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АФОРИЗМИ

☙ Алберт Айнщайн ❧

Две неща са безгранични: Вселената и човешката глупост. За 

Вселената все пак не съм сигурен.

Ако моята теория за относителността се потвърди, немците 

ще кажат, че съм немец, а французите — че съм гражданин на 

света; но ако теорията ми бъде опровергана, французите ще ме 

обявят за немец, а немците — за евреин.

Ако не можете да обясните нещо на едно дете на 6 години, това 

значи, че въобще нямате понятие какво означава това нещо.

Две неща ми вдъхват страхопочитание — сияещото небе 

отгоре и поучителната Вселена, в която се намирам.

Великите мисли идват в главата на човека толкова рядко, че 

никак не е трудно да се запомнят.

Вечната загадка на света е неговата познаваемост.

Въображението е по-важно от знанието.

Единственото, което обърква познанията ми, е 

моето образование.

Ако A е успехът в живота, тогава A е равно на x + y + z. X е 

работата, Y е забавлението, а Z е да си държиш 

устата затворена.
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Заглавието (на глава 5 „Апокалипсис у ворот, или в 
1968-м году структуры расхаживали по улицам – 

повторится ли такое?“ – б.р.), разбира се, е свързано с 
реакцията на Лакан на добре известните антиструк-
туралистки графити по парижките стени през 1968 
година: „Структурите не се разхождат по улиците“ – 
което значи, че тогавашните големи демонстрации 
на студентите и работниците не може да се обяснят 
от гледна точка на структурализма (а някои истори-
ци даже смятат, че 1968 г. разделя структурализма 
от постструктурализма, който бил, както се твърди, 
много по-динамичен и склонен към активни поли-
тически изяви). Мнението на Лакан беше, че имен-
но това се е случило през 1968 година: структурите 
действително са излезли на улицата, т.е. очевидните 
за всички тревожни събития са в крайна сметка ре-
зултат от структурния дисбаланс – ако се изразим на 
езика на Лакан за прехода от дискурса на Господаря 
към дискурса на Университета1.

Доколко е прав Лакан, разбирайки съвремен-
ността като подем на „университетския дискурс“, ста-
ва ясно, когато той се фокусира на фразата „да се слу-
жи на хората“: не само лидерът, легитимно призван да 
служи на народа, самият крал е длъжен да преосмис-
ли своята функция като „височайши слуга на народа“ 
(по израза на Фридрих Велики). Ключово тук е това, 
че няма някой, който да не служи, а просто да се само-
обслужва: обикновените хора служат на държавата на 
Народа, самата държава служи на народа. Тази логи-

Славой Жижек

Славой Жижек – словенски фи-
лософ и културолог, един от най-
популярните критици на съвре-
менния капитализъм, професор 
в Университета в Любляна и в Ев-
ропейския институт за следдип-
ломна квалификация. Като гос-
туващ професор чете лекции в 
редица американски и европей-
ски университети. Изследвания-
та му са в областта на филосо-
фията, социологията, политиче-
ската теория, психоанализата, 
киното. Автор е на повече от 50 
книги, много от които са преведе-
ни на над 10 езика.

*  Заглавието е на редакцията.  
Откъс от книгата на Славой Жижек „Размышления в красном 
цвете“. М., Европа, 2011.

ГЛОБАЛНАТА КРИЗА: ОЗНАЧАВА ЛИ КРАЯТ 
НА КАПИТАЛИЗМА КРАЙ НА СВЕТА?*
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ка достига своята кулминация при сталинизма, където служи цялото население: 
обикновените работници са длъжни да жертват своето благополучие заради об-
щността, лидерите работят ден и нощ, служейки на народа (макар тяхната „ис-
тина“ да e S1, което означава господстващо)… Когато служат на самата дейност, 
Народът няма субстанциално позитивно съществуване: това е името на бездън-
ния Молох, на когото служи всеки индивид. Цената на този парадокс се превръ-
ща, разбира се, в редица самостоятелни парадокси: хората като индивиди служат 
на себе си като Народ, а Лидерите им непосредствено въплътяват техния универ-
сален интерес като Народ и т.н. Би било нещо очевидно ново да се намерят инди-
види, които биха били готови наивно да заемат позицията на Господаря, заявя-
вайки просто: „Аз съм този, на когото служите!“, без тази позиция на Господаря 
да се отчуждава в знанието на техните Слуги-Лидери. 

Сбитите критични формули на Лакан за славните събития от май 1968 г. 
са следните: „истината стачкува“ (la verite fait la greve); „когато истината ни при-
тиска във всеки миг на нашето съществуване, каква прекрасна съдба е да бъдеш 
само колективно свързан с нея“2. Може би също като в странната обратна вер-
сия, характеризираща point de caption3, ред истини, с които всеки от нас трябва 
да се бори, индивидуализирани симптоми, заменени с една голяма колективна 
Истина: аз следвам Истината и не ми трябва да имам работа с други истини… 
Тази колективна Истина, разбира се, изобщо не е истина: в нея истината стачку-
ва, а автентичното измерение на истината се отстранява. Така дълго не можеше 
да продължава и трябва да се смятаме за щастливи, че новата власт, която се по-
яви след краха на тази Истина (триумфалното завръщане на Дьо Гол след края 
на еуфорията – на стария-нов Господар, когото, по израза на Лакан, истерич-
ните революционери искаха и когото получиха), беше не по-тиранична от пре-
дишната (както беше и при Френската, и при Октомврийската революция, ко-
гато ентусиазмът премина): „Това е либералната теза на Лакан и беше достойна 
постъпка умението да я представи на студентите, които бяха далеч от тази пер-
спектива“4. Милер е прав: тази теза фактически е либерална, в строгия смисъл, 
изглаждаща Реалното, с което всеки се сблъсква на колективно равнище. Поли-
тическото като такова тук се обезценява като област на въображаеми и симво-
лични идентификации; то по определение предизвиква неправилно опознава-
не. Основна предпоставка на либерализма е номинализмът на истината: исти-
ната е индивидуална, а социалното може само да предостави неутрални рамки 
за взаимодействие и реализация на индивидите. Какво е обаче колективното 
равнище, ако не е просто равнище на въображаемата и символичната иденти-
фикация? Какво е то, ако в него се сблъскваме с Реалното на антагонизмите?

Но беше ли действително избухването през 68-а година преход от дискур-
са на Господаря към дискурса на Университета? Или беше по-скоро криза на оп-
ределен тип дискурс на Университета, на френското „републиканско“, господст-
ващо от времето на Френската революция? Фигурата на Хегел тук е ключова. От 
една страна, Хегел е първата фигура на университетския дискурс: на преклонни 
години той е бил професор в Берлинския университет, реорганизиран от Хум-
болт като първия съвременен университет: всички предшестващи големи уни-
верситети (Сорбоната, Оксфорд) все още са били вкоренени в теологическия 
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дискурс. От друга страна, Хегел все още не принадлежи напълно към универси-
тетския дискурс: на него му противостои основното Хегелово понятие – Абсо-
лютното знание, което е абсолютно несъвместимо с открития изследователски 
дух на университетския дискурс. Не е удивително, че цялата постидеалистическа 
съвременност се определя посредством противопоставянето на Хегел като спе-
цифичен път за отричане на „абсурдната“ позиция на Абсолютното знание. Клю-
човият въпрос тук е: действително ли Абсолютното Знание на Хегел е теологи-
ческо-метафизическа отживелица, или символизира факта, че благодарение на 
мястото си в промеждутъка между две епохи Хегел е могъл да види и да форму-
лира нещо, което скоро след това, с появата на великите антиидеалисти (Шопен-
хауер, Фойербах, Маркс, Киркегор), отново става невидимо?

В какво именно се състои напредъкът, обявен от 1968 година? По отно-
шение на Франция този въпрос подробно се проучва в книгата на Болтански 
и Киапело „Новият дух на капитализма“5. В стила на Вебер в книгата се разли-
чават три последователни „духа“ на капитализма: първият, предприемаческият 
дух на капитализма е продължавал до Великата депресия през 1930-те години; 
вторият взема в качеството на идеал не предприемача, а директора на голяма 
фирма. (Лесно е да се забележи тесният паралел с добре известната представа 
за прехода от капитализма на индивидуалистичната протестантска етика към 
корпоративно-административния капитализъм на „функционера“.) От начало-
то на 1970-те години се появява новата фигура на „духа на капитализма“: ка-
питализмът остави йерархическата фордистка структура на производствения 
процес и разви мрежовата форма на организация, основана върху инициатива-
та и автономията на служещите на работните им места. Вместо йерархически 
централизираната верига от инстанции получихме мрежа от множество участ-
ници, с организация на работата във формата на екипи или проекти, насочени 
към задоволяване на клиента, а също и към обща мобилизация на работниците 
благодарение на лидерското виждане. По такъв начин капитализмът се транс-
формира и беше признат за егалитарен проект: като се съсредоточава върху ав-
топоетичното взаимодействие и спонтанната самоорганизация, той дори узур-
пира риториката на левите за самоуправление на работниците и превърна това 
от антикапиталистически в капиталистически лозунг.

Доколкото този капитализъм след 1968 г. образува специфично икономи-
ческо, социално и културно единство, същото това единство оправдава назва-
нието „постмодернизъм“. Ето защо, макар мнозина да са съгласни с критиката 
по адрес на постмодернизма като нова форма на идеология, трябва да се приз-
нае, че когато Жан-Франсоа Лиотар в „Състоянието на постмодерна“ изведе 
този термин от разреда на названията на определени нови художествени тен-
денции (особено в литературата и архитектурата) до обозначаването на нова-
та историческа епоха, в това имаше елемент на истинско наименование: „пост-
модернизъм“ фактически действаше като ново господстващо означаващо, въ-
веждащо нов порядък на интелигибелност в сложното многообразие на исто-
рическия опит.

На равнище потребление този нов дух принадлежи към т.нар. културен 
капитализъм: първоначално купуваме стоки не заради тяхната полезност или 
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статусност; ние ги купуваме, за да получим опита, който те ни предоставят, 
ние ги консумираме, за да направим живота си приятен и значим, изразителен. 
Тази триада не може да не ни напомни Лакановата триада Реално, Символично 
и Въображаемо: Реалното на непосредствената полезност (здравословна хра-
на, качество на колата и т.н.), Символичността на статуса (купувам определена 
кола, за да обознача своя статус – теорията на Торстен Веблен), Въображаемо-
то на пълноценния и доставящ удоволствие опит. В дистопията на Пол Верхо-
вен „Да си спомним всичко“ една агенция предлага да се установи в мозъка ни 
памет за идеално прекарана почивка – за което дори не трябва никъде да пъ-
туваме, много по-практично и по-евтино е непосредствено да получим памет 
за пътешествие. Друга версия на същата логика е да се изпита желаната отпус-
ка във виртуалната реалност – щом именно опитът е това, което наистина има 
значение, защо да не се заемем именно с опита, отхвърляйки грубоватите зао-
биколни пътеки за свенливо разглеждане на реалността? Консумацията трябва 
да поддържа качеството на живота, времето на живота трябва да бъде „качест-
вено време“ – не време на отчуждението, на имитирането на модели, натрапва-
ни от обществото, на страха да се окажеш неспособен „да бъдеш не по-лош от 
другите“, а време на действителна реализация на истинското Аз, на чувствената 
игра на опита, на грижата за другите – от екологията до благотворителността. 
Ето показателен пример за културния капитализъм: описанието на „Старбакс“ 
на собствената им програма „Вода Етос“:

„Водата Етос е бренд със социална мисия, помагащ на децата от целия свят 
да получат чиста вода, а също и представа за световната водна криза. Всеки път, 
когато купувате бутилка вода „Етос“, „Вода Етос“ осъществява дарение от 0,05 
дол. (0,10 дол. в Канада) за събиране поне на 10 млн. дол. до 2010 година. С по-
мощта на „Старбакс фаундейшън“ „Вода Етос“ поддържа хуманитарни, свър-
зани с водата програми в Африка, Азия и Латинска Америка. До този момент 
събраните от „Вода Етос“ средства надвишават 6,2 млн. дол. Тези програми ще 
помогнат примерно на 420 000 човека да получат възможност за достъп до бе-
зопасна вода, а също и до обучение за подобряване на санитарните условия и 
на хигиената.“ 6

Ето така капитализмът, на равнище консумация, интегрира наследството 
на 68-а година – критиката на отчужденото потребление: има значение преди 
всичко истинският опит. Неотдавнашната реклама на хотелската верига „Хил-
тън“ се свежда до простото твърдение: „Пътешествието трябва не само да ни 
достави от точка А до точка Б. То трябва да ни направи по-добри.“ Можеше ли 
да си представим подобно нещо само преди десетилетие? И не е ли това също 
причина да купуваме органична храна? Кой наистина вярва, че полуизгнилите 
и скъпи „органични“ ябълки действително са по-здравословна храна? Причи-
ната е, че като ги купуваме, ние не просто купуваме и консумираме продукт – 
ние едновременно правим нещо символично, изразяваме нашата грижа и осве-
доменост, участваме в голям колективен проект... Последният научен израз на 
този „нов дух“ е появата на нова дисциплина, „наука за щастието“ – как е въз-
можно обаче в нашата ера на възвишен хедонизъм, когато цел на живота е не-
посредствено избраното щастие, да процъфтяват тревогата и депресията? За-



11

ТЕОРИЯ

гадката на подобно автосаботиране на щастието и удоволствието прави посла-
нието на Фройд по-актуално откогато и да било.

По този начин цялото идеологическо историческо повествование е пост-
роено така, че Социализмът се явява консервативен, йерархичен, администра-
тивен и следователно урокът на 1968-а е „сбогом, мистър Социализъм“, а истин-
ската революция е станала в цифровата капиталистическа революция… – този 
капитализъм е логичното следствие, „истината“ на въстанието през 1968 годи-
на. Още по-радикално събитията от 1968 г. са вписани в модната тема „смяна 
на парадигмата“ – съпоставката между модела на мозъка в науките за мозъка и 
в доминиращите идеологически модели на обществото е особено показателна7. 
Съществува явна обвързаност между днешния когнитивизъм и постмодерни-
сткия капитализъм: когато Даниел Денет защитава минаването от картезиан-
ската идея за Аза като централна регулираща дейността на психическия живот 
към автопоетическото взаимодействие на множество конкуриращи се елемен-
ти, не се ли обвързва това с изместването от централизирания бюрократичен 
контрол и от планирането към конексионизма, към комплексните взаимодей-
ствия на множество локални елементи, в резултат на което Азът се появява 
като спонтанно възникващо свойство? Това означава, че е социализиран не 
само нашият мозък, а самото общество е асимилирано в нашия мозък8, затова 
Малабу е права, когато подчертава необходимостта да се обърнем към ключо-
вия въпрос: „Как да направим така, че съзнанието на мозъка просто да не съв-
пада с духа на капитализма“.

Дори Харт и Негри поддържат съществуването на това сходство: по подо-
бен начин науките за мозъка ни учат, че в мозъка няма централно Аз, че нашите 
решения идват от взаимодействието при стълпотворението на локални елемен-
ти, че нашият психически живот се явява „автопоетичен“ процес без натрапе-
ната регулираща сила (модел, който явно се основава на сходството със сегаш-
ния „децентрализиран“ капитализъм), така че новото, самоуправляващо се об-
щество на множеството ще прилича на сегашната когнитивна представа за его-
то като струпване на взаимодействащи си елементи на сили, без централното, 
решаващо и всеконтролиращо Аз, което управлява представата… не е удиви-
телно, че концепцията за комунизма на Негри плътно се доближава до „пост-
модернисткия“ цифров капитализъм9.

И сега стигаме до ключовия момент – в идеологически смисъл тази промя-
на се случи като реакция на въстанията през 1960-те години (от френския май 
1968-а и немското студентско движение до хипитата в САЩ). Антикапитали-
стическите протести през 60-те допълниха стандартната критика на социално-
икономическата експлоатация със следните теми на културната критика: все-
кидневно отчуждение, комерсиализация на потреблението, неавтентичност на 
масовото общество, в което ние „носим маски“ и страдаме от сексуални и други 
потиснатости, и т.н. Новият дух на капитализма триумфално възвърна егали-
тарната и антийерархическа риторика на 1968 г., представяйки се като успешен 
освободителен бунт против деспотичните социални организации на корпора-
тивния капитализъм, а също и на „реално съществуващия“ социализъм – този 
нов освободителен дух се олицетворява от „строги“, непретенциозно обличащи 
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се капиталисти като Бил Гейтс и собствениците на сладоледа „Бен и Джери“.
Разбира се, и тук има множество нелеки въпроси. Първо, когато Болтански 

и Киапело отхвърлят „излишната“ метафора на Маркс за базата и надстройка-
та („духовете на капитализма“ не са просто апологетични идеологии, те форми-
рат самото капиталистическо производство и процеса на натрупване), не се ли 
опират по този начин на опростена представа за идеологията? Не сочи ли вече 
класическото понятие на Маркс „стоков фетишизъм“ към „идеологията“ (иде-
ологическата мистификация), която действа в самото основание на „икономи-
ческата база“? Второ, Болтански и Киапело призовават към обновяване на кри-
тиката на капитализма не за да го отменят, а за да трансформират системата по 
такъв начин, че да подобрят крайностите на неолиберализма – достатъчно ра-
дикална ли е подобна критика? Независимо от тези критични моменти обаче 
тяхното разбиране има фундаментален характер и е ключово, ако искаме да ос-
мислим нееднозначните идеологически последствия от 1968 година.

