматизмът на ситуацията, свързана с разделянето на Югос-
лавия, се обяснява най-вече с едностранния характер на вземането на полити-
ческите решения, по-специално с едностранното признаване на независимост-
та на Словения и Хърватия, а след това и на Косово. Решението за началото на 
военните действия срещу режима на Милошевич през 1999 година беше прието 
без участието на ООН. Започнатата през 2003 г. иракска война също се водеше 
извън рамките на международното право. Като цяло основополагащият прин-
цип, съгласно който всеки голям проблем трябва да се решава с отчитане на 
целия комплекс от регионални фактори, се спазва крайно рядко. В това отно-
шение Северна Корея е любопитно изключение. Съединените щати обаче още 
не са успели да постигнат нещо подобно в отношенията си с Иран.

Многостранният характер на международните отношения е изместен на 
второ място. Ограниченият, но реален опит за контрол над въоръженията и 
за създаване на система за колективна сигурност (Съвещанието за сигурност и 
сътрудничество в Европа, станало Организация за сигурност и сътрудничество 
в Европа) по време на Студената война в значителна степен е забравен, макар 
че самата им същност би могла днес да бъде много полезна. Правната основа 
на борбата с разпространението на ядреното оръжие е твърде ефимерна. Проб-
лемите на екологията и на здравеопазването, които засягат цялото човечество, 
не се решават на нужното равнище. В областта на икономиката методите на 
управление не са адаптирани нито към условията на икономическия растеж, 
нито към взаимозависимостта на националните икономики. Примери за това 
са буксуващият процес на многостранните преговори в областта на световната 
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търговия, липсата на каквато и да е правна база в областта на инвестициите, 
недостатъчната съгласуваност на парично-кредитната политика.

В продължение на половин век Европейският съюз върви по трудния, но 
плодоносен път на разделяне на суверенитета. Забележително е, че такива стра-
ни като Германия и Франция решително тръгнаха по този път. В съвременния 
свят продължаването на процесите на глобализация и запазването на нейни-
те предимства са възможни само при условие, че големите държави признават 
принципа на съвместна отговорност за решаване на глобалните проблеми, т.е. 
принципа за разделяне на суверенитета. Поведението на Съединените щати, а 
също и на крупните центрове на международната система – Индия, Китай, Ру-
сия, показва колко напред е Европейският съюз, независимо от всичките си 
недостатъци, в областта на „управляемостта“.

По такъв начин очертахме кръга от проблеми, излизащи на преден план 
през ХХІ век. Онези държави, на които са чужди революционните методи, са 
длъжни да разберат, че е дошло време за неотложна реорганизация на светов-
ното устройство за правилното решаване на тези проблеми, без да се забравя, 
че „правилно“ означава и „справедливо“.

На жителите на планетата, неподложени на влиянието на някакви док-
трини, често им се струва, че живеят в свят, който никой не управлява, че 
влакът е останал без машинист. Неправилно е да се твърди, че ролята на 
държавата в съвременните условия изчезва. Точно обратното е вярно. Тази 
роля обаче трябва да бъде преразгледана в резултат от съвместната работа на 
икономическите оператори и на специалистите в областта на икономиката. 
Защото корените на голяма част от международните институции са далеч в 
началото на двадесетото столетие и оттогава същността им не се е много из-
менила, а относително новите учреждения, като например „Голямата осмор-
ка“, вече също успяха да се вкостенят.

Не е лесно да се погледне в бъдещето и да се предскаже ходът на истори-
ята през ХХІ век, също както преди сто години е било трудно да се предвидят 
световните войни и техните последици или пък появата на интернет. Уверено 
може да се твърди само едно: без спешно и бързо реформиране на системата за 
глобално управление в бъдеще огромни сътресения от световен мащаб са въз-
можни и дори са твърде вероятни.

Превод от руски: Димитър Димитров

Източник: Россия в глобальной политике“, № 5, сентябрь-октябрь 2009
http://www.globalaffairs.ru/numbers/40/12750.html
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„ПОСТИНДУСТРИАЛЕН СВЯТ“ ИЛИ 
„ПОСТИНДУСТРИАЛЕН МИТ“? *

Концепциите „постиндустриално общество“, 
„информационно общество“, „общество на знани-
ето“, формулирани на Запад в края на 1960-те – на-
чалото на 1970-те години, въпреки предричаните им 
упадък и залез1, си остават част от научния дискурс 
и в чужбина, и в нашата страна. Твърди се, че тези 
теории отразяват „обективната тенденция на новата 
спирала в еволюцията на цивилизацията, свързана с 
появата на новите информационни и телекомуника-
ционни технологии, на новите потребности и новия 
начин на живот“2.

Въпреки че за описваните в тези теории качест-
вени промени в социално-икономическата структу-
ра на обществото се използва примерът на развитите 
държави (САЩ, Япония и др.), твърди се, че всич-
ки тенденции, характерни в днешно време за флаг-
маните на „постиндустриалния свят“, в бъдеще ще 
се разпространят и в развиващите се страни. Но на 
въпросите кога ще започне този процес, колко про-
дължителен ще бъде и каква форма ще придобие из-
следователите не дават отговор, ограничавайки се с 
обтекаеми формулировки от рода на тезиса: целият 
индустриален свят, към който днес принадлежи и Ру-
сия, в перспектива неизбежно (макар и с определени 
модификации и особености) ще повтори пътя, изми-
нат от развитите постиндустриални страни.

По такъв начин, от една страна, е прието да се 
смята, че движението към „постиндустриалното об-
щество“ обхваща все по-голям кръг от страни и става 

Александър Бирюков

Александър Бирюков – аспи-
рант в катедрата по философия 
и социално-политически дисцип-
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педагогически държавен универ-
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магистрален път на цялото човечество, а от друга – изследванията се огранича-
ват само с развития свят. Но ако теорията за „постиндустриалното обще ство“ 
претендира да стане единствената социологическа концепция на ХХ век, из-
цяло потвърдена от историческата практика, тя е длъжна да обхване цялата 
социална реалност в световен мащаб. Необходимо е да се изясни: има ли в 
развиващите се страни кълнове на новото „постиндустриално общество“, или 
всичките тези тенденции са характерни само за ограничен кръг от държави и 
затова не могат да се разглеждат в качеството на „магистрален път на движе-
ние“ за цялото човечество?

Въпреки различията в съществуващите варианти на теориите за „пост-
индустриалното общество“, авторите им открояват редица същностни черти, 
които според тях са определящи за този етап от развитието на човешкото об-
щество. Една от тези характеристики е повишаването на ролята на информаци-
онния сектор както в сферата на услугите, така и в народното стопанство като 
цяло3. Информатизацията на производството и появата на нови технологии в 
развитите страни доведоха до забележими промени в социалната структура на 
обществото и станаха причина секторът на услугите (при цялата размитост на 
неговата отраслова структура) и в икономиката на тези държави да формира 
65–75% от БВП4. За тези промени в страните от „първия свят“ е писано неед-
нократно, но има ли сходни тенденции в страните от „третия свят“?

При това „старият“ индустриален сектор си остава господстващ в иконо-
миката на тази част от планетата, съставяйки 40% от БВП, и тенденции към 
промяна на това положение не се наблюдават5. Преките чуждестранни инвес-
тиции в първичния и във вторичния сектор на икономиката на развиващите се 
страни са около 70%, докато в третичния сектор са едва 30%6. Нещо повече, ка-
питаловложенията в екстензивните отрасли на икономиката на развиващите се 
страни (добив и експорт на суровини, производство на една или две доминира-
щи селскостопански култури) явно са продиктувани от стремежа да се запази 
status quo в рамките на старата система на международно разделение на труда.

Другият проблем, на който много изследователи не обръщат внимание, е 
монополизирането на пазара на високите технологии от развитите страни и от 
транснационалните корпорации, които, меко казано, не очакват да се появят на 
този пазар нови глобални играчи-парвенюта. Наистина, макар че в някои раз-
виващи се страни производството, свързано с „постиндустриалните“ техноло-
гии (компютри, програмно осигуряване и т.н.), расте с доста високи темпове, в 
повечето случаи този растеж е предизвикан от прословутия аутсорсинг и няма 
пряко отношение към приобщаването на „третия свят“ към „постиндустри-
алната цивилизация“. Например в Индия високотехнологичният сектор расте 
с около 30% годишно, донасяйки на американските компании свръхпечалба в 
размер на 112–114%7.

Друг признак на прехода към „постиндустриалното общество“ е растежът 
на изискванията към равнището на професионалната подготовка на кадрите, 
към качеството на образованието, увеличаването на финансирането на науч-
ната сфера. Обаче всичките тези тенденции са характерни пак само за разви-
тите държави. В бедните страни са неграмотни средно 30% от мъжете и повече 
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от 50% от жените, а във висшите им училища се обучават 5–6% от младежите, 
докато в развитата част на планетата се обучават повече от 50%8. Например в 
Индия от десет жители четирима не могат да четат и да пишат9. Неслучайно 
темповете на растежа на държавните разходи за образование като част от БВП 
са намалени съществено във всички развиващи се страни10.

Но даже ако в някоя от тях се забелязват тенденции към повишаване ка-
чеството на образованието и растеж на броя на дипломираните специалисти, 
това още не гарантира промяна на положението на съответната държава в сис-
темата на международното разделение на труда. В Китай например броят на 
завършващите висшите училища се е увеличил от 1,07 милиона през 2000 на 
4,13 милиона през 2006 година. Но частта на висшистите, които не са могли да 
си намерят работа през 2006 г., се оценява на 60% и е свързана преди всичко с 
пределите на начина на производство, при който преобладава използване на 
неквалифицирана работна сила11.

Освен това не бива да се забравя, че „постиндустриалната“ икономика на 
развитите страни изпитва постоянен недостиг от висококвалифицирани кадри, 
който се покрива от притока на специалисти от развиващите се страни, предпо-
читащи да работят в чужбина вместо да строят светлото „постиндустриално“ 
бъдеще в своята страна. Само Индия например подготвя 25 хиляди инженери, 
повечето от които се заселват в САЩ. Получавайки диплома в САЩ, новите 
специалисти решават и да се трудят там. 70% от специалистите, защитили в 
американските университети, остават в Съединените щати. През 1990 година 
62% от учените, получили степен доктор на техническите науки, са главно от 
азиатските страни. Оттам са и 52% от докторите на икономическите науки. 
Днес всеки пети лекар в САЩ е имигрант12.

В новия имиграционен закон, приет от Сената през май 2006 г., се казва: 
висококвалифицираните кадри трябва да са една четвърт от общия брой на 
мигрантите13. Аналогична е ситуацията в Европа. Неотдавна Европарламентът 
одобри проекта „Синя карта“, позволяващ да се понамали кадровият глад чрез 
притока на квалифицирани кадри от развиващите се страни (например Герма-
ния изпитва недостиг от 95 хиляди инженери). Като отчитат разликата между 
работните заплати в страните от „първия“ и от „третия“ свят, специалистите от 
развиващите се страни, разбира се, още дълго ще правят избор в полза на ра-
ботата в чужбина, така че строителството на „постиндустриалното общество“ 
в родината им ще трябва да се отложи за неопределен срок.

Ясно е, че „постиндустриалният“ пробив е немислим без огромни капи-
таловложения в сферата на образованието, на здравеопазването и на други-
те социално значими отрасли. Обаче средствата за социални ангажименти са 
явно недостатъчни в развиващите се страни. Има и друг вариант за развитие 
на ситуацията – когато по принцип пари има, а няма умение или желание да се 
използват рационално. Да вземем за пример Русия. Висшето ръководство на 
страната, включително и действащият президент, неведнъж е заявявало, че за 
страната е необходимо да се изработи нова стратегия за иновационен път на 
развитие и икономиката да се преустрои от експортно-суровинен модел към 
„икономически модел на ХХІ век“, предполагащ развитие на информационните 
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технологии, внедряване на постиженията на науката в промишленото произ-
водство и така нататък.

Тези пожелания обаче се различават силно от реалното положение на не-
щата. В Русия само 8% от растежа на икономиката се постигат от секторите, 
внедряващи високи технологии. Частта на Русия в наукоемкия експорт не над-
вишава 0,5%. Промишлените предприятия, активно използващи постиженията 
на съвременната наука, сега са по-малко от 3%. В реални пари финансиране-
то на образованието в Русия през 1990-те години намаля 8 пъти, а на науката 
– 20 пъти. През съветско време в научните учреждения се трудеха 1,9 милиона 
души, а днес там са заети по-малко от 800 хиляди14. На този фон призивите 
на сегашния политически елит за преход към иновационен път на развитие не 
може да се оценят иначе, освен като популистки. Наред с нашумелите „нацио-
нални проекти“ и уж възстановяващата се мощ на военния потенциал на стра-
ната тези изказвания са не повече от принос към PR-кампаниите, насочени към 
поддържане легитимността на управляващия режим.

И така, съмнителният извод на теоретиците на „постиндустриалното об-
щество“, че класовите различия в такова общество са обусловени преди всичко от 
различията в образованието, не издържа критика. Наличието на висше образо-
вание не прави човека собственик на средства за производство, а подобряването 
на ситуацията в сферата на образованието в някоя развиваща се страна не води 
до изменение на положението й в системата на глобално разделение на труда.

Следващата характеристика на „постиндустриалното общество“, на ко-
ято обръщат внимание привържениците на универсалността на концепцията 
за него – това са измененията в неговата социална структура, изразяващи се 
в тенденции като изчезването на пролетариата и увеличаването на обслужва-
щата, а също и на „креативната“ и на „суперкреативната“ класа15. Дори ако се 
абстрахираме от свободната до известна степен употреба на понятията „класа“ 
(към основния признак на което понятие различните автори произволно отна-
сят ту равнището на работната заплата, ту съдържанието на труда, ту място-
то й в системата на разделението на труда, но старателно заобикалят въпроса 
за отношението й към средствата за производство) и „пролетариат“ (отнасяно 
изключително към промишлените работници), а също и ако вземем предвид 
реалните изменения в социалната структура на развитите страни във връзка с 
усъвършенстването на постиндустриалните технологии – пак е съвсем невъз-
можно да приемем тезата, че същите тенденции се проявяват и в развиващата 
се част на планетата.

Още К. Маркс отбелязва, че „пролетариатът може да съществува... само 
в световноисторически смисъл“16. Затова е необходимо неговото положение 
да се разглежда в мащабите на целия свят. Според наблюденията на С. Жижек 
дискусиите за уж изчезващия пролетариат са продължение на интелектуалната 
традиция, „в която трудовите процеси са разположени в подземията, в тъм-
ните пещери“. Днес тази традиция „достига своята кулминация в милионите 
анонимни работници, от които изстискват пот във фабриките на „третия свят“: 
от китайския ГУЛАГ до индонезийските монтажни линии. Западът може да 
си позволи брътвежите за тъй нареченото изчезване на работническата класа 
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дори когато признаците за нейното съществуване бият на очи – достатъчно е 
да се вгледаме в краткия надпис с дребен шрифт върху предметите за масо-
ва употреба – от джинсите до плеърите: „Произведено в... (Китай, Индонезия, 
Бангладеш, Гватемала)“17.

Числото на пролетариите в страните от „третия свят“ не само не намаля-
ва, то неотклонно расте. Ако равнището на урбанизация в света, свидетелства-
що за степента на включеност на населението в капиталистическия начин на 
производство, през 1900 г. е 14%, то през 1980-а вече е 40, а през 1999-а – 50%. 
Според прогнозите на ООН към 2025 година градските жители ще бъдат при-
мерно 5,5 от 7,5 милиарда население на Земята, т.е. около 73% от човечеството *. 
Следователно разгледаните по-горе тенденции, откроявани от теоретиците на 
„постиндустриалното общество“ в качеството на същностни за новата епоха в 
развитието на човечеството, се проявяват в развитите страни, но не се откри-
ват в „третия свят“.

Възниква въпросът: защо теорията за „постиндустриалното общество“ 
буксува, противоречейки на собствените си прогнози за прехода на цялото 
човечество към нова степен на развитие? Според нас причината за това про-
тиворечие е, че авторите на тези концепции се съсредоточават върху второсте-
пенни, формални признаци (развитието на новите технологии, появата на нови 
професии и т.н.), при това разглеждани в ограничен от развитите страни тесен 
сегмент на социалната реалност. Още навремето Луи Алтюсер отбеляза по този 
повод, че желанието да се представят емпиричните, формалистични характе-
ристики за същностни неизбежно води към идеализъм18.

Концепциите за „постиндустриалното общество“ са пример за субекти-
вистичен подход към изучаването на обществото. Като откъсват една или друга 
страна на обществения живот от действителността и като абсолютизират нейно-
то значение, привържениците на тези концепции не са в състояние да погледнат 
на изучавания обект в неговата цялостност, той се оказва изкуствено разделен: 
реалните противоречия, присъщи на този обект, неочаквано се превръщат в за-
стинали същности, които живеят самостоятелно, независимо една от друга.

Нежеланието да се установи структурната взаимовръзка между „изтръг-
натите“ от социалната действителност 20% от човечеството, обхванати от „пост-
индустриалната революция“, и останалите 80% води привържениците на тео-
риите за „постиндустриалното общество“ към отказ да видят, че отношенията 
между страните от „първия“ и „третия“ свят, между центъра и периферията, са 
отношения между експлоататор и експлоатиран. Според диалектическия въз-
глед за посоченото противоречие, „в рамките на самите тези отношения, в ко-
ито се произвежда богатство, се произвежда също така и нищета; ... в рамките 
на самите тези отношения, в които се извършва развитие на производителните 
сили, се развива също и сила, произвеждаща потисничество; ... тези отношения 

*  По-подробно за това вж. А. В. Готнога. Трансформация современной мир-системы. Основ-
ные тенденции. – Дальный Восток: наука, экономика, образование, культура в ХХІ веке. Ма-
териалы ІІІ Международной научно-практической конференции (Комсомольск-на-Амуре, 
15–16.09.2005) и Конкурса молодых ученых. Комсомольск-на-Амуре, 2006, с. 44.
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създават буржоазното богатство, т.е. богатството на класата на буржоазията, 
само при условие че непрекъснато се унищожава богатството на отделни чле-
нове на тази класа и постоянно се образува растящ пролетариат“19.

В светлината на казаното става разбираемо защо докато връзката меж-
ду полюсите „първи“ и „трети“ свят все повече се оказва проява на връзката 
на глобалния Капитал с глобалния Труд, привържениците на концепциите за 
„постиндустриалното общество“ отстояват тезата, че то е качествено различно 
от капиталистическото общество или че понятието „капитализъм“ изобщо е 
загубило социологическия си смисъл, че вече не е актуално и не е подходящо за 
адекватно описание на съвременното общество20.

От възгледа за „неактуалността“ на понятието „капитализъм“ при опи-
санието на съвременния свят се правят и други изводи: трудовата теория за 
стойността губи своето значение; трудът се замества от знанията, вследствие 
на което се възсъединяват трудът и капиталът. И тук излиза на повърхност-
та идеализмът на тези концепции. Нито знанията, нито информацията сами 
за себе си могат да бъдат абсолютен източник на принадена стойност – такъв 
източник може да е само трудът. Знанията във формата на изобретения и тех-
нически новости влияят върху повишаването на производителността на труда 
не непосредствено, а опосредствано, чрез същия този труд. Като се опитват да 
представят знанията за особена субстанция, откъсната от труда, теоретиците 
на „постиндустриалното общество“ безусловно изпадат в идеализъм.

Друго следствие от тезата за „неактуалността“ на капитализма е от-
ричането на факта, че развитите страни ограбват „третия свят“, а съществу-
ващото в света неравенство вече се смята за не толкова несправедливо. При 
това, ако погледнем широко известните факти, може да се убедим, че уж „не 
толкова несправедливото“ неравенство в света не само не намалява, а неотк-
лонно расте, увеличавайки и без това бездънната пропаст между „златния“ и 
„гладните“ милиарди.

Пропастта между доходите на 20-те процента от населението на планета-
та, живеещи в най-богатите страни, и 20-те процента от населението на най-
бедните страни се е увеличила от 30:1 през 1960 г. на 74:1 през 1997 година. В 
началото на ХХІ век богатството на трима души превишава дохода на 48 най-
слаборазвити страни с население от 600 милиона жители21. Докато жителите на 
страните от световния „център“, представляващи 20% от населението на пла-
нетата, консумират 86% от всички материални блага, създавани в света, 20% 
от земните жители, живеещи в най-слаборазвитите общества, се задоволяват с 
1,3% от тези блага22.

Един от главните проблеми на развиващите се страни е, че олигархиче-
ските кръгове, свързани тясно с върхушката на развитите страни и с ТНК, из-
насят огромни парични средства, които биха могли да се инвестират успешно в 
местната икономика. В резултат на грамадното изтичане на капитал непрекъс-
нато нараства външната задлъжнялост на тези страни и се увеличават разхо-
дите им за обслужване на външния дълг, за изплащане на лихвите по заемите. 
През 1970–1992 г. външният дълг на развиващите се страни се увеличава от 
68,5 милиона на 2 трилиона долара, т.е. с 2000 процента. Към средата на 1999 г. 
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вече стига до 2,5 трилиона долара. В началото на 1990-те години разходите по 
неговото обслужване бяха 169 милиарда долара. От 1980 г., когато дългът на 
страните от Латинска Америка достигна 257 милиарда долара, до края на 1995 
г. те изплатиха 448 милиарда долара; в резултат дългът им нарасна до 607 мили-
арда долара23. Подобни примери може да се привеждат почти до безкрайност, 
но и без това е ясно, че ако и да не е грабеж в чист вид, описаното все пак много 
силно напомня за него.

Важното е да се осъзнае, че и в „постиндустриалния свят“ никой не е отме-
нял логиката на капиталистическото натрупване, че „обществото на знанието“ 
е възможно в „центъра“ само защото е невъзможно в зоната на периферията. 
Наистина, защо да не се изгражда в собствената страна качествено ново об-
щество, като се преразпределя определена част от съвкупния доход в полза на 
„информационния сектор“ на икономиката, като се изграждат болници и об-
разователни учреждения, като се финансира фундаменталната наука, докато в 
същото време някой друг произвежда за теб всичко останало – от играчките 
и облеклото до автомобилите и битовата техника, някой друг работи по 12 и 
повече часа в денонощието, замърсява околната среда, живее, полугладувайки, 
получавайки по-малко от 1 долар на ден?

Именно логиката на капиталистическото натрупване не само води някои 
региони на нашата планета към изолация от постиженията на „постиндуст-
риалната цивилизация“: те едва ли могат да разчитат поне да се измъкнат от 
клещите на глада, епидемиите и перманентната гражданска война. Например 
в повечето страни на Африка на юг от Сахара, а също така и в редица средно-
азиатски страни, по-рано влизащи в състава на СССР, се наблюдава феномен, 
назован от Майкъл Ман „остракизиращ империализъм“: най-бедните страни в 
света не се интегрират по подходящ начин в транснационалния капитализъм, 
а се подлагат на остракизъм от страна на световния капитал, който ги счита 
твърде рисковани за инвестиции и търговия, или, другояче казано, тези страни 
са смятани за недостойни дори за експлоатация24.

Всички теоретически построения на авторите на концепциите за „пост-
индустриалното общество“ по повод прехода към нов вид социум на цялата 
планета се рушат като картонена къщичка, достатъчно е само да се издигнем 
над високата бариера, отделяща „Световния Север на транснационалната йе-
рархия“ от „милиардните вертепи на Дълбокия Юг“25. Стремежът да се докаже 
необходимостта от тържество на „постиндустриализма“ в мащабите на цялата 
Земя подчертава метафизичността на тези концепции и ги сродява с теориите 
на различните проповедници на „края на историята“. „Постиндустриалната ци-
вилизация“ се обявява за висше постижение на човечеството, зад чиито преде-
ли изобщо отсъства каквото и да е движение и развитие. Не е ли това завръща-
не към прословутите идеи за „естествените отношения“? Само че ако по-рано 
за „естествени“ се обявяваха капитализмът, пазарните отношения и конкурен-
цията, сега такива са „постиндустриалното общество“ и вечният стремеж на 
човечеството към висши, чисто духовни форми на съществуване.

Следва да се отбележи още, че теориите за „постиндустриалността“ не са 
казали нова дума и по въпроса за логиката на разпространение на социалните 
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изменения в обществото нито в сравнение с ортодоксалния марксизъм, нито 
при съпоставяне с концепциите за модернизацията. И ортодоксалният марк-
сизъм, и концепциите за модернизацията, и теориите за „постиндустриалното 
общество“ са най-ярки примери за линейно-стадиалното разбиране на истори-
ческия процес26. Те всички доказват, че е неизбежно всяко конкретно, отделно 
общество да премине през няколко степени (пет обществено-икономически 
формации; пет стадия на икономически растеж; три типа общество) и в резул-
тат да достигне крайната цел на своето развитие (комунизма; века на високото 
равнище на потребление; „постиндустриализма“).

Но ако ортодоксалното марксистко разбиране за историческия процес 
отиде в миналото заедно с разпадането на СССР, а от концепциите за модерни-
зацията се отрекоха дори техните създатели, защо да не се откажем и от теория-
та за „постиндустриалното общество“, щом като тя се базира върху същите не-
верни принципи на линейно-стадиалното разбиране за социалното развитие?

При това „непотопяемостта“ на теорията за „постиндустриалното обще-
ство“ е свързана по-скоро с причини от идеологически порядък, отколкото с 
нейния евристичен потенциал. Признавайки съществуващите в днешно време 
тенденции за надхвърлящи рамките на класическия капитализъм и правейки 
от това извод за навлизане на човечеството в качествено нова епоха на разви-
тие, привържениците на концепциите за „постиндустриалното общество“ от-
хвърлят основните противоречия, свойствени на капиталистическия начин на 
производство, тъй като сега те ги обявяват за вече „неактуални“.

Общественият характер на производството и частният характер на присво-
яването на печалбите, отделянето на работника от средствата за производство, 
абсолютното обедняване на пролетариата и глобалните социални проблеми, свой-
ствени на „индустриалната“ епоха, смело се изпращат на бунището на историята. 
Акцентирайки върху второстепенните, формалните признаци на съвременната 
епоха и отклонявайки удара на критиката от капитализма, привържениците на 
теорията за „постиндустриалното общество“ само полагат необходимата идео-
логическа база под идеята за безкрайното възпроизводство на капитала. А пре-
тенциите за универсализъм на концепциите за „постиндустриалното общество“ 
са необосновани, тъй като изводът за разпространението на кълновете на новото 
общество във всички региони на планетата е направен въз основа на тенденции, 
характерни само за ограничен кръг от страни, „постиндустриализмът“ на които 
е не толкова тяхна заслуга, колкото на цялото човечество.

Концепцията за „постиндустриализма“ в сегашния си вид е не повече 
от версия на тъй наречената контейнерна теория. В нея обществото се отъжде-
ствява със социално пространство, „опаковано“ в национална държава, също 
като в контейнер. Вследствие на това обществата придобиват някаква наци-
оналноисторическа автономия по отношение едно към друго, същевременно 
подчинявайки се на универсалните закони на социалната еволюция. И ако 
редица „контейнери“ се подведат под еднакви стандарти (да речем, „постин-
дустриални“), възниква възможност да се говори вече за „автономен свят“27. 
Именно срещу такава логика на разсъждение навремето се е борила Роза Люк-
сембург, критикувайки гледната точка на Бюхер, Зомбарт и други буржоазни 
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професори по политикономия, доказващи, че международните икономически 
връзки имат все по-малко значение, докато отделните народни стопанства ста-
ват все повече и повече „съвършени микрокосмоси“28.

С примера за „контейнера“ на народното стопанство на Германия Роза 
Люксембург убедително доказа, че в случай на изолация от останалия свят „съ-
вършеният микрокосмос на народното стопанство“ неизбежно ще се превърне 
в куп от развалини. Затова – заключава тя, – за да поддържат своето процъфтя-
ване, европейските „народни стопанства“ протягат пипала към всички страни, 
към всички народи на земята, задушавайки ги в голямата мрежа на капита-
листическата експлоатация29. Както се вижда, от времето на Роза Люксембург 
досега  промените не са много.

Привържениците на теориите за „постиндустриалното общество“ не може 
да не забелязват пропастта между положението в страните от „първия“ и от 
„третия“ свят. Както отбелязва В. Л. Иноземцев, „ние не сме се отдалечили нито 
от икономическото неравенство, нито от разделението на света на „Север“ и 
„Юг“...“30. Но ако е вярно, че развитите страни вече „не грабят“ развиващите се, 
защо равнището на развитие на тези страни не се приближава до равнището на 
страните от „златния милиард“?

За да не се отговаря на този въпрос, не е ли по-лесно да се обвинят разви-
ващите се страни в нежелание да отхвърлят своята „традиционност“, да се от-
кажат от остарелите модели на развитие и от неумението навреме да разберат 
логиката на „постиндустриализма“? Според тези разсъждения например афри-
канските държави се оказват неспособни „да се откъснат от своята суровинна 
база и да станат част от постиндустриалния свят“31. И изобщо, ако за тази част 
от човечеството е толкова важно да живее в собствения си свят, има ли смисъл 
намесата в техните работи?

Подобни изказвания отразяват стремежа на елита на развитите страни да 
снеме от себе си отговорността за продължаващото влошаване на ситуацията в 
страните от „третия свят“. По мнение на А. Г. Франк техните жители „са свик-
нали да свързват безпорядъка на Юга с неговата изначална неуправляемост и с 
дезорганизацията му. Ние отказваме да признаем доколко нашето благосъсто-
яние зависи от нашата способност да прехвърляме разходите, свързани с него-
вото създаване, върху плещите на други“32. На свой ред А. В. Готнога отбелязва: 
„...“парадоксът“ на разширяващата се пукнатина между тези светове е опитът 
за теоретическо обосноваване на практическата безотговорност на Запада за 
съдбите на тези, които направиха възможно неговото външно „постиндустри-
ално“ благополучие.“33

От друга страна, приведените по-горе изказвания на привържениците на 
концепциите за „постиндустриалното общество“ приличат много на пореден 
опит да се прокара толкова свойствената на западноцентристката историо-
софска традиция граница между „цивилизования“ свят („постидустриалното 
общество“) и „варварите“, неспособни да се приобщят към постиженията на 
висшето общество.

В заключение бих искал да отбележа, че никой не може да отрича влия-
нието на развитието на технологиите върху измененията в социално-иконо-
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мическите структури на съвременния свят. Въз основа на тези технологии 
беше създадена огромна спекулативно-финансова „фиктивна“ надстройка на 
съвременната икономика. На базата на същите информационни технологии се 
появиха различни децентрализирани мрежови бизнесструктури и възникнаха 
нови възможности за експанзията на ТНК. От своя страна тези процеси стиму-
лираха появата на множество нови професии, свързани със сферата на високи-
те технологии. Процесът на глобализация води например към това – централа-
та на някаква компания и нейните реални производствени мощности да може 
да са разделени от хиляди километри.

По същия начин никой не твърди, че в страните от „третия свят“ хората 
никога няма да видят постиженията на „постиндустриализма“ и няма да узнаят 
що е мобилен телефон или компютър. Не за това става дума. Необходимо е да се 
отговори на въпроса: променят ли тези явления капиталистическата система, 
чиито основни характеристики и противоречия остават неизменни и постоян-
но се възпроизвеждат в продължение на дълъг период от време, излизат ли те 
от нейните рамки? Привържениците на концепциите за „постиндустриалното 
общество“ са склонни да дават на този въпрос утвърдителен отговор. Фетиши-
зирайки техническата страна на съвременните обществени процеси, те се опит-
ват да представят изменението на формалните свойства на капиталистическия 
начин на производство за негова същностна трансформация.

Важно е обаче да се разбере, че капитализмът, както и всеки обект, взет в 
процес на саморазвитие, не е статичен, а е в постоянно движение. В хода на това 
диалектическо развитие се изменяха отделните свойства на капиталистическия 
начин на производство, неговите формални страни. Обаче тези трансформации 
не променят коренните черти, характеризиращи капитализма като определена 
обществено-икономическа формация, а само задълбочават неговите противо-
речия, подготвяйки качествен междуформационен скок.

Превод: Димитър Димитров

Източник: Сп. „Свободная мысль“, 2010, № 1, с. 59–70.
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ЗА НЯКОИ НЕПРАВИЛНИ СТАНОВИЩА 
ПО ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ ЗА 
ПЕРИОДА 19441989 ГОДИНА*

С течение на годините в българската историогра-
фия се натрупаха редица неверни представи за 

времето на комунистическото управление. Някои от 
тях се утвърдиха след 10 ноември 1989 г., но повече-
то възникнаха още през 60-те – 80-те години на XX 
в., т.е. във времето, когато започна научното изслед-
ване на този период. Тук не става въпрос за опрости-
телските възгледи на някои политици и журналисти, 
а само за разработките в науката.

Първата група въпроси опира до създадената 
невярна картина за живота на българското общество 
в периода 1944–1949 г. Той се описва само като време 
на масов терор: убийства без съд и присъда, лагери, 
изселвания от големите градове и от граничните ра-
йони, непрекъснат тормоз над сравнително широк 
кръг от хора: т.нар. кулаци, бивши едри търговци и 
индустриалци, като в тази група биват включвани 
произволно и редица средни и дори дребни същест-
вувания, политически дейци и държавни служители 
до 9 септември 1944 г., офицери от старата армия и 
пр., и пр. За всичко това имаше, разбира се, обектив-
на причина: нужно бе да се разкрие пълната истори-
ческа истина, тъй като до 10 ноември за тези неща се 
пишеше много малко или пък посочените явления се 
омаловажаваха.

Заедно с това обаче важни страни от живота на 
българското общество в разглеждания период бяха 
почти напълно засенчени. Ще посочим на първо 
място настъпилия национален подем в обществото: 
сред трудовите хора възникваха най-различни гра-

Владимир Мигев
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дивни инициативи, с държавна помощ започна електрифициране и водоснаб-
дяване на много селища, строителство на битови комбинати, родилни домове, 
амбулатории, училища, читалища, започнаха многобройни благоустройствени 
мероприятия, доброволно създаване на ТКЗС и на занаятчийски кооперации, 
организирано снабдяване на жителите на селата с някои най-необходими про-
мишлени стоки, което ставаше на събранията на Отечествения фронт (ОФ), 
широко разгръщане на т.нар. трудово-културни бригади от градовете към се-
лата с безплатна помощ за селските стопани.

В тази сфера влиза и въпросът за масовото младежко бригадирско дви-
жение (1946–1949) – нека припомним, че през 1947 г. в него участваха над 80 
хиляди младежи и девойки, а през 1948 г. – над 250 хиляди! При настъпилия 
всеобщ ентусиазъм това движение вдъхнови и живия класик на българската 
литература по това време Елин Пелин и той написа два прекрасни разказа за 
бригадирите. След 10 ноември в историографията и най-вече в публицистиката 
се утвърди становището, че бригадирското движение е било едно твърде поли-
тизирано явление, с нищожен икономически ефект, че са се изграждали много 
излишни обекти и пр., и пр. Това е съвършено невярно! Тук-там в местните 
бригади може да се е работило по не най-необходимите задачи и да се е пилял 
младежкият труд. Това обаче бяха изключения. Що се отнася до 12-те национал-
ни обекта, те бяха много важни за икономиката на страната и бяха планирани 
още в края на 30-те години, например предвиждаше се линията Перник–Волуяк 
да се построи още през 1940 г. Войната обаче попречи те да бъдат започнати. 
Все пак началото на два от бъдещите бригадирски строежи бе поставено още 
преди 9 септември 1944 г.: големия язовир на река Росица и базата на Марбас 
край тогавашната гара Раковски (т.е. поставиха се основите на Димитровград).

Всеобщо е мнението, че сталинският модел на социализма се утвърждава 
в България от есента на 1947 г. след съвещанието в Полша. Там ръководителите 
на СССР поискаха от сателитите в съветския блок да пристъпят незабавно към 
формирането на комунистическата полити ческа система. В трудовете на пове-
чето автори обаче не е бил забелязан един момент – че първоначално бе на-
ложено възприемането на югославския вариант на сталинския модел*. Докато 
съветският вариант на сталинския модел се отличаваше със строга централи-
зация на системата, „от горе до долу“, за югославския бе характерна значителна 
децентрализираност със засилване функциите и правомощията на местните 
органи на власт и управление. У нас това се изяви например в утвърдената с 
Конституцията от декември 1947 г. тризвенна административна система: цен-
тър–околия–община. Централната власт не можеше да обхване добре 100-те 
околии и 2500-те общини и това доведе до почти пълна свобода, включител-
но до масови произволи на низовите органи, насочвани най-често от местните 
партийни организации.

Друга важна изява на югославския вариант бе превръщането на Отечест-
вения фронт в масова организация с индивидуално членство. В периода февру-

*  Да не се бърка с югославския модел на социализма, който се разгърна в Югославия след 
1952 г.! – Б. а.
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ари–юни 1948 г. ролята на ОФ в обществения живот на страната се засили зна-
чително, като редица дейности, които дотогава се изпълняваха от компартията, 
се прехвърлиха на тази организация. Едва през лятото на 1948 г. и по-специално 
с решенията на XVI пленум на ЦК на Комунистическата партия започна бър-
зото утвърждаване на съветския вариант с неговата строга централизация. От 
този момент настъпи и постепенното обезличаване на Отечествения фронт.

С решенията на споменатия XVI пленум и най-вече на Петия конгрес на 
БКП (декември 1948 г.) се установи курс на ускорено „строителство на социа-
лизма“, т.е. форсирано реализиране на редица мероприятия в политическата, 
стопанската и духовната сфера. Поради недоброто познаване на процесите, в 
много от изследванията се създаде представата, че курсът на Петия конгрес се 
е запазил непокътнат едва ли не до Априлския пленум на ЦК – 1956 г. Всъщ-
ност този курс бе ревизиран много скоро – още с решенията на Юнския пле-
нум (1949), а след това и с пленума от 23 април 1951 година. С тези решения бе 
преодоляна до голяма степен линията за ускорено изграждане на социализма: 
бе спряна за известен период колективизацията на селското стопанство, зна-
чително бе отслабен натискът върху средния и заможния селянин („кулака“), 
ограничени бяха по нормативен път правомощията на местните органи на 
властта за репресивни действия, намаляха произволите на местните партийни 
организации и така нататък.

За да се наложи тезата за „решителния прелом“, настъпил в българското 
общество с Априлския пленум – 1956 г., и за неговата „революционна роля“ 
в историята на страната, в казионната историография бе създадена предста-
вата, че характерът на промените в България в периода от лятото на 1953 г. до 
пролетта на 1956 г. е бил напълно формален, с други думи, че нещата не са се 
изменили и по същество се е запазила обстановката на „култа към личността“ 
на В. Червенков, установена от есента на 1949 година.

Всъщност процесът на широкообхватна либерализация започна именно 
от 1953 г. и засегна всички сфери на обществения живот. Като по-важни про-
мени бихме посочили рязкото намаляване на броя на политическите затворни-
ци, значителното отслабване на репресивната политика на съдебните органи, 
ликвидирането на лагерите (възстановени за кратко по време на унгарските 
събития – 1956 г.), постепенното премахване на изселническия режим, ограни-
чаването на правомощията на Държавна сигурност, които тя осъществяваше 
дотогава без наличие на нормативни актове за това. Проведени бяха редица 
резултатни мерки за подобряване жизненото равнище на народа, постигна се 
известно повишаване ролята на профсъюзите, налице бяха редица прояви на 
либерализиране в духовния живот на обществото, подобри се положението на 
Българската православна църква и други.

Във връзка с това се очертават добре мястото и ролята на Априлския пле-
нум – 1956 г., като звено, като брънка във веригата процеси на либерализацията. 
Макар че идеализирането на пленума като „велико събитие“ в новата история 
на България отдавна е изживяно, все още в повечето историографски съчине-
ния неговото значение в по-голяма или в по-малка степен се пресилва. В редица 
периодизации той се обособява като разграничителен момент, като начало на 
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нов етап, а всичко това не отговаря на историческата истина!
Сред немалка част от историците, и най-вече сред публицистите, след 

10 ноември 1989 г. се утвърди становището, че политиката на управляващата 
комунистическа партия в духовната сфера се осъществявала чрез механизма 
„отпусни–затегни“ – точно този израз използва проф. Вера Мутафчиева в сво-
ята мемоарна тетралогия „Бивалици“. С други думи, формира се представата, 
че нещата са се развивали в един затворен кръг, без придвижване напред, без 
прогрес. Това също не отговаря на истината. От втората половина на 50-те го-
дини и най-вече от началото на 60-те в продължение на близо 30 години има-
ше постоянно засилване на либерализацията в областта на културата, като все 
по-ясно се очертаваше, макар и ограничен, известен плурализъм. Ако сравним 
обстановката в България, да кажем, в края на 50-те с началото на 80-те (т.е. дори 
преди перестройката, когато започна решителен прелом), ще видим значител-
ната разлика, която показва осъществяването на мащабен прогрес.

Нека сега да разгледаме по-ярките изяви на „затягането“. Първата му фаза 
започна от есента на 1956 г. и продължи до края на 1961 година. Тя бе обуслове-
на от обстановката след събитията в Унгария – октомври–ноември 1956 г. Вто-
рата вълнà бе от края на 60-те и завърши в началото на 70-те, а „освежаването“ 
се почувства някъде през 1972–1973 година. Тази линия бе продиктувана от 
„Пражката пролет“ в Чехословакия – 1968 г., но симптоми за нея се почувстваха 
още след IX конгрес на БКП (ноември 1966 г.). Началото на третата вълнà беше 
от есента на 1981 г. (след смъртта на Людмила Живкова), тя бе прекъсната едва 
с разгръщането на „перестройката“ в СССР – 1985 година. Разбира се, полити-
ческите процеси не са сирене или халва, не могат да се нарежат на парчета, гра-
ниците са относителни, но все пак общият фон на промените се очертава много 
добре. И тази, третата вълнà, бе предизвикана от външен фактор – събитията 
в Полша, започнали през лятото на 1980 година. За нея имаше и една сериозна 
вътрешна причина – усилията на Тодор Живков и сие да се преодолее отишлата 
„твърде далече“ либерализация по време на управлението на културата от Люд-
мила (1976–1981 година).

През всичките тези периоди на „затягане“, наред с негативните имаше и 
редица позитивни процеси. Създаваха се литературни произведения и филми, 
в които по-слабо или по-силно се чувстваха опозиционни настроения. Много 
от литературните критици пренебрегваха в своите рецензии и статии изиск-
ванията на „социалистическия реализъм“ и на класово-партийния подход при 
оценката на литературните явления. В редица издания, като органите на ЦК на 
ДКМС списание „Младеж“ и вестниците „Народна младеж“ и „Пулс“, както и в 
алманасите, подготвяни от писателските дружества в провинцията, се утвърж-
даваха произведения на млади автори, които ретроградите отричаха или кри-
тикуваха много остро. Такива моменти имаше и в някои от специализираните 
списания: „Пламък“, „Театър“, „Киноизкуство“.