Наш общ принцип при различаване на тези последствия трябва да бъде: „хе-
гемониите често се представят като позиция на малцинствата, като защита от 
това, което се възприема в качеството на хегемонистични позиции“10. Когато се 
оплакват от терора на либералната политкоректност, неоконсерваторите пред-
ставят себе си като защитници на малцинството, подлагано на опасности. Днеш-
ното превъзнасяне на „малцинствата“ и на „маргиналите“ се явява господстваща 
позиция на мнозинството. Бих само добавил редица други примери. Да вземем 
критиците на патриархата, атакуващи го така, като че ли все още заема хегемон-
ни позиции. Това, което Маркс и Енгелс написаха преди повече от 150 години в 
първа глава на „Комунистическия манифест“ – „Навсякъде, където е постигнала 
господство, буржоазията е разрушила всички феодални, патриархални, идилич-
ни отношения“, все още се игнорира от левите теоретици на културата, фокуси-
ращи своята критика върху патриархалната идеология и практика. Няма смисъл 
да се удивляваме на факта, че критиката на патриархалното господство беше въз-
дигната до равнището на главна цел в същия исторически момент – нашия, кога-
то патриархатът окончателно загуби своята роля на хегемон и когато постепен-
но се заличава от пазарния индивидуализъм на Правата? Какво ще стане с патри-
архалните семейни ценности, когато детето ще може да подаде оплакване в съда 
срещу родителите си за пренебрежително и лошо отношение към него, т.е. когато 
семейството и родителската институция де юре ще са сведени до временен и ану-
лируем контракт между независими индивиди?

Харт и Негри залагат на това, че сам по себе си новият дух вече е комунис-
тически: както Маркс, така и те приветстват революционния „детериториализи-
ращ“ потенциал на капитализма; както Маркс, така и те поместват противоречи-
ето в рамките на самия капитализъм, в междината между неговия потенциал и 
формата на капитала (частнособственическото присвояване на излишъка). Каза-
но накратко, те реабилитират старото марксистко понятие за конфликта между 
производителните сили и производствените отношения: капитализмът вече по-
ражда „кълновете на бъдещата нова форма на живота“, той непрекъснато про-
извежда новото „общо“, така че в момента на революционния взрив това Ново 
трябва да бъде освободено от старата социална форма. Не е удивително, че Нег-
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ри все повече превъзнася „постмодернисткия“ цифров капитализъм, твърдей-
ки, че той вече е комунистически и че му е необходим неголям тласък, формал-
ност, за да стане открито такъв. Основна стратегия на днешния капитализъм е да 
се маскира със своята незадължителност чрез намиране на нови възможности, за 
да включва в себе си свободното производително множество.

Иронията се състои в това, че в конкретния случай Негри се позовава на 
процес, който самите идеолози на днешния „постмодернистки“ капитализъм 
приветстват като преход от материалното към символичното производство, от 
централистично-йерархическата логика към логиката на автопоетичната само-
организация, мултицентричната кооперация и т.н. При това Негри фактиче ски 
остава верен на Маркс: той само се старае да докаже, че Маркс е бил прав, че 
в дългосрочна перспектива развитието на „единния интелект“ е несъвместимо 
с капитализма. Идеолозите на постмодернисткия капитализъм твърдят точно 
противоположното: именно самата марксистка теория (и практика) си остава в 
рамките на ограниченията на йерархичната централизирана логика на държав-
ния контрол и по такъв начин не може да се справи със социалните послед ствия 
на новата информационна революция. Има добри емпирични причини за подоб-
но твърдение: и отново във висша степен иронично историята демонстрира, че 
разрушаването на комунизма е най-убедителният пример за състоятелността на 
традиционната марксистка диалектика на производителната сила и производс-
твените отношения, на която марксизмът разчиташе в своите усилия да победи 
капитализма. Това, което фактически разруши комунистиче ските режими, беше 
тяхната неспособност да се приспособят към новата социална логика, поддържа-
на от „информационната революция“: те се опитваха да управляват тази рево-
люция само като още един широкомащабен централизиран проект, планиран от 
държавата. Парадоксът е, че това, което Негри превъзнася като единствен шанс 
за победа над капитализма, идеолозите на „информационната революция“ вели-
чаят като раждане на новия, „безконфликтен“ капитализъм.

Прав ли е тогава Лакан, концептуализирайки този напредък като преми-
наване от дискурса на Господаря към дискурса на Университета? Знаел ли е 
той, че дискурсът на Университета определя базата, която служи като основа 
на дискурсивната структура на съвременността като такава, на посттрадици-
онните общества, които повече не разчитат на неоспоримия авторитет на Гос-
подаря, но искат от всяка власт да се отчита пред трибунала на Разума? Не оп-
редели ли той Съветския съюз – страната на йерархически-административно-
централизираната власт, подобна на която никога преди това не е имало – като 
най-чисто въплъщение на дискурса на Университета? По-нататък, действител-
но ли преходът от Господаря към Университета – или от единия към другия 
„дух на капитализма“ – е бил дело на събитията от 1968 г., така че целият опия-
няващ ентусиазъм на свободата е бил просто средство за замяна на една фор-
ма на господство с друга? (Да си спомним предизвикателството на Лакан към 
студентите: „Като революционери вие сте просто истерици, търсещи нов гос-
подар. Вие ще го получите.“)

И дори Лакан да е бил прав и 1968-а да е била единично събитие или раз-
кол, по време на който различни политически тенденции са се борили за гос-
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подство – това би могло да обясни факта, че макар 1968 година да беше блестя-
що присвоена от господстващата идеология като взрив на сексуалната свобода 
и на антийерархическата креативност, Никола Саркози каза по време на избор-
ната кампания през 2007 г., че голямата задача за него ще бъде да направи така, 
че Франция най-сетне да се избави от 1968 година. (При това, разбира се, не 
трябва да ни убягва иронията в тази забележка: самият факт, че Саркози с него-
вите клоунади и женитбата му с Карла Бруни може да бъде френски президент, 
е следствие на промените, станали през май 1968 година…) Така че съществува 
„техен“ и „наш“ май 1968 година – и в съвременната идеологическа памет „на-
шата“ основна идея на майските демонстрации – връзката между студентските 
протести и стачките на работниците, е забравена…

Отвсякъде се чува, как Че Гевара, един от символите на 1968-а, е станал 
„типична постмодернистка икона“, означаваща всичко и нищо: въстание на 
младежта против авторитаризма, солидарност с бедните и угнетените, святост 
и така нататък чак до либерално-комунистическия предприемачески дух и ра-
ботата за всеобщото благо. Преди две години даже висши представители на Ва-
тикана провъзгласиха, че прославянето на Че следва да се разбира като възхи-
щение от човек, тръгнал на риск и отдал живота си за благото на други. Както 
обикновено, безобидната беатификация се смесва с противоположността си, с 
грубата комерсиализация – неотдавна австралийска компания пусна в продаж-
ба сладолед „Че-решов Гевара“, наблягайки в рекламата на „опита при ядене-
то на храната“(?), тъй като без съмнение „революционната борба на черешите 
беше потушена, когато те бяха хванати между два слоя шоколад. Нека паметта 
за тях да живее във вашите уста!“11. Има обаче някаква безизходност в настой-
чивостта, с която Че стана неутрален стоков логотип – достатъчно е да поглед-
нем редица неотдавнашни публикации, предупреждаващи, че Че е бил също и 
хладнокръвен убиец, ръководещ чистките в Куба през 1959 година, и т.н. Забе-
лежително е, че подобни заявления неочаквано възникнаха точно когато се по-
явиха признаци за нови антикапиталистически въстания в целия свят, поради 
което неговият образ отново стана потенциално опасен… Под заглавие “Пол-
ски министър се кани да забрани тениски с лика на Ленин, Гевара“ „Europe news“ 
съобщи на 23 април 2009 г., че полският министър по въпросите на равнопра-
вието има намерение да разшири забраната на фашистка или тоталитарна про-
паганда с книги, облекло и други предмети. Министър Елжбета Радзишевска 
иска да разшири закона, забраняващ производството на фашистка или тотали-
тарна пропаганда. Законът трябва да забрани популярните в целия свят изоб-
ражения на Че Гевара върху тениски, плакати и стени. „Аз поддържам подоб-
но решение – съобщава във вестник “Жечпосполита“ професор Войцех Рошков-
ски. – Комунизмът беше ужасна, кървава система, отговорна за милиони жерт-
ви. Той до крайност си прилича с националсоциализма. Няма никакви причини 
да се отнасяме по друг начин към тези системи и техните символи.“

Това, което остана от сексуалното освобождение от 1960-те, е умереният 
хедонизъм, включен в нашата хегемоническа идеология, намираща се под еги-
дата на суперегото. Какво представлява суперегото? В една обява в нюйоркс-
ки хотел неотдавна прочетох: „Скъпи гости! За гарантиране на вашето пълно-
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ценно пребиваване при нас този хотел е изцяло за непушачи. За всяко нару-
шение на това правило глобата е 200 долара.“ Красотата на тази формулиров-
ка, възприета буквално, се състои в това, че ще бъдете наказани за опита си за 
пълно наслаждение при вашето пребиваване. Императивът на суперегото за на-
слаждение функционира по този начин като пълна инверсия на Кантовото „Du 
kannst, denn du sollst!“ („Ти можеш, защото си длъжен!“) – той се опира на „Ти си 
длъжен, защото можеш!“, т.е. аспектът на суперегото, принадлежащ на сегаш-
ния „не-репресивен“ хедонизъм (постоянната провокация, на която се подла-
гаме, е предписание да се отиде докрай и да се изследват всички начини за на-
слаждения), се съдържа в това – позволеното наслаждение задължително да се 
превръща в задължително наслаждение. Този повик към чисто аутическо на-
слаждение (с помощта на наркотици или на други водещи до транс средства) 
се появи в определен политически момент: когато последователното освобо-
дително развитие на 1968-а изчерпи своя потенциал. В този критичен момент 
(средата на 1970-те) единственият останал избор беше прекият твърд преход 
към действие, тласък-към-Реалното, притежаващ три основни форми: търсе-
не на екстремни форми на сексуално наслаждение; ляв политически терори-
зъм (фракцията „Червена армия“ в Германия, червените бригади в Италия и 
т.н.), наблягащ на това, че в епоха, когато масите са напълно потънали в капи-
талистически идеологически сън, обикновената критика на идеологията пове-
че не е продуктивна, така че само обръщането към грубо Реалното на пряко-
то насилие – прякото действие – може да събуди масите; и накрая, завой към 
Реалното на вътрешния опит (източния мистицизъм). Всичките три ги обеди-
нява от стъплението от конкретната социално-политическа привързаност към 
непосред ствения контакт с Реалното.

Това отдръпване от политическите възгледи към постполитическото Ре-
ално може би най-добре се илюстрира с филмите на Бернардо Бертолучи, този 
архиренегат, с диапазона на неговите работи от ранните шедьоври като „Пре-
ди революцията“ до последните му естетско-спиритуалистически продукции 
като отвратителния „Малкият Буда“. Този диапазон се затваря от „Мечтатели“, 
последния филм на Бертолучи за Париж 68-а: двойка френски студенти, брат 
и сестра, и млад американец, новопристигнал студент, стават приятели във во-
довъртежа на събитията, но към края на филма се разделят, тъй като френска-
та двойка се оказва завладяна от политическата борба, докато в същото време 
американецът остава верен на посланието на любовта и на емоционалното ос-
вобождение… Жан-Клод Милнер12 добре знае как естаблишмънтът преуспява 
в отстраняването на застрашителните последствия от 1968 г. чрез инкорпори-
рането на така наречения „дух на 68-а“ и обръщането му против реалната същ-
ност на 1968 година – исканията за нови права (които биха означавали действи-
телно преразпределение на властта) бяха удовлетворени, но във вид на позво-
ляване, а снизходителното „позволяващо общество“ сочи именно пътя, по кой-
то да се разширят рамките на това, което е позволено на субектите да правят, 
без да им се дава никаква допълнителна власт:

„Държащите властта прекрасно разбират разликата между право и поз-
волено. (…) Правото в строгия смисъл на думата дава достъп до осъществя-
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ване на власт за сметка на друга власт. Разрешението не намалява властта на 
този, който го дава; то не увеличава властта на този, който го получава. То пра-
ви живота му по-лек, а това вече е нещо“ (23313). „Ето как стоят нещата с пра-
вото на развод, на аборт, на еднополов брак и т.н. – всичко това са разрешения, 
замаскирани като права, те по никакъв начин не променят разпределението на 
властта. Такива са резултатите от въздействието на „духа на 68-а година“: той 
„направи фактически твърде много, за да стане животът по-лек. Това е много, 
но не е всичко. Защото той не посегна към властта“ (236). В това се крие „тай-
ната на спокойствието, царящо във Франция през последните 40 години“: „ду-
хът на 68-а стана най-добрият съюзник на реставрацията. В това е тайната на 
насилието, ставащо все повече в покрайнините на градовете: сега „духът на 68-
а“ устоява само у тези, които живеят в градовете. Клетата младеж не знае как-
во да прави с това“ (237). Докато май 68-а беше насочен към тотална (и тотал-
но политизирана) активност, „духът на 68-а“ транспонира тази активност в де-
политизирана псевдодейност (нови стилове на живот и т.н.), в самата форма на 
социална пасивност; резултат на това са неотдавнашните изблици на насилие 
в предградията, лишени от каквото и да е утопично или освободително съдър-
жание. Горчивото заключение на Милнер е: „Не ми говорете повече за разреше-
ния, за контрол, за равенство; аз знам само силата. Ето моя въпрос: независимо 
от примирението на влиятелните лица и солидарността на най-силните, как да 
се направи така, че слабите да придобият власт?“ (241).

Ако левите отстъпиха към познанието на сексуалното или на духовното 
Реално, какво се случи с формата на радикалната политическа организация, с 
полулегалните групи, готвещи се за последната апокалиптична битка в цепна-
тините на държавната власт? Те отново се появиха във вида на сървайвълист-
ките групи в САЩ; макар идеологическото им послание да носи религиозно-
расистки характер, техният начин на организация (неголеми нелегални групи, 
които се борят с ФБР и с другите федерални агенции) ги прави поразително да 
приличат на Черните пантери от 1960-те. Тези странни, звучащи в духа на Харт 
и Негри думи – от песента, съпровождаща „рекламното“ видео на Кънектикът-
ския алианс на сървайвълистите (CSA) от 1982 година:

Множества и множества в долината на решенията.
Защото денят на ГОСПОДА е близо в долината на решенията.
Иронията на ситуацията е в това, че по отношение на своята апокалиптич-

на форма на организация на състоянието на готовност (колективно осъзнаване 
на „живота в последните дни“) „сървайвълистите фундаменталисти“ са прави. 
Те не са прави в популистката логика на своята дейност. Популизмът в края 
на краищата се поддържа от озлобеността на обикновените фрустрирани хора, 
с крясъци „Аз не знам какво става, дотук съм! Така повече не мога! Това тряб-
ва да се прекрати!“, с изблици на нетърпение, с отказване от спокойно разби-
ране, с раздразнение от сложността и с последващото убеждение, че трябва да 
има някой отговорен за целия безпорядък и затова задължително е нужен ня-
кой, който всичко ще обясни. Тук, в този отказ да се разбира собствено се крие 
фетишисткото измерение на популизма. Т.е. макар на чисто формално равни-
ще фетишът да се подразбира като пренасяне (на обекта-фетиш), на практика 
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той действа точно обратно по отношение на стандартната формула за пренос 
(при който се предполага, че субектът притежава знанието): това, което фети-
шът въплътява, е именно моето отричане от знанието, моето отказване от су-
бективната оценка на знанието. Затова, говорейки с думите на Ницше, които 
тук са напълно уместни, крайната разлика между истинската радикалноосво-
бодителна и популистката политика се състои в това, че истинската радикална 
политика е активна, налага и установява своето виждане, докато популизмът си 
остава само версия на политиката на страха: той мобилизира тълпата, предиз-
виквайки страх със заплахите от нахлуване на злонамерените чужденци.

Това ни води към важния въпрос за размитите отношения между власт-
та и знанието в съвременното общество: в това, което Лакан нарича дискурс на 
Университета, властта се осъществява от (експертното) знанието. Жан-Ален 
Милер е прав, като посочва колко слабо е била забелязана оригиналността на 
Лакан в неговата работа с двойката знание/власт; за разлика от Фуко, който 
безкрайно варира с мотива за връзката помежду им (знанието не е неутрал-
но, то само по себе си е апарат на властта и контрола), Лакан „предлага за съв-
ременната епоха разединение, разрив, разминаване, противоречие между зна-
нието и властта. (…) Диагнозата на болестта на цивилизацията, поставена от 
Лакан, се състои в това, че по отношение на силата на въздействие на власти-
те растежът на знанието се оказва непропорционален“14. През есента на 2007 г. 
в Чешката република се водеше бурна дискусия: макар че огромното мнозин-
ство от народа (около 70%) се обяви против разполагането на радари на арми-
ята на САЩ на тяхната територия, правителството продължи разработването 
на проекта. Правителствените представители отхвърлиха призивите за рефе-
рендум, твърдейки, че не може да се решават с гласуване толкова чувствителни 
въпроси на националната сигурност – те трябвало да бъдат оставени на воен-
ните експерти15. Ако следваме тази логика до края, ще стигнем до странния ре-
зултат: какво тогава се явява предмет на гласуване? Не трябва ли да оставим и 
икономическите проблеми на икономическите експерти и т.н.?