Да вземем периода на третата вълнà на „затягането“: 1981–1985 година. По-
яви се романът на Ивайло Петров „Хайка за вълци“ с отрицание в него на ко-
лективизацията. Дойде и силно опозиционната пиеса на Иван Радоев „Вангела“ 
– въпреки изискванията на дирекцията за театрите към Комитета за култура 



84

ГЛЕДИЩА

бр. 9/10 – год. XIII

пиесата да не се поставя на театрална сцена, тя бе играна в Бургаския драмати-
чен театър. Бе поставена в много театри пиесата на Станислав Стратиев „Рейс“. 
Тя бе силно метафорична и затова успя да мине през цензурата. Наблюдател-
ният зрител не можеше обаче да не забележи как иносказателно се изобличава 
антидемократичният характер на нашата политическа система: шофьорът на 
автобуса прави каквото си иска, не се допитва за нищо до пътниците, не им 
дава никакви обяснения какво е намислил да прави, спира, където си иска, път-
ниците не знаят накъде отиват.

Да споменем и две други драматични произведения с опозиционна насо-
ченост: „1000 метра над морето“ на Петър Маринков и „Четвърта-пета степен 
по скàлата на Рихтер“ на Колю Георгиев. Заради поставянето на пиесата на Ма-
ринков в театър „Сълза и смях“ в София Стойчо Мазгалов бе уволнен от поста 
директор на театъра.

Значителни опозиционни моменти имаше и в излезлите по това време фил-
ми на режисьора Николай Волев „Двойникът“ и „Да обичаш на инат“ (послед-
ният по едноименната повест на Чавдар Шинов), както и във филма на Людмил 
Кирков по сценарий на Боян Папазов „Равновесие“. Наистина най-силната част 
от този филм, в която се изразяваше протест срещу пасивността на българската 
интелигенция към негативните явления и процеси в обществото, бе орязана. 
Подобни моменти имаше и във филмите на тандема Христо Ганев – Бинка Же-
лязкова: „Басейнът“ и „Голямото нощно къпане“.

Показателна за това време бе публично изявяваната неприязън към ав-
торите на произведения, нагласени съобразно с политическата конюнктура. 
Такава бе историята с творбата на кинорежисьора Иван Ничев „1952 – Иван и 
Александра“. Контекстът на филма беше: ето какви идиотщини са се извършва-
ли по време на Червенковото управление (най-възловите моменти във филма 
ставаха на фона на огромен портрет на В. Червенков) и как всичко това било 
преодоляно с Априлския пленум 1956 година. В специализираните издания се 
появиха мне ния, че нещата в този филм са твърде пресилени – такова станови-
ще изказа например критикът Божидар Михайлов в списание „Киноизкуство“. 
Въпреки това обаче журито на Варненския кинофестивал (1988 г.) присъди на 
филма „Голямата награда“. Когато режисьорът се изкачи на сцената, за да си 
я получи, той бе освиркан от публиката. Всъщност освиркването бе не само 
за автора, а и за подмазваческото жури. Разбира се, ние нямаме намерение да 
отричаме творчеството на Ничев – един от водещите български кинотворци, 
става въпрос само за конкретния случай.

Кинорежисьорът Киран Коларов също почувства неприязънта на много 
дейци на изкуството заради прекалено конюнктурния си филм „Те надделяха“. 
По-късно, след 10 ноември той сам призна това.

В историографията и в публицистиката след 10 ноември се пресилва твър-
де много значението на двата опита за сваляне на Тодор Живков: единия – от 
групата на Иван Тодоров-Горуня и ген. Цвятко Анев през 1965 г. и другия – от 
групата на Михаил Докторов и о.з.ген. Стоян Куцаров през 1968 година. Участ-
ниците и в двете групи бяха консервативно настроени лица, те се противо-
поставяха на обновлението и желаеха връщането на положението преди 1956 
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година. Заедно с това те разобличаваха привилегированата прослойка на но-
менклатурата и нейния начин на живот, различаващ се съществено от живота 
на обикновените хора.

Тези опити не бяха реална заплаха за режима, участниците в тях нямаха 
силно обществено влияние, а що се отнася до военните, замесени в двата за-
говора, те бяха изолирани от основната офицерска маса. За това, че опитите 
за преврат бяха пренебрегнати от властващите като опасност, говорят малките 
наказания, които бяха наложени. Първо, към съдебна отговорност бяха при-
влечени малка част от участниците. Второ, присъдите бяха сравнително леки 
за обвиненията, които бяха предявени: за хората от първата група престоят в 
затвора се ограничи максимум до 6–7 години, за втората – 2–3. Максимум, за-
щото това бяха най-тежките присъди, повечето подсъдими получиха по-леки. 
От 1973 г. започна реабилитиране на участниците в групата на Горуня–Анев, 
включително и връщане на званието „Активен борец“ с полагаемите се за това 
звание привилегии. За сравнение: всички румънски военни, участвали в заго-
вори против Н. Чаушеску, получаваха само една присъда – смърт чрез разстрел, 
която се изпълняваше веднага след произнасянето. С това ще си обясним защо 
офицерите постъпиха по същия начин спрямо него в края на 1989 година.

В първите години след 10 ноември 1989 г. в историографията и в иконо-
мическата наука се утвърди тезата за „пълната разруха“ на българската иконо-
мика в периода 1985–1989 г., за безизходицата, в която тя била изпаднала. По 
този начин се пресилваха твърде много реалните кризисни процеси в народ-
ното стопанство на страната. Една „пълна разруха“ би рефлектирала в рязко 
понижаване на жизненото равнище на народа. Такова обаче не се забелязваше, 
бяха налице само някои тенденции. Наруши се например снабдяването с основ-
ни хранителни продукти, но това стана поради слабите реколти в този период 
и усиления износ с цел да се компенсират пробойните във валутните планове. 
Как да си обясним с „пълната разруха“ фактът, че през 1988 г. бяха чувстви-
телно увеличени заплатите на редица категории дейци в духовната сфера: на-
учните работници, преподавателите във ВУЗ, хората на изкуството, заетите в 
библиотеките и архивите и в други културни институции, помощния персонал 
в здравните заведения и училищата и пр. Коя държава, намираща се в „пълна 
разруха“ на икономиката, ще повишава заплатите на близо 200 хиляди души?

X X X

Кои са причините за затвърждаването на тези неверни постановки и схе-
ми? Преди всичко тези причини се крият в недъзите на самата наука. Една не-
малка част от изследователите се задоволяват с използването на твърде огра-
ничен кръг от изворови материали, особено от архивите, гледат колкото може 
по-бързо „да вържат“ текста, без особено да се задълбочават, като по този на-
чин създават или повтарят неверните постановки.

Много често е налице нежелание, а може би и мързел, да се опознаят об-
стойно фактите. Така например всеки, който се е запознал в цялост с обста-
новката в България през пролетта на 1951 г., знае, че първата вълнà на селските 
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бунтове започва, след като на 19 март е публикувано решението на ЦК на БКП, с 
което се осъждат насилията върху селяните в Кулска околия и в село (днес град) 
Ябланица, Тетевенско. Втората вълнà избухва след речта на Вълко Червенков на 
7 април с.г. Въпреки това години наред, дори и днес редица автори твърдят, че 
селските бунтове били първопричината управляващите да спрат колективиза-
цията. Както виждаме, фактите сочат, че нещата стоят тъкмо обратно.

Този въпрос съвсем не е маловажен, той опира до съществени моменти в 
изясняване политическата картина в България по това време. Инициативата в 
обществения живот бе в ръцете на управляващите, те налагаха хода на полити-
ческите процеси. В изложената по-горе невярна постановка се пресилва ролята 
на опозиционните течения в българското общество, много често такава пред-
става се създава и за целия период 1944–1989 година.

Разбира се, от тази характеристика изключваме първооткривателите, ко-
ито започнаха научните изследвания за периода – пред бездната от архивни 
източници те бяха принудени да се ограничат върху най-важните проблеми и 
тенденции и по този начин не можаха да забележат редица други моменти.

На второ място, играеше роля политическата конюнктура – кой автор мо-
жеше да се надява, че ще се публикува негов труд, в който се омаловажава роля-
та на Априлския пленум или се казва нещо хубаво за В. Червенков?

Днес много историци също се нагаждат към конюнктурата, като за посо-
чения от нас период се пишат само негативни неща и се премълчават положи-
телните.

Политическата конюнктура повлия особено силно в първите години след 
10 ноември. Нека си припомним какво огромно въздействие оказа по това вре-
ме книгата на Георги Марков „Задочни репортажи за България“. Разбира се, 
това имаше положително значение, тъй като в нея се разкриваше един непознат 
пласт от действителността, премълчаван дотогава. Но заедно с това в книгата 
е налице доста груба тенденциозност и опростителство и не бе случайно, че в 
следващите години нейното влияние рязко спадна – днес можем да кажем, че тя 
вече е почти напълно забравена в научните среди.

X X X

Борбата за преодоляването на неверните постановки за времето на кому-
нистическото управление не бива да заглъхва, все още са твърде много схемите 
и те трябва да се изживеят. Това може да стане обаче само чрез сериозен подход 
към изворите и упорит изследователски труд.
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„ВРЕМЕ РАЗДЕЛНО“  
БЪЛГАРСКАТА ГОЛГОТА*

Чавдар Добрев

Романът на Антон Дончев засяга една универ-
сална тема – за опитите на човека и човечеството да 
намери изход от ситуацията на насилието и терора, 
които погубват ценности на цивилизацията и про-
греса. Прозаикът показва своите герои в положение-
то им на поробители и роби, на палачи и жертви. Той 
целенасочено използва богат арсенал от художестве-
ни средства, за да изобрази методите на жестокостта, 
на свирепия и кръвожаден манталитет, пред нас се 
разстилат сцени, попили кръв и сълзи, покъртителни 
страдания и непоносими болки. Читателят има усе-
щането, че пред него се извършват най-чудовищни 
престъпления, типични за историята на ХХ в., че се 
повтаря геноцидът над европейските народи, осъ-
ществен от немския национализъм и неговата расист-
ка теория за свръхчовека и помазания наследник на 
нибелунгите. Аз смятам, че Антон Дончев наисти-
на се добира до съвременни асоциации, в които са 
подбрани преживени спомени от масовото убиване 
и клане на милиони невинни граждани, осъдени да 
понесат смъртта само защото не спадат към тиражи-
раните жители на богоизбраната нация.

Тук добросъвестният ценител не бива да смесва 
изображение и цел. Тъй като моментите на насилие-
то, на кървавите разправи и мъчения, на изтезанията, 
на жестоката месомелачка не се осъществяват заради 
самото естетизиране на насилието и свирепостта, а 
тъкмо обратно – за да се удостовери, че такова на-
шествие на погромите и смъртта е противоестестве-
но, резултат е от античовешки порядки и нрави, от 

*  Магическият епос на Антон Дончев. С., „Захарий Стоянов”, 
2010, с. 122–134.

Чавдар Добрев – професор, док-
тор на изкуствознанието. Рабо-
ти в областта на литературо-
знанието, театрознанието и по-
литологията. Автор е на над 30 
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едно изопачено битие. Прочитът на романа ни кара да твърдим, че личността, 
семейството, нацията, човечеството притежават сили – въпреки пандемията 
на злото – да уреждат живота си по друг начин, по-нормален, по-смислен, по-
просветлен, повече обърнат към идеята, че човек за човека не е звяр, а брат, 
че даже при доминацията на закона от Стария завет „око за око...“ би могла 
да се наложи в един бъдещ благословен миг от историята (Гьотевия миг) една 
смислена кауза с жеста на опрощаването на греховете, на милосърдието, на чо-
вещината.

Така Антон Дончев достига до проблема престъпление и наказание, но 
и до полемика дали за всяко престъпление трябва да има адекватно наказа-
ние, особено когато потърпевшият не е в състояние да защити мястото си на 
равностоен противник? При наличието на огромно тотално насилие и на маса 
обезсилени граждани дали не е по-подходящо да се помисли за отлагане на съ-
противата или за използване на стратегията на „гандизма“ при противопоста-
вяне на историческия мрак? Явно белетристът извлича в случая както морални, 
така и политически изводи, чийто хоризонт е отворен. Не е толкова от значение 
националността на палача и на жертвата, от значение е фактът, че насилието е с 
потенциал да зачеркне плодовете на историческото развитие.

И все пак никой не може да отрече, че „Време разделно“ е един „кървав 
роман“. Но това само въз основа на външните характеристики не може да бъде 
прието като недостатък. В трагедиите на Шекспир например наблюдаваме море 
от кърви, надвиснали бесилки, изтънчени или груби способи за убиване на 
хора като в кланица.

Струва ми се, че Антон Дончев като принцип стои по-близо до духа на 
Шекспировите хроники – в тях драмата на личността е вече драма на епохата, 
постъпките на отделния персонаж подсказват за върховните дилеми на държа-
вата.

Не бива да се пренебрегва обаче фактът, че Антон Дончев достига до об-
щочовешката проблематика с помощта на дълбоко трагично изобразяване на 
българската участ, чрез уповаване върху наследства, създадени от национал-
ния ни гений. Както Толстой, който при цялата си обективност във „Война и 
мир“ изказва предпочитанията си към философията на руския народ и към 
идеята, че прогресът не може да бъде внедряван с насилие, застава на страната 
на пълководеца Кутузов, тоест солидарен е с участта на отечествената кауза, 
така и Антон Дончев поставя във фокуса на своя художнически интерес мъче-
ничеството на България, страданията, които тя понася в периода на петвеков-
ното турско робство – той нито за миг не пожелава да реабилитира поробителя 
и неговия манталитет.

С възторг, по-присъщ на романтика, белетристът възпява своя народ, об-
речен да понася безчинства, ужаси и гнет, удивлява се от силата му да оцелява 
и – което е по-впечатляващо – да отстоява срещу терора и да се жертва по при-
мера на велики синове на Западноевропейското възраждане като Ян Хус или 
Джордано Бруно. Писателят сочи, че в недрата на най-тъмното Средновековие 
се поражда искрата на ранното Възраждане, този път като душевен импулс, а 
не като материална емблема.
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Писателят взема за сюжет помохамеданчването в Родопите, което е най-
трагичната ситуация в живота на българския народ – три века след завладява-
нето на отечеството ни от турците и два преди Освобождението. В романа се 
показват много епизоди, в които представителите на турската власт злоупотре-
бяват с пълномощията си и прибягват при осъществяване на асимилационните 
си кроежи към диви методи на насилие и убийства. Дончев открито показва 
своята принадлежност към покорените българи, към тяхната чистота, душевен 
блясък и благородство. Но като писател с реалистична насоченост той разкри-
ва разнообразие от характерни особености на персонажите българи – едни от 
тях с героична осанка, други по-плахи и примирени, трети с объркана участ и 
психика, четвърти с душа на колаборационисти, пети прекалено прагматични 
и прочее.

Турците, общо взето, са обрисувани с по-черни краски: някои от тях като 
зверове в човешка кожа, други обаче с покъртително великодушие, морал и 
доброта. Сякаш белетристът иска да ни каже, че тук важи не само законът на 
вродения порок, а главно се налагат нормите на съществуващия ред – тези хора 
са се родили в епоха, която ражда човешки деформации. Освен това време-
то е „разделно“, в смисъл че разделя хората, но и ги принуждава да напускат 
„средната позиция“, родствена с конформизма. Двамата летописци Алигорко и 
Венецианеца в последна сметка също определят своето отношение и действия 
въпреки неистовите си опити да останат настрани, неутрални спрямо протича-
щите събития.

Дончев държи и на това, че българите са потурчвани насилствено, с мето-
ди на грубо и кърваво унищожение, както и чрез предлагане на облаги срещу 
съгласяване с асимилирането. Той разкрива тези сцени от преизподнята, опи-
райки се на исторически факти – по такъв начин той извлича своето вътрешно 
отношение от сухата материя на хроники и документи, но и от съкровищни-
цата на фолклора. Даже на няколко места в романа си прибягва до цитати от 
исторически летописи, намерени в Родопския край: тези цитати ги вмъква не-
посредствено в белетристичното изложение (за да активизира ситуацията или 
душевното състояние на персонажа).

Симптоматично е, че при модернизирането на историческия роман А. 
Дончев не се отказва от традицията на Ив. Вазов, който боготвори своя на-
род, страстно защитава достойнствата на своето Отечество, възвеличава вся-
ка личност, която е готова да се жертва заради освобождението на родината 
от турско иго, опоетизира всеки природен кът, всяка гледка във възвисеното 
от него отечество. В днешни условия, когато идеята за нацията и Отечеството 
е подложена на всестранен остракизъм и отрицание, когато се налага тезата 
за равнопоставените общности от етноси, които трябва да подменят нацията 
като остаряла конвенция от ХIХ в. и ХХ в., естествено е определени среди да 
атакуват ожесточено разбиранията на А. Дончев за нация и народ, за българ-
ска съдба и трагедия, включително и схващането му за помохамеданчването на 
българите от Родопа. Тези среди под претекст, че ратуват за реалистичен показ 
на недостатъците на народа и нацията, правят – подкрепяни от мощни чуж-
дестранни фактори – непрестанни опити да оставят народа ни без позитивни 
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исторически свидетелства и наследства, без корен, който да го съединява с едно 
осмислено минало.

Те се обявяват за критици и на националните митове, превеждайки поня-
тието мит единствено като измислица и лъжа, използвани заради показното 
самочувствие на народните маси. Но тук аз ще попитам: а нима има народ – ма-
лък или голям, – който да живее без исторически традиции, без сътворяване на 
свои легенди, базирайки ги върху станали събития и факти, върху наследени 
информации от предци? И грях ли е, ако един народ тачи своите синове, които 
са давали примери за саможертва, или пък ако оплаква мъчениците на човеш-
кия дух, каквито са персонажите на „Време разделно“?

Отварянето на една отечествена култура към света не би трябвало да става 
за сметка на нейното унизяване или зачеркване, а тъкмо обратното. По същия 
начин, както неведнъж съм твърдял, акт на консерватизъм и закостенялост 
представлява призивът да се издига зид около нацията и националната култура 
– те да се отделят механично и тенденциозно от живота и веянията на другите 
народи и култури. 

Най-значимият принос на А. Дончев обаче е, че като изобразява нацио-
налната трагедия на българите и жестокостта на всеки поробител, той прогно-
зира един опасен световноисторически процес, който застрашава нормалното 
съществуване на отделните нации. Според Дончев най-застрашително е, когато 
мегадържави налагат насилствено волята си над малки човешки общности и 
държави, когато инструментите, с които искат да внедрят собствената си „ци-
вилизация“, са терорът и убийствата.

Още през шейсетте години А. Дончев обозначава тревожещи цялото чо-
вечество тенденции, чиято кулминация ще се сбъдне в края на двайсетото 
столетие и началото на ХХI в. Романът пророчески предсказва, че подобно на 
случилото се в Елинденя големи държави ще превърнат локалните войни във 
всекидневие, скотобойните в практика на икономическите и политическите 
си интереси, че отделната личност ще значи все по-малко, че човешкото битие 
все по-определено ще бъде възприемано като безценно, когато принадлежи на 
привилегированата свръхдържава, и като все по-унизително ненужно, когато 
принадлежи на държавата жертва.

Белетристът в същото време успява да свърже достоверно значимите про-
блеми на своите герои с диалектиката на обществения развой, да не прави от 
историята декор за интересната и вълнуваща фабула, а да задълбава в различни 
конфликтни зони на тогавашното битие. Той, който не се чуждее от похватите 
на романтичната естетика, всъщност изобразява реалистично епохата и персо-
нажите, с което се доближава до идеала на Дьорд Лукач за исторически роман.

За това, че А. Дончев не се ограничава само с възпяване на националното 
чувство, говори и обстоятелството, че не идеализира героите българи. И още, че 
достига до оригинални и верни наблюдения за дълбоки икономически процеси 
в този средновековен свят с бледите, почти загасващи светлини на едно народ-
но възраждане. Ако се взрем по-съсредоточено, ще видим, че Караибрахим не 
се прицелва единствено в помохамеданчването на родопското население, той 
брутално разрушава икономическите отношения. Дребните селски стопанства, 
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основаващи се на скотовъдство, с един замах биват унищожени, което лишава 
според Дончев българите от препитание, но и от достойнство (от песен). Кара-
ибрахим и неговият турски и еничарски антураж слагат ръка върху тези имоти, 
което е форма на брутална кражба на собственост. Проличава тенденцията към 
окрупняване на собствеността, тя вече се притежава от по-малък кръг хора без 
земеделски опит – от войници, които чрез експлоатация на Родопския масив ще 
черпят мощ и стимули за експлоатация на обеднелите българи и бедните турци. 
Ето още един разрез на понятието „разделена“ земя, използвано от Инджов в 
един по-друг контекст.

Смайващо е как Дончев разстила пред нас ужасяващия сблъсък на наци-
онални каузи и пороци, на насилие и прошка, на разрушени ценности и обез-
паметяване, на родолюбие и варварство, тоест как той разкрива срутването до 
основи на една цивилизация. И същевременно постига епически размах чрез 
духа, стила, дълбочинните пластове на българския фолклор, чрез ритмично-
интонационните му особености и лиричните или драматичните изваяности, 
чрез възкресяването на древни епически говори. Такива опити да бъдат отново 
оживени наследените народни или епически богатства на народа и човечество-
то неведнъж са правени в историята на литературата и почти винаги са били 
неуспешни или на ръба на провала. Даже когато става въпрос за образци като 
„Неистовият Орландо“ на Л. Ариосто. А. Дончев именно на такъв терен заво-
юва най-крупния си резултат – при него органично съсъществуват елементи, 
които поначало са свойствени на различни и взаимно конфликтуващи естети-
чески системи. Ще се опитам да обобщя част от характеристиките и епитетите, 
които използва чуждестранната критика при оценяването на „Време раздел-
но“. Това са маркери както за художественото постижение на Дончев, така и за 
начина на възприемане – какво всъщност е удивило, направило съпричастни 
чуждите читатели, които имат различен национален произход, различна степен 
на подготвеност, различно възприемат културните сигнали и пр.

Голяма част от критиците подчертават сиамската връзка между идеята на 
романа като епос и неговите корени във фолклора и народния живот. Сравне-
нията, които се правят, нерядко са по линия на епически първообразци като 
крал Артур и рицарите на Кръглата маса.

Ето го единия акцент: „единен епичен народен стил“; „преплитат се на-
родни митове и суеверия и история. Автономията на една легенда се оформя 
така, както се е оформила в сърцата и преданията на непросветените самотни 
планинци“; „Дончев превръща своята прастара и вечно млада приказна тема в 
метафора“; „героичен епос – едно удивително постижение на нашата съвремен-
ност“; „библейска величавост“; „успял да слее реалистичния стил и психологи-
ческата изтънченост на модерния роман с примитивния, но сложен ритъм на 
народната песен, която всъщност вдъхновява този роман“; „това произведение 
бележи една нова концепция за романа в България – магическия реализъм“; 
„атмосферата на балада за стари, забравени вече събития“; „стилистичният 
триумф на автора се крие в умението му да претопи в единна сплав реалистич-
ната и психологично изтънчената форма на съвременния роман с епическата 
примитивна тъкан на народните песни и приказки“; „стар свят в цялата сила“; 
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„народно сказание, почти притча“; „устно предаваната епическа поезия на една 
бардическа култура“; „звучи като народна балада“; „отломъци от памет, дълбо-
ки подмолни рани“; „анатомия на една легенда“; „фолклорните елементи не се 
превръщат в орнамент“...

Друг акцент: „напрежението... в романа“; „могъща плът, изтъкана от по-
зорна жестокост и пламтяща смелост“; „поетична проза – сурово платно“; „ав-
торът дава една необикновено пластична картина от миналото на своя народ“; 
„дълбока човешка трагика“; „богата с багри и живопис“; „стилът на Дончев е 
динамичен, действието – пълно с напрежение, настроение и тъга“; „странен, 
първобитен и изпълнен с чар“; „като чета великолепното „Време разделно“... 
Кръвта, жестокостта, зеленият мрак на родопските лесове. Дончев не ги опис-
ва, той ги усеща изначално, в тяхната същност, физически“; „щедър извор на 
истински земни сокове“; „суровостта и варварската непосредственост на това 
повествование“; „тези герои... монолитни и многолики в едно и също време“; 
„историята се превръща в легенда“; „през гъстите рембрандовски краски сияе 
и пронизва тази дълбока нежност“; „напомня испанския театър от епохата на 
златния век“; „бароков реализъм“; „жизнена монументалност и нежна поетич-
ност“; „мистичните изразни средства на сагата“; „описва с ярки, контрастни 
багри“; „разказвач с епическа широта“; „богати краски и богати изразни сред-
ства“; „мрачно и светло звучене“; „документална история“...

Трети акцент, особено важен: „българското национално чувство може да 
бъде също толкова здрава преграда за чуждия поробител, както и кръстът“; 
„какво лежи в корена на идеологическата тъждественост – верую или култура? 
Как могат синовете на героични бащи да докажат, че са мъже?“; „разголва на-
силието“; „тя (книгата на Дончев – б.м.) принадлежи на всички народи, които 
са се борили срещу насилието, имали са мечти за свобода, за самостоятелен и 
мирен живот“; „Манол въплъщава духовната съпротива срещу нашественици-
те“; „благодарение на двете противоположни гледни точки лицата и епизодите 
се отразяват двойно“; „това е епопея – велика и ужасна, пресъздадена с наисти-
на забележително изкуство, доминирана от няколко незабравими образи, въз-
вишени и в доброто, и в злото“; „смъртта и унищожението придобиват почти 
ведрина, разсечените тела в реки от кръв падат на земята, без да я оскверняват, 
в едно мъчително, но естествено възвръщане“; „въздействащата история, из-
тъкана от насилие и болка“; „това е история в движение“; „въпреки сцените 
на насилие и жестокост, основното звучене на романа е пълно с лиричност и 
със светла надежда за помирение“; романът „привлича с топлия хуманизъм, с 
който е пропит, с човечната правдивост, с тоталното отхвърляне на войната, на 
насилието, с трагизма на един свят, в който физическото и моралното потис-
ничество бяха изместили правата и свободата“; „в единението на българина с 
природата се отразява неговата философия за свободен, естествен човек, който 
вижда в нейно лице приятел и защитник“; „възпява както борбите на човешкия 
дух, така и борбите на човешката плът“; „веруюто и школите“ на Уитман тук са 
преведени като любов към земята и човека независимо от вярата – християнска 
или мюсюлманска, която ги различава“; „безкрайно възраждане на човечество-
то чрез вярата, която преминава отвъд смъртта“; „конфликтът между религиоз-
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ния фанатизъм и културната идентичност“; „епопея на балканската съпротива 
срещу исляма“; „високо издига моралните качества на обикновения човек, кой-
то с цената на живота си защитава своето национално (в случая и религиозно) 
съзнание“; романът „изобилства с кръв и насилие, а създава впечатление за 
нещо всекидневно, нещо почти красиво, благодарение на изпълненото с гор-
дост държание на планинските жители при тяхното безпощадно унищожаване. 
„Време разделно“ е блестящ разказ за героичната борба на един народ за запаз-
ване на своята самостоятелност и вяра“; „Дончев създава химн на българската 
нация, оцветен от оттенъците на пацифизма“; „вълнуващ и грабващ разказ за 
съдбата на шепа хора, покосени от превъзхождащ ги по сила враг, защото са за-
щитили правото си да изживеят живота си по свой начин“; „надеждата и вярата 
в едно бъдеще без терор пропива историята“; „хуманистичният патос на писа-
теля е преплетен с трагични детайли и с готическата романтика на ужаса“...

Бих искал да допълня, че тези цитати, използвани по предназначение от 
мен, са от текстове на авторитетни световни критици от САЩ, Куба, Полша, 
Швеция, Австрия, Канада, Италия, Англия, Армения, Германия, Русия, Унга-
рия, Румъния, Франция, Чехословакия, Швейцария. Те са поместени в авто-
ритетни вестници и списания и отразяват гледни точни, които не бива да се 
пренебрегват. Напротив, тези гледни точки може неимоверно да обогатяват и 
отечествените ни прегледи и анализи на „Време разделно“. Съзнателно разде-
лих цитатите на три ракурса: единият, отнасящ се до стилистиката и претво-
ряването на старинните форми на културата; другият, разкриващ вътрешния 
заряд, какъвто крие в себе си творбата – неслучайно един от критиците пише 
за Шекспировата мощ на изображение. Третият обхваща идеята на романа, не-
говия смисъл, историческия му принос като изобразяване на миналото и по-
стигане на диалог със съвременността.

Книгата е структурирана в четири дяла, които се състоят от определено 
количество откъси, обикновено надхвърлящи цифрата десет, уводни думи на 
автора и послеслов. Тези дялове представляват развитие на сюжета, но и ево-
люция на проблема чрез съзнателно обозначаване на конфликтните възли и 
трагедийното напрежение. Авторът не крие своя пиетет към формите на на-
родната ни култура, и то на онази, изразявана в стихотворни ритми. Той из-
ползва образни фигури, стилови средства и поетични заряди, каквито живеят 
в народната песен, най-вече в юнашките песни или в песните за падането на 
България под турско робство и мъките на народа. Тук се включват и мотиви, 
които непосредствено извеждат към репертоара на битовите песни – любовни 
и семейни. Интересно е, че прозвучават настроения, каквито срещаме в народ-
ната балада – жалейни, минорни, но и таящи в себе си надиндивидуалната сила 
при възстановяване на спомена или при изобразяване на раздялата с човешко-
то същество (същества).

Както изтъкнах, големият и оригинален принос на Антон Дончев в ис-
торията на съвременната световна романистика е успешното съединяване на 
сякаш несъвместими в исторически план пластове на човешкия развой. Той 
създава роман-изключение, в който решава крупни проблеми на националното 
и общочовешкото съществуване чрез възстановяване на старинни наследства, 
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които все още живеят в творчеството на народа.
Стилът на романа е подчертано поетичен, изпълнен е с фрапиращи образ-

ни конструкции, асоциативно извеждащи към мотиви и теми на фолклора. Той 
е надреален, с тежнение към монументализъм и величавост. Начинът на изказ 
е изпълнен с ритми и римни нашепвания, което предполага една по-видимо ор-
ганизирана от художника форма. Онова, което е действителна метаморфоза в 
европейския роман от новата епоха: неговото развитие върху диалектиката на 
новелата и втъканият в нея анекдот или верига от анекдоти; нарочното „прини-
зяване“ на разказа до нивото на всекидневното общуване; издигането на пие-
дестал на диалога, който засенчва функциите на монолога и природните описа-
ния; системното разкъсване на фабулните сцепления и тяхното подчиняване на 
„алогизма“, – сега при А. Дончев тенденциозно претърпява коренна промяна.

Антон Дончев засилва ролята на реалистичното изложение, но в нещо из-
бягва „обикновената“ канава на новелистичния анекдот. Писателят издига мяс-
тото на героя като изключително същество с необикновени качества, подсказва, 
че магическото битие е не по-малко стойностно, ако не и по-важно от битието, 
което се базира върху причинно-следствените отношения. Той дава предпочи-
тания на приказните подтици, в които реалността се споява с вълшебството, 
показва, че тук не характерът движи действието, а предопределеното действие, 
дирижирано от автора, формира съдбовните постъпки на образите, поставени 
в извънредни ситуации.

Диалогът при Дончев невсякога спазва максимите на реалистичната ес-
тетика, напротив, писателят строи диалогични срещи въз основа на кореспон-
дирането между отделните монологични отрязъци. Тези монолози ни правят 
свидетели на някакво всеобхватно емоционално признание, на философско-ес-
тетични тезиси с притчов характер – те напомнят за библейски свързаности 
или за патосни кулминации, с възпеви на героизма и охулване на родопреда-
телството. В много случаи откровено се използват художествени средства и 
прийоми, които произлизат от съкровищницата на творби със столетна или 
хилядолетна биография.

В годините, когато Радичков пише ироничните си и парадоксални разкази 
и много рядко, както в сагата за Сибир, си позволява интимно-лирични изпо-
веди, когато Георги Марков се втурва в скуката на всекидневието, като я оживя-
ва чрез уловките на „игровия ефект“ („Портрет на моя двойник“), когато Васил 
Попов твори своето разказваческо изкуство като съюз на класическата фабула 
и метафората – отзвук от събитията, когато Георги Мишев изцяло се потапя в 
уродливия свят на жизнените несъобразности, когато даже Генчо Стоев нито 
за миг не се отклонява от анализа (точен и лаконичен) на героите и обстоятел-
ствата и чрез синтеза на героичния сказ директно набелязва обобщенията, Ан-
тон Дончев си позволява да бъде пищно изобразителен, да насища материята, 
която изобразява, с носещи се в пространството безбройни звуци, преливащи 
се аромати, с детайли, които възпроизвеждат великолепието на заобикалящата 
ни природа. Да се радва като дете на страшилища и прелести, извиращи от го-
рата и планинските усои, да пише разкошни оди за слънцето и свечеряването, 
за песента на чановете, за раждането на детето, за набития на кол старец, за 
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воплите на кръвопиеца и за възторзите на мъжа, който има сто братя. Ето този 
извор на вдъхновението, толкова присъщ на истинския поет, ето този дяволс-
ки усет за красиво и красота, ето това толкова подробно описание на пъкъла 
върху земята и на рая в душата на сбъдващия се човек, ето това многобагрено 
и биещо се едно в друго съзнание за греховете и невинността на света бликат от 
всеки ред на романа, за да го оформят в края на краищата като крик, като окаян, 
но и свещен позив на съвестта.

Така че, докато други белетристи у нас и по света запечатват картините на 
живия свят с някаква вглъбеност в саморазвитието му, у Дончев се пробужда 
гласът на художник, прецеждащ собствените си страсти чрез осъразмерени-
те, но затова пък дълбоки и велики страсти на народа през столетията, които 
по знават благородството и низостта, великодушието и крайната себичност, 
прошката и насилието. Въпросът е в това, че като сътворява този свят в седмия 
от дните, Антон Дончев не престава да му се удивлява и да вярва в него. Той не 
се поддава на скепсиса и превратните уловки на смеха, не го примамва шегата, 
която руши убедеността, защото е вярващ творец, който обожава красотата и 
истината такива, каквито би трябвало да са според катехизиса на цивилизаци-
ята.

Но и тук се изправяме пред явление, което въпреки всичко се окопава в 
голямата зона на реалните жизнени конфликти, на доказващите себе си про-
блеми на историята, на съобразените не само с вътрешните, но и с външните 
реалности закони на човешките отношения. Това успешно адаптиране на ця-
лостния фолклорен мир в новите условия на ХХ в., тази забележителна среща 
на реализма с романтичния безпредел, това проблемно ситуиране на човека и 
съответно оживяване и делово участие на природата в представяните събития 
и драми очертават само част от фундамента на кръстопътната творба „Време 
разделно“.
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ЕДИН ОТ НАЙДОБРИТЕ 
ПИСАТЕЛИ В ЦЯЛА ЕВРОПА*

Знаменити Председателю
на Държавния съвет на България
Тодор Живков

Аз съм председател на италианската Асоциация на продуцентите кине-
матографисти и в качеството ми на продуцент съм известен в Италия и по 
света.

Аз съм стар приятел на България: през младежките ми години съм изуча-
вал езика, литературата, историята и икономиката на Вашата страна, към 
която и досега оставам много привързан**. През онези години преведох на ита-
лиански език много стихотворения на Емануил Попдимитров, от които някои 
бяха публикувани в „Антология на българската поезия”, издадена през 1960 г. 
от Издателство Каручи.

През 1968 г. след близо 30 години отсъствие се завърнах в България за за-
снемането на италианско-българската филмова копродукция „Любовникът 
от Граминя”.

През тези дни се срещнах с големия ми български приятел Антон Дончев, 
за когото в продължение на много години съм смятал и смятам, че е един от 
най-големите исторически писатели на България и един от най-добрите писа-
тели в цяла Европа.

Дончев ми даде кинематографска трактовка, основана на неговия велик 
исторически роман „Манол и неговите 100 братя”***. Аз винаги съм обичал 
този роман и винаги съм мислил, че е подходящ за кинематографска или те-

*  Писмото на Луиджи де Лаурентис е предоставено на редакцията от Антон Дончев. Публи-
кува се за първи път.

** По време на женитбата на цар Борис ІІІ с царица Йоанна италианският двор изпраща в 
България немалко италианци, за да създадат около царицата обкръжение от сънародници, 
сред които тя да преодолее по-леко носталгията по родината си. Братята Дино и Луиджи 
де Лаурентис са едни от тях. По късно те създават един от най-големите киноцентрове в 
Европа – „Чинечита” (бел. прев.).

***  Под това заглавие романът на Антон Дончев „Време разделно“ е издаден в Италия (бел. 
прев.).
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левизионна продукция от международно значение, даже и ако романът, заради 
сложността на описаните събития, на персонажите и на тематиката, пре-
дизвика много трудности при филмовата адаптация.

В случай че трактовката ме удовлетвори и се убедя, че е възможна фил-
мова адаптация даже и с намесата на италиански или чужди сценаристи, аз 
Ви питам, г-н Председателю, дали Вашата страна чрез държавните кинема-
тографични или телевизионни структури е готова да сътрудничи и да даде 
конкретна помощ за реализирането на един проект от такава международна 
важност.

Използвам възможността да  отправя с най-дълбокото ми уважение най-
добри благопожелания на Вас и Вашата страна заедно с най-сърдечните ми 
поздрави.

Рим, 16 април 1986 г.
Луиджи де Лаурентис

Превод от италиански: Виктор Коларов
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ОТЗИВИ В ЧУЖДЕСТРАННИЯ ПЕЧАТ ЗА 
РОМАНА „ВРЕМЕ РАЗДЕЛНО“ *

Езикът на автора е богат, монументален, зареден със силата и енергията на 
великите безсмъртни творби, които ще предават от поколение на поколение и 
от век на век трагичната и величава история на народа български в ония далеч-
ни дни на Времето разделно.

Беларус, „Харвест“, Игор Резко

Дончев владее две класически добродетели. Той разбира добре от единст-
вото на време, място и действие и извлича пълните със страст дела на своите 
герои изцяло от техните характери. Той знае своя Лесинг.

Дончев преодолява по един великолепен начин една великолепна материя.
Германия, „Франкфуртер нойе пресе“

Дончев превръща своята прастара и вечно млада приказна тема в метафора.
Германия, „Франкфуртер алгемайне цайтунг“

Начинът, по който Дончев разказва, придава напрежение на драматичното 
действие и превръща историята във великолепна колоритна картина.

Германия, „Нойе оснабрюкер цайтунг“

В центъра на повествованието се изправя овчарят Манол, който въплъща-
ва духовната съпротива срещу нашествениците и със своята смърт дава при-
мер за несломима воля да си остане християнин и българин. Срещу него е Кара-
ибрахим, който крие зад дяволските си черти една дълбока човешка трагика.

Германия, „Бюхерай унд билдунг“

Богатият на действие разказ достига ранга на героичен епос – едно удиви-
телно постижение за нашата съвременност.

Германия, „Зигенер цайтунг“

Антон Дончев е писател с талант. Текстът му, когато се занимава с обста-
новката и с природата или с хората, винаги е могъщ, вдъхновява те, кара те да 

*  Време разделно. Българският роман. С., Захарий Стоянов, 2010.
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отгърнеш следващите страници. Дилемите, изборите, които поставя пред сво-
ите герои, са реални дилеми на днешния ни ден. Даже и за народи като нашия, 
които не са били изправени с такова напрежение и в такъв обхват пред въпроса 
за насилственото помохамеданчване, тази трагедия ни е близка и ни вълнува.

Гърция, „Ризоспастис“

Един голям роман с ключова проблематика за човешката натура, за силата 
на душата и за връзката между доброто и злото.

Гърция, „Ангелиофорос“

Говорим за една книга, която по класически начин и с ускорен ритъм по-
ставя читателя в активна позиция да избира по съдбоносни проблеми на наше-
то съвремие: между покорство и борба, между ляво и дясно, между мъчително 
всекидневие или позорно бъдеще. И никой няма да остане по средата.

Гърция, „Врадини“

Дончев е автор с проверена и заслужена слава, известен както в своята 
страна, така и в чужбина с публикуването на три романа. Последният роман 
„Време разделно“ достига в България тираж от 200 000 екземпляра и десет (вече 
петнадесет) издания в други страни. Този роман заслужи за Дончев една пре-
мия за най-добрия исторически роман в САЩ, издаден през годината. (Забе-
лежка: Става дума за наградата „Ървинг и Джейн Стоун“, която се присъжда 
на най-добрия исторически роман, издаден през годината в САЩ. Комитетът 
специално е поискал да бъде включен и разгледан романът „Време разделно“, 
въпреки че е предвидено награда да се дава само на американски автори. В по-
следна сметка се е приело, че трябва да бъде награден американски писател.)

Италия, „Месаджеро“

С удоволствие прочетох последната българска книга, преведена на испан-
ски език – „Време разделно“ от Антон Дончев. Това е чудесна книга. Тя има 
много общи неща с литературата, която тук определяме като магически реали-
зъм. Красивото си е красиво, написано на всички езици, а книгата е поетична 
повест. Мисля, че това е една от най-хубавите книги, които съм чел в последни-
те години. Такава книга трябва да бъде прочетена непременно още един път.

Куба, Телевизионно интервю, Онелио Хорхе Кардосо, 
председател на Съюза на кубинските писатели

Това произведение бележи една нова концепция за романа в България 
– магическия реализъм.

Куба, Хосе Матос

...Без съмнение в съвременната българска литература историческият ро-
ман на младия писател Антон Дончев представлява ново явление по форма и 
по съдържание...

Полша, „Култура“
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Историческа интелигентност, осъществена с голям финес, наблюдателност, 
почти кинематографичното разнообразие на ъглите за представяне на действи-
телността, проекцията на образите на фона на митове и легенди – всичко разкри-
ва един голям талант, подпомогнат от упоритостта и усърдието на превъзходен 
историк и филолог. Авторът се изравнява и надминава своите учители, като из-
минава неизходени пътища в българския исторически роман – изостря ъгъла на 
изследване на дълбочините на човешката душа, придава на детайла значение със 
стойността на символ, разширява проблемното и философското пространство.

Освен като стилистичен успех, романът привлича и с топлия хуманизъм, с 
който е пропит, с човечната правдивост, с тоталното отхвърляне на войната, на 
насилието и на трагизма в един свят, в който физическото и моралното потис-
ничество бяха изместили правата и свободата.

Румъния, Михаил Маджари

Художествената тъкан на романа, напомняща многоцветна родопска ше-
вица, поетическата възвишеност, дълбокият психологизъм – всичко това хар-
монично се слива с изяществото на повествованието. Нашата съвременност 
помага на автора да вникне в същността на историческите събития, да се издиг-
не над тях, да ги обхване в цялата им дълбочина и да ги осмисли от позицията 
на настоящето.

Русия, „Иностранная литература“

В романа „Време разделно“ няма безстрастно или хладно написани стра-
ници, защото той сякаш е пронизан от острия лъч на гнева, който осветява 
страданията и борбата на българския народ в черните като нощ години на тур-
ското владичество.

Антон Дончев е реалист, неговите краски понякога са мрачни и сурови, 
както го изисква самото време, описано с подробностите на строг свидетел. 
Навсякъде по страниците на неговия роман диша неутолимата любов към 
многострадалния народ. И даже в трагичните часове, през гъстите рембрандов-
ски краски, сияе, прониква тази дълбока нежност, тази очарованост от родната 
земя, от нейните благоухания, реки и лесове, която неразривно съединява ре-
алността на неунищожимата, като вечност, природа с непресъхващата сила на 
народния дух.