Тази ситуация по най-радикален начин ни сблъсква с безизходицата на 
съвременното “общество на избора“. Аз може да се намирам в обикновената си-
туация на принудителен избор (ситуация, в която мога да избирам, при условие 
че ще направя правилния избор, затова единственото, което ми остава, е прос-
то да се престоря, че свободно съм стигнал до това, което фактически ми е било 
натрапено от експертите). Тук, напротив, изборът действително е свободен и 
поради самата тази причина се оказва още по-фрустриращ, защото трябва да 
приемаме решения по въпроси, които фундаментално ще повлияят върху на-
шия живот, но без надлежната опора на знанията. Ще цитирам Джон Грей:

„Ние сме хвърлени във време, в което всичко е временно. Новите техноло-
гии променят нашия живот всеки ден. Традициите на миналото не може да бъ-
дат върнати. В същото време ние слабо си представяме какво ще ни донесе бъ-
дещето. Принудени сме да живеем така, като че ли сме свободни.“ 16

Непрекъсващото подбуждане към избор предизвиква не само незнание за 
обекта на избора (нас ни бомбардират с призиви да избираме без необходимата 
квалификация да направим съответстващ избор), но, дори по-радикално, су-
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бективна невъзможност да отговорим на желаните въпроси. Когато Лакан оп-
ределя обекта на желанията като изначално изгубен, той има предвид не просто 
това, че ние никога не знаем какво искаме и сме обречени на вечно търсене на 
„истинския“ обект, на празнота на желанието като такова, като в същото време 
всички позитивни обекти са просто негови метонимически подмени. Неговата 
гледна точка е много по-радикална: изгубеният обект в крайна сметка е самият 
субект, субектът като обект. Това означава, че въпросът за желанието, неговата 
истинска загадка, не се подразбира като първоначалния въпрос „Какво аз ис-
кам?“, а като „Какво искат от мен другите?“. Какъв обект – обект а – те виждат 
в мен? Ето защо по повод на истеричния въпрос „Защо се наричам така?“ (т.е. 
откъде се взема моята символична идентичност, какво оправдава това) Лакан 
сочи, че субектът като такъв е истеричен (!): той тавтологически определя су-
бекта като „това, което не се явява обект“, смисълът на което се състои в това, 
че невъзможността да идентифицираш себе си като обект (т.е. да узная какво аз 
от само себе си представлявам за другите от гледна точка на либидото) е неот-
нимаемо свойство на субекта. (С това Лакан поражда цяло множество „патоло-
гически“ субективни позиции, прочитайки го като множество отговори на ис-
теричния въпрос: истерикът и смахнатият са две модалности на въпроса; пси-
хотикът знае себе си като обекта jouissance на Другия, а извратеният разглежда 
себе си като инструмента jouissance на Другия.

В това се крие заплашителното измерение на натиска към избор, което се 
отразява дори и в най-невинния въпрос, когато някой си поръчва стая в хотел 
(„Меки или твърди възглавници? Сдвоèно или двойно легло?“), или в по-ради-
калното проучване: „Кажете, кой сте вие? Какъв обект искате да бъдете? Как-
во ще запълни празнотата на вашето желание?“. Ето защо „антиесенциалист-
ката“ представа на Фуко за „фиксираните идентичности“, непрестанният при-
зив „грижи се за себе си“, неизменно пресъздавай и отново изобретявай себе си 
– намира странно ехо в развитието на „постмодернисткия“ капитализъм. Раз-
бира се, вече беше добрият стар екзистенциализъм, който твърди, че човекът е 
това, което сам прави от себе си, и свързва тази радикална свобода с екзистен-
циалното безпокойство. Но за екзистенциализма безпокойството от усещане-
то за собствена свобода, от недостига, липсата на собствена субстанциална оп-
ределеност беше истински реален момент, когато субектът вижда, че негова-
та интегрираност в стабилността на идеологическия универсум е разрушена 
– но това, което екзистенциализмът не беше способен да предвиди, Адорно се 
стреми да запечата в названието на своя памфлет, посветен на Хайдегер, „Жар-
гон на оригиналността“: без всякакво потискане управляващата идеология мо-
билизира недостига, липсата на фиксираната идентичност, за да поддържа без-
крайния процес на потребителското „самовъзсъздаване“.

По такъв начин не е достатъчно да се варира стандартният мотив на мар-
ксистката критика: „макар да мислим, че живеем в общество на избора, оста-
веният за нас избор фактически е тривиален и неговото размножаване, разрас-
тването му маскира отсъствието на истинския избор, на избора, който би по-
влиял на основните характеристики на нашия живот…“. Макар всичко това да 
е истина, проблемът по-скоро е, че нас ни заставят да избираме, без да разпо-
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лагаме със знанието, което би ни осигурило квалифициран избор – а по-точ-
но, нас ни прави неспособни за действие не фактът, че ние „все още не знаем 
достатъчно“ (действително ли за глобалното затопляне е отговорна промишле-
ността и т.н.), а напротив, фактът, че ние знаем твърде много и не знаем какво 
да правим с тази маса противоречиво знание и как да подчиним това на господ-
стващото означаващо: „Всичко е в процес на постоянно рушене, тъй като ние 
започваме да знаем повече неща много по-бързо и не знаем какво да правим с 
това17. Това ни води до напрежението между S1 и S2: веригата на знанието вече 
не е обединена от господстващото означаващо.

Неконтролируемият експоненциален растеж на научното знание описва 
инстинктивното влечение. По такъв начин тласъкът-към-знание освобожда-
ва „власт, която не е господство“18: власт, свойствена на прилагането на знани-
ето като такова. Църквата усеща този недостатък, бързо предлагайки себе си 
като Господаря, който гарантира, че взривът на научното знание ще си остане в 
„човешките предели“ и няма да ни смаже, което, разбира се, се явява безплод-
на надежда.

Една от стратегиите, способна да ни помогне да избегнем този когнити-
вен проблем, е бягството в естетическото измерение. Често се твърди, че в това 
страстно отстояване на естетическото измерение като присъщо на политиче-
ското Жак Рансер носталгира по популистките въстания от ХІХ век, чиято епоха 
е окончателно отминала – обаче, отминала ли е? Нима постмодернистката поли-
тика на съпротива не се е пропила с естетически феномени, от пирсинга и тран-
свестицизма до публичните спектакли? Не символизира ли куриозният феномен 
„флешмоб“ в най-чист вид естетико-политически протест, сведен до минимални-
те му рамки? Хората се появяват на уговорено място в определено време, изпъл-
няват определени кратки действия (обикновено тривиални и нелепи) и след това 
отново се разотиват – не е удивително, че флешмобите се описват като урбанис-
тична поезия без каквато и да е реална цел. Не са ли тези флешмоби нещо като 
„Малевич в политиката“, политически аналог на знаменития „черен квадрат на 
бяла повърхност“, обозначение на минималната разлика?

На 8 март 2008 г. точно в 2.55 ч. 3000 души на площад „Трокадеро“ в Париж 
внезапно застанаха като статуи, повтаряйки събитие, което стана два месеца 
по-рано в Ню Йорк, когато още по-голям брой хора взеха участие във „фриза“ 
на Гранд сентрал стейшън19. Смисълът на това беше „да се върне магията в гра-
да“: „да се покаже, че градското пространство може да се заема по алтернативен 
начин, независимо от целта, заради която е било планирано. (…) Това е крайно 
инстинктивен начин хората да се обединяват, без да се познават един друг или 
да имат нещо общо, освен този изключителен момент“20. Подбудителите на та-
кива събития добре знаят, че подобни акции, колебаещи се между протеста и 
палячовщината, принадлежат на постлявото пространство: „Ние искаме да по-
кажем, че общественото пространство е възможно да се заема по радикален и 
забавен начин, без формално нарушаване на закона.“21

Подобна стратегия на прекъсване на спокойното течение на нашето учас-
тие в рутината на всекидневието може да приема и по-радикални форми: в Лос 
Анджелис група цифрови художници и войнствени инженери се уговарят да 
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прекъснат всички входящи аудио- и видеопредавания в ограничена зона на оп-
ределен жилищен район, а след това да снимат смаяните жители, когато те вне-
запно излязат, без да знаят какво да правят, откъснати от всекидневната пор-
ция медия наркотик. (Разбира се, лесно е да си представим възможното въз-
становяване на феномена посредством истаблишмънта: като например пос-
тмодернистки мениджър, умоляващ своите служещи да се поупражняват с 
„минута на протеста“, с „откъсване“ от всекидневната работа за минута, прос-
то застивайки на своето работно място или вършейки нещо екстравагантно 
като подскачане на един крак, за да освежат своята енергия)

В подобни акции няма послание, те са примери за това, което в златната епо-
ха на структурализма Роман Якобсон назова „фатическа“ функция на езика, из-
ползване на езика за поддържане на социалната връзка посредством ритуализи-
рани формули като поздравления, разговори за времето и съответните формал-
ни вежливости на социалното общуване. Това свойство на флешмобите е общо 
с представяното от радикалната им противоположност – взривовете на „ираци-
онално“ насилие на тълпата. Макар че може да изглеждат радикално противопо-
ложни – грубото насилие при палежите на коли и убийството в сравнение с безв-
редния естетически спектакъл, тук има и по-дълбоко „тъждество на противопо-
ложностите“. Може да се каже, че 1968, 1989 и 2005 година образуват своеобразна 
хегелианска триада: въстанието през май 1968-а загуби политически (капита-
лизмът се върна триумфално), но в определен смисъл спечели социално (дъл-
боко обновяване на същността на обществените нрави: сексуално освобожде-
ние, нови лични свободи, по-стабилни социални позиции на жените, нови пост-
патриархални форми на власт и надмощие…); антикомунистическото въстание 
през 1989-а спечели в политически план (комунизмът беше разрушен), но загу-
би в социален (новото посткомунистическо общество с неговата смес от див ка-
питализъм и национализъм – не се получи това, за което всъщност се сражаваха 
дисидентите). Който иска да постигне своеобразно примирие между тези две по-
литически противостоящи си движения (1968 година беше антикапиталистичес-
ка и критична по отношение на парламентарната демокрация, докато 1989-а се 
стремеше към парламентарна демокрация), обикновено отбелязва, че те все пак 
споделят основополагащата привързаност към личната свобода и към креатив-
ността против всички форми на социално ограничение и потисничество; обаче 
от много по-радикална критична гледна точка следва да се проблематизира тази 
същност на свободомислието, като се поместват в нея сходните идеологически 
възгледи. Трети момент се явяват събитията през 2005 година – палежът на коли-
те в парижките предградия – своеобразен момент на истината на цялото движе-
ние: въстанието през 1968-а беше бързо присвоено от управляващата идеология, 
така че негов краен резултат вместо свалянето на капитализма стана събаряне-
то на врага на капиталистическия „свободен свят“ – „реално съществуващия со-
циализъм“; през 2005 г. ние получихме само остатъците от 1968 година след из-
важдането й от 1989 г., реализация на нейния актуален политически потенциал – 
чисто ирационално въстание без каквато и да е програма.

Ален Бадю размишлява за това, че ние живеем в социално пространство, 
което постепенно усещаме като „безсвятно“22 (т.е. „без свят“ – б.пр.). В тако-
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ва пространство единствената форма на протеста може да бъде „безсмислено-
то насилие“. Даже нацисткият антисемитизъм, колкото и да е ужасен, открива-
ше света: той описваше неговата критична ситуация, определяйки врага, който 
беше „еврейският заговор“; той назоваваше целта и средствата за постигането 
й. Нацизмът разкриваше реалността с образ, позволяващ на неговите субекти 
да придобият глобална „когнитивна топография“, включваща пространство за 
тяхното осмислено участие. Може би именно тук следва да се постави една от 
главните опасности на капитализма: макар да е глобален и да обхваща целия 
свят, той поддържа в строгия смисъл на думата „безсвятна“ идеологическа ком-
бинация, лишаваща повечето хора от някаква значима когнитивна топо графия. 
Капитализмът е първият социално-икономически режим, който де-тотализи-
ра значението: той не е глобален на равнището на значението. В края на кра-
ищата не съществува глобален „капиталистически мироглед“, нито собствено 
„капиталистическа цивилизация“: фундаменталният урок на глобализацията 
се състои именно в това, че капитализмът може да се приспособи към всяка ци-
вилизация, от християнската до индуистката или будистката – от Запада към 
Изтока. Капиталистическото глобално измерение може да бъде формулирано 
на равнището истина-без-значение, като „вещественото“ на глобалния пазарен 
механизъм. Ето защо знаменитият лозунг на Порту Алегри „Нов свят е възмо-
жен!“ е твърде кратък; той не може да предаде това, че сега, в нашето настояще, 
ние вече все по-малко и по-малко живеем в света, така че задачата повече не се 
състои в смяната на стария свят с нов.

Ако, както твърди Бадю, май 1968-а е краят на епохата, символизиращ (на-
ред с китайската културна революция) окончателната изчерпаност на великата 
революционно-политическа верига, започнала с Октомврийската революция, 
тогава къде се намираме днес? Ако ние погледнем нашето затруднение с очи-
те на 1968-а, анализът трябва да се ръководи от перспективата на реалната ал-
тернатива на хегемонисткия парламентарно-демократичен капитализъм: при-
нудени ли сме да отстъпим и да действаме от други „зони на съпротива“, или 
все още можем да представим по-радикална политическа намеса? В това се със-
тои истинското наследство на 1968-а: същността му е отхвърляне на либерал-
но-капиталистическата система, НЕ на цялата й тоталност, което най-добре е 
схванато във формулата „Нека бъдем реалисти, да искаме невъзможното!“ – ис-
тинската утопия е вярата в това, че съществуващата глобална система може да 
възпроизвежда себе си безкрайно; единственият начин да бъдеш истински „ре-
алист“ е да мислиш за това, което в рамките на координатите на тази система 
изглежда невъзможно.

Ако това звучи апокалиптично, следва да се възрази, че всъщност ние жи-
веем в апокалиптично време – лесно е да се забележи как всеки от тези три про-
цеса на пролетаризация се отнася към апокалиптичната ситуация: екологична-
та криза, биогенетичната редукция на хората към манипулируемите машини, 
пълния цифров контрол над нашия живот… Всички тези равнища, нещата се 
приближават към нулевата точка, „краят на времената приближава“ – ето опи-
санието на Ед Ейрес (Ed Ayres)23: „Ние се сблъскахме с нещо, намиращо се до-
толкова извън нашия колективен опит, нещото ние даже не го виждаме, даже 
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когато очевидностите са предостатъчно. За нас това „нещо“ е атака/настъпле-
ние на огромни биологически и физически изменения в света, който ни под-
държаше досега.“24 На геологическо и на биологическо равнище Ейрес набро-
ява четири „пика“ (на ускореното развитие), асимптотически приближаващи 
се към нулевата точка, в която количествената експанзия ще стигне до точка-
та на изтощението и ще трябва да се измени качествено: растежа на население-
то, потреблението на ресурсите, изхвърлянето на въглеродния диоксид, масо-
вото изтребление на биологични видове. За да се справи с тази заплаха, нашата 
колективна идеология мобилизира механизмите на симулация и на самоизма-
ма, достигащи до откровената воля за игнориране на знанието: „общият обра-
зец на поведението на човешките общества, намиращи се под заплаха, е стре-
межът по-скоро към ослепяване, отколкото към внимание към кризата, според 
растежа на несполуките“.

Скорошната промяна в това как властта реагира на глобалното затопляне 
е въпиещ случай на подобна самоизмама. На 27 юни 2008 г. в СМИ беше широ-
ко осветлено мнението на учените от Националния център на базите данни за 
снега и ледниците в Болдер, Колорадо, че арктическите ледове се топят много 
по-бързо, отколкото се предсказваше: Северният полюс скоро може да бъде без 
лед – към септември тази година. Донеотдавна най-разпространената реакция на 
подобни новини бяха страховитите призиви за екстрени мерки: ние се прибли-
жаваме към немислима катастрофа, времето за действия стремително отмина-
ва. В последно време обаче все повече и повече чуваме гласове, които ни казват 
да приветстваме глобалното затопляне. Песимистичните предсказания, според 
тях, трябва да се възприемат в по-балансиран контекст. Действително изменени-
ето на климата ще предизвика нарастваща надпревара за ресурси, наводнения на 
крайбрежни области, вреди на инфраструктурата от топенето в областта на веч-
ната замръзналост, напрегнатост в съществуването на животинските породи и 
на местните култури в региона, всичко това вкупом с етническо насилие, граж-
данско безредие и престъпно местно управление. Но ние трябва също да има-
ме предвид, че досега скритите подземни богатства на новия континент ще бъ-
дат открити и достъпни, а земята му ще стане подходяща за обитаване от човека. 
След около една година товарните кораби ще могат да се движат по пряк северен 
маршрут, намалявайки потреблението на гориво и количеството на изхвърляния 
въглерод… Едрият бизнес и държавната власт вече търсят нови икономически 
възможности, които не се отнасят само (или даже на първо място?) до „зелената 
промишленост“, а до много по-просто и непосредствено експлоатиране на при-
родата, открита благодарение на климатичните промени.

Така на хоризонта се очертават контурите на нова студена война – и този 
път това ще бъде буквално конфликт, протичащ в много студени условия. На 2 
август 2007 г. руснаците положиха титанова капсула с руския флаг под поляр-
ния лед на Северния полюс. Това потвърждаване на претенциите над арктиче-
ския регион не беше извършено по научни съображения, нито като политико-
пропагандна бравада. Истинската му цел беше да се закрепят за Русия огромни-
те енергийни богатства на Арктика: според сегашните оценки до една четвърт 
от неизползваните източници на нефт и газ може би лежат под арктическия 
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океан. Както се и очакваше, претенциите на Русия се сблъскват с другите чети-
ри страни, чиято територия граничи с арктическия регион: САЩ, Канада, Нор-
вегия и Дания (тъй като Дания владее Гренландия).

Въпреки че е трудно да се прецени основателността на подобни предска-
зания, едно е вярно: необикновеното социално и психологическо изменение се 
извършва направо пред очите ни, изменение, описано преди век от Анри Бер-
гсон. В своя труд „Два източника на морала и религията“ Бергсон разказва как 
през август 1914 г., когато е обявена войната между Франция и Германия, той 
изпитал странно „чувство на възхищение пред лекотата, с която се е извършил 
преходът от абстрактното към конкретното: кой би повярвал, че толкова ужас-
на възможност ще може да осъществи своето навлизане в реалността с толко-
ва незначителни трудности?“25. Ключова тук е модалността на разрива между 
до и после: до своето начало войната е изглеждала на Бергсон „едновременно ве-
роятна и невъзможна: това е била сложна и противоречива идея, съхранила се 
чак до фаталната дата“26; след началото си тя внезапно станала реална и въз-
можна, а парадоксът се крие в тази ретроактивна видимост на вероятното:

„Аз никога не съм си въобразявал, че миналото може да се снабди с ре-
алност и така времето да се обърне назад. Няма никакво съмнение обаче, то 
може да се снабди с възможност или по-скоро във всеки момент възможност-
та присъства в него. Тъй като непредсказуемата и нова реалност създава сама 
себе си, нейният образ се отразява назад в безкрайното минало: тази нова ре-
алност през цялото време разкрива себе си като възможна; но само в определен 
момент на своето действително възникване тя започва да пребивава винаги, ето 
защо казвам, че нейната възможност, която не предшества своята реалност, за-
почва да я предшества, когато тази реалност възникне.“27

Събитие, доказано по подобен начин като невъзможно, но реално (перс-
пективата за наближаваща катастрофа, в която, колкото и да ни се струва ве-
роятна, ние не вярваме, не вярваме, че тя действително ще се случи, и така я из-
хвърляме от сметките като невъзможна), а след това като реално, но вече не не-
възможно (щом катастрофата се случи, тя отново се „нормализира“, възприема 
се като нормален ход на нещата, като вече бивша възможност). Промеждутъ-
кът, който прави възможни тези парадокси, е интервал между знанието и вяра-
та: ние знаем, че (екологическата) катастрофа е възможна, вероятна дори, оба-
че ние не вярваме, че тя действително ще се случи.

И това не е ли същото, което става днес, направо пред нашите очи? Преди 
десет години дискусията за мъченията или за участието на неофашистки пар-
тии в западноевропейско правителство беше свалена като етическа катастро-
фа, това беше невъзможно, това беше нещо, което „просто не може да се случи“; 
щом това се случи, ние незабавно се приспособяваме към него, приемайки го 
като очевидно… Или да си спомним печално известната обсада на Сараево от 
1992 до 1995 г.: опасението, че обикновен европейски град с половинмилионно 
население ще бъде обкръжен, обречен на глад, редовно бомбардиран, а жители-
те му ще бъдат тероризирани от снайперистки огън и т.н. и че това ще продъл-
жава три години, до 1992 г. се разглеждаше като невъобразимо – за западните 
страни би било извънредно лесно да разкъсат блокадата и да отворят неголям 
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безопасен коридор в града. Когато блокадата започна, дори жителите на Сара-
ево мислеха, че това ще бъде кратковременно събитие, стараеха се да из пратят 
децата си на безопасно място за една-две седмици, докато не свършат безреди-
ците. “А после, много бързо, блокадата стана „норма“…

Същият пряк преход от невъзможността към нормалността ясно се раз-
познава и в начина, по който държавната власт и едрият капитал се отнасят 
към екологичните заплахи като например топенето на полярните ледове. Съ-
щите политици и мениджъри, които донеотдавна отхвърляха страховете от 
глобалното затопляне като апокалиптично паникьорство на бившите кому-
нисти или в крайна сметка като преждевременни изводи, основани на недоста-
тъчни свидетелства, и ни уверяваха, че няма основания за паника, че по прин-
цип всичко ще бъде както преди, сега внезапно започнаха да се отнасят към 
глобалното затопляне като към обикновен факт, като към нещо „обикновено“. 
През юли 2008 г. CNN често повтаряше репортажа „Озеленяване на Гренлан-
дия“, прославяйки новите възможности, които топенето на ледовете предоста-
вяло на гренландците – да могат вече да отглеждат зеленчуци на открито и т.н. 
Непристойността на този репортаж не е само в това, че е фокусиран върху не-
значителна полза от глобалната катастрофа; добавяйки към щетите оскърбле-
ние, той заиграва с двойното значение на „зелен“ в нашата реч (“зелен“ за рас-
тителността, „зелен“ за екологичните проблеми), затова фактът, че повече зе-
ленина може да расте сега в гренландската почва заради глобалното затопля-
не, се свързва с растежа на екологичното съзнание… Подобни феномени не са 
ли само още едно потвърждение колко права е била Наоми Клайн, която в сво-
ята „Доктрина на Шока“ описва как глобалният капитализъм експлоатира ка-
тастрофите (войните, политическите кризи, природните бедствия), за да се ос-
вободи от „старите“ обществени ограничения и да наложи своята програма за 
дневен ред, очистена от катастрофата? Възможно е наближаващите екологич-
ни катастрофи съвсем да не подкопаят капитализма, а да му послужат като най-
силна подкрепа. Това, което се губи при подобно разместване, е адекватното 
усещане за ставащото с всичките неочаквани капани, скривани от катастрофа-
та. Например един от най-неприятните парадокси на нашето затруднено поло-
жение се състои в това, че самите опити да се противодейства на другите еко-
логични заплахи може да съдействат за затоплянето на полюсите: озоновата 
дупка помага да се защити вътрешната част на Антарктика от глобалното за-
топляне, така че, ако тя бъде ликвидирана, Антарктика може бързо да настигне 
затоплянето на цялата останала Земя.

Поне едно нещо е ясно. През последното десетилетие беше модно да се го-
вори за господстващата роля на „интелектуалния труд“ в нашето постиндуст-
риално общество; обаче материалността отново се утвърждава като отмъщение 
във всички аспекти – от приближаващата борба за дефицитни ресурси (храна, 
вода, енергия, полезни изкопаеми…) до замърсяването на околната среда.

Макар определено да сме длъжни да експлоатираме възможностите, които 
се отварят пред нас от глобалното затопляне, никога не трябва за забравяме, че 
имаме работа със зашеметяваща социална и природна катастрофа, а тези въз-
можности са неин страничен продукт и трябва с всички сили да се борим с тях. 
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Приемайки „балансиран поглед“, ние постъпваме като тези, които се обявяват за 
„по-балансиран поглед“ по отношение на Хитлер: действително, убил е милиони 
в лагерите, но пък е отменил безработицата и инфлацията, построил е пътища, 
заставил е влаковете да се движат по разписание… Тази нова комбинация служи 
за отправна точка на Дипеш Чакрабарти за установяване на историко-философ-
ските последици от глобалното затопляне28, главната от които е заличаването на 
разликата между историята на човека и историята на природата:

„Въпросът вече не е просто в това, че човекът си взаимодейства с приро-
дата. Винаги така е било с хората. (…) Сега се твърди, че хората са сила на при-
родата в геологичен смисъл (209).“

Иначе казано, фактът, че „хората поради броя си, изгарянето на изкопае-
мите горива и други подобни видове дейности са станали геологически агент 
на планетата“ (209), означава, че те са способни да въздействат на самия жизнен 
баланс на Земята, затова „в себе си“ от промишлената революция от 1750 г. и „за 
себе си“ от глобалното затопляне започва нова геологическа епоха, кръстена от 
някои учени „Антропоцен“. Човечеството е принудено да възприема себе си в 
тези нови условия като вид, един от видовете живот на Земята. Когато младият 
Маркс обозначаваше човечеството като „видово същество (Gattungswesen)“, той 
подразбираше нещо съвсем друго: за разлика от животинските видове само хо-
рата са „видово същество“, т.е. същество, което активно се отнася към себе си 
като вид и по такъв начин е „универсално“ не само в себе си, но също и за себе 
си. Тази универсалност за пръв път се изявява в своята отчуждено-извратена 
форма при капитализма, който свързва и обединява цялото човечество в рам-
ките на един световен пазар; при съвременното обществено и научно развитие 
ние повече не сме просто вид сред другите или още едно природно условие. За 
първи път в цялата човешка история ние, хората, колективно създаваме себе си 
и го осъзнаваме, защото също така сме отговорни за себе си: начинът на наше-
то оцеляване зависи от зрелостта на нашия колективен разум… Обаче учени-
те, говорещи за Антропоцена, „казват нещо съвсем противоположно. Те твър-
дят, че тъй като хората формират особен вид, те могат, с други думи, в процеса 
на подчиняване на другите видове да придобият статута на геологическа сила. 
Хората, иначе казано, станаха природно условие, поне днес“ (214). Стандартен 
марксистки контрааргумент е, че това придвижване от Плейстоцена към Ант-
ропоцена се дължи изцяло на взривното развитие на капитализма и на негово-
то глобално въздействие и това поставя пред нас ключовия въпрос: как трябва 
да се мисли за връзката между обществената история на Капитала и по-големи-
те геологически изменения на условията за живот на Земята?

Ако промишленият начин на живот ни заведе в криза, тогава въпросът е: 
защо да мислим с термините на вида – категория, отнасяща се към по-продъл-
жителната история? Защо наративът на капитализма, а следователно и негова-
та критика, не могат да бъдат достатъчни в качеството им на рамки за изучава-
не на историята на климатичното изменение и за разбиране на неговите после-
дици? Изглежда вярно, че климатичната криза е нужна на обществения модел 
на високоенергетичното потребление, създаден и развиван от капиталистиче-
ската индустриализация, но сегашната криза направи очевидни някои други 
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условия за съществуване на живота в човешка форма, която няма вътрешна 
връзка с логиката на капиталистическата, националистическата или социалис-
тическата идентичност. Тези условия са свързани по-скоро с историята на жи-
вота на тази планета, с това как различните форми на живот са свързани по-
между си и с това как масовото изтребление на един от видовете може да пов-
лече след себе си опасност за друг вид. (…) Иначе казано, какъвто и да е наши-
ят социоикономически и технологически избор, каквито и права да искаме да 
прославяме като наша свобода, ние не можем да позволим да се дестабилизи-
рат условията (като например температурната зона, в която съществува наша-
та планета), работещи като крайгранични параметри на човешкото съществу-
ване. Тези параметри не зависят от капитализма или от социализма. Те са ста-
нали устойчиви много преди историята на тези институции и са позволили на 
хората да станат господстващ вид на Земята. За нещастие сега самите ние ста-
нахме геологически агент, нарушаващ тези параметрически условия, необходи-
ми за нашето собствено съществуване“ (217–218).

За разлика от ядрената война, която би могла да избухне като резултат на 
съзнателното решение на някой деец, климатичното изменение „е непреднаме-
рено следствие на човешкото действие и показва само чрез научния анализ ре-
зултатите от нашите действия като вид“ (221). Тази заплаха за самото същес-
твуване на човечеството придава нов смисъл на местоимението „ние“, дейст-
вително обхващащо цялото човечество: „Климатичното изменение, пречупено 
през глобалния капитализъм, без съмнение ще усложнява логиката на нера-
венството, преминаваща през управлението на капитала; някои хора несъмне-
но ще спечелят временно за сметка на други. Но кризата като цяло не може да 
бъде сведена до историята на капитализма. За разлика от кризите на капита-
лизма, тук не съществуват спасителни лодки за богатите и привилегировани-
те (за което свидетелстват сушата в Австралия или неотдавнашните пожари в 
богатите райони на Калифорния)“ (221). Най-подходящо име за появяващия се 
универсален субект може да бъде „вид“: „Вид може действително да стане наз-
вание на структурата на новата всемирна история на хората, избухнала в мо-
мент на опасност, каквато се явява климатичното изменение“ (221). Проблемът 
е, че това не е хегеловски универсум, който възниква диалектически от разви-
тието на историята и подчинява-опосредства всичко частно: „той избягва на-
шата способност да изпитаме света с опит“ (222), затова може да породи само 
„негативна всемирна история“ (222), но не хегелианска всемирна история като 
постепенно иманентно саморазгръщане на свободата.
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Иван Ненов
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м.б., шперплат, 92х73,5 см. Национална художествена галерия
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СЛЕД 48ИЯ КОНГРЕС НА БСП 
КУРС НАЛЯВО И ПЪЛЕН НАПРЕД

48-ият конгрес на БСП даде насоката на избора 
– курс наляво, курс на сваляне на режима на 

ГЕРБ, курс на връщане на БСП във властта. Десни-
цата вкара Европа и България в кризата и не може да 
изведе народните маси на спасителния бряг на ико-
номическото и социално благополучие. Кризата от-
давна от икономическа се превърна в социална и вече 
се очертават симптомите на политическия сблъсък. 
Пред България има два примера – примера на Гър-
ция на разпад на държавността и на политическите 
решения и примера на Франция, където изходът се 
търси и се намери чрез избори, които върнаха соци-
алистите на власт.

В своя доклад пред конгреса председателят на 
БСП Сергей Станишев  формулира основните проб-
леми, които трябва да се разработят в предизборната 
програма на БСП:

1. Данъчна реформа, предвиждаща замяна на 
пропорционалното с прогресивното облагане при 
определен праг за освобождаване от данък на най-
ниските доходи.

2. Обсъждане на цялостна промяна на здравния 
модел. Въвеждане на данъчен модел за финансиране 
на системата на здравеопазване.

3. Отмяна на пенсионната реформа и връщане 
на предишните норми за възраст при пенсиониране.

4. Държавно участие в инвестициите за създа-
ване и привличане на високотехнологични производ-
ства.

5. Програма за възраждане и насърчаване на зе-
меделските, трудовопроизводителните и потребител-
ските кооперации.

6. Финансови стимули за учение и първа работа 

Павел Писарев

Павел Писарев – доктор на со-
циологическите науки. Работи 
в областта на социологията и 
политологията. Публикувал е 
статии и книги по проблеми-
те на европейската културна 
инте грация, между които: „Ев-
рокултурата“, „Електронната 
култура“, „Амери канският кул-
турен империализъм“ и други.
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за завършилите образованието си.
7. Програма за приоритетно развитие на науката и на висшето образова-

ние.
8. Ускорено въвеждане на електронни публични услуги и сериозна адми-

нистративна реформа.
9. Насърчаване и стимулиране на предприятията за откриване на нови ра-

ботни места.
10. Рестартиране на проекта АЕЦ „Белене“.
Това е една добра програма за развитие на страната, за излизане на Бъл-

гария от кризата. Както се вижда, философията на тези предложения е: пове-
че държава, повече защита на обществените интереси, повече производство и 
потребление, повече грижи за народните маси, за трудовите хора, за младежта 
и никакви левичарски авантюри, засягащи интересите на пазарното стопанст-
во, на производителния капитал.

Аналогични мерки предложи в своята програма и Франсоа Оланд и зато-
ва бе избран за президент на Франция. Тази победа беше разширена и на пар-
ламентарните избори във Франция, които социалистите спечелиха. Във Фран-
ция са създадени всички предпоставки за осъществяване на лявата политика 
на Франсоа Оланд. Дори в Германия г-жа Меркел – пред алтернативата след 
една година да слезе от власт – се съгласи да допълни под френски натиск сво-
ята програма за изход от кризата освен с мерки за бюджетни икономии, които 
трябва да продължат, и с мерки за насърчаване на икономическия растеж.

След близо една година в България ще се проведат нови парламентарни 
избори. Предизборната платформа е само предпоставка за спечелването им. Тя 
трябва да бъде възприета от избирателите. Избирателите определят резултата 
от изборите. А няколкостотин хиляди избиратели на БСП престанаха да гласу-
ват за нея в редица избори през изтеклите двадесет и две години. „Множест-
во леви хора, които за 22 години преход бяха изтласкани, са обидени или се ра-
зочароваха от нас“, казва в своя доклад Сергей Станишев и се обръща към тях: 
„Простете за обидите. Каузата ни е голяма. Имаме нужда от вас.“ Тази тема не 
бива да се пропуска в предстоящата изборна кампания. Тя трябва да бъде раз-
работена съобразно с местните условия, защото влиянието на партията върху 
избирателите се определя както от националната, така и от местната политика 
на ръководствата на БСП. Българските социалисти не правят амнистия на про-
валения съветски тип социализъм, но внасят и трябва да внесат нови нюанси в 
оценката на своето минало сега, когато от разстоянието на изминалия четвърт 
век историята на партията и оценката на нейните водачи се виждат в нова свет-
лина. Партията в своята история е имала поражения и грешки, но и успехи и 
победи. Тезата на Станишев, обърната към десетки хиляди социалисти и сим-
патизанти на левицата, които са били членове на БКП, трябва да бъде практи-
чески разработена и осъществена по населени места и региони. Тези хора, ми-
лионна армия от гласоподаватели, отблъснати от грешки на БСП и главно от 
десния социаллиберален курс, трябва да се привлекат да гласуват за лявата пар-
тия. Сега те или не гласуват, или разпиляват гласовете си за други партии.

Ключът към победата на БСП е успехът на предстоящите избори. Освен с 
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предизборна платформа и избиратели тя се осигурява и с влиянието и автори-
тета на кандидатите за народни представители. Личностите, които БСП ще лан-
сира за кандидати за народни представители, ще са лакмусовата хартия, чрез 
която ще се разбере доколко са направени правилни изводи в центъра и по мес-
та от досегашните изборни загуби. Не може да се разчита на успех, ако в листи-
те има лица, които могат да станат причина за кампании против БСП, като кам-
панията в Сливен.

БСП не може да разчита на успехи, ако в предните редици на нейната пред-
изборна борба не застанат и художественотворческата интелигенция, и учите-
лите, и читалищните дейци, и хората на интернета. За съжаление с тези важни 
социални групи отношенията са накърнени. На конгреса, както и в новоизбра-
ното ръководство, има малко техни представители или почти няма. Партията 
от времето на Смирненски, Гео Милев, Христо Радевски, Стоян Венев и Шмир-
гела, Александър Жендов, Борис Ангелушев, Никола Вапцаров и Веселин Ан-
дреев, Блага Димитрова, Георги Джагаров, Павел Матев и десетки други е пе-
челила, когато е била във връзка с тях, и е губила, когато ги е позабравяла или 
ги е отхвърляла или подценявала. В доклада на Сергей Станишев добре е раз-
работен въпросът за отношението на партията с хората на парите, на капита-
ла. Но къде се къса връзката с хората на духа? Закъде сме без Стефан Данаилов? 
Без Кольо Георгиев, Петър Караангов, Светлин Русев? Без Джеки Вагенщайн? 
Без Владо Гоев? Какво правите, другари от „Позитано“? Закъде сме без хора от 
ранга на Стефан Продев? Без Нешка Робева с нейния знаменит ансамбъл? Без 
нова кохорта млади творци? Къде е новата млада смяна? Къде са студентите и 
професорите от университетите? В цял свят те изпълват редиците на левицата, 
само у нас стоят настрана.