Читателят с неотслабващ интерес се потопява в потока на събитията, в 
сочния колорит на романа, в живописността, в живота и борбата на българ ския 
народ – като узнава, радва се, скърби и се възхищава.

Русия, Юрий Бондарев

„Време разделно“ не се ограничава в своите национални рамки като хро-
ника на отминалите дни. Въпросите за доброто и злото, за дълга и верността 
към народа не са затворени между високите планински върхове, които ограж-
дат долината Елинденя, те пряко са свързани с нас, съвременниците на автора, 
и ни призовават да вземем участие в решаването на вечните проблеми.

Украйна, „Днипро“, Татяна Лапинска
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Какъв могъщ писателски дар обладава Дончев! Като че ли усещаш дихани-
ето на Шекспир.

Армения, „Советакан грох“

Голям епичен роман, който сякаш е взел идеите си от дълбините на народ-
ните легенди. Благодарение на един превод, отличаващ се с голяма плавност, 
можем да се възхищаваме на силата на разказа. Един хубав роман, чиито ба-
роков реализъм, лиризъм, сила на изображението, както и горчива насмешка, 
разкриват романист със замах.

Франция, „Льо Монд“, Никол Занд

Този роман се превръща в „Песента на Ролан“ за българското мъчениче-
ство.

Франция, „Фигаро“

Авторът, който познава Пирандело, както и древногръцките писатели, 
разказва в тона на молебствието и трагическите хорове... Напомня испанския 
театър от епохата на Златния век.

Франция, „Льо магазин литерер“

Близко сме до големите епични романи на Яшар Кемал, до висотата на 
големите книги на Жан Жионо. Дивото величие на природата, умножено със 
страданията на хората, принадлежащи към една и съща земя.

Франция, „Медитеране“

Антон Дончев се присъединява към изключителните писатели от Цен-
трална Европа, които добре познаваме – албанеца Исмаил Кадаре и хърватина 
Иво Андрич, лауреат на Нобелова награда.

Франция, „Ла Кроа“

Това произведение за съдбата на един народ е валидно за целите Балкани, 
наравно с „Капитан Михалис“ на Никос Казандзакис.

Франция, „Матрикюл дез Анжес“

Защо „Време разделно“ на Антон Дончев е велик роман?
Това не е книга, която четем веднъж и я забравяме – самата книга ни кара 

да я четем отново и отново.
Финландия, „Турун Саномат“, Таисто Талвонен

Появата на романа „Време разделно“ в САЩ трябва да се смята за литера-
турно събитие от най-голяма величина. Борбата между българското население и 
нашествениците турци се води всъщност не само за религията, а и за братството.

И все пак въпреки цялата жестокост, на която, както Дончев показва, хората 
са способни – преобладаващото настроение в романа с неговия безусловно пре-
възходен и поетичен език, това е настроение на лирична надежда и помирение.
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Във „Време разделно“ е втъкана и една от най-необикновените и трогател-
ни любовни истории в цялата съвременна белетристика.

САЩ, „Бук нюз“

Антон Дончев има усета на Омир за разбирането и на българи, и на турци, 
чувството на почит пред неустрашимата вяра и отприщената дива енергия и на 
едните, и на другите.

САЩ, „Ню Йорк таймс“

„Веруюто и школите“ на Уитмън тук са преведени като любов към земята 
и човека независимо от вярата.

САЩ, „Бестселърз ривю“

Епичният роман е почти загинало изкуство – последното голямо произ-
ведение от този род беше „Тарас Булба“ на Гогол... Такъв е случаят с тая смела и 
тържествена книга – романа на Антон Дончев „Време разделно“.

САЩ, „Киркус“

Вариациите, които Антон Дончев изтъкава върху мита за Орфей, задъл-
бочават духовните измерения на неговия роман с едно майсторство – толкова 
изтънчено – като това на Джойс или на Томас Ман.

САЩ, „Ню Йорк таймс“

Страница след страница на действие със странен величествен ритъм 
– едно богатство, което може да се сравни с това на Толкин или с музиката на 
Сибелиус.

САЩ, „Ню Йорк таймс“

Безспорни художествени качества, с които понякога се доближава до „Ти-
хият Дон“ на Шолохов или „Делба“ на Чосич.

Чехия, „Словенске похляди“

Баладичната постройка на целия разказ осигурява на романа едновремен-
но земна жизнена монументалност и нежна поетичност, присъщи на народната 
поезия.

Чехия, „Нови книге“

Хърватинът Иво Андрич беше за нас първооткривател на тия балкански 
теми. Сега към него се присъедини и българинът Антон Дончев.

Австрия, „Ди Цукунфт“

Голям, правещ дълбоко впечатление роман... за раждането на един мит за ге-
роична съпротива от мащаба на епоса за крал Артур и рицарите на кръглата маса.

Англия, „Обзървър ривю“
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Български роман, достоен за Нобелова награда. Би трябвало Антон Дон-
чев да получи Нобелова награда за литература.

Швеция, „Фалу Курирен“

Българска хроника а ла Мика Валтари.
Швеция, „Хуфондстадсбладет“

Това е една пълна с живот, кошмарно жестока и красива сага. Този роман с 
мистичните изразни средства на сагата срива преградите на време и място.

Швеция, „Афтонбл“

В „Преломни времена“ (така е преведен романът „Време разделно“ в Хо-
ландия – бел. изд.) Антон Дончев описва по зашеметяващ начин един съдбо-
вен епизод от българската история, който има много по-широк смисъл и освен 
всичко това е една лирична, великолепно написана книга.

Холандия, „Де Фолкскрант“, Михаел Зееман

Великолепният исторически роман на Антон Дончев за България – по-
следната тайна на Европа. Това не е претупана работа, а добре обмислен и 
грижливо написан епос, който и като документ на времето, и като трилър не 
губи своята сила... Величествените диалози на Дончев правят разказа като из-
лят от чугун. Той не затяга примката с един замах, той удължава времето, през 
което тегне заплахата, той успокоява и ласкае, настъпва и отстъпва. Писателят 
проявява своето майсторство, като нараства бавно напрежението, за да стигне 
до кулминацията.

„Преломни времена“ е един превъзходен роман.
Холандия, „Де Морхен“, Йозеф Пеарс
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ВСТЪПЛЕНИЕ КЪМ ПОЕМА
Никола Инджов

Литературната критика неведнъж е отбелязвала наличието на неологизми 
още в първите мои поетични книги. Аз наистина се увличам от възмож-

ностите на българското слово да се превъплъщава в различни думи, пресъз-
дадени на първоначална етимологическа основа. Така в една ранна поема съз-
дадох думата „падей“ в пряка семантична връзка с думата „повей“. Проблемът 
бе как да представя този неологизъм, за да бъде разбран и възприет. Ето една 
строфа, в която включих моя неологизъм:

От поляните струеше
медоносен повей
и се сипеше росата
с цветоносен падей.
Струва ми се, че поставянето на думата „падей“ на мястото на пълната 

рима подпомага възприемането й в смисъла, който влагам. Правил съм и други 
подобни опити, но най-мила ми е думата „дългосвет“, също неологизъм, който 
се породи у мене отдавна – по време на един преход през малолюдните селца в 
Габровския балкан. Тогава при чучура на каменна чешма един старец ми каза, 
че е човек, който дълго живее и дълго свети. Живот и светлина той свърза в 
едно и ми внуши нова дума като общо понятие за това – дългосвет.

Тази дума остана в съзнанието ми години наред, преди да намеря подхо-
дящ сюжет за нея. В края на краищата неологизмът „дългосвет“ се превърна в 
основна и свързваща метафора между частите на един стихотворен цикъл-по-
ема, който предлагам на читателите на сп. „Понеделник“ с бегли редакционни 
поправки след първата му публикация.
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1.
Светът съвпада с мисълта ми
подобно череп разрушен.
Все пак летя – към край зелен
или към вододели тъмни.

Попътните аеродруми
премислени са отпреди.
Барманка чашите реди
като употребени думи.

Денят е нисък и приведен –
къщурка някаква на гном.
Аеродрум… Случаен дом,
с часовник само обзаведен.

Живея дълго, дълго светя
до звън, махало и стрелка.
Тиктака нечия ръка
до мен прощална и суетна.

Това е всичко. И застава
до сляпото око една
звезда, чиято светлина
минава и не отминава.

В пространството ме изненадва
единствен пулсът на кръвта.
Светът съвпада с мисълта,
но с чувствата ми не съвпада.

2.
И все не идва самолета
на мрачния Ню Фаундленд.
В хотелчето десети ден
живея дълго, дълго светя.

ДЪЛГОСВЕТ

Прозренията крият тайни –
и в плен на острова мъглив,
закичени с йероглиф,
скучаят сините китайци.

О, скука по китайски! Редом
с виеличния кръстопът
молитви свои си шептят
и всеки в другия е вгледан.

Те се завръщат отдалече
и в порива към роден край
вървят по времето в Китай
часовниците техни вече.

И ескимосът, който скита
покрай летището, за нас
е в относителния час
на равнината снеговита.

Аз казвам – той сега отива…
Те казват – връща се сега.
Почти космическа мъгла
вървящия човек обвива.

Аз виждам – в тундрата свирепа
той ескимоски град строи.
Те виждат – още призори
градът се срива в дим и пепел.

Аз чувствам ледове стопени,
гори, пренесени от юг,
но времето китайско тук
показва острови смразени.

Светът е правен като череп
и като череп е рушен.
Въздигам разума спасен
над хляба бял и хляба черен!
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Над свят от себе си поробен
и от идея станал власт,
защото нямам друго, аз
въздигам моя час върховен!

3.
Все тези къщици, стаени
в предградия, все този двор,
отдето е погледнал бор
като човек с очи зелени.

Сърцето ми ехти, когато
в предградията на света
припламне бавно вечерта
и гасне слънце полегато.

Пак странникът съм, който скита
между пране и хляб, вървя
и от напираща трева
обувката ми е пробита.

Усещам чаша вино, пепел,
следа от сняг на дървен праг…
Вървят наметнати със мрак
мъжете от Фиат и Чепел.

Завръщат се от Югопластик,
от Нефтохим и от Кронщад.
Вървят по стихналия свят
работническите династии.

Със кепета и кипи, с гòрри
и бòини … Дочувам, че
и вятърът като момче
с калпак от вестник си говори.

Живея дълго, дълго светя
и чакам в моя сън смолист
полепнал портокалов лист
по черна кривната барета.

Минават шапките със пяна
на вар, с нагар от колела.
Завръщат се отвред, ала
не се завръщат от Еспанья.

Не се завръщат… И обзети
от облаците и сънят,
в окопи незарити спят
работническите барети.

Там вече не отекват думи
на обарутени уста.
Испански алени цветя
растат през дупки от куршуми.

И биволите както скитат
от Барселона до Мадрид,
с рога изравят нож превит
и на изтляла кръв налитат.

Барети… Мисля, ще постигна
представата за мъст и грях,
когато някоя от тях
на своята глава издигна!

4.
Видях, че този град се стели
над собствения си Помпей.
Дълбоко в него каменей
мелодия на менестрели,

театърче марионетно,
мастилница и пергамент…
Изчезва вчерашният ден
сантиментално, мимолетно.

Все пак в църковните недели
хармониум надава глас
и рови старец беловлас
из партитури пожълтели.
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Тържествено отеква храма
над трепетния листопад
на свещите, но в този град
това е пасторал за двама.

За двама само – портиера
и изрусената жена,
която, вдигнала платна,
оправя черна жартиера.

О, музика! Вместо циклама
на Пепеляшка да дадеш!
Жабò, посипано със скреж,
хармониум – душа на храма…

Но мълчаливо вековете
натрупват миналото там.
И аз в мелодия и храм
живея дълго, дълго светя.

5.
Не вярвах досега, че мога
за хляб да чувствам срам и гняв,
но тука, за да видя хляб,
ми трябва крачка по-широка.

И като в приказка славянска
вървя след хляба, а пред мен
извива път – и някой ден
ще стигна хляб и хлебна сянка…

Сега в хлебарници жените
говорят – хлябът беше тук.
Отминал е. Къде? На юг?
На север? Ето ги трохите.

Отдавна ли? И паяжина
опъва своето небе
на мястото, където бе
отдавна хлябът. И отмина.

Жените привечер куршуми
редяха в мъжки патрондаш
и две трохи от хляба наш
отрониха се помежду ни…

И пак вървя след хляба... В сряда
видян е хлябът сред бял ден
ту в океана отразен,
ту в нечии очи. Но хляба

из приказката се търкаля и
върти се някъде, върти.
И аз докосвам го почти
по писъмцата от България,

че марката, с език лепена,
омайва ме с дъха на хляб…
Защо остана този свят
без хляб? За хляба ли простена?

… От памтивека откънтява
топовен изстрел вечерта.
Затварят вече крепостта
хаванска и затварят хляба.

Барут, барут дими от хляба!
А аз със погледа на сляп
съзирам истинския хляб,
но зная, че не хляб ни трябва!

6.
И аз веднъж да се разнежа
от кръст като човек крилат,
от сянката на Арарат
върху арменската трапеза.

Това е в есента, където
Ечмеадзин е възвисен
до къшея преполовен,
до виното с кърчаг подето.
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И както е в игра щастлива
под майчината светлина,
на каменния дом сина
със дума в гърлото заспива.

И както е висока есен
и планина околовръст,
полюшва се над хляб и кръст
арменската приспивна песен.

Какво да пеят на децата,
когато във кръвта струи
видението, че стои
врагът на слон пред планината?

Ах, тези слонове персийски!
Те им сподавят паметта
като поличба на сечта
сред столиците манастирски.

Стани, детенце, събуди се,
че враг на слонове върви
по араратските треви,
по книги с букви като птици…

Живея дълго, дълго светя
над синовете си и в час
вечерен им запявам аз
приспивна песен за мъжете.

7.
Вечерята с приятел беше
и суета, и самота
в самия край на есента,
когато мълния кръжеше.

Ще ни запомни портиера
на бляскавия ресторант.
С усмивка, младост и талант,
о, как поръчвахме вечеря!

Лангусти, соуси, хайвери,
турнедо (или турнедò?),
бикавер, метакса, бордо,
кафе и пури хабанери…

Жените иззад раменете
на айсбергите си към нас
поглеждаха и знаех аз –
живея дълго, дълго светя.

Цигулка цигуларят грабва
да ни посвири на ухо.
И всичко младост е… Защо
смълчан и стихнал мачкаш хляба?

Какво извайват твоите пръсти?
Какъв ечи в кръвта ти звън?
Прекрачва мълнията вън,
прииждат дъждовете гъсти.

Ще падне сняг, ще никне жито,
ще зеленей и ще златей.
Дали жетварят ще надпей
авлигата на равнините?

…Познаха, че не сме богати,
по хляба, ситно натрошен.
Виж, оберът е изстуден,
той цигуларя ще отпрати.

Каквото да говорим вещо,
напразно е – жените там,
които хвърляха напалм,
ни оценяват безпогрешно.

Остава младостта и друга
е вече твоята ръка.
През нея жълтата река
тече – пшеницата на юга…
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И младостта ни предусеща
все още хляба на света,
в самия край на есента,
когато мълния ечеше.

8.
Нима тях всичко ги отмина?
Светът ли им е несломим?
Пак имат римляните Рим,
а атиняните – Атина.

И виенчаните – Виена!
И боготчани – Боготà!
Така си мисля сутринта,
но иде вечерта към мене.

Кръстовищни аерогари
ме разпиляват надалеч.
И аз дочувам своя реч
в устата на едни млекари.

Из тесни улички бацилус
булгарикус кипи, кънти
и продавачът се върти –
самò зърнò в мухлясал силоз.

Попитах аз – защо сте тука?
И вместо отговор дочух
гласа на гюмовете глух:
– Момче, от Кукуш сме, от Кукуш!

– От Кукуш ли? Но аз до днеска
во съ �рце нося оня край,
видех и Охрид да сияй,
и Прилеп тамо, тамо Преспа.

Но Кукуш нема го. Едва ли
върви со нечии очи.
Дори на картите личи,
че Кукуш нема го, млекари!

И нито денем, нито нощем
стражува со байрак свещен…
– Да, Кукуш е унищожен,
но ние сме от Кукуш още!

…И аз отново ще замина
по варварски неповторим.
Живеят римляните в Рим
и атиняните – в Атина.

А кукушаните са днеска
все още в Кукуш. После – край.
Последният от тях ще знай
отечеството как изчезва.

И ще се свърши Кукуш, дето
в Атина скита, скита в Рим.
И повече от град един
живея дълго, дълго светя.

9.
Преди сиянието светло
на севера у мен пламтя
легендата за честността
на хората от снеговете.

И ето я сега страната 
на честността. Във здрача чист
като последен летен лист
звезда трепери непозната.

Снегът през август вече идва,
сияе в погледи, снове
в донесена от ветрове
лапландска ледена молитва.

И си припомням, че струеше
в легендата за честността
фонтан, край който вечерта
редят намерените вещи.
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Ако загубя нещо свидно –
писалка, библия, коран –
и аз при градския фонтан
ще ида. И така, отидох.

Уверен съм, фонтанът беше
в средата на града и там
бе сложен пръстен с монограм,
на който капчица блестеше,

пазарска чанта и барета,
учебник и джудже с брада
и пак със капчица вода –
една тримаркова монета,

часовник с надпис изгравиран,
ала часовникът бе спрял…
Навярно дълго бе стоял
и по часовника разбирах,

че не от мене само вече
отишла си е възрастта,
когато вярваше света
в легендите си. Пада вечер

и на фонтана силуета
сребрей в надвисналия сняг.
В студения финландски мрак
живея дълго, дълго светя.

Добре, за чантата не чакат
жени, за пръстена – мъже,
но за брадатото джудже
не плаче ли детенце в мрака?

Нима изгубиха децата
оная приказка с фонтан,
от камък и вода излян,
в душата ми искрил, в душата…

10.
Бразилски смугли емигранти
под европейския снежец.
Там имаше един слепец –
шлифовчикът на диаманти.

Той бе от град Диамантина
и казваше, че в оня град
след двайсетия диамант
окото почва да застива.

Шлифоването е талант, а
е и сълза във капка пот,
но трае нашият живот
до осемстотин диаманта.

Сега, където и да мина,
в човешките ръце съм взрян.
Аз търся пръстен с диамант,
шлифован в град Диамантина.

Втълпи ми слепият бразилец
да разпознавам тоя скъп
прозрачен камък с горен ръб,
извит като крило на прилеп.

И наблюдавам аз ръцете,
които пълнят моя свят
с отблясъци на диамант
подобно скитащи комети.

Те святкат нощем в самолета,
когато в звезден полумрак
сънят пристига, но аз пак
живея дълго, дълго светя.

Те на игрището за тенис
искрят във въздуха златист,
те мяркат се в игра на вист
и профучават в ситроени.
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Аз търся искрено и сляпо
с крило на прилеп диамант,
тъй както търсят капитан
Абвер и генерал Гестапо…

11.
Забравям погледи човешки,
по-често думата мълчи,
но помня кучешки очи
и чувам виения тежки.

Булдози, хъски, териери,
вълчета, дакели, лулу…
Видях ги в замък и иглу,
в ателиета и мотели.

Те бяха човекоподобни
във мисията си. Видях
да носят пакетиран грах
и да летят в ракети пробни.

При светофарите слепеца
причакваха. Веднъж и мен
до самолета отреден
води � ме куче-стюардеса.

Какви прекрасни кариери
и колко мили същества!
Но след това, но след това –
до скрип на асансьори черни,

до дъх на къшей зеленясал
аз тези кучета познах.
И страх в очите им съзрях,
полюшнат като водорасъл.

Обърнати към мене, смятах,
че плаши ги светът зад мен.
Но аз бях в есента вграден,
в сиянията на земята.

Зад рамото си имах прашни
лозарски пътища, гори,
в които минзухар искри.
Какво тогава ги изплаши?

Живея дълго, дълго светя
и бавно осъзнавам сам –
те в мене вглеждаха се там
и страх им пълнеше сърцето.

12.
И от какво да се страхувам
за себе си, за своя ден,
когато вече съм роден,
когато вече съществувам?

Преди да се явя на тая
земя в слънца и снегове,
големите ми страхове
у мен дойдоха от безкрая.

Тогава в хаос предначален
страхувах се, че някой път
жена и мъж ще ме родят
не от любов – от зов случаен.

Страхувах се дали ще бъда
полюшнат с песен, или с плач
ще ме оставят в полуздрач
пред нечий дом като присъда.

Страхувах се дали душата
ще бъде българска, дали
над мен балкани и орли
ще се въздигат по-нататък.

И непрекъснато умира
в големите ми страхове
миражът, който ме зове,
страстта, която ме раздира.
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Възмездието неусетно…
Страхувал съм се да не би
у мене да се прероди
на Йово Балканджи сърцето.

Така създаден съм отдавна
и неповторил Хамлет, пак
разглеждам черепа на праг,
известен с участ равноправна.

Живея дълго, дълго светя,
светът до свършване снове
в големите ми страхове
като изстиваща планета.

13.
Те пак летят! И космодрума
улавя радиоследа
на пулс, усилен от звезда,
на ненадейна руска дума.

Те пак летят! Навлизат вече
в пространства без мъгла и вик.
И те самите в този миг
не знаят колко са далече.

Докато корабът витае
в космическия си простор,
аз гледам вътрешния двор
от моята таванска стая. 

Жена простира си прането,
опъва синкави ръце
и със измокрено лице
за дъжд поглежда към небето.

Шивачката се е навела
и напръстникът й играй
подобно слънчице през май,
а май сега сме и неделя.

И по таваните насрещни
студентите все още спят,
а фасовете им димят
всред пепелниците горещи.

И вътрешният двор ухае
на супи и на поморин,
и небосводът ясносин
в сервизи чаени сияе.

А те летят! И вече стъпят
на друга хубава земя,
но тук дъждецът заръмя
и цветенце довя от пътя.

Минават мълнии зелени
и облачето прегради
оная бездна със звезди
и космонавти озвездени.

Живея дълго, дълго светя
над вътрешния двор, почти
като постигнал висоти,
в които няма кой да гледа.

14.
Ти чуваш капката дъждовна
във въздуха, долавяш как
поляга полунощен сняг
и детски приказки напомня.

През януари има маса
с кафе и шапка на жена
във плесенната светлина
на радио, в звука на джаза.

И филми сутринта, и хребет
над уличката възвисен.
От всичко ти си защитен,
освен от мисълта у тебе.
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За да живееш по-нататък,
за да живееш само тук,
от север връщаш се, от юг –
и пътят ти е все по-кратък.

Градът под Витоша стъмена
остана със един площад,
площадът – със един квадрат
земя под кестена вградена.

Животът ти в таванска стая
побира се, ала и тя
смалява се като света
в кръга на лампата. Сега е

часът за пътища в сърцето,
с предимството, че си поет.
И от поетика обзет,
живееш дълго, дълго светиш.

15.
В трамвая, влака, самолета,
в библиотеки и кина
с една злокобна светлина
живея дълго, дълго светя.

Дори когато спя, извира
това сияние от мен
и на чаршафа белопен
ръката ми фосфоресцира.

В кръвта ми нещо тежко има,
мъгли се моята глава.
Нима наистина това
е бомбата от Хирошима?

Нима наистина остана
да ни съпътствува смъртта
във гъбите на плесента
по сушата и океана?

Останала е…Аз усещам –
над континентите дъжда
вали, развял като звезда
праха на атоми горещи.

Саваната расте горчива
и в потъмнялото поле
с прораснали в пръстта криле
заспива птица мълчалива.

И светещите риби стават
все повече, и пепелта
на огъня светлей в нощта
и цяла зима не изтлява.

И вишните, които бях аз
на остров Сахалин видял,
като японки в траур бял
цъфтяха, ала не плодяха.

Какво е бомбата огромна,
която готвят с ум и пот?
Сега във нашия живот
най-страшен е човекът бомба.

В трамвая, влака, самолета,
по дискотеки и кина,
аз ви въвличам във война,
война незрима, неусетна.

Докосвам ключове и книги,
библиотеки и врати
и клас в ръката ми трепти
до падналите чучулиги.

Аз като призраците стена
под плесенната светлина.
Война… Да, нежната война,
в човека бомба спотаена!
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16.
Пред мене няма никой вече,
отиде си и моят род.
Той бе възрасъл с праживот
и бе с праимена възречен.

Върху калековци и лели
земя отдавна се пласти
и аз ги спомням по черти,
които в мен са се прелели.

Лицето ми наполовина
е там, оттатък, и мълчи,
но в синовете ми личи
все още образ непреминал.

Прелитат по звездовно време
човеци ангелски в света
и преродени от смъртта
живеят ми живота земен.

Кръвораздел се в мен разсейва
и аз съм неизменно друг:
на север – породен от юг,
на юг – преиначен от север.

Това е тайнството, което 
излъчва силната ми кръв.
Последен съм, но съм и пръв,
живея още, още светя!

1966–1999–2010
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„...И АЗ СЪС БЯЛА РИЗА, 
МИНАВАМ ПО СВЕТА“

Стане ли дума за писателя Никола Инджов, не е 
било литератори, добронамерени читатели, кри-

тици да подминат оня стих от най-ранните му годи-
ни, когато прекрачвал на поетическото поприще: „...и 
аз със бяла риза, минавам по света“. Бялата риза, каз-
ват, е чудесна метафора, обричане на музата. Те не са 
я виждали. Как ще я видят, това е поетически образ. 
За разлика от тях аз съм виждал, виждал съм истин-
ската бяла риза. В един мразовит мартенски ден в 
края на петдесетте години на миналия век. И свиде-
телствам за нея като очевидец.

Бяхме наскоро назначени на работа в Радио Со-
фия: първите щатни окръжни кореспонденти. Той на 
двайсет и една, аз – на двайсет и три. Тогава още ня-
маше телевизия, цяла България слушаше само радио, 
гласовете и имената на изпълващите ефира ги знаеха 
всички, те се радваха на популярност и на обич. Име-
ната на назначените наскоро след нас Любен Анто-
нов и Костадин Златков станаха легендарни, а покрай 
техните се промъкваха и нашите имена.

Често ни привикваха в София на съвещания. Та-
кова имаше и в споменатия вече мразовит мартенски 
ден. Хората по улиците все топло облечени, само на-
шият колега по риза. Риза като риза, нищо особено, 
но в студеното бие на очи. Когато едно нещо го четеш 
на книга, може да е поетическа метафора, да изглеж-
да романтично, но същото, като го видиш на живо, 
става друго: когато човек ходи по риза в студеното, 
значи няма сако. От Бургас до София пристига без 
сако, но със самолет и по риза.

Нощувахме в тъй наречения Учителски дом за 
по-евтино. Обща стая с няколко легла. Всички вече са 
си легнали, само Инджето стърчи и се суети.

Борислав Бойчев

Борислав Бойчев – белетрист, 
публицист. Работил е като ко-
респондент на Радио София, ка-
то редактор в радиото, във в. 
„Литературен фронт“, сп. „Сеп-
тември“ и сп. „Летопис“. Автор е 
на книгите „Тежките дядови бо-
туши“, „Село без кучета“, „Мом-
чето и лисицата“, „Старият 
мост“ (под печат) и др. Негови 
разкази, новели и повести са пу-
бликувани в периодичния печат. 
Член е на СБП.
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– Защо не лягаш? – питам го.
– Нямам запазено легло... А може ли – вика – да легна при тебе?
Не успях да кажа, че може, как да не може, а той вече съблякъл бялата риза 

и легнал. Нито педя място не зае от леглото, закрепи се на желязната рамка, и 
за възглавница не посегна, подложи длани под главата и както легна на една 
кълка, тъй осъмна. През цялата нощ не смеех да помръдна. Малко да позаклатя 
леглото, и ще падне.

Заранта рано-рано се изсули от рамката, поразкърши се и възторжено 
оповести:

– Ех, че хубаво се наспахме! И евтино ни излезе.
Евтино му било! На него му излезе безплатно.
При утринния тоалет се щураше насам-натам и по едно време спря до 

мене.
– Може ли – вика – да се избърша с твоята кърпа?
– Може, как да не може.
– Защото гледам, че тя по краищата съвсем суха.
При командировки не носел никакви тоалетни принадлежности, носел си 

само пакетче с хлебна сода.
– И защо ти е тази хлебна сода?
– Мия си зъбите, от хлебната сода стават бели.
– И с какво ги миеш?
– Ами, ей така, с пръст.
Бохемският безгрижен живот, който съдбата ни подарява! Красив и крат-

котраен като мълния. Без семейна юзда, морето му до коленете. Щастливец. 
Блазе му. Тъй си мислех аз, но тя не била тъй. Беше сварил да се ожени. Имаше 
и дете.

Ранен брак. От момчешко любопитство.
Срещу паметника на Патриарх Евтимий се намираше легендарната со-

фийска кръчма „Троян“. Близо е до радиото, под ръка ни е, и често се отбивахме 
там. Седим си ние в „Троян“ с Инджето, неуморен на шеги и задявки, жизнера-
достен както винаги, ала по едно време замълча, втренчи се в другия край на 
заведението и помрачня. Там разпознал човек, който някога ухажвал жена му. 
Уж нищо, уж стара работа, пък неочаквано скочи и се спусна със стиснати юм-
руци. Като стигна масата на омразния ухажор, постоя, постоя, направи кръгом 
и се върна.

– Нали съм – вика – късоглед и без очила, припознал съм се. Непознат 
човек, без малко да го ударя...

– А защо не си вземеш очила?
– Няма кога. През свободното си време ние се събираме с Христо Фотев, 

Доси Досев, Иван Пейчев, Илия Буржев, все писатели, артисти, художници. 
Имаме си места, където се срещаме и си приказваме...

– Че какво толкова приказвате?
– На най-различни теми – вика. – Понякога осъмваме.
Ох, от малко-малко и ние познаваме тези места, където се говори на раз-

лични теми. Някои теми там са бутилирани и подредени на рафтове, други теми 
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са в наливно състояние.
А нали е тракиец, където и да е, все го тегли към кварталите с бежанските 

къщи с хлътнали покриви от ръждясали тенекии. Тракиецът никога не е от там, 
където живее, нито където е роден, той винаги е от другаде. А това „другаде“ е 
отвъд границата, с която България граничи със себе си. Там е родовият му ко-
рен. „Другаде“ е сърдечната неутихваща болка на България. Най-силна е тя при 
тракийците. По нея се разпознават един друг без думи, тя ги побратимява... От 
друга страна, той посещавал и своите университети, горкиевски университети: 
крайбрежните кръчми, където морето отлага живописната си човешка пяна, 
там присяда на някоя сиромашка софра да опита от чирозите и разреденото 
вино, отбива се и при шумната компания на всеотдайните пристанищни про-
ститутки. Отбивал се при пристанищните, но не се заседявал. Ами, ще им се 
заседява, да си губи времето, да му опипат бялата риза с неизмити пръсти. При 
тях е само колкото да ги навиди.

Боже, какъв напрегнат ден! Къде време за очила.
Като стана дума за тракийци, та се сетих за писателя Неделчо Драганов, 

царство му небесно. Бургазлия. И той свидетелстваше за своите съученици тра-
кийци. Силни математици, предани приятели, храбри момчета и нали живели 
с гърци – хитри, ама хитри, че чак малко лукави, вика Неделчо. И с ръбести 
глави. Познаваха се отдалече по ръбестите глави.

А бялата риза си искаше своето: чакаше я дългият път по широкия свят. 
Пътят за там минава през София. Но къде подслон в такъв голям град? В ман-
сардата на „Иван Рилски“, къде другаде. Там винаги има място за още един. 
Мансарда ли? Гимназиум, светилище, небето на една ръка разстояние, присег-
неш, и докосваш звездите. В часове на душевна тегота разговаряш с боговете.

„...и аз с бяла риза, минавам по света“.
„Ако няма какво да дадем на света, за какво сме родени!“
Такива бяха обитателите тук, имаха вземане-даване със света.
Не бяха това лични поетични откровения, а девиз на цяло поколение, не-

гова харизма да донесат жадуваната от векове „вечна правда на света“. За всеки 
случай някои точеха и по „една кама кастилска за следващия бой“. Страшен 
щеше да бъде този бой. Бой последен. Само че не се състоя. Острите кастилски 
ками служат днес за джобни ножчета.

Университетски списователи с копринени академични тоги, как ще напи-
шете литературната история от втората половина на миналия век без пройдо-
хите от мансардата на ул. „Иван Рилски“? Как ще ги подмените със сегашните 
ваши напудрени фаворити? Къде без Странджата Георги Узунски, без Иван 
Динков, Петър Алипиев, Сашо Миланов, Никола Инджов, Мишо Берберов, 
Владимир Башев, Рашко Стойков, Петър Караангов, Димо Боляров, Дамян Да-
мянов и колцина още. Приют там за една нощ намери и пишещият тези редове, 
за да бъде днес достоверен свидетел.

Разгърдената до пъпа бяла риза един ден беше закопчана, след най-горно-
то копче като клуп бе преметната вратовръзка, а на най-чувствителното място 
завързан корав възел. Ударил беше часът на дългия път по света. С езиците 
нямаше проблем. Имаше здрава езикова основа от пристанищата.
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Обходи с бялата риза света, где какво видя, где какво чу, и научи, го запом-
ни, разрови се из днешния и отколешния живот на далечни народи, пренесе 
наученото и стана то и наше познание колко хората по света са различни, и 
колко човекът е един и същ.

– Петьо – обаждам се на милия ни приятел Петър Караангов, – нашият 
другар с ръбестата глава помни като слон, има за него подозрение, че е умен. 
Песните му, както казваше Дядо Вазов за стиховете, песните му са възпев на 
живота, любовен шепот за обичта между хората, копнеж за нещо желано и не-
постижимо, на дъното им е утаена тъга и горчилка. Публицистичното му слово 
е друго. Плаче за голям площад с много хора, плющи словото, зове за светли 
дела, но и заклеймява, където захапе – не пуска. Откъдето и да го погледнеш, 
Петьо, като писател не е за изхвърляне... Ама и ние сме едни, да ни се чудиш на 
акъла: виждаме, че е даровито, и пак го обичаме...

Юбиляр! Каква неуместна дума за Инджето.
– Тая работа няма да мине без ритуални слова – вика ми той. – Моля те, 

напиши и ти за мене, но да е весело, иронично, смешно да е.
Все тъй засмян, бъбрив, излъчва бодрост и весело настроение, пребродил 

света, но все тъй с живи мераци за далечни пътища към непознати земи. И като 
търся сега последното заключително изречение, идват ми на ум възрожденски-
те наши списователи, комити и поборници, чиито възторжени послания често 
завършваха с думите: „Да живей!“.

Бялата риза е отесняла покрай врата, поизтрита и позамрежена тук-таме, 
но си е същата някогашна бяла риза, и усмивката бяла, усмивка, измита с хлеб-
на сода.

Да живей! Да живей!
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І.

Имаше и друг случай.
Някой си, мислейки се за поет, пишеше стихове, 

но все лоши, което страшно много го сърдеше.
Веднъж той, като вървеше по улицата, видя: на 

пътя се въргаля камшик – някой каруцар ще да го е 
изтървал.

Вдъхновението осени поета и в главата му ведна-
га се появи образ:

Подобно обич в праха крайпътен
лежи размазан змийски труп.
Над него муши облак плътен
бръмчи сред бръмбари накуп.

И змийските ребра белеят
под люспите на бяла твърд...
Змия! Напомняш ми ти Нея –
любовната ми тиха смърт.

В този миг камшикът се изправи на върха на 
опашката си и като се полюляваше, му каза:

– А бе защо лъжеш? Женен човек си, грамотен 
си, а лъжеш! Нали любовта ти не е умряла, ти още 
обичаш жена си и даже се боиш от нея...

Поетът се разсърди.
– Това не е твоя работа!
– И стиховете ти са отвратителни...
– А пък ти и такива не можеш да измислиш! Мо-

жеш само да свистиш, и то не самостоятелно.
– И така да е, но защо лъжеш? Нали е истина, че 

любовта ти не е умряла?

Максим Горки

Максим Горки (1868–1936)
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– Много неща не са станали, а е трябвало да станат...
– Ох, как ще те нашиба жена ти! Ти само ме отнеси при нея...
– Как не, надявай се!
– Е, Бог да те пази! – каза камшикът, нагъна се като тирбушон, просна се на 

пътя и се замисли за хората, а поетът отиде в кръчмата, поръча си бутилка бира 
и също започна да размишлява, – за себе си.

„Макар това с камшика да е глупост, но и стиховете ми наистина не се полу-
чават. Страшно нещо! Един пише все лоши стихове, а друг понякога успява да 
напише добри стихове – ето ти тебе объркан свят! Идиотски свят!“

Така той си седеше, пиеше и все повече се задълбочаваше в познанието за 
света, додето най-сетне дойде до твърдото решение да каже истината: този свят 
за нищо не го бива, на човек чак му е обидно да живее в него. Час и половина 
мисли той в това направление, а после съчини:

Пъстър бич – желания примамни
свива в пръстена си Смърт-Змия
Лутаме се ний в мъгла измамна.
Хайде да убием в себе си страстта.

Влачим се по пътища от търне,
те ни мъкнат в глуха далнина.
Пътя си от рани ще прегърнем,
а смъртта за всеки е една.

И се редят все в този дух – цели двайсет и осем стиха.
– Виж ти колко ловко излиза! – възкликна поетът и си тръгна за дома много 

доволен от себе си.
Вкъщи той прочете стиховете на жена си – те й се харесаха.
– Само че – каза му тя – първото четиристишие май не е това...
– Ще го смелят! И Пушкин е започнал „не с това“... Затова пък размерът му 

какъв е!
Панихида!
После той започна да играе със своето синче. Сложи го на коленете си и 

като го подрусваше, запя с тенорчето си:

Скок – подскок!
На върток!
Ще съм богат!
Ще сложа дъска
да стъпвам така.

Вечерта прекараха много весело, а на сутринта поетът отнесе стиховете си 
на редактора и редакторът каза дълбокомислено – те, редакторите, са все дъл-
бокомислени, затова и списанията им са скучни.

– Хм – рече редакторът, търкайки носа си. – Знаете ли, това не е лошо, а 
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главното е, че е в тон с времето. М-да, ето че вие сте намерили себе си! Как-
во пък, продължавайте в този дух... Шестнайсет копейки за стих... четирсет и 
осем... Поздравления!

После стиховете бяха напечатани и поетът се почувства знаменит, а жена 
му го целуваше, думайки разнежено:

– М-моят поет, о-о...
Славно си прекараха времето!
А пък един юноша – много хубав младеж, мъчително търсещ смисъла на 

живота, – като прочете тези стихове, взе, че се застреля.
Виждате ли, преди юношата да се откаже от живота, той бе уверен, че ав-

торът на стиховете също така е търсил смисъла му. Търсил го е и не е знаел, че 
тези мрачни мисли се продават по шестнайсет копейки за ред. Бил е сериозен.

Но пък читателят случайно да не си помисли, че аз искам да му кажа, че и 
камшикът понякога може да бъде употребен в полза на хората.

ІІ.

Евстигней Закивакин живя дълго, скромно, в плаха завист. И ето че нео-
чаквано се прослави.

Как стана това ли? Веднъж след великолепно пируване той беше изхарчил 
последните си шест гривни * и сутринта, събуждайки се с тежък махмурлук, 
много потиснат, се залови за обичайната си работа да съчинява стихотворни 
обяви за „Анонимно бюро за погребални процесии“. Проля много пот, но убе-
дително съчини:

Блъскат те отпред, отзад, човек –
все едно ще легнеш ти в ковчег.
Честен да си ти или простак,
в гробище ще те помъкнат пак.
Истини каквито щеш
казвай – все едно: ще си умреш.

И тъй нататък, все в този род, аршин и половина.
Той отнесе работата си в „Бюрото“, но там не я приемат.
– Извинете – казват, – невъзможно е това да бъде отпечатано: мнозина по-

койници могат да се обидят и даже да се разтреперят в ковчезите си. А пък да 
убеждаваш живите да умират – не си струва! Те и така, дай боже, ще си измрат...

Закивакин се огорчи.
– Дявол да ви вземе! Загрижили сте се за покойниците, паметници им пос-

тавяте, панихиди отслужвате, а живият – той да си мре от глад...
В гибелно душевно настроение той върви по улицата и изведнъж – табела, 

а на нея черно на бяло е написано: „Жетва на смъртта“.
– Ето ти още едно погребално бюро, а пък аз да не зная – зарадва се Евстигней.

*  Гривна – монета от 10 копейки в дореволюционна Русия.
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Но се оказа, че това не е бюро, а редакция на ново безпартийно и прогре-
сивно списание за юноши и за самообразование.

Закивакин ласкаво бе приет лично от Мокей Говорухин, жизнерадостен 
момък, макар и анемичен, редактор-издател и син на знаменития масловар и 
сапуновар Говорухин.

Мокей погледна стихчетата и ги одобри.
– Вашите вдъхновения – рече – са от никого неказана дума на новата ни 

поезия, за чието търсене аз се подготвям като аргонавта Херострат...
Разбира се, това бе лъжа, внушена му от странстващия критик Лазар Суро-

ваткин, който също много лъжеше, поради което си бе създал гръмко име.
Мокей подкупващо загледа Евстигнея, като повтаряше:
– Материалчето е тъкмо за нас, но имайте предвид: ние не печатаме стихове 

даром!
– Но и аз искам да ми ги заплатите! – призна си Евстигнейката.
– На Вас? За стиховцете? Шегувате се! – смее се Мокей. – Ние, господине 

мой, едва преди три дни окачихме табелата и вече ни са изпратени седемдесет 
аршина! И всички подписани с имена!

Но Евстигней не отстъпва и в края на краищата се съгласява на петачка за 
редче.

– Само защото при вас това е казано много силно – обясни Мокей. – Ще 
трябва и псевдонимче да ви измислим. Закивакин не стои съвсем добре. Нап-
ример... Смертяшкин... как ви се струва? Стилно е, нали?

– Все ми е едно – каза Евстигней. – Стига да си получа хонорара... много 
съм гладен... 

Той беше простодушен момък.
След известно време стиховете му се появиха на първа страница на списа-

нието под заглавие: „Гласът на вечната правда“.
От този ден насетне славата постигна Евстигнея: жителите прочетоха сти-

ховете му и се зарадваха.
– Добре го е казал кучият му син! А ние живеем, стараем се как да е, не 

забелязваме това-онова и животът ни впрочем няма никакъв смисъл. Юначага 
Смертяшкин!

Започнаха да го канят на вечери, на сватби, на погребения и на помени, а 
пък стиховете му – все в модерните списания се печатат и то по петдесет ко-
пейки за ред, а на литературните вечери пълногръдите дами, усмихвайки се 
очарователно, четат „поезите“ на Смертяшкин.

Всеки ден животът ни угасва.
Смърт отвсъде ни заплашва
и дори без друго мнение
нас грози ни тление.

– Браво! Благодарим ти! – крещят жителите.
– Гледай ти, май че аз наистина съм поет! – замисли се Евстигнейката и 

започна малко по малко да се главозамайва. Купи си черно-пъстри чорапи и 
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вратовръзки, надяна черни панталони с бяло райе и започна да говори тъжно, 
размествайки очите си на различни страни.

– Ах, как всичко отива към пошлост!
Прочете заупокойна литургия и почна да употребява мрачни думи: всуе, 

всегда, доколе.
Наобикалят го разни критици, изцеждат Евстигнеевите хонорари и му 

внушават:
– Задълбочавай се, Евстигнейка! Ние те поддържаме!
И действително, когато излезе книжката му „Некролози на мечтания и 

епитафии на желания. Поези на Евгения Смертяшкина“, критиците най-бла-
госклонно отбелязаха дълбоката гробищност на авторовите настроения.