Конгресът на БСП направи заявка за начало на нов поврат. Повратът пред-
стои. Председателят на БСП и председателят на ПЕС ще вървят единни по пътя 
на нова лява Европа. Задачата да се спечелят изборите е трудна, много труд-
на. Защото ГЕРБ не само държи държавата в ръцете си, но може и да изпрева-
ри БСП в правенето на социална политика. Колкото и да е парадоксално. БСП 
трябва да разшири, задълбочи и конкретизира своята заявка за лява политика, 
защото сега БСП се възприема от значителна част от избирателите като дясна 
партия, а ГЕРБ и лично Борисов – като социален политик близо до народа и ре-
агиращ бързо на народните искания. Социална политика може да правят и дес-
ни сили, когато искат да се задържат на власт. Социална Европа е изградена не 
само благодарение на борбите на левицата и на народните низини, тя е резултат 
и на политиката на Ерхард, на генерал Дьо Гол. Да не забравяме, че още Бисмарк 
започна този курс – нормиран работен ден, пенсии, избирателни права, разре-
шена дейност на профсъюзите, задължително образование на децата и младеж-
та. Това преди два века, да не говорим за възможностите днес.

Предстои година на тежка предизборна борба. Сергей Станишев посоч-
ва в доклада си пред конгреса, че БСП е „единствената политическа сила, коя-
то е в състояние да свали от власт това арогантно управление, да върне държа-
вата на хората и да поведе България към изход от кризата, към модернизация“. 
Но управлението на ГЕРБ не е само това. ГЕРБ ще построи магистрала до Бур-
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гас, околовръстен път край София, втори мост на Дунава, метро в София и над-
лези, които ще облекчат малко движението, пречиствателни станции край мо-
рето. Ще обяви увеличение на ниските пенсии и заплати. Пътят на победата на 
БСП на предстоящите избори не минава през заяждане с ГЕРБ и с Бойко Бори-
сов, през иронично отношение към строителството на магистрали, нито през 
скудоумните заявления, които направи Антон Кутев по повод земетресението в 
Перник. Нужни са добре обмислени програми, тяхната популярна интерпрета-
ция пред избирателите, умна, страстна предизборна реторика, популярни лица, 
които да се изправят на предизборните събрания, да се излезе вън от редиците 
на партията пред възможно най-широки слоеве от народа.

БСП може да спечели изборите, а след това властта, само с умела коалици-
онна политика. Коалиция с кого? Нова тристранна коалиция – възможна ли е, 
а и нужна ли е тя? Този въпрос ще се реши след изборите, коалиция за прави-
телство се прави с тези, които са в парламента. Коалиция, защото  в политика-
та диетите, стоенето без власт не са здравословни. Но мощна предизборна коа-
лиция, която да обедини избирателите на левицата, е необходима, коалиция на 
всички леви сили, леви и комунистически партии, патриотични, синдикални, 
екологични, тракийци, обществени  и професионални дружества и сдружения. 
Нашата партия е водила преговори и е била в коалиция с политици като Коста 
Тодоров, Никола Петков, Григор Чешмеджиев, Кимон Георгиев, Димо Казасов, 
Дамян Велчев, Стоян Костурков и много други. Това е история далечна, която 
ни учи, че в политиката гнусенето и табутата не са ползотворни. Има натрупан 
голям стар проверен опит от лоялност и коварство. Важното е да се направят 
верни изводи. Има и съвременен опит с министри и с народни представите-
ли, нечленове на БСП. Огромен е опитът, натрупан от тристранната коалиция. 
Важното е да се знае, че едно е коалицията, а друго партията – и вътре в парти-
ята да се обяснява тази разлика.

Конгресът на БСП даде старт на нов етап от политиката на БСП, на леви-
цата.

Важен момент от работата на конгреса беше двубоят Станишев–Първа-
нов. Той се разгоря няколко месеца преди конгреса, когато Първанов заяви, 
че ще се кандидатира за председател на БСП, и започна да обикаля партийни-
те организации в страната, за да представи кандидатурата си. Той направи гру-
ба грешка, представи се пред партията и обществото със старото си лице на 
бивш председател, бивш президент и бивш създател  на АБВ. Като създател на 
АБВ Първанов вече се беше определил като губещ политик, като бивш прези-
дент и политик. Докато Станишев  бе възприет и като бъдещ председател на 
Партията на европейските социалисти. Зад Първанов беше миналото, а Стани-
шев се представи с бъдещето. В близките години двамата лидери ще носят сво-
ето клеймо и трудно ще сменят образа си пред обществото. Единият – бъдещ, 
другият – бивш.

Първанов прецени, че ако се стигне до гласуване, ще регистрира публич-
но загуба, няма да бъде избран, и се оттегли от състезанието. Неговото поведе-
ние преди конгреса и речта му на конгреса нанесоха сериозни щети на партия-
та, стана ясно, че в нея се води борба за пост. Първанов не предложи нова ви-
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зия за политиката на партията, той се ограничи до критика на съществуващото 
положение на БСП, за което той също носи сериозна отговорност, защото одес-
няването на БСП, дясната й социалдемократизация бе започната и проведена 
именно от Първанов, когато беше председател на БСП. Освен това той има не-
подходящи изказвания и учудващо поведение като президент, беше заявил, че 
няма да се връща в БСП, никога не се обяви за социалистически президент или 
като идващ от социалистическата партия. Вярно е, че президентът на една стра-
на по презумпция е представител на целия народ, на всички политически сили, 
но и от това стандартно положение има изход. Например генерал Дьо Гол като 
президент не присъстваше на конгресите на създадената от него голистка пар-
тия, но винаги изпращаше писмено приветствие до конгресите, което биваше 
прочитано от неговия външен министър Кув дьо Мюрвил. А Първанов все пак 
далеч не е политик от ранга на Дьо Гол, за съжаление.

Според коментарите, които Първанов не е опровергал досега, той разчи-
та на едни провалени парламентарни избори, загубени от БСП, след което ще 
поднови борбата си за връщане в БСП. Това е обаче лош план – един политик 
да вижда светлото си бъдеще в провала на собствената си партия, това е лоша, 
пагубна атестация за него от морална гледна точка. Но сега не е време борби-
те, които се водиха и по време на конгреса, да продължават. Сега, след конгреса, 
проблем Първанов няма. Той заяви, че ще работи за изборната победа на БСП. 
От конгреса БСП излиза сплотена. Сценарият, който някои гласяха за партия-
та – тя да се разцепи и да излезе от конгреса объркана, не се състоя. БСП вър-
ви по своя столетен път, тя не последва участта на другите партии на прехода 
– едни от тях изчезнаха, а други залиняха или се разцепиха. БСП е най-много-
бройната, най-старата и опитна партия в България, най-влиятелната и поли-
тически перспективна партия и тя ще продължи да играе роля в определяне на 
бъдещето на България. 48-ият конгрес на БСП има важен принос за това със-
тояние на партията.

Лявото крило в БСП, създадено от Александър Лилов и Янаки Стоилов 
преди пет-шест години, предложи своя визия за развитието на БСП като лява 
социалистическа партия. И на този конгрес то подкрепи Сергей Станишев. 
Александър Лилов изрази тази подкрепа в специални интервюта във в. „Дума“  
и в. „24 часа“, а Янаки Стоилов се оттегли на самия конгрес от състезанието за 
избор на председател. Тази позиция на Лявото крило е принципна, защото Сер-
гей Станишев и по време на конгреса даде заявки за нова лява социална поли-
тика в своята бъдеща дейност като председател на БСП. Още повече, че той бе 
избран за временен председател на ПЕС и предстои конгрес, на който вероятно 
ще бъде преизбран за определен мандат. Не е възможно бъдещият председател 
на ПЕС да бъде бламиран в собствената си партия преди международен конг-
рес. Не е възможно Сергей Станишев в България да има един политически об-
лик като социалист, а в Европа – друг. Очаква се той да засили тази насока на 
дейността си и като бъдещ председател на ПЕС, защото в Европа социалисти-
ческите партии все по-активно скъсват със социаллиберализма. Освен това ви-
димо е движението в цяла Европа към нова лява социална политика, носители 
на която са социалистическите, социалдемократическите, комунистическите и 
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други леви партии и движения. Изключено е БСП да не поеме по този път.
БСП начело със Сергей Станишев ще трябва активно да тръгне по пътя на 

европейската левица, а той е наляво. Това няма нищо общо с връщане на леви-
цата към провалилия се съветски социалистически курс, става дума за моде-
рен съвременен социализъм на двадесет и първия век, контурите на който се 
очертават.

„Ляво на борд и пълен напред“ заявяват от Лявото крило и очакват ръко-
водството на БСП на борда да заеме мястото си наляво.

След конгреса на специален пленум бе избрано ново ръководство на пар-
тията, Изпълнително бюро, което има четирима заместник-председатели: Яна-
ки Стоилов, Георги Пирински, Евгени Узунов и Димитър Дъбов. Тук те са под-
редени по броя на гласовете, подадени за тях, като Янаки Стоилов отново е 
с най-много гласове, както и при избора за членове на Националния съвет. В 
ръководството не влизат партийни деятели, подкрепили активно Георги Пър-
ванов в развилия се преди и по време на конгреса остър дебат кой да овладее 
председателското място. Георги Първанов прие съставянето на ръководството 
на екипен принцип и засега този неприятен двубой е приключил или е отложен 
за след парламентарните избори съобразно с резултата от тях.

БСП излезе силна и единна от поредния си конгрес, за председател на пар-
тията бе избран отново Сергей Станишев, не се оправдаха надеждите на зложе-
лателите за разцепление, изработиха се и се приеха документи с нова лява ви-
зия, избра се ново ръководство, постави се основна задача на предстоящите из-
бори да се свали от власт правителството на ГЕРБ.
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ФИНАНСОВАТА КРИЗА 
ОТ ХОЛАНДИЯ ДО САЩ И ГЪРЦИЯ

1. Увод към едно предизвикателство

Финансова криза. Предизвикателство или лош 
навик? Предизвикателство, причинено от ра-

дикални промени в пазарите, в технологиите или и 
в двете в комбинация с други новости и сътресения. 
Лош навик да се пренебрегват уроците от миналото. 
Рефлекс на удобното мислене, че финансовата криза 
е и върхът, и основата на айсберга.

Това са въпросите, които съпътстват събитията, 
настъпили в световните финанси след 2007 г. и дове-
ли до глобални финансови, икономически, политиче-
ски и социални трусове. Породили широко общест-
вено усещане за липса на справедливост.

Още през 2007 г. гърците казват, че държавата им 
не изпълнява задълженията си. Много браншове не 
плащат данъците си или, ако плащат, то е в минима-
лен размер (адвокати, лекари и пр.), а неплащането на 
данъци се смята за постъпка, достойна за подражание. 
Издаването на фискален документ от таксиметров шо-
фьор например е рядко данъчно събитие. Корупцията 
не е под контрол, държавните разходи също.

От друга страна, обикновените гърци живеят 
добре. Заплатите им са високи. Пенсиите също. Бан-
ки финансират различните правителства (било дес-
ни, било леви) срещу подправени статистически дан-
ни за икономическото и финансово състояние на 
държавата. Структурните фондове от ЕС се усвояват 
безконтролно и пари има за всекиго и за всичко. Гър-
ция е страна с едни от най-високите показатели за чо-
вешко развитие и качество на живот в света, почти 
равни на показателите на Франция. Говори се дори за 
гръцко икономическо чудо.

Иван Владимиров

Иван Владимиров – доктор по 
философия, дипломат, хонору-
ван преподавател в СУ „Св. Кл. Ох-
ридски“ и в Техническия универси-
тет – София. Научните му инте-
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Изведнъж обаче се оказва, че държавата е фалирала. През 2009 г. в ЕС ста-
ва ясно, че гръцките публични финанси са в критично състояние. Гърция не 
може да обслужва дълга си и за Еврозоната има сериозна опасност. Държава-
та, която като институция е длъжна да гарантира реда, спокойствието и сигур-
ността на всекиго, е причината да се разруши всичко това, да се породи обще-
ствен хаос и да се разстроят функциите на обществената система. Изостряща-
та се с времето ситуация води до решение на ЕС от февруари 2012 г. за отпус-
кане на финансова помощ за Гърция с цел да се избегне фалит на страната. В 
отговор гръцкият парламент приема драстични мерки за икономии. Заплати-
те и пенсиите трябва да бъдат намалени, трябва да бъдат съкратени много слу-
жители от държавната администрация, да се спрат или силно да се орежат по-
мощите за социално слаби, да се отменят извънредните заплати и пенсии, от-
пускани за големи празници, да се увеличат данъци, вкл. данък добавена стой-
ност, и така нататък.

Всичко това е следствие от развиващата се години наред негативна тенден-
ция, изразена най-общо със следните факти: бюджетният дефицит нараства на 
13% през 2009 г., започва спад в различните отрасли на икономиката, а безрабо-
тицата достига над 16% през същата година. Животът поскъпва. Заражда се не-
виждано от години социално напрежение, съпроводено с непрекъснати стачки 
и демонстрации. На 5 май 2010 г. Гърция е сцена на остри сблъсъци срещу ре-
жима на строги икономии, които правителството се готви да прокара през пар-
ламента. Панически се теглят пари от банките1.

Историческият преглед по-долу ще покаже, че както не се разминават кри-
зите, така не се разминават и масовият страх, масовото недоверие и взаимните 
обвинения, след като лошото дойде.

Кой е виновен, че парите, които като гръцкото слънце са топлили всички и 
навсякъде, изведнъж изчезват и остава само слънцето. То, слава богу, не зави-
си от неразумните действия на хората, били те политици, били държавни слу-
жители, банкови чиновници или обикновени крадци. То продължава да топли 
въпреки принудителното спиране на кондиционерите през горещите дни.

А в това кой е виновен, никой никого и никога не може да убеди. Илюс-
трация са протестите от зимата на 2012 година. Занаятчията от покрайнините 
на Солун, който цял живот е поправял чадъри, е недоволен от увеличението на 
патентния данък без видима за него причина и обвинява за това главно поли-
тиците от Атина. Дори да те помоли да му обясниш причините, той няма да те 
разбере, защото не може. На него това му е проблемът. Обратно, политикът от 
Атина ще те разбере, но само ако не искаш да му обясняваш причините. На него 
това му е проблемът.

За сведение картината в страната на задрямалото спокойствие Исландия, в 
страната на устойчивото щастие Дубай или в страната на респектиращия рас-
теж и зашеметяващото уиски – Ирландия, изобщо не е по-различна2.

Ние с действията си ли предизвикваме финансовите кризи, или те нас ни 
предизвикват към повече разум? Кризите в миналото приличат ли на сегашна-
та, или всяка криза е затворена в своето време? Не е ли финансовата криза само 
върхът на айсберга, чиято основа е вулкан от икономически, политически, со-
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циални, морални, религиозни, културни и пр. неравенства, несъответствия и 
противоречия? Финансовата криза не е ли дефект на системата и може ли исто-
рията на проблема да ни даде ключа за разгадаване на неговата логика?

2. История на финансовите кризи

Отправна точка – Холандия
Твърде често, увлечени от стремежа да погледнем на икономическите фак-

ти в тяхната непосредственост, ние забравяме, че зад всеки икономически факт 
стои човек или група хора, а самият факт представлява възникнали по някакъв 
повод обществени отношения. Хората са различни и твърде често искат повече 
от това, което имат, и дават по-малко от това, което могат.

Затова не е странно, че в много случаи не можем рационално да си обяс-
ним поведението на една жена в магазина за обувки или на един инвеститор на 
борсата.

Нека да започнем с една от първите по-големи финансови кризи. Тази с ла-
летата през 1637 г. в Холандия.

По това време Холандия е морска сила и е в челото на развитите капита-
листически страни. Това е златният век на Холандия, тя има множество коло-
нии и търговски центрове по света, откъдето към метрополията текат богат-
ства от всякакъв вид. Предприемаческият дух, основан на характерния за вся-
ко успешно начинание оптимизъм, дава широк простор на желанията за успех. 
Чака се удобният момент. Той идва с крехките стъбла на един рядък вид лале-
та. Търсенето е огромно, минава през трескаво и стига до истерично състояние. 
Предлагането изостава. Който притежава луковиците на тези лалета, той може 
да ги произведе и да постигне бързи и големи печалби. Човешките страсти пре-
газват разума и една луковица започва да струва колкото една къща.

Това са фактите. Има обаче и следващи. Истерията влиза в ремисия, трес-
ката е овладяна и търсенето престава да е огромно. Остават луковиците, купе-
ни на цена колкото една къща, но вече струващи колкото една луковица на нор-
мален пазар. Загубите са огромни и на пръв поглед неразбираеми.

На пръв поглед само. Човек в състояние на еуфория е склонен да рискува. 
Това обаче може да е най-силното оръжие в ръцете на други хора, които умиш-
лено създават условията за такава еуфория и се възползват перфектно от нея. 
Особено когато липсват държавата и обществото с онази критична маса отго-
ворно мислещи хора, внасящи умереност и стабилност на икономическата сис-
тема в релацията производство–размяна–потребление.

А може би подобни еуфории са естествен обществен феномен? Феномен, 
който идва случайно, повлиява разтърсващо върху икономиката и си отива по 
същия начин, без оглед на човешкия разум и емоции.

Ще продължим да търсим отговора чрез следващия финансов срив през 
1711 г. Той е свързан с името на един от колосите на научната мисъл Исак Ню-
тон. Човек, който до края на живота си не е искал да чуе географското понятие 
„Южно море“.

Как може умен човек като Исак Нютон да предприеме рискови финансо-
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ви операции и да понесе огромни загуби от инвестиция в компания, която ос-
вен да дава обещания и празни надежди, никога не е постигнала нещо впечат-
ляващо?

Компанията „Южно море“ е създадена от английски търговци с цел да из-
нася английски стоки срещу злато и сребро в бивши испански колонии в Ла-
тинска Америка в замяна на поемане на дълга на Англия, натрупан по време 
на войната в този район. Компанията има активната подкрепа на английското 
правителство. Този факт и това намерение са били достатъчни, от една страна, 
цените на акциите на компанията да се покачват изключително бързо, а, от дру-
га страна, да привлекат огромна маса инвеститори, включително и Исак Ню-
тон, които да купят акции на екстремно висока цена (близо 10 пъти по-висока 
от номиналната). Казвам „екстремно висока цена“ предвид на обстоятелството, 
че дружеството не е доказало своята ефективност чрез конкретни и устойчиви 
стопански резултати за убедителен срок от време и не е давало реални пазарни 
индикации, че ще осигури очаквания от инвеститорите доход.

Рисковото поведение нормално и твърде често води до негативни послед-
ствия. Скоро след успешната продажба на акциите от страна на въпросната 
компания цените им се сриват. Загубите за инвеститорите отново са огромни.

Остава въпросът: ако една част от инвеститорите са били неопитни, защо 
борсовият механизъм не е изиграл регулативна роля? Защо опитът на борсови-
те посредници не е защитил интереса на инвеститорите? Отново ирационални-
ят елемент ли е взел връх? Или точно пресметнат и професионално добре ин-
формиран интерес (умишлено или не) е предизвикал огромни загуби за едни и 
огромни печалби за други? А какво става с ролята на английската държава? От-
ново водеща световна икономика. В този случай тя се намесва, но не в полза на 
инвеститорите, а в полза на некоректната страна.

Тези две кризи показват, че всичко започва с безумното насочване на ог-
ромна маса пари, външни за икономическата система, които се инвестират 
било в мащабен проект, било в голямо технологическо откритие, било в лалета, 
което води до раздуване на цената на нещо, което по своята природа не може 
да има тази цена, защото не може да възпроизведе очаквания доход. Това е като 
да дадете на немузикален човек цигулка „Страдиваруис“ и да искате да свири 
като Паганини.

Тези две кризи за щастие нямат глобален ефект.
Не е същото при издаването на акции и облигации, свързани с инвести-

ции на пазара на освободено Перу през 1825 г. [5]. Оттам кризата прераства в 
световна. Отново имаме ирационален оптимизъм, неконтролируемо насочване 
на огромна маса пари и екстремно търсене на финансови активи, повишаващо 
цената им далеч отвъд нормалното. Отново е замесена водеща световна ико-
номика – Англия, посредством Bank of England. Парадоксът стига дотам, че из-
мамници продават и облигации, издадени от несъществуваща държава [5], за-
щото има ентусиасти, готови да купуват каквото и да е, на каквато и да е цена, 
обезумели от илюзията, че толкова силно желаното най-после е станало дейс-
твителност. След спукването на финансовия балон илюзиите отстъпват място 
на неподправената реалност. Картината е трагична. Парите спират отвсякъде 
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и за всякъде. Паниката е поголовна, а хаосът пълен. Страхът и недоверието са 
заменили куража и лековерието със същата сила, с която те са се вихрили пре-
ди това. Загубите са изключително тежки във всяко отношение: икономическо, 
политическо, нравствено.

Картината не е по-различна през 1857 и 1873 година.
Кризата от 1857 г. започва в друга водеща икономика – САЩ, с масови из-

мами в търговията и финансите, масови фалити, колапс на борсата и последвал 
колапс на банковата система чрез източване на резервите от злато и сребро. Не 
след дълго кризата се прехвърля в Европа, като започва с паника на финансова-
та система в Англия и се пренася в Азия и в Латинска Америка.

През 1873 г. кризата е още по-безпощадна. Тя започва с неконтролируема 
алчност за големи печалби от страна на европейски капитали чрез инвестиране 
в проекти в САЩ и в Латинска Америка. Както сочи Херш Шефрин, институ-
ционалните финансисти и тук проявяват характерната си хазартна склонност 
[8]. След спукването и на този кредитен балон следват безпощадно отрезвява-
щите фалити в Австрия, в Германия, в Холандия, в Турция и безмилостен удар 
по производството и износа на страните от Латинска Америка. Рисковото по-
ведение на шепа хора отново предизвиква огромни и продължителни социал-
ни бедствия за много народи от различни континенти.

След известни финансови трусове, настъпили в началото на Първата све-
товна война, идват години на икономически възход. Възход, който се е смятал 
за вечен.

Затова Великата депресия идва като гръм от ясно небе.
Черният четвъртък – 24 октомври 1929 г. Милиони американци са акцио-

нери в различни дружества и борсовите инвестиции са се масовизирали. Живо-
тът е спокоен в обстановка на гарантирани доходи. Появяват се нови индустрии 
с отлични перспективи – автомобилостроенето, производството на радиоапара-
ти и др. Идеално време за игра на борсата, дори и от хора, които и хабер си нямат 
от същността и правилата на тази игра. Принципът е: „Щом другите печелят, и 
с мен ще се случи същото.“ Тези хора дори не подозират, че много от компании-
те, в които са си вложили парите, са типични пирамиди, изградени върху измама, 
която формално не противоречи нито на закона, нито на морала. Най-странното 
е, че в Черния четвъртък е ясно, че предстои финансов колапс, но, изненадващо 
за всички, на следващия ден президентът на САЩ Хувър казва нещо съвсем раз-
лично – икономиката и финансите са в перфектно състояние.

Днес никой не помни какво е казал президентът, но всички, ходили на учи-
лище, малко или повече си спомнят за Голямата депресия. Това е исторически 
факт, довел до невиждани дотогава загуби – над 40 милиарда долара, до фали-
ти на банки, замиране на деловата активност и масова безработица. Глад и ми-
зерия за милиони хора по света. Спадът в производството на водещите светов-
ни икономики САЩ, Англия, Германия, Франция е средно около 40%. Обикно-
вените хора усещат последиците от тази криза до края на 30-те години на ми-
налия век.

Приключила, Втората световна война разделя света на две икономичес-
ки системи и един Трети свят. Кризите, настъпили по това време, не са по-раз-
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лични от предишните и влияят еднакво на двете системи. Истинският проблем 
обаче се заражда в Третия свят. Освободените колонии се разтърсват от войни 
– всичките в крайна сметка братоубийствени, изостават икономически и затъ-
ват в жестока мизерия.

Следва период на известно финансово спокойствие и идват проблемите от 
1973 г. Те не идват случайно.

Както е известно, още преди края на Втората световна война натрупали-
те някакъв опит политици и финансисти декларират желание за изграждане на 
един нов свят, без войни и противопоставяне, установяват с Договора от Бре-
тън Уудс една нова система за финансово доверие и въз основа на това – Меж-
дународния валутен фонд. Американският долар се превръща в световна ре-
зервна валута, обезпечена със злато. Създават се реални предпоставки за све-
товна финансова стабилност, която се радва на необходимата подкрепа от во-
дещите икономики в продължение на близо четвърт век.

Така до войната във Виетнам, когато САЩ похарчват и напечатаните до-
пълнително долари и не може и дума да става за златно обезпечение на книж-
ните пари. Естествено златният стандарт колабира, доларът е обезценен и дове-
рието в системата от Бретън Уудс рухва през 1971 година.

Как може да се определи, да се тълкува случилото се? Последвалите съби-
тия дават отговор на този въпрос.

Разрушеното финансово доверие развързва ръцете на отделните държави 
и те могат безконтролно да печатат книжни пари, за да покриват бюджетни де-
фицити. Тръгва инфлацията. С подкрепата на Франция е извършена Иранската 
революция. Обстановката в богатия на петрол район е дестабилизирана, настъ-
пило е остро политическо противопоставяне. Страните от ОПЕК свиват произ-
водството на петрол във връзка с войната в Близкия изток и налагат петролно 
ембарго на страните, подкрепящи Израел, с което драстично вдигат цената му 
и слагат още един прът в колелата на световната икономика. Кризата не се бави. 
Нейна жертва сега е и новата икономическа сила – Япония. Само за сведение, в 
резултат на кризата през 1975 г. броят на безработните в света достига близо 15 
милиона, по данни от развитите страни. За Третия свят в такава ситуация е по-
добре да не се казва нищо, защото няма какво хубаво да се каже.

Годините след 1980 до 2008 са известни като години на „Голямата модера-
ция“. Това е период, в който световната икономика като цяло се развива умерено 
като растеж и инфлация. Ако има кризи, те са свързани по-скоро със забавяне на 
растежа на икономиката и с леки рецесии, които са в рамките на допустимото и 
са преодолими без големи сътресения. Всичко това, независимо от кризата в Ру-
сия (1998 г.) и Япония (1980 г. до днес), създава нагласата за финансов и стопан-
ски оптимизъм и щастливото усещане, че е намерена магическата пръчка за регу-
лиране на глобализиращата се икономика. Щастливо усещане, което е в основата 
на лишеното от логика убеждение, че е възможен непрекъснат устойчив растеж 
на пазарната икономика извън системната регулация. Почти като усещането, че 
например цените на недвижимите имоти могат само да растат.

Така до 2007 г. Сигналът за края на безметежността е даден през август 
от една френска банка – BNP Paribas, която в прав текст казва, че „царят е гол“ 
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и посочва огромния риск за световната финансова система от установената в 
САЩ практика да се отпускат кредити на неплатежоспособни субекти.

Крайна точка: САЩ и Гърция
На пръв поглед нищо страшно или нищо по-различно от обичайните кри-

зи през периода на Голямата модерация, засегнат е малък дял от американските 
финанси – ипотечните заеми. Но само на пръв поглед. Много скоро се разбира, 
че става дума за нещо много по-мащабно и по-дълбоко. Нещо много прилича-
що на всички големи световни кризи. По-сериозно и разтърсващо от изоставе-
ните и напълно безполезни жилища в Лас Вегас.

За какво става дума?
Ипотечната криза в САЩ е нещо, за което се писа много и по всяка вероят-

ност ще се пише още дълго време. Тази криза е исторически факт. Но тя все още 
разтърсва световните финанси. Затова на нея ще се спрем по-подробно.

Най-простото обяснение на ипотечната криза в САЩ се търси в многото 
години закупуване на жилища на кредит без необходимите обезпечения. Хора-
та харчат повече, отколкото печелят. Имат достъп до лесни и евтини кредитни 
пари. Не се подлага на съмнение постулатът, че цената на жилищата и имотите 
непрекъснато расте и вторичната ипотека не е рискова.

Това най-общо, но не и най-достатъчно.
Има два въпроса, за които са нужни убедителни отговори: какво направи 

кризата в САЩ, възможна и неизбежна ли беше тя?
Какво направи кризата възможна?
Най-общо казано, ипотечната криза в САЩ стана възможна поради:
Първо, свободните пари на Китай и на Европа, които безпроблемно пре-

косиха океана.
Второ: манталитета на американското общество да живее на кредит, а не 

да спестява.
Трето: финансовата система, свързана преимуществено с пазара на ценни 

книжа като средство за инвестиционно финансиране.
Четвърто: лесната възможност за спекулации на пазарите на ценни книжа 

и лошото корпоративно управление.
Пето: слабия контрол от страна на правителството върху паричните паза-

ри и особено върху извънбанковите финансиращи институции.
Шесто: лесния достъп до кредит чрез ниски лихвени проценти и неглижи-

рането на риска чрез промяна на законодателството (закон от 1977 г. за общес-
твено реинвестиране).

Седмо: финансовите иновации, създаващи висока „проходимост“ на пари-
те, но и високорискови активи.

Осмо: сигурността на свръхголемите банки, че ако изпаднат в затрудне-
ния, ще бъдат рефинансирани от федералния резерв, което понижава степента 
на отговорност и контрол върху оперативния състав на банките.

Това са част от основните фактори, направили кризата възможна.
Оттук следват два пътя: пътят на фалитите и пътят на измамите.
Има поели и по двата пътя. Фалитът на Lehman Brothers е показателен за 
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единия път. Продажбата на непрозрачни високорискови ценни книжа, обезпе-
чени с ипотеки, е показателна за поелите по другия път, който си е път на из-
мамата.

Ако вземем предвид възможностите на правителството и на федералния 
резерв, можем ли да кажем, че САЩ са действали адекватно срещу кризата? 
Проблемът е, че на този въпрос трудно може да се отговори еднозначно и оттук 
се отварят вратите за спекулации. Но съмненията остават.

Първо, защото САЩ са заинтересувани да привличат китайски капитал, 
както и обратно, Китай е заинтересуван да финансира САЩ – по много причи-
ни, включително и такива, без пряко отношение към търговския стокообмен. 
Второ, защото американският долар е световна резервна валута и винаги мо-
гат да се напечатат нови долари, за да се платят дълговете на САЩ към външ-
ни кредитори. (Това не важи за Гърция. Тя не може да печата евро.) Трето, фи-
нансирането от фондовите борси е свързано с големите корпорации, а не със 
средния и малкия бизнес. Именно големите корпорации (вкл. големите банки) 
имат лоби в законодателната и в изпълнителната власт на САЩ. Четвърто, фа-
лирането на свръхголеми банки и корпорации не е в интерес на никого и зато-
ва техните загуби се поемат от данъкоплатците чрез пари от бюджета или от 
федералния резерв, като им се дава зелена светлина за бъдещо рисково поведе-
ние. Такъв е случаят например с „Дженеръл мотърс“ и „Крайслер“, две автомо-
билни компании, които буквално бяха одържавени до настъпване на по-доб-
ри времена.

Беше ли неизбежна кризата в САЩ?
Отговорът на този въпрос може да се окаже недотам труден.
В годините след 2007 г. и в стопанската, и във финансовата система на САЩ 

не са влезли чак толкова неопитни субекти с решаващи позиции, че да изиграят 
ключова роля за предизвикване на криза. Структурата на финансовата система 
също не е подложена на сериозни промени.

Проблемът се свързва с нейното функциониране.
Известно е, че основните функции на банките се свеждат до осигурява-

не на разплащанията с паричен ресурс и до преценка на риска при кредитира-
нето. Още по-известно е, че това е обслужваща икономиката функция. Каза-
но по друг начин, икономическата система има нужда от пари и финансите ги 
осигуряват с цел гарантиране на устойчив растеж. Финансите са връзката меж-
ду производството и потреблението, практически пазарен израз на взаимодей-
ствието между търсенето и предлагането.

Има два основни начина за стимулиране на работещите в банковите инс-
титуции, за да изпълняват прилежно двете функции.

Единият е свързан с размера на отпуснатите кредити, а другият – с разме-
ра на върнатите кредити.

Какво става, когато стимулирането на банковите служители е свързано с 
размера на отпуснатите кредити, а икономиката навлезе в рецесия и започне 
да се нуждае от по-малко пари? Факт е, че икономиката на САЩ е в рецесия от 
2001 година.

Какво става, когато лихвите по кредитите падат и издръжката на банките 
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(колкото по-голяма е банката, толкова по-висока е издръжката) все по-силно 
зависи от размера на отпуснатите кредити?

Получава се това, на което станахме свидетели, с всичките последици за 
световните финанси. Раздаването на лесни пари, рисковите ипотеки и непроз-
рачните финансови операции са реален израз на заложен погрешен алгоритъм, 
определящ функционирането на финансите като самоцел, обвързана не с ефек-
тивност, което по думите на Стиглиц означава „осъществяване на голям взрив“ 
от и за парите – всеки похарчен долар би трябвало да доведе до мащабно нарас-
тване в нивата на заетост и производство“ [6], а с безотговорност, превръща-
ща в повечето случаи финансите в средство за нарастване на размера на бону-
сите на банковите служители. Загубена е естествената стопанска взаимовръзка 
и зависимост между финанси и икономика, а именно – финансите да обслуж-
ват икономиката, да бъдат средство за нейното функциониране под формата 
на връзка между производство и потребление и израз на конкретното взаимо-
действие между търсене и предлагане. Вместо това финансите започват да об-
служват себе си като цел, а икономиката се превръща в средство за постигане 
на тази цел с всички произтичащи последствия както за самите финанси и за 
същинската икономика, така и за обикновените индивидуални кредитополу-
чатели, напълно безпомощни пред лавината от лихви и неидентифицирани по 
брой и логика такси за обслужване на кредитите [6].

При тази ситуация и при така проектирана функционална насоченост на 
финансовата система финансовата криза в САЩ е естествено следствие и няма 
как да бъде избягната.

Сега да се спрем на Гърция.
Гръцкият случай е пълно олицетворение на престъпна безотговорност на 

правителствено ниво. Безотговорност – следствие от превръщането на полити-
ката в самоцел.

От много време гръцкият бюджет е небалансиран, с голям дефицит. Тези 
неща са умишлено прикривани чрез изкривяване на данните на статистиката, 
подавани към ЕС. За финансирането на този дефицит вместо режим на огра-
ничаване на правителствените разходи се правят нови дългове. Преследват се 
чисто политически цели чрез наливане на „външни“ за икономическата сис-
тема пари. Една от целите е стандартът на живот на гърците да се изравни със 
стандарта в другите страни – членки на ЕС. Системата се дебалансира в полза 
на потреблението. Нещата се изострят след 2007 г., когато вследствие на светов-
ната криза пострада сериозно гръцкият туризъм, който е важно приходно перо 
за бюджета. Понижаването на кредитния рейтинг на страната води до поскъп-
ване на кредитния ресурс, който Гърция може да ползва. Услугата на рейтинго-
вите агенции в този случай е, меко казано, мечешка, защото е, както казва на-
шият народ, след дъжд качулка.

За Гърция и за гръцкото правителство мерките, предписани от ЕС и от 
Международния валутен фонд, са ясни, а за гръцкия народ са много болезне-
ни. Страната е подложена на натиск от две посоки: заплаха от фалит и безком-
промисни изисквания от страна на ЕС и на МВФ. Получава се така, че понеже 
на времето банките са давали на гръцките правителства кредити с „всякакъв 
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риск“, сега гръцкият народ ще трябва да изплаща кредити на всяка цена.
Въпросът е – защо да е така? Защо – при условие, че оценката на риска е ба-

зисното задължение на банките, а отпускането на кредит е функция на това за-
дължение. Защо кредиторите са отпускали средства без оглед на риска, с други 
думи, с „всякакъв риск“?

Отговорът е почти еднозначен. Гърция не може да фалира, защото е член-
ка на Еврозоната на ЕС. Банките са знаели и знаят това. Въпросът е само каква 
част от отговорността и загубите ще поемат те, каква – другите страни, членки 
на Еврозоната, и каква – гръцкият народ? Отговорът на този въпрос и естестве-
но решението на проблема ще имат ключово значение за бъдещето на ЕС. Ако 
банките не поемат отговорността, която реално носят, това ще увеличи усеща-
нето за несправедливост и за недосегаемост, ще поощри склонността към по-
добни действия в бъдеще.