За своя радост Евстигней реши да се ожени: отиде при познатата си модна 
девица Нимфидора Заваляшкина и така й рече:

– О, безобразна, о, безславна, непогледната!
Тя кротко го очакваше и падайки на гърдите му, чирикаше, разпадайки се 

от щастие:
– Съгласна съм до смърт да вървя с тебе ръка за ръка.
– Обречена на унищожение! – възкликна Евстигней.
Нимфидора, смъртно ранена от щастие, се отзова:
– Мой безследно изчезващ!
Но веднага, завръщайки се напълно към живота, предложи:
– Трябва незабавно да си уредим стилен бит!
Привикнал вече на всичко, Смертяшкин я разбра.
– Аз – казва – естествено стоя недосегаемо по-високо от всякакви предраз-

съдъци, но ако искаш, хайде да се венчаем в гробищната черква.
– Дали искам? О, да! И нека всички шафери веднага след сватбата да се 

застрелят!
– Може би не всички ще се съгласят, но Кукин – навярно, той вече седем 

пъти се е застрелвал.
– Нека и свещеникът да бъде старичък, знаеш ли... такъв, който е пред пра-

га на смъртта.
Така си мечтаеха те стилно, додето седяха, а от хладната гробищна могила, 

където са погребани мириади угаснали слънца, в мъртвешки танц се въртят 
новозародените планети – додето в тази пустиня на бездънното гробище на 
погребаните светове не се появи лунният лик, мрачно осветяващ земята, пог-
лъщайки всичко живо... Ах, това ужасяващо сияние на умрялата луна, като све-
тене на гнилоч, винаги напомня на тръпнещото сърце, че смисълът на битието 
е тлението, тлението...

Смертяшкин дотолкова се въодушеви, че съвсем лесно съчини стихове и с 
мрачен шепот ги нашепна в ухото на бъдещия скелет на възлюблената си.

Смъртта почуква с кости-клечки
върху капака на ковчега.
Аз този зов дочувам вече
през делничния хаос в него.
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Живот лъжовен с нея спори,
привиква хората с измама,
но ние с тебе що да сторим –
ще умножим числото само.

Че тя подкупва ни със похот,
но знаем ние, че оттатък
измама чиста е животът,
а смисълът е под капака.

– Колко смъртно е! – възхити се Нимфидора. – Колко гробищно тъпо е!
Всички тези неща тя превъзходно ги разбираше.
На четиридесетия ден след този случай те се венчаха в старичката църквич-

ка, плътно заобиколена от самодоволните гробове в претъпканото гробище. В 
потвърждение на стила като свидетели на брака се подписаха двамата гробари, 
шафери бяха известни кандидати за самоубийци, за свои приятелки невястата 
си избра две истерички, едната от които вече вкусваше оцетна есенция, другите 
се готвеха за това и една дори даде дума да си сложи края на деветия ден след 
сватбата.

А когато излязоха от църквата, шаферът, пъпчив момък, изпробващ на 
себе си разни препарати, отваряйки вратата на каретата, мрачно каза:

– Ето я катафалката.
Новобрачната, в бяла рокля с черни ленти и черно було, умираше от въз-

торг, а Смертяшкин, оглеждайки с влажни очи публиката, запита шафера:
– Има ли репортери?
– И фотограф има...
– Не мърдай, Нимфочка...
Репортерите, от уважение към поета, бяха се нагиздили като факлоносци, а 

фотографът – като палач, жителите пък – на тях им е все едно какво ще гледат, 
стига да им е забавно – одобряваха:

– Кел шик!
И един вечно гладен мужик даже се съгласи с тях пак на френски:
– Шармантно!
– Да-а – говореше Смертяшкин на новобрачната по време на вечерята в 

ресторанта срещу гробището. – Колко прекрасно погребахме нашата младост! 
Ето точно това се нарича победа над живота!

– Нали помниш, че тези са все мои идеи? – нежно попита Нимфидора.
– Твои ли? Нима?
– Разбира се!
– Е... все едно.

Аз и ти една душа сме, частно.
С тебе във едно сме слети.
Тъй смъртта ни завладява властно –
сателити сме на нея клети.
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– И все пак аз няма да ти позволя да погълнеш индивидуалността ми! – оча-
рователно го предупреди тя. – И после, мисля, сателити трябва да се изговаря с 
две „т“ и с две „л“! Впрочем, струва ми се, че сателитите никак не са на място...

Смертяшкин още веднъж опита да й надделее със стихове.

Но какво е това „Аз“,
Смъртта моя, и тогаз
има ли го и защо?
Все едно е то.
Вярна да си ти, дори безпътна –
пак не си безсмъртна.

– Не, това трябва да го оставим за другите – кротко каза тя.
След редица такива стълкновения на Смертяшкина случайно й се роди дете 

– момиченце, и Нимфидора разпореди:
– Поръчай люлка във формата на ковчегче!
– Нимфидора, това не е ли вече много?
– Никак даже! Стилът трябва строго да се спазва, ако не искаш критиката и 

публиката да те упрекват в раздвоеност и неискреност.
Тя се оказа много уредна дама, сама солеше краставички, старателно съ-

бираше всички отзиви за стиховете на мъжа си и унищожавайки неодобри-
телните, издаваше похвалните в отделни томчета за сметка на почитателите на 
поета.

Благодарение на добрата храна тя се превърна в снажна жена, очите й вина-
ги биваха мечтателно замъглени, възбуждайки у мъжкия пол страстно желание 
да се подчини на съдбата. Завъди и домашен критик, жилесто мъжище, рижаво, 
поставяше го редом до себе си и като забиваше мъгляв поглед право в сърцето 
му, нарочно гъгниво му четеше мъжовите си стихове, запитвайки го убедено:

– Дълбоко, силно е, нали?
Отначало той само мучеше, а сетне започна ежемесечно да пише пламенни 

статии за Смертяшкин, който „с непостижима задълбоченост прониква в без-
дънната тази черна тайна, която ние, жалките, наричаме Смърт, а той е залюбил 
с чиста обич прозрачното детенце. Кехлибарената му душа не се е затъмнила от 
безцелността на битието, но е претворила ужаса му в тиха радост, в сладостен 
призив за унищожение на тази пошлост, която ние, слепите души, наричаме 
живот“.

С благосклонната помощ на Рижия – той беше по убеждение мистик и ес-
тет, фамилията му беше Прохарчук, професионален бръснар – Нимфидора до-
кара Евстигней до публично четене на своите стихове. Излиза той на естрадата, 
разтваря колене наляво-надясно, гледа жителите с побелели овчи очи, поклаща 
ъгловатата си глава, по която растат разни разности с цвят на урина, и безучас-
тно вещае:

В живота сякаш сме на гара.
С билет за тъмен свят, задгробен.
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Коларят малко куфари докара –
така е вам и леко, и удобно.

Ще си живеем просто в празна доба.
Ще си изпразнен, но ще бъдеш чист.
Че къс е пътят ти от люлката до гроба,
самата Смърт е в него машинист.

– Бравоо! – крещят напълно удовлетворените жители. – Благодарим ти!
И си приказват един на друг.
– Ловък е, дяволът му с дявол, доказва го, безплатно, нищо, че е такъв олизан!
Тези, които знаеха, че по-рано Смертяшкин е изработвал стихове за „Ано-

нимно бюро за погребални процесии“, и сега бяха уверени, че всичките тези 
песни той ги пее за реклама на бюрото, но бидейки еднакво равнодушни към 
всичко, мълчаха, твърдо помнейки едно:

– Всеки трябва да плюска!
„Може пък и аз да съм гений – мислеше си Смертяшкин, като слушаше 

одобрителния рев на жителите. – Нали никой не знае какво нещо е това геният. 
Някои твърдят, че гениите са полуумни... Ако е така...“ При среща с познати 
започваше да ги разпитва не за здравето им, а:

– Кога ще умрете?
С това той си спечели още по-голяма известност сред жителите. Жена му 

си подреди гостната като гробница, обзаведе я със зелени диванчета, в стил 
надгробия, а на стените окачи снимки с Гойя и с Вюртц.

Хвалеше се:
– При нас даже в детската се усеща веянието на Смъртта: децата спят в 

ковчегчета, бавачката е облечена като монахиня, знаете, с черен сарафан, с бяла 
бродерия на черепни кости, изобщо много е интересно! Евстигней, покажи на 
дамите детската! А ние, господа, ще идем в спалнята...

И усмихвайки се обаятелно, показваше наредбата на спалнята: над кревата 
във форма на саркофаг – черен балдахин със сребърна интарзия. Подпират го 
издялани от дъб черепи, орнаментирани скелетчета си играят с червейчета.

– Евстигней – обясняваше тя – така е погълнат от своята идея, че даже спи 
в саван...

Някои жители се изумяваха.
– Спи-и!
Тя печално се усмихваше.
А Евстигнейчикът по душа беше честен момък и понякога неволно си мис-

леше: „Щом аз съм гений – какво пък! Критиката пише за влияние, за школа на 
Смертяшкин, а пък аз... не, не вярвам в това!“.

Пристигаше Прохарчук, размърдваше мускули, поглеждаше го и го питаше 
басово:

– Написа ли нещо ново? Ти, братко, повече пиши. Останалото ние с жена ти 
ще го оправим... Тя е хубавка женичка и аз я обичам...

Самият Смертяшкин отдавна беше забелязал, но поради липса на време и 
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поради желание за покой не предприемаше нищо против това.
А пък Прохарчук сяда удобно в креслото и почва обстоятелствено да 

приказва:
– Ти, братко, само да знаеш какви мазоли имам аз. И самият Наполеон не е 

имал такива...
– Бедничкият ми ти! – въздишаше Нимфидора, а Смертяшкин пиеше кафе 

и мислеше:
„Колко добре е казано, че за жените и за лакеите няма велики люде!“.
Той, разбира се, като всеки мъж не беше прав в разсъжденията си за своята 

жена – тя твърде усърдно възбуждаше енергията му.
– Мъничето ми! – любовно му казваше тя. – Ти май че и вчера нищичко не 

си написал. Все по-честичко талантливо манкираш, миличък! Върви да пора-
ботиш, а пък аз ще ти изпратя кафенце...

Той отиваше, сядаше до масата и неочаквано съчиняваше нови стихове.

Колко пошлости и грубост
съм написал, Нимфидора,
за да имаш рокли, шуба,
шапка нова за пред хора.

Това го плашеше и той сам си напомняше:
– Децата!
Децата бяха три. Трябваше да ги облича в черно кадифе; всеки ден сутрин-

та, точно на часа, идваше до вратата изящна катафалка и те отиваха да се по-
разходят в гробището – всичко това искаше пари. И Смертяшкин унило редеше 
редче подир редче:

Със тежък трупен мирис ни залива
Смъртта от ден на ден.
Животът в лапите й костеливи
е като в нокти на орел – овен.

– Виж какво, мъничето ми – любовно му казваше Нимфидора. – Това съв-
сем не е... как да ти кажа... Мася, как трябва да се каже?

– Това не е твое, Евстигней! – басово се обаждаше Прохарчук и с пълно 
разбиране на работата. – Ти си автор на „Химни на Смъртта“, пиши химни!

– Но това е нов етап в моите преживявания! – възразяваше му Смертяшкин.
– Мили, какви ти преживявания! – убеждаваше го жена му. – Ти трябва да 

заминеш за Ялта, а пък все умуваш!
А Прохарчук с гробовен глас го питаше:
– Ти какво обеща? Обърни внимание. „Като овен в ноктите на орел“ напом-

ня за фамилията на министър Коковцев и може да се приеме като политически 
намек! Публиката е глупава, а политиката е пошлост!

– Е, добре де, добре, няма – отвръщаше Еlстигней. – Няма! Все едно, глу-
пост е!
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– Имай предвид, че в последно време стиховете ти извикват недоумение не 
само у жена ти! – предупреждаваше го Прохарчук.

Веднъж Смертяшкин видя своята петгодишна дъщеричка да се разхожда в 
градината и написа:

Малкото момиче в цветната градина
с бялата ръчичка скубе си цветя.
Мъничко момиче, не скуби мърцина,
хубавки и те са като теб в света.

Мъничко момиче, черна в немотата,
дебне те ужасна, дебне те Смъртта.
Ти се олюляваш, вдига тя косата,
зъби се и диво киска ти се тя.

Мъничко момиче, вие две сестри сте.
Ти цветята късаш със замах свиреп.
А пък тя с косата бляскаво лъчиста
също покосява тези като теб.

– Но това е сантиментално, Евстигней! – негодуващо викна Нимфидора. 
– Накъде отиваш, моля ти се! Какво правиш с таланта си?

– Повече не искам – мрачно заяви Смертяшкин.
– Какво не искаш?
– Това. Смърт, смърт – край! Самата дума ми е противна!
– Извини ме, но ти си глупак!
– Нека. Знае ли някой какво е геният? Аз повече така не мога. По дяволите 

тази гробищност и всичко останало!... Аз съм човек!
– А-а, така ли било? – иронично възкликна Нимфидора. – Ти си само човек?
– Да. И обичам всичко живо...
– Но съвременната критика доказа, че поетът не трябва да се съобразява с 

живота и въобще с пошлостта!
– Критиката ли? – закрещя Смертяшкин. – Млъкни, безсрамна жено! Аз 

видях как съвременната критика те целува зад шкафа!
– Това беше от възхищение от твоите стихове.
– А че децата ни са рижи, също ли е от възхищение?
– Простак! Това е може би резултат на чисто интелектуалното влияние.
И изведнъж падна в креслото, заявявайки:
– Ох, повече не мога да живея с тебе!
Евстигнейката хем се зарадва, хем се изплаши.
– Не можеш ли? – с надежда и страх я попита той. – Ами децата?
– Ще ги делим.
– Ама те са три!
Но тя настояваше на своето. Сетне дойде Прохарчук и каза на Евстигнейката:
– Аз мислех, че ти си голям човек, а пък ти си бил просто нищожество!
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И отиде да събира Нимфидорините шапчици. И додето той мрачно се зани-
маваше с това, тя каза на мъжа си истината:

– Ти си изчерпан човек. Талантът ти е изчерпан. Нямаш вече талант, чуваш ли?
Задави се със слюнката на честното си негодувание и завърши:
– И никога не го е имало у теб! Ако не бяхме аз и Прохарчук – ти цял живот 

щеше да пишеш стихотворни обявления, лигльо! Негодник, похитител на мла-
достта и красотата ми!...

В минути на възбуда тя ставаше красноречива.
Така тя си отиде, но скоро, под ръководството и при фактическото участие 

на Прохарчук, откри „Институт за красота на мадам Жизан от Париж. Специ-
алист: премахване на мазоли из корен“.

Естествено бе Прохарчук да напечата убийствената статия „Мрачният ми-
раж“, като обстоятелно доказа, че Евстигней не само не е имал талант, но и въоб-
ще е съмнително дали е съществувал такъв поет. Ако е съществувал и ако публи-
ката го е признавала, вина за това има прибързаната и недовиждаща критика.

А Евстигнейката потъгува, потъгува и – нали руският човек лесно се уте-
шава! – видя: децата трябва да се хранят.

Махна с ръка на миналото, на всичката смъртоносна поезия и се зае със 
старата си работа да пише весели обяви за „Ново погребално бюро“ и да убеж-
дава жителите:

Дълго, сладостно и жарко
да живеем щеме все.
Но веднъж ще дойде Парка
нас да отнесе.

Аз обсъдих този случай,
без да бързам, но добре.
И затуй ще ви науча
Как без болки да се мре.

Всичко тука е известно,
не е ново, старо – не.
Идвайте при нас по-често
В нашето Бюро поне.

Гробищна, 16.

Така всичко се върна на мястото си.

Превод от руски: Тихомир Йорданов
 Бележка на преводача:
 Тези малко известни сатири на Максим Горки са написани и публикувани през 1912 г. в спи-

санията „Современный мир“ № 9 и „Русское слово“ № 290. Този пръв превод на български 
е направен по изданието: Максим Горки. Стихотворения. Библиотека поэта. Малая серия, 
№ 62. Советский писатель, 1947.
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Колекция – Димитър Инджов
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СТИХОВЕ

В ДЕНЯ НА СВЕТИ ВАЛЕНТИН

Вървят момчета – влюбени,
          щастливи.
Отиват в дар да поднесат
вибратори, бельо, презервативи...
Това е модата! Светът!!

Момичета кръжат в светлинни 
              примки,
по дискотеки вдигат шум.
Разглеждат си и актовите снимки,
с които ще направят бум.

Но ето чудо – млада двойка срещам.
Девойчето е с карамфил.
Усмихвам се. И трепва в мене нещо.
И става ми светецът мил!...

ОРИС

С абитуриентки – тихи, скромни, 
    мили –
в препускащия влак седим.
Учудвам се на устни без червило
и на ресниците без грим.

А те разглеждат цветните албуми
от бляскавата бална нощ.
Когато всички са щастливо шумни.
И няма грозна, няма лош...

Една от тях наскоро заминава,
за да прекрачи датски праг.

За двеста евро две деца ще бави.
Пък може и да учи пак...

– И вашите те насърчават даже!
– Какво да правим без пари?
Не знам... Надявам се да се окаже,
че тези хора са добри...

В ЕДИН ЗАТЪНТЕН КЪТ

В един затънтен кът в Делиормана
с безлюдни улици и пуст мегдан
открива любопитна дъщеря ни
единствения стар дюкян.

Лежат на рафтове тестени стоки,
сапун, съдинки, тенджерка с капак.
А едър продавач женица хока,
че чака вересия пак.

Молителката вече ще заплаче,
но дава й детето ни пари.
Процеждат мрачно други купувачи:
„Защо и нас не ни дари?...“

Какви коктейли стават нейде, Боже!
Усмивки греят, мляска се с уста.
И либерален депутат не може
да мисли там за бедността.

Самият той на рамазан-байрама
раздава на колеги баклава.
Печал не знае, тежки грижи няма.
Богат човек е при това!..
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В ПАНАГЮРИЩЕ

Минавам през централния площад,
към Маньовото бърдо вече крача.
Гранитният му паметник е свят,
възнесъл хвърковатите ездачи.

Заставам като пред олтар сега.
С латински букви пише: 
                „Пропаганда!“
Кой, кой ли прадедите обруга?
Тийнейджър, наркоман, безродна 
                 банда?

Помръква слънчевият летен ден,
помръкват върхове, гори, усои.
И тръгвам си надолу омерзен
от хора, смятани до днес за свои.

Край Луда Яна паркът пък е пуст,
стърчат обезглавени постаменти.
Съзирам мраморен разкошен бюст
с почти патрициански орнаменти.

Допускам да е увековечен
Бенковски, Волов, Бобеков, Захари!
Не, не! Ротарианец е пред мен.
Защо са ни войводи и пожари!...

Нима е истина това? Нима?
Къде е знаменоската – княгиня?
Къде е непокорната земя?
Къде, къде е моята Родина?...

ЯМБОЛ

Изкачвам се край храсти и цветя
на хълма, странно Боровец наричан.
На юг разхвърля губер пролетта
и Тунджа в синя нишка се оттича.

Като дошъл от древността керван
редят се Бакаджиците на изток.
На север виждам модрия Балкан
и утринно небе – ефирно чисто.

Наоколо е делничният град.
На юг войници стрелят по мишени.
На изток блок и болничен палат
стоят и ще стоят недостроени.

От север ромски тумби бият път,
минават край разкошни нови къщи.
До общината всеки ден вървят
и с безработни българи се връщат.

Жадувам нещо да се промени.
Обрат в живота искам да настъпи!
Да имат хората достойни дни,
защото те и Ямбол ми са скъпи!

С НАС СКИТАТ ДЕТСТВОТО И 
МЛАДОСТТА НИ

Обичах много да пътувам с влак
от София до Пловдив и обратно.
И преоткривах с трепет, жадно чак
видяното преди това стократно.

Отскоро надписът ВМРО
заема на Джендем тепе пусия.
В Кадиево се кипри пак гнездо
на връх черковната камбанария.

Сега пък новост – кой герой посмя
да сътвори такава пустош само!
Навън се стеле в бурени земя.
Оризища, градини, ниви няма!

Какъв ли непризнат мъдрец реши,
че в Пазарджик е лукс 
          топлоцентрала!
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И нека времето я разруши –
частично или по-добре изцяло!

Не могат вдън земя да погребат
ВЕЦ „Сестримо“, Чаира, ВЕЦ „Алеко“
и да затрупат водносилов път,
отдавна от Родопите потекъл!

Оглеждам се с уверени очи.
Не може цял народ незрящ да стане
и всеки спомен да се заличи!
С нас скитат детството и 
          младостта ни!...

ПРЕД ИЗБОРИ В ЯСЕН

Не мога вече бодро да говоря.
Не мога да оставам глух и сляп
за мъката на тези селски хора,
които търсят лев за хляб.

И мисля с болка, че надежда няма
да заработи цех или завод,
да задимят комините на „Плама“
и да настъпи сит живот.

На гарата пустеят коловози.
А на вагон-платформа с камънак
растат треви, бодили, храстче рози,
и бъз до бъз, и мак до мак...



137

КУЛТУРА

МАРУШКА ГАНЧЕВА
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СТИХОВЕ

МУЗИКАТА НА ШОПЕН

Душата ми
се удря по клавишите,
по сребърните ниши
на клетката, изплетена от мен!
Сама!
Съвсем сама –
и музиката на Шопен!
Едно докосване в косите ми,
един дъждовен ден...
Едни ръце, протегнати към мен,
ме връщат към Шопен!
Душата ми –
кристал, затворен в мен –
ще се взриви...
и бурята ще проследи Шопен!
Ще догоня звуците в небитието,
ще ги прегърна,
ще ги върна
на света край мен!
...С Магията,
...Стихията
...И Чудото
Шопен!