3. Финансовата криза – етап от развитието или дефект 
на системата

Кризисен ли е капитализмът
Капиталистическата обществено-икономическа система е тържество на 

пазарните отношения. Икономиката става пазарна икономика, изцяло под-
властна на двете основни пазарни сили: търсенето и предлагането. Според един 
от най-сериозните анализатори на ранния капитализъм А. Смит в книгата му 
„Богатството на народите“, пазарната регулация чрез своята „невидима ръка“ 
е съвършена регулация на икономиката, защото винаги успява да я поддържа 
в динамично равновесие. Кризите са момент от равновесието, текущ израз на 
егоистичните интереси на стопанските субекти и същевременно предпостав-
ка за усъвършенстване на това равновесие чрез постоянната намеса на невиди-
мата ръка, изразяваща обобщеното действие на тези субекти. Това обобщено 
действие на отделните стопански субекти на макрониво в крайна сметка и ви-
наги е добро за икономиката.

За разлика от защитниците на съвършенството на капиталистическата 
икономическа система Маркс смята, че капитализмът по своята природа е кри-
зисен и неизбежните кризи предпоставят неговото унищожаване. Конкурен-
цията води до свръхпроизводство, а то не може да не предизвика криза, защо-
то се противопоставя на недостатъчното търсене. Последвалата рецесия задъл-
бочава, а не лекува проблема.

Голямата депресия от 1929 г. не потвърди тезата, че капитализмът се само-
унищожава, но оспори тезата, че пазарите винаги могат да се саморегулират.

Направеният по-горе кратък преглед на част от историята на финансовите 
кризи, от своя страна, показа някои интересни неща: първо, икономическите и 
финансовите кризи често, но невинаги, се проявяват заедно и в еднаква степен; 
второ, в повечето случаи на финансова криза се наблюдава наличие на огром-
на маса свободни парични средства, външни за дадената икономическа систе-
ма и насочени към еднакви и привидно атрактивни активи; трето, появяват се 
кредитни пирамиди, в които рядко може да се види субект от реалната иконо-
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мика, осмислящ с дейността си самите кредити; четвърто, финансовите кри-
зи не тръгват от изостанали икономически страни; пето, кризисните икономи-
ки рядко и само „в крайна сметка“ пораждат финансови кризи, но финансовата 
криза може да срине всяка икономика, изпаднала в затруднение.

Следователно, когато говорим за финансова криза, имаме предвид финан-
сов колапс, при който системата не може да се саморегулира. Този колапс е об-
ременен с критична за системата маса пари и е направил неликвидни определя-
щи за функционирането на системата финансови субекти. Обикновено пира-
мидално свързани и рисково съпричастни.

Кои са признаците?
Може би най-съществен индикатор за набираща сила финансова криза 

е свързаният с процеса на бързо ограничаване или прекратяване на възмож-
ността дължимото да бъде изискуемо по отношение на критичен за финансова-
та система обем от финансови средства. Което значи, че кредитната пирамида 
се е пропукала в основите си. Най-важните кредитополучатели, тези, които са 
свързани с реалното производство и/или с реалното плащане, са фалирали и не 
могат да изпълняват финансовите си ангажименти.

Оттук следват другите признаци на финансовата криза – свиването на фи-
нансовите пазари, ограничаването на достъпа до кредитен ресурс, недоверието 
и паниката във финансовата система и прочие.

Опит за отговор на въпросите
Въпросите са: финансовите кризи естествено следствие от развитието на 

икономиката и обществото ли са, или са следствие от неадекватна спрямо раз-
витието регулация на обществено-икономическата система?

Икономическата система, като динамика от функции, координира и су-
бординира тези функции, интегрира и разделя икономическите субекти по 
специфичен за самата нея системен начин, възпроизвеждащ и запазващ ней-
ната цялост. Така тя функционира нормално в основните си проявления: про-
изводството, размяната и потреблението. В производството системата работи с 
общ технико-технологически „език“, в сферата на размяната – с обща валута, в 
сферата на потреблението – с общи стандарти и качество на живот. Производ-
ството е отговор на зададени от потреблението изисквания, както и обратно: 
по треблението е отговор на изискванията на производството. Парите са екви-
валент на тези взаимни изисквания, като по този начин се явяват продукт на 
системата и са толкова, колкото са нужни за нейната саморегулация.

Следователно чрез взаимодействието на производството и потребление-
то се формира ролята на парите и финансите. По никакъв друг начин, ако ис-
каме икономическата система да функционира устойчиво. Финансите в проце-
са на размяната трябва само да регистрират вече създадена от икономическата 
система връзка на производството и потреблението, на търсенето и предлага-
нето. Това е нормалното за икономическата система поведение на парите. По-
ведение, определяно от самата система и здравословно за функционирането й. 
Естествено опитът показва, че и парите могат да създават такива връзки, но той 
показва също, че тези връзки са „вирусни“ за системата, защото са сурогатни. 
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Парите трябва чрез пазара да реализират вече възникнали отношения на да-
дено място и в дадено време според договореностите между субектите на тези 
отношения. Поради тази причина целесъобразността на икономическата сис-
тема не допуска наличието на пари, които не са пряко свързани с обслужване-
то на посоченото по-горе взаимодействие. Такива пари, както вече беше каза-
но, са чужди за дадената система, прекъсват естествената връзка на производс-
твото и потреблението, изземват чужди функции и превръщат себе си в моти-
виращ и производството, и потреблението фактор. С това ледът под краката на 
икономиче ската система е поставен, а твърде вероятното свободно падане за-
почва като финансова криза. Това е, което се случи в САЩ, когато безпроблем-
но навлязоха пари от Китай, същото се получи и в Гърция.

Когато се върнем към годините на т.нар. модерация, картината се допъл-
ва и с други неща.

През годините на модерацията моделът работи в национален мащаб в раз-
витите страни, защото глобализацията на икономиката още няма значението, 
което има сега.

Сега вече нещата са различни. Глобализиращата се икономика, на базата 
на високите технологии и високата производителност, разчупва националните 
рамки, парите, стоките и услугите започват свободно и бързо да се придвиж-
ват по света. Създава се нов по своята същност и размери пазар, обвързващ се 
тясно с информационните технологии. Търсенето и предлагането са различни 
и като форма, и като съдържание. Невидимата ръка не може да действа на мак-
роравнище, защото старата система е разградена, а нова на глобално равнище 
няма. В националните икономически системи твърде лесно и твърде често мо-
гат да функционират чужди пари с нетипична за тях функция.

Освен това се оформя нова конфронтационна ситуация, породена от не-
равностойното положение на развитите и развиващите се страни в глобално-
то производство и в глобалната търговия3. Твърдението на Жан-Батист Сей, 
че съвкупното предлагане неизбежно създава свое съвкупно търсене, не ра-
боти. Световната икономика, концентрирана технологично в ограничен брой 
страни, може да произведе само в тези страни продукция за народите от всич-
ки страни, но не може да произведе съответната покупателна способност и съ-
ответното търсене от страна на всички народи и всички държави. Глобалният 
пазар не осигурява равнопоставеност на глобалното предлагане и глобалното 
търсене [4].

Липсата на такава равнопоставеност означава състояние на тежък систе-
мен конфликт. На едната страна са високотехнологическите производства, ло-
кализирани във високоразвитите страни или райони с висок стандарт на жи-
вот, които обаче съставляват една малка част от населението на света, в повече-
то случаи застаряващо. От друга страна са слаборазвитите страни и райони, с 
нискотехнологическо производство, с нисък стандарт на живот и с висока без-
работица, които съставляват голямата част от населението на света. Очевидно 
е, че за нормалното функциониране на глобалната икономическа система оп-
ределено липсват необходимите общи стандарти в сферата на производството 
и на потреблението. Нещата се засилват от явления в страни като Китай нап-
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ример, където умишленото ограничаване на потреблението създава допълни-
телен дисбаланс на глобалната икономическа система. Във връзка с проблема, 
породен от „световен недостиг на съвкупно търсене“, Дж. Стиглиц пише: „Ако 
общата стойност на това, което хората по света искат да купят, е по-малка от 
това, което светът може да произведе, имаме проблем – слаба световна иконо-
мика. Една от причините за слабото съвкупно търсене в глобален план е нарас-
тващото ниво на резервите – пари, които страните слагат настрана за „черни 
дни“ [6].

Не отговарят на новите реалности и съществуващите договорености по ли-
ния на световните организации или на други структури, ангажирани с регулира-
не на световната икономика. Има преместване на икономическата тежест от раз-
витите страни към нововъзникващи икономики като Китай (вече втора светов-
на икономическа сила), Индия, Бразилия. Освен резервни пари, тези страни имат 
и „резервни“ евтини стоки, които по същия начин, както и резервните пари, за-
плашват кредитните икономики, само че в производствения сектор.

Обобщено може да се каже, че сегашното статукво на разположението на 
икономическия потенциал превръща отделни страни в определящи за светов-
ната икономика в сферата на производството, без да се създава системната ал-
тернатива в сферата на световното потребление. По този начин ролята на па-
рите в глобален мащаб не може да бъде дефинирана чрез параметрите на една 
единна система. Дефиниция, която по системен път да насочва паричните пото-
ци в глобален мащаб съобразно с нуждите на отделните страни и по-специално 
на техните икономически системи. От което следва, че и проблемът с курсовото 
съотношение между отделните валути остава трудно решим от гледна точка на 
интересите на икономиката в световен мащаб. Китай ще продължи да поддър-
жа нисък курс на националната си валута, защото и предвиденият 7% растеж в 
икономиката за 2013 г. е напълно достатъчен при ограничаваното потребление 
в страната да налага експортната експанзия на Китай като неизбежна. Така как-
то и съпротивата на Великобритания е естествена, когато става дума за финан-
сов контрол върху движението на капитали в световен мащаб.

Във връзка с това Дж. Стиглиц посочва: „В момента САЩ и светът са из-
правени пред три предизвикателства: възстановяването на устойчиво съвкуп-
но търсене, достатъчно силно, за да осигури пълна глобална заетост; реформи-
рането на финансовата система така, че тя да изпълнява адекватно функциите, 
които се очакват от една ефективна финансова система, а не безразсъдно да по-
ема рискове, както се правеше преди кризата; и преструктурирането на амери-
канската и другите световни икономики така, че да отразяват например изме-
ненията и разместванията в благосъстоянието в глобален и в сравнителен план 
и технологичните промени“ [6].

Следователно финансовите кризи не са историческа новост. Въпросът е 
дали те са естествен момент от функционирането и от развитието на капита-
лизма като обществено-икономическа система, или са израз на моментен де-
фект на системата, който дефект не е неизбежен.

Ако приемем, че кризите са естествен момент от функционирането и от 
развитието на капиталистическата икономическа система, това би означавало 
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да снемем всяка отговорност от държавата и от съответните правителства. Това 
обаче не би било коректно, защото регулацията на икономическата дейност се 
осъществява от държавата. Държавата може да играе антикризисна роля и, как-
то е известно, идеите на Дж. Мейнурд Кейнс са коректни и актуални и днес.

Затова по-правилно и по-честно е да кажем, че кризите настъпват винаги 
и тогава, когато икономическата система се сблъска с регулативната некомпе-
тентност на държавата.

4. Заключение

Продължителността на кризата от 2007 г., както и нейните мащаби пораж-
дат основателно безпокойство за по-нататъшното развитие на глобалната ико-
номика и на глобалното общество. Безпокойството се поражда и от обстоя-
телството, че редица страни изостават, създавайки икономически и хуманита-
рен проблем, до голяма степен свързан с висока раждаемост. В глобален мащаб 
кризите сега повече от всякога са израз на глобалното полярно разделение на 
света на бедни и богати. Бившите колонии от Африка, Азия и Латинска Амери-
ка са синоним на слабо икономическо развитие и голяма бедност. Те са огни-
ще на дестабилизация. Н. Рубини и Ст. Мим основателно отбелязват: „Глоба-
лизацията също така се свързва с нарастващите различия в доходите и матери-
алното благосъстояние в развитите и развиващите се страни. Назрява въпро-
сът защо се случва това. Някои икономисти сочат, че технологичният прогрес 
е причина някои работници да останат извън сферата на световния проспери-
тет... Каквато и да е причината, това неравенство причинява все по-голямо без-
покойство и тревога относно глобализацията и свободната търговия“ [5].

От друга страна обаче високите технологии имат нужда от високотехноло-
гични хора и бързо поддаващи се на технологизиране отрасли на икономиката. 
Такива хора и такива отрасли невинаги се намират където и когато се търсят. 
Кризата, известна като “dot.com“, през 2000 г. показа точно това.

Регулациите, които се предприемат от развитите страни, включени в Г-8, Г-
10, а напоследък и в Г-20, са израз на желанието да се търси общо решение. Става 
дума за засилване на ролята на МВФ, за контрол върху офшорните зони, върху 
небанковите финансови институции, за друг подход към банковата тайна.

Общото желание обаче не се съчетава с обща цел. Показателни в тази на-
сока са проблемите около Базелското споразумение, обединяващо централни-
те банки на развитите страни. Целта е разграничаване на банковите активи по 
вид, с оглед оценка на рисковете. Проблемът идва от обстоятелството, че реше-
нията са решения на развитите страни, чиито интереси рядко съвпадат. Затова, 
когато се наложи усъвършенстване на Базелското споразумение с цел пресича-
не на някои практики на банки, главно от САЩ, до ново базелско споразумение 
не се стигна. Няма да се реши скоро и спорът между САЩ и Китай за реалност-
та на курса на китайската валута, нито спорът между Великобритания и други-
те страни – членки на ЕС, относно регулацията на движението на капитали.

Проблеми съпътстват и ЕС. Налице е обща валута, опити за обща моне-
тарна политика, но без единна за Съюза фискална система. Факт е разделението 
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на ЕС на бедни и богати страни, липсата на работещи общи стандарти за техно-
логичност на производството и за условия за живот. Без хармонизация на мо-
нетарната и фискалната политика, без единна фискална макрорамка, отчита-
ща различията в производителността на труда и стандарта на живот в страни-
те членки и същевременно преодоляваща тези различия – без това ЕС трудно 
ще придобие системни характеристики и ще остане само механично един ство 
с конфликтно бъдеще.

Без да пренебрегваме факта, че финансовите кризи са израз на невъзмож-
ността на човека да предвиди безрисково бъдещето и да осигури безрисково кре-
дитиране, можем да кажем, че икономическата система трябва винаги да съхра-
нява своя имунитет посредством компетентно държавно регулиране. Има ли 
криза, има и виновен за кризата. Това в значителна степен е държавата.
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Бележки

1  Спомням си през 2008 г. двама души, единият банкер от Атина, а другият шофьор на так-
си на остров Крит – когато разбраха, че съм българин, ми казаха, че ние сме добре. Това 
ме изненада. Сега разбирам, че България е била само някаква база за сравнение спрямо 
очакванията на гърците, че нещо лошо предстои. В Гърция отдавна и на всички обществе-
ни нива нещата са били ясни, но всеки си е мислил, че ще се размине. Никой не е искал 
да каже на глас, че това не е нормално. Че не е нормално да харчиш повече, отколкото 
спестяваш. Че не е нормално да имаш най-ниските показатели за конкурентоспособност 
и икономическа свобода в ЕС и да очакваш, че твоят труд покрива покупателната способ-
ност на еврото, което ползваш като парична единица наравно с всички страни в Еврозоната. 
За съжаление това е човешката природа. Човек по природа не бяга от хубавото.

2  На 5 март 2012 започна делото срещу министър-председателя и други членове на бившето 
правителство на Исландия за нанесени на страната огромни финансови щети.

3  Още през 70-те години на миналия век и комисията “Бранд“ към ООН и нобеловият лауре-
ат Ян Тиберман в доклад пред Римския клуб обръщат внимание на зараждащите се между 
развитите и развиващите се страни остри противоречия, свързани както с икономическото, 
така и със социалното неравенство.
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ФРАНЦИЯ СЕ ПРЕМЕНИ В РОЗОВО. 
А СЕГА НАКЪДЕ?*

В практиката на големите модни къщи е да обявяват доминиращ цвят за сво-
ите тоалети – за сезона, за годината. Вторият тур на френските парламен-

тарни избори (17 юни) обяви цвета на институциите на властта за следващите 
пет години: розово. В Сената социалистите взеха мнозинството миналата есен. 
Франсоа Оланд влезе в Елисейския дворец в средата на май. Сега и мнозин-
ството в националното събрание е вече в ръцете на Френската социалистиче-
ска партия. Президентът и правителството имат всичката формална власт да 
водят желаната от тях „розова“ политика.

Разбира се, и най-ефектният тоалет добива истинска стойност, когато бъде 
облечен от тази или този, който ще го носи. В този смисъл какво е тялото, което 
ще поеме пременените в розово френски властови институции? Във втория тур 
на президентския избор (6 май) Франсоа Оланд бе подкрепен от 41 на сто от има-
щите право на глас – четирима от всеки десет. В първия тур на парламентарни-
те избори (10 юни) социалис тическите кандидати получиха подкрепата на 16.2 на 
сто от имащите право на глас – малко повече от трима от всеки двадесет. От из-
бирателите до 44 години повече от половината се въздържаха от гласуване. Въп-
реки тези повече от смущаващи данни Оланд влезе в правата си на президент, а 
социалистическата партия разполага със свое парламентарно мнозинство. Зас-
лугата е на демократичната избирателна система. Впрочем същото разминаване 
между монопола върху властта и степента на изразената от избирателите пози-
ция се наблюдаваше и при президента Саркози. То е израз на „демократичната“ 
същност на френската политическа система, от която се възползват двете най-го-
леми политически партии – на десницата и на левицата. Но този отказ на почти 
половината от избирателите – повече от четирима от всеки десет – да подкрепят 
лично с гласа си определена политика и определен политик или партия е черта 
на днешната френска политическа сцена, която може да придобие изключител-
но значение в една или друга кризисна обстановка. С други думи, не бива да се за-
бравя, че новата премяна на Франция е розова, но мнозинството от избиратели-
те не показват желание да се докарат с нея. Поне засега.