 7 март 2008 г.

ПОД БЕЛИТЕ ВИШНИ НА 
ЛОЗЕНЕЦ

И тази пролет
топлият ветрец
постла пред мен на вишните 
              килима!
Косите ми поръси бял цветец,
погали ме
и бързо си замина!
И тази пролет
топлият ветрец
изпрати с ласка
тлеещата зима...
Под храстите разцъфна ран синчец
....а в мен надеждата, 
че още ще ме има.

Душа!
Ти нямаш плът,
Ти нямаш измерение!
Но с твоята любов
заченатият плод
е Най-Великото Творение!

ДУШАТА МИ

Ти си тук! –
В гърдите ми –
нежна моя, наранима моя,
мъничка душа!
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Трептиш
при всеки удар на сърцето ми –
при радост и при болка!...
Открих
че ти ме вдигаш на крила –
при всеки мой
родил се като песен стих!

Ти си мойто Аз!
Делата ми Са Твое Огледало!
Последна
ще напуснеш мойто тяло!
И в полета висок
наверно
ще стигнеш Светлината –
Великото Начало –
наричано от всички Бог!

Да! Там – в безкрая...
в мойте мисли, в моите представи
се намира Рая!

Ти мое малко, бяло облаче,
ти моя мъничка душа –
ще тръпнеш смаяна
от красотата,
багрите и аромата...

Божествени мелодии
твоя слух ще галят,
полет – от крила на птици ще 
            долавяш,
ще паднеш във прегръдките 
на тоз,
когото на земята си обичала...

Ще зърнеш там Големите 
        мислители,
поети, композитори...
Ще се любуваш на ефирните 
        творения...
Ще слушаш изпълнения 

на виртуози...
а вечер уморена
ще заспиваш
в люлката на аромат от рози...

Но...свикнала на труд,
и глъч от живи хора,
наверно ще се върнеш
обратно на земята...
и ще се включиш в нов,
зачеващ се живот...

А той не ще е твое продължение,
а нещо по-различно... 
Изящно Съчетание От Белези
В Наследство
От Нови Поколения!

И в него
ти, моя мъничка душа, Ще 
                  Влезеш Преродена!

Но Ще Има Мигове,
в които
Спомен
като лятна мълния
Ще Опърли Лявото Крило...
И Новият Живот,
Усетил Го,
Ще Пита:
„Това Било Ли Е,
Или Не E Било?!”

 юли 2010
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АТАНАС ЯРАНОВ (1940–1988)
КОМПОЗИЦИЯ С ФИГУРИ
Колекция – Ангел Симеонов
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РУСИЯ В СЪВРЕМЕННАТА 
ГЛОБАЛНА СИСТЕМА ПРЕЗ 
ПОГЛЕДА НА АКАД. ПРИМАКОВ*

Последната книга на акад. Евгений Примаков в 
български превод е петата по ред след 1999 го-

дина**. Тя в много отношения актуализира и до из-
вестна степен допълва предишните български из-
дания на автора, но този път е съсредоточена върху 
ролята на Русия след края на Студената война.

Осемте глави и заключението на книгата обхва-
щат три основни проблемни области.

Първо, световния ред след края на Студената 
война, който се характеризира с края на двуполюс-
ната международна система, с неустойчивостта на 
еднополярното използване на сила от САЩ чрез ин-
тервенция в Ирак и в Афганистан и с новата идеоло-
гическа подялба на света, изложени в първите четири 
глави на книгата.

Второ, трудното преодоляване на вътрешните 
проблеми на Русия и нейното завръщане като една 
от водещите сили в международните икономически и 
външнополитически отношения (с. 103–145).

Трето, ролята на Русия в международното съ-
трудничество в енергийната област, във външно-
политическата стратегия, в предотвратяването на 
ядрената опасност, укрепването на контрола върху 
въоръженията и уреждането на близкоизточните 
проблеми (с. 149–169, 173–219 и 223–253).

Александър Янков

* Евгений Примаков. Светът без Русия? Докъде води полити-
ческото късогледство. С., Форум “България–Русия”, 2009.

** Вж. Години в голямата политика (1999), Осем месеца плюс... 
(2001), Светът след 11 септември и нахлуването в Ирак (2003), 
Конфиденциално: Близкият изток на сцената и зад кулисите 
(2006), Минното поле на политиката (2007).

Александър Янков – професор 
по международно право, член-ко-
респондент на БАН; зам.-пред-
седател на БАН (1988–1991); по-
сланик; заместник-министър на 
външните работи (1976–1980), 
народен представител в НС 
(1981–1985) и във Великото на-
родно събрание, председател на 
Националната асоциация за меж-
дународни отношения, съдия в 
Международния трибунал по мор-
ско право, Хамбург. Има десетки 
публикации на български и чужди 
езици по международно право.
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Заключението е посветено на усилията на Русия да се спрат опитите за 
възобновяване на Студената война, да се приеме активна стратегия за реша-
ване на острите международни проблеми. Според автора „Основната идея на 
книгата обаче е съществуването на обширни полета на обективно съвпадащи 
интереси в образуващия се многополярен свят“ (с. 12).

Без да навлизаме в подробности по изложението в глава първа, следва да 
отбележим интересния и съдържателен анализ на кризата през 90-те години 
и на нейния завършек. През това време възникнаха няколко нови световни 
центъра и се появиха нови лидери в световната икономическа система – Ки-
тай, Индия, Бразилия и Южна Африка (с. 20–25). Стигна се до формирането на 
днешната многополярност и до нейната устойчивост с разклонения на доктри-
ната на унилатерализма (с. 69–90). Еднополярното използване на сила в Ирак, 
Иракски Кюрдистан и Афганистан, според автора, доведе до „задънена улица“ 
(с. 69–90).

Специално място в книгата е отделено на концепцията за сблъсъка на ци-
вилизациите в съвременния поливалентен свят: различни религиозни общно-
сти (християнска – западна, и източна, мюсюлманска и др.), социалистическа 
и капиталистическа система, като проявление на идеологическата подялба на 
света. На тази концепция авторът противопоставя диалога между различните 
цивилизации чрез съществуващите механизми на ООН и други международни 
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институции. „Диалогът трябва да влияе на политиката“ – гласи заключителната 
част на четвърта глава (с. 101).

Трудното преодоляване на вътрешните проблеми на Русия и нейното за-
връщане като една от водещите сили сред световните лидери в началото на ХХІ 
век е особено важна част от книгата. Авторът изтъква, че в началото на ХХІ век 
Русия бе подценявана от своите могъщи опоненти. Той изследва комплексно  
активното участие на държавата в реалната икономика и в социалната сфера, 
както и за преодоляване на негативното влияние на глобалната финансова ико-
номическа криза (с. 105–145).

Задълбочено и всеобхватно се разглеждат основните фактори и тенден-
ции, както и усилията за политическа стабилност, за преодоляване на оли-
гархическия капитализъм и псевдолиберализма и за социално ориентирана 
пазарна икономика. Особено внимание се отделя на иновационните процеси 
в икономиката, технологията, науката и образованието и на съответната ин-
фраструктура.

Разгледаните в книгата на акад. Примаков политически, икономически, 
социални, технологически и други процеси, взети заедно, са определящи за за-
връщането на Русия сред световните лидери. Но българският читател, гражда-
нин на една малка и в момента търсеща своето благополучие държава, четейки 
анализите на автора в тази книга за факторите и тенденциите в развитието на 
Русия, за ролята на държавата в реалната социално ориентирана икономика, 
за иновационните процеси, за науката и образованието, би се замислил дали 
България не е длъжна в рамките на своите възможности да извлече за себе си 
поуки от опита на Русия?

Книгата на акад. Примаков би могла да послужи като полезно и настолно 
четиво и на българските политици, държавни дейци и граждани.
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ЕДИН ПРОНИЦАТЕЛЕН ТРУД*

Професор Орлин Загоров е автор с богата твор-
ческа биография. На перото му принадлежат 

няколко десетки заглавия на монографични изслед-
вания и разработки върху теми с изключителна ак-
туалност. Поради своята общочовешка и междуна-
родна значимост неговите трудове се оценяват като 
значимо постижение на съвременната хуманитари-
стика. В тях славянската проблематика е издигната 
на съвременно научно равнище. През последните го-
дини проф. Загоров успешно и компетентно разра-
ботва славянската идея от философски, културоло-
гични и социологически позиции. В публикациите 
му тази тема се интерпретира с впечатляваща прони-
цателност и дълбочина на анализа. На това се дъл-
жи нарастващият интерес в славянските страни към 
неговите разработки, които заемат важно място в по-
стоянно разширяващите се книгообмен и културно 
сътрудничество между славянските дружества и ор-
ганизации в тези страни.

През последните две десетилетия проф. Загоров 
активно участва в многостранната дейност на Сла-
вянското дружество в България и дава своя ценен 
принос в неговата културно-просветна и междуна-
родна дейност. Беседите му се посрещат с огромно 
внимание от постоянната аудитория, чиито интереси 
ръководството на Дружеството се стреми да задово-
лява чрез привличане на висококвалифицирани и 
известни в страната специалисти. А публикациите на 
проф. Загоров, които се издават по линия на Славян-
ското дружество в България, се приемат с подчертан 
интерес. Сред тях са: „Обединена Европа и славян-

Никола Попов

Никола Попов – академик, из-
тъкнат учен икономист, доктор 
на икономическите науки, дългого-
дишен професор в СУ „Св. Кл. Охрид-
ски“ и негов ректор от 1989 до 1991 
г. Работи в областта на стоко-
во-паричните отношения, на дей-
ствието на икономическите зако-
ни, на пазарния механизъм, на сис-
темата за управление при капи-
тализма и при социализма. Автор 
е на над 300 публикации (от тях 
над 40 книги), сред които: „Аграр-
ни отношения при социализма“, 
„Стопанска конкуренция“, „Съвре-
менни капиталистически аграр-
ни отношения. Социалната съдба 
на съвременния фермер“, „Китайс-
кото икономическо чудо“, „Светов-
ното стопанство се прекроява“, 
„Страната, която учудва света“, 
„Капиталът срещу капитализма“. 
Ръководител е на авторския ко-
лектив на шесттомната „Иконо-
мика на България“. Председател на 
Федерацията на българо-китайс-
ките дружества. *  Орлин Загоров. Духовната криза. С., 2010.
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ската духовност“ (2003), „България. Европа. Славянство“ (2006), „Европейска 
идентичност със славянска духовност“ (2008) и др. Това тясно сътрудничест-
во със Славянското дружество му дава възможност да разработва теми, които 
имат приоритетно значение за славянското движение.

Напоследък силен обществен интерес предизвикват публикациите му в пе-
риодичния печат, посветени на различните аспекти на духовната криза, от коя-
то е обхванато съвременното човечество. Въз основа на оригинални творчески 
интерпретации на генезиса, спецификата и проявленията на дълбоката духов-
на криза в живота на отделните социални групи и по-специално в българското 
общество през последните двадесет години, той разкрива цивилизационните 
корени на изследвания феномен, който в наши дни придобива размерите на 
пандемия, застрашаваща духовната идентичност на нациите. На задълбочава-
щата се бездуховност, като краен резултат от глобализацията на една порочна 
цивилизация, българският учен противопоставя нова духовност, чиито коре-
ни той търси в хуманистичната цивилизация. Трайните признаци на тази нова 
духовност проф. Загоров открива в славянската духовна идентичност. Като 
устойчиви и специфични нейни характеристики авторът посочва общинното 
начало, взаимната отговорност, милосърдието, солидарността, състрадание-
то, нравствения идеализъм и така нататък. Особено отраден е фактът, че тези 
свои обобщения авторът убедително обединява в заключението си за необхо-
димостта от нов синтез на западния рационализъм с хуманистичните идеали 
на славянската духовност и славянската идея.

На тази основа проф. Загоров изгражда своята визия за една универсална 
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общоевропейска културна стратегия, в която вмества и непреходните измере-
ния на славянската духовност. Това му позволява да разглежда европейската и 
славянската идея като единна перспектива на Стария континент.

Тези оригинални възгледи читателят ще открие в настоящия труд, който 
безспорно представлява сериозно постижение на модерната философска антро-
пология.

Огромният читателски интерес и личното ми впечатление ми дават осно-
вание да препоръчам този труд да се направи достояние на широк читателски 
кръг, за което ръководството на Славянското дружество в България, надявам 
се, ще предприеме необходимите действия. Впрочем това е напълно в духа на 
основните насоки и програмните документи в дейността на Славянското дру-
жество в България през последните години.
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МОМА (1979)
Колекция – Николай Младжов
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IN MEMORIAM

(1926–2010)

ПРОЩАВАНЕ С ДОБРИН СПАСОВ
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ОТИДЕ СИ ЕДИН ОТ ДУХОВНИТЕ ЛИДЕРИ НА НАЦИЯТА

Александър Лилов

Познавам този човек от половин век. Заедно 
работехме в една от философските катедри на Со-
фийския университет „Климент Охридски“. Седем 
години бяхме в Научния съвет на Института за 
съвременни социални теории при Президиума на 
БАН. Близо 20 години участвахме всеки божи по-
неделник в седмичния семинар на Дискусионния 
клуб на Центъра за стратегически изследвания. За-
едно създадохме сп. „Понеделник“, което навлиза в 
своята 14-годишнина. Той пръв четеше моите ръ-
кописи, аз написах предговора към последния му 
труд „Философия и социология за ХХІ век“. Мисля, 
че добре познавам Добрин Спасов.

Това е последният голям, необикновено голям философски талант на Бъл-
гария. Добрин беше целунат от Бога. Такива таланти се раждат много рядко. 
Величината и капацитетът на неговия талант се съизмерват с най-доброто в ев-
ропейската философска традиция. Винаги съм се учудвал какви са тези гени в 
Берковския край, които създават толкова уникални таланти. Вижте него, вижте 
Йордан Радичков, вижте Мито Исусов. Често се шегувах с него и с Данчо Ра-
дичков, че техните прабаби вероятно са били много красиви и магнетични и 
са правили впечатление на шетащите по онова време из северозапада римски 
аристократи от Рациария и другите римски градове и крепости.

Добрин Спасов е голям учен. Неговите книги влизат в класиката на бъл-
гарската философска литература. Неговите научни доклади в наши и между-
народни конференции предизвикваха силен отзвук. Неговите лекции в Со-
фийския университет се посещаваха не само от студентите по философия и се 
превръщаха в истински кошери. Той бе идол на университетската младеж през 
70-те и 80-те години.

Всички помним дискусията на Добрин Спасов с такова светило на светов-
ната философия като английския учен Бертран Ръсел. В нея Добрин се изяви 
като блестящ полемист – професионален, ерудиран, творчески устроен, ува-
жителен към личността и позициите на опонента, но твърдо отстояващ своите 
позиции с убедителни научни аргументи и анализи.

Спомням си също така неговите дискусии с Тодор Павлов, с Карл Попър 
и с други знакови фигури в съвременното философско мислене. Добрин има 
големи заслуги в борбата както с догматизма, така и срещу други тенденции, 
които той смяташе за погрешни. Неговият полемичен стил се отличаваше не 
само със солидна професионална аргументация, но и с изящно чувство за ху-
мор и способност за ирония и самоирония.
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Най-силно впечатление в личността на Добрин Спасов винаги ми е прави-
ла една изключителна вътрешна симетрия между неговия красив ум и неговата 
нравствена красота. Той бе благороден човек. Верен на името си. Не осребри 
своите дарби и заслуги по социалистическо време. Не се продаде, нито пре-
написа биографията си през годините на прехода. Най-важното за него бе не 
как изглежда в очите на конюнктурата, а дали е изправен пред истината и пред 
собствената си съвест. Това бе човек със силно развито чувство за научна чест 
и достойнство.

Спомням си как в качеството си на главен редактор на сп. „Философска 
мисъл“ реагира преди години на опита да бъде забъркан в една идеологическа 
интрига. Не тръгна да обикаля кабинети и силни на деня персони, а просто си 
подаде оставката. Такъв беше Добрин в морално отношение – рицар на честта, 
враг на безчестието.

Ето какъв изключителен учен и човек си отиде. Съжалявам, че на послед-
ното му изпращане отсъстваше официална България. Нямаше поклонение, ня-
маше на погребението нито един представител на официална институция, нито 
едно цвете за сбогом. Тя, тази официална България, или не разбира, че Добрин 
Спасов е един от духовните лидери на съвременните поколения българи, звезда 
от първа величина на нашия духовен небосклон, или просто големите таланти 
са станали излишни за нея.

Но прогресивна България, културна България, духовна България бе дош-
ла да се прости със своя първенец и да покаже, че отлично знае какво нещастие 
я сполетя с кончината на проф. Добрин Спасов.

Светла му памет и мир на праха му!
Спи спокойно, скъпи приятелю!
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НАПУСНА НИ КОРИФЕЯТ НА БЪЛГАРСКАТА ЛОГИКА

Николай Василев

След дълга и мъчителна съпротива добрият 
съпруг и баща, уважаваният университетски препо-
давател, корифеят на българската логика се отпусна 
в талвега на отминаващото време и си тръгна от све-
та на болката и суетата.

Ритуалното изпращане на неутешимо напуснал 
човек е важно не за мъртвите, важно е за живите, а 
то традиционно е запълнено като че ли с неизбежни 
клишета.

Едно от тях е изброяването на окичилите името 
на починалия звания, степени, титли, награди, ордени. 
Знам само, че е професор, че е дописен член на БАН. 
И това е. Не ги знам всички. Пък и не ми трябват. Той 

бе от хората, чието име изобщо не се нуждаеше от дрънкулките на преходната 
слава, за да убеждава в превъзходството си. Пред респектиращото име Добрин 
Спасов всички възможни звания, степени, титли и награди заставаха мирно.

Другото клише – споменаването на достойнствата на човека, с когото се 
разделяме, на неговите реални постижения – е наистина неизбежно. Добрин бе 
великолепен учен, блестящ логик, отзивчив колега, социално мислещ и граж-
дански ангажиран, емоционален публицист, убийствен полемист, почтен и 
дълбоко морален носител на някакъв първичен аристократизъм, неотстъпващ 
от идеите и принципите си, с невероятно чувство за хумор, безгрешно балан-
сиращ между самочувствието и самоиронията, един от стожерите на свободо-
мислието не само за факултета.

Но и тук, както при ценностната йерархия на името и „кичещите“ го ат-
рибути, сред всичките наистина впечатляващи качества и дела на преден план 
излиза човешката свръхценност – гигантският интелект. Преди изобщо да се 
интегрира и да оформи своята цялостност, българската интелектуална общ-
ност загуби един от естествените си лидери.

Това, разбира се, е разбираемо и важно само за нас; то не прави абсолютно 
никакво впечатление никому другиму в държавата, в която много отдавна муску-
лът победи мозъка, силиконът затри словото, чековете смазаха честта, в държа-
вата, която не намери парче земя, за да приюти един от големите си умове, докато 
мутри и цигански барони цвъкат по нея хотели, крепости, замъци и мавзолеи.

Но ние добре знаем, и няма нужда да се връщаме към анаксагоровия нус, 
за да знаем добре, че разумът е космически феномен и да намерим в това знание 
утеха и упование. Разумът създава хаоса, за да има после какво да подрежда. 
И в този свят, и в отвъдния свят. Възможно е този свят, зациклил на етапа на 
създаването на хаоса, постепенно да е деградирал до неразумен свят. Дано от-
въдният, към който се е запътил Добрин, да бъде свят на разума. По-добрият 
свят. Неговият свят.

Сбогом, Добрине!
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ЗАГУБАТА Е ГОЛЯМА

Валери Петров

Аз не мога да кажа, макар да бих искал, че с Доб-
рин ни свързва старо приятелство – вярната дума е 
„близко познанство“. Сега ми е мъчно, че се запоз-
нахме късно – едва в бурните дни след 10 ноември. 
Дотогава бяхме чували един за друг, но областите, 
в които се трудехме, бяха различни (при все че той 
тайно беше писал хумористични стихове, а пък аз, 
явно, обичам да философствам...). Ето, опитвам се 
да внеса малко лек тон в тези редове, но, явно, това 
не се удава – много ми е мъчно, че няма да го видя 
вече, защото той беше не само учен и общественик с 
рядък интелект и свободна, самостоятелна мисъл, но 
и човек с топло лично обаяние, честен и стоически 

понасящ болестта си, не губещ чувството си за смешното в живота. Качества, 
към които се прибавяше още едно: това, че не правеше нищо, за да ги изтъква.

С искрена скръб си спомням за разговорите ни по улиците, за изпращани-
ята до вкъщи. Помня и как в Народното събрание седяхме в съседство – той на 
по-предния ред, аз зад него; и как аз често го докосвах по рамото, за да ми обяс-
ни нещо от споровете; и как той на няколко пъти – пак през рамо – ми подаваше 
листче с написаната в навечерието смешна епиграма. Приятно и полезно беше 
да общуваш с Добрин, да следиш хода на самостоятелната му мисъл, ерудирана 
и богато информирана за мислите на другите.

Сега ми горчи съзнанието, че се загубихме през последните години – само 
си обещавахме при случайните срещи, че ще се търсим, и не го правехме, увле-
чени от празното всекидневие. А, макар и по-стар от двамата, колко неща щях 
да науча от него!

И въпросът не е само личен – загубата е голяма и думите, които казвам за 
себе си, важат за идеите на социализма, които той отстояваше до последния си 
дъх, но и за обществото ни, в това наше време на дълбока духовна и културна 
криза, което изважда на повърхността люде невежи, груби, користни и все по-
вече привиква с недостига на хора с ум и добра воля, на ценни личности. От 
рода на скъпия ни Добрин Спасов.
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