Повече от три десетилетия вече – след изборната победа на Франсоа Ми-
теран през май 1981 – се знае, че десницата и левицата във Франция разполагат 

Владимир Костов

*  Статията е написана специално за сп. „Понеделник“.
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с традиционна обществена подкрепа и резултатът от националните избори се 
решава от вота или въздържането на 1.5–2 млн. (3–4 на сто) гласоподаватели. 
Като е така, логичен е въпросът, защо левицата едва сега спечели? Защо не още 
през 2002? Защо не през 2007? Какво й липсваше тогава? Какво има сега?

Струва си да се напомнят някои неща, защото те обясняват в известна сте-
пен сегашното пременяване в розово. През 2002 г. социалистическият лидер 
Лионел Жоспен беше толкова убеден, че политиката му начело на правител-
ството е успешна, че подцени стабилността на традиционната база на десница-
та и допусна голям брой кандидати в полето на левицата. Последните напълно 
логично намалиха относителното тегло на подкрепата за всеки ляв кандидат и 
това изведе крайнодесният Жан-Мари льо Пен на второ място и принуди изби-
рателите на левицата да гласуват за по-малкото зло – Жак Ширак.

През 2007 г. Сеголен Роял тръгна в борбата за президентския пост, при по-
ложение че е знаела вече, че не може да разчита на лоялността на Франсоа Оланд 
като лидер на социалистическата партия, след като са се разделили като семей-
на двойка. Въпреки това тя имаше шанс срещу Никола Саркози и то не само за-
щото и той имаше сходни семейни проблеми. За да реализира своя шанс, Роял 
трябваше да си подаде ръка с центристкия лидер Франсоа Байру. Но егото и на 
двамата бе толкова раздуто, че не им позволи да направят крачката, която – ве-
роятно – щеше да ги изведе до победа.

Вместо Роял, с победа се поздрави Саркози.
Така се стигна до 2011 г. и до възможността социалистическата партия да 

изпусне за трети пореден път своя шанс. Защото през пролетта – т.е. година 
преди президентските избори – елитът на социалистическата партия неглас-
но беше направил своя избор. В полза на Доминик Строс Кан като кандидат за 
президент. По това време никой от така наричаните барони в социалистиче-
ската партия не беше готов да заложи дори и петак на името на Франсоа Оланд. 
Лидерката на социалистическата партия Мартин Обри, след като бе успешно 
подрязала амбициите на Сеголен Роял, се чувстваше повече от комфортно в не-
официалния тандем със Строс Кан за спечелване и поделяне на властта. Раз-
лични частични избори тук и там почти без изключение се печелеха от социа-
листическата партия, което подсказваше, че „плаващите“ избиратели показват 
склонност да подкрепят една смяна на десницата с левицата.

В тази обстановка върху френската политическа сцена се стовари гръмо-
тевичният удар от Ню Йорк – ареста на Доминик Строс Кан, тогава шеф на 
Международния валутен фонд, по обвинение за сексуално насилие над една ка-
мериерка в хотел „Софител“. Обстоятелствата, сцената и задкулисието на тази 
афера са друга тема. Но арестът на Строс Кан категорично и на часа го извади 
от предстоящата битка за властта. В продължение на седмици, че дори и месе-
ци, социалистическата партия бе като парализирана. Още повече че мнозина 
измежду социалистическите „барони“ се чувстваха заподозрени, че не са догле-
дали и са допуснали партията да изпадне в повече от неловко положение око-
ло скандала със Строс Кан. Във всеки случай този факт, че никой от големите в 
социалистическата партия, които до предния ден бяха гледали на Строс Кан – 
поне публично – като на надеждата на партията за президентския пост, не зас-
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тана в знак на солидарност символично до него, говори много.
И ето, в тези няколко месеца на лятото и началото на есента на 2011 г. у 

двама френски политици се оформят мисли, чието развитие и взаимодейст-
вие довежда до известния резултат на президентските избори през май 2012 г. 
Имам предвид Франсоа Оланд и Никола Саркози.

Оланд е различен, много различен от Строс Кан. Оланд в никой момент 
на своя жизнен път и кариера не е бил във високото френско общество като 
Строс Кан. Дори и в самата социалистическа партия, макар че едно десетиле-
тие й е бил секретар, той не е възприеман като един от бароните, не е от елита. 
Няма афиширана след себе си група от последователи – така известните идей-
ни течения. Не е познат по света. Не е бил нито кмет, нито министър. Едва ли 
не – обикновен гражданин. И Оланд разбира, че именно този профил на поч-
ти „господин Никой“ може да бъде неговият най-силен коз в битката за Елисей-
ския дворец. Затова прави главен лозунг на кампанията си, наред с традицион-
ната „промяна“, обещанието да бъде „нормален президент“. Т.е. да не търси из-
ключителност, да има „нормално“ поведение.

Друг е редът на мисли у Саркози. Разбира се, случилото се със Строс Кан в 
Ню Йорк е посрещнато в ЮМП и лично от Саркози с трудно прикрито облек-
чение. Публичните им реакции са много внимателни, защото си дават сметка, 
че каквито и да са фактите, неминуемо се създават условия за подозрение. До-
толкова сполетялото Строс Кан и оттам социалистическата партия е на прак-
тика „добре дошло“ за ЮМП и неговия кандидат. Издигането от социалистите 
на Франсоа Оланд като кандидат подсилва чувството на облекчение и на сигур-
ност в предстоящата победа за ЮМП. Защото Оланд изглежда на всички някак 
по-сив, по-незначителен, по-лесен за преодоляване от един Строс Кан. Предиз-
борната стратегия на Оланд като „господин Никой“ не само не бе оценена от 
ЮМП и Саркози, нещо непростимо – те въобще не я разбраха. Затова Саркози 
започна много късно предизборната си кампания – не искаше да създава впе-
чатление, че някой може сериозно да се конкурира с него като кандидат. И за-
това постави в центъра на кампанията си своето самоизтъкване, че той носи 
на раменете си съдбата на Франция и на французите – за да внуши на избира-
телите колко той е високо над всяка „нормалност“. Очевидно е, че успя в това 
направление далеч оттатък надеждите си. Част от традиционно подкрепящите 
ЮМП избиратели се въздържаха да гласуват именно поради досадното самоиз-
тъкване на Саркози като някакъв батман на френската политика.

Ако се гледат в цялост последните 15-ина години, няма във Франция значи-
ма вълна на политическа промяна. Нито наляво, нито надясно. Деиндустриали-
зацията на страната расте, безработицата – и тя, задлъжнялостта – също. Фран-
ция отстъпва все повече при сравняване с Германия. Но тези процеси вървят 
общо взето плавно, без драматични сътресения (засега!) и по тази причина нито 
водят до вътрешни сблъсъци и драми, нито поставят Франция непосредствено 
до Гърция, Испания, Италия и т.н. Спокойното и почти лишено от емоции – в на-
ционален план – пременяване на Франция в розов институционален тоалет само 
подчертава успокоеността на френската политика в началото на века.

Но тази успокоеност търсена ли е, или е все повече резултат на обстоятел-
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ството, че по-голямата – или по-важната – част на световните процеси мина-
ва високо над главата на Франция, над френските властови институции и, сле-
дователно, и над избора на френските гласоподаватели? Струва ми се, че вярно 
е второто. Това положение на нещата поставя все по-остро на дневен ред въп-
роса за идентичността на Франция: какво и как се решава в национален план и 
на национален терен, за какво и как Франция може да допринесе за по-добро-
то му решение в рамките на нашия свят. Около една пета от гласувалите в пре-
зидентските и в парламентарните избори показаха своята чувствителност към 
тези проблеми. Едни като гласуваха за крайнодесния Национален фронт, други 
като подкрепиха Левия фронт на Жан-Люк Меленшон (в него участва и кому-
нистическата партия). Засега двете големи партии, които се редуват на полити-
ческата сцена – социалистическата и ЮМП, си позволяват да пренебрегват тези 
свои капризни спътници. Но е възможно това да не продължи дълго. Защото и 
едните, и другите поставят реални проблеми, на които настанилите се в управ-
ляващите институции трябва да търсят решения. Във всеки случай, доколкото 
мога да съдя, Левият фронт на Меленшон е единствената обществена среда във 
Франция, където се правят сериозни интелектуални усилия за преодоляване 
на рамките на цялостния модел, наложен от съвременния капитализъм. А най-
важните проблеми на съвремието ни опират именно до постигане на резултат 
в това направление. Разбира се, тази проблематика не е част от програмата на 
новия президент, на неговото правителство и парламентарно мнозин ство, как-
то и не бе засегната в главните публични прояви при изборните кампании. Но 
рано или късно – сигурно ще й дойде времето.

И от политическа, и от човешка гледна точка е разбираемо, че и Саркози, 
и Оланд, и съответно подкрепящите ги партии общо взето заобикаляха въпро-
са за това, че главните процеси минават над Франция и по тази причина въз-
можностите им да влияят върху тях са ограничени. Затова проблемите на вън-
шната политика имаха малко място в предизборните програми и кампании. Но 
сега институциите, вече с новата розова премяна, няма как да бягат от действи-
телността.

Президентът Оланд и социалистическото парламентарно мнозинство ще 
направят ли открит избор: в каква посока и с кого заедно ще вървят на между-
народната сцена? Как ще търсят преодоляване на кризата – по пътя на нови зае-
ми или по пътя на финансовия ред и дисциплина и повишаването на конкурен-
тността на френската икономика? Франция ще се присъедини ли към усилия-
та на Германия в името на федерализма в Европейския съюз, или ще отстъпи на 
илюзиите за някакъв нов протекционизъм? Франция ще покаже ли готовност 
да си подаде ръка с Русия за взаимноизгодни стъпки на европейската, но и на 
евразийската сцена? Какво ще бъде занапред отношението на Франция към по-
литиката на САЩ, които определено загърбват Европа заради интересите на 
противопоставянето си на Китай в Азия, и по-специално в Тихия океан?

В цялост – във вътрешната или във външната политика ще опита да изне-
нада президентът Оланд, или ще бъде принуден да излезе от „нормалността“?
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ПРАГМАТИКА ПО ФРЕНСКИ

През последните две десетилетия общественото 
внимание често се концентрираше върху дефек-

тите на демокрацията. Формира се „модерно“ течение, 
застъпващо липсата и на целесъобразност, и на иконо-
мическа адекватност. И така – до ситуацията от крито 
да се натрапва „мнението“ на финансовите пазари като 
единствено меродавно, като свръхестествено по един 
естествен начин, като надграждащо поостарялата хра-
нителна пирамида. През май т.г. от парижката трибу-
на трябваше да се официализира ратификацията на 
нов етап от човешкото развитие. И това сигурно щеше 
да се случи, но наследниците на Робеспиер никога не 
са били на обяд с финансови пазари, а метафизичното 
им е чуждо. Те не просто посочиха на Никола Сарко-
зи вратата, и то не парадната, не просто не ратифици-
раха „Новия ред“, а възбудиха вече поставяни въпроси 
за равноправието на всички граждани на Републиката, 
независимо от класовата им принадлежност. Очерта-
ната тенденция за политикономическа доминация на 
модели, противоречащи на статуквото, естествено се 
определи като радикална, по-точно – радикално опас-
на. Тази тенденция е диаметрално различна от зало-
жените очаквания на неолибералната „аристокрация“. 
Изписаните контури, и то от безспорния културен, 
исторически и идеологически флаг на Европейската 
общност, са, от една страна, явен белег за политиче-
ска зрялост и гаранция за европейската стабилност от 
надхвърлящо значението на всеки фискален пакт ес-
тество и, от друга, най-яркото доказателство на наше-
то време, че демокрацията е безалтернативна и нищо 
по-добро не е измислено.

На изборите френският народ произнесе своя-
та оценка за психологията на политиката, за конкрет-

Петър Начев

Петър Начев – юрист. Завър-
шил е банково и финансово пра-
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– Франция (2008 г.). Има публика-
ции в български ежедневници.
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ните измерения на мандата и дори очерта последиците от евентуална измяна.
Френският гласоподавател избра Никола Саркози за президент с ясното 

съзнание, че френската икономика има нужда от реформа. Реформа, насочена 
към ефективност на публичните финанси, заздравяване на позициите на наци-
оналните и международните пазари за френските и за европейските икономи-
чески оператори, утвърждаване на Обединена Европа като републикански при-
мер за успехите на демокрацията и солидарността. Цената, която трябваше да 
бъде заплатена, се считаше за съответна на една значително подобрена конку-
рентоспособност, гарнирана с рязко увеличение на покупателната способност. 
Именно с този лозунг Никола Саркози спечели доверието на избирателите при 
своето назначение и именно поради неизпълнението на тези ангажименти една 
част от вота на избирателите беше наказателен.

Основният фактор да се потърси „промяна и то сега“ не беше личностен. 
Трайно е установеното още от времето на Митеран усещане за отговорен при-
нос на Франция в качеството й на водеща сила за постигане на Обединена Ев-
ропа. Европейското й развитие се определя в две основни посоки, а именно 
като конкурентоспособна икономическа сила, за да е водеща в световен план и 
в политически аспект, тоест достатъчно обединена, за да не поставя под съм-
нение своето икономическо развитие и значение. В този смисъл французите 
приеха предложеното от Саркози разделение на отговорността между Франция 
като основен политически и Германия като икономически двигател на Европа. 
Икономическата криза бе възприета в началото на „кенкената“ на Никола Сар-
кози като онази цена, която френските граждани дължаха за реформата, цена-
та, която трябваше да платят, за да се реализират приетите национални прио-
ритети. За да се потуши пораждащото се поради нереализирането на обещани-
те реформи напрежение, по средата на „кенкената“ Елисейският дворец смени 
плочата и обяви реформите за невъзможни, защото икономическото състояние 
на страните в периферията на Еврозоната застрашава стабилността на Европа 
и в частност стабилността на Франция.

Усещането на френския гласоподавател към този момент започна да се 
трансформира и в подозрение, и в упрек. Подозрението беше породено от фак-
та, че германската икономика реализира най-добрите си резултати от доста 
време насам, а предложените мерки за преодоляване на икономическите тру-
сове с помощта на „икономическия двигател“ се състояха в инструкцията „не 
мърдайте, ще се огледате, след като вятърът отмине“. Усещането за упрек пък 
беше породено от факта, че вятърът е попътен за германската икономика, а от 
Франция се очаква да осигури необходимата подкрепа за реализация на иконо-
мическа програма, създаваща ярък дисбаланс между двете сили, или – „Европа 
на две скорости“. Цялата негативна енергия се катализира, когато Никола Сар-
кози понижи Франция в прост подизпълнител, защитавайки себе си и своята 
политика с аргумента: „така иска Германия“. Французите приеха този призив 
като заплаха не просто за демокрацията, не просто за европейския си лидерски 
статус, а като заплаха и за своята независимост и суверенитет.

Отказът на френския народ да квалифицира европейската дългова криза 
като съставляваща „force majeure“ и своеобразният вот на недоверие за Герма-
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ния като самостоятелен икономически доминант са вот за целостта на Европа 
или отказ от разграничение между съставляващите я равноправни и най-близ-
ки партньори, споделящи нейните ценности.

И ако френските гласоподаватели отказаха да колонизират европейската 
периферия, това не е защото не страдат от материална зависимост, а защото це-
ната беше цената на ценностите на петата Република. Тези ценности са редом 
до Човека „вън от търговския оборот“.

Изборните резултати са изричен мандат за промяна на съвременния поли-
тически и икономически модел и моделирането на промяната трябва да започ-
не – „и то сега“…

В областта на финансовия сектор Франсоа Оланд посочи банково-финан-
совото лоби като основен защитник на статуквото и първопричина за тежко-
то състояние на Франция и на Европа. Този ход следва да се приеме за револю-
ционен, но недостатъчно радикален. Оланд зае позиция, сходна с позицията на 
повечето опозиционни анализатори: че започналата в началото на ХХІ век кри-
за страда от многобройните си етикети, но независимо дали ще бъде наречена 
криза на „кредитната лудост“, криза на „свят, базиран на дериватите“, на свят на 
„утопичните електронни богатства“ или криза на „държавните дефицити“ обе-
диняващ е изводът, че това е криза на цялостната визия за функционирането на 
банковата и финансовата система, на отсъствието на баланс между финансовия 
и социалния капитал. Франсоа Оланд потвърди това, което вече се знаеше, но 
революционният характер се изразяваше в това, че той изрече присъдата, и то 
по време на кампания, а тези заключения дълго време бяха медийно отразява-
ни като заклинания, като риторика на лудите. Следващият ход беше да се раз-
граничи от радикалните течения, като заяви мерките за реформа на системата. 
Те концентрират вниманието на обществото върху същността на системата, а 
именно да бъде инструмент за създаване на реална икономика, на работни мес-
та и на достойни доходи.

Те отхвърлят възможността реалната икономика да служи на банково-фи-
нансовата разрушителна и самоунищожителна алчност.

С намерението си за реформа и с определението „противник“ относно се-
гашната банково-финансова система Франсоа Оланд спечели симпатията на 
левите и особено на крайнолевите.

Думата „противник“ е заявление, че моделът, изграден под диктовката на 
основните за неолибералната обществено-икономическа доктрина принципи, 
е нестабилен и несъобразен с принципите за устойчиво развитие на икономи-
ката. Тази икономическа система се показа неспособна да обуздае силите на 
предложения от нея капитализъм. Тя предполага рязко форсиран спекулативен 
растеж, последван от тежки финансови крахове и социално напрежение. Соци-
алното напрежение от своя страна има за пряко последствие държавната на-
меса, увеличението на паричната маса и поемането на колективна отговорност 
за индивидуално изхарчените несъществуващи в реалността виртуални капи-
тали. Трансформацията на тези капитали в реални активи открива дупка, коя-
то се запълва с напечатани пари или чрез орязване на обществено-търговски-
те инвестиции и разходи, тоест несъществуването на реално покритие, комби-
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нирано с увеличение на инфлацията, довежда безспорно до еднаква в процент-
но съотношение загуба за всички участници в търговския оборот. Държавата 
под въздействието на „правителството на банкерите“ се заяви като застрахова-
тел за големите спекуланти. Франсоа Оланд намери обяснението за породена-
та несправедливост и за действията на държавата не в „обществения договор“, 
а в дейността на банковата система, в правомощията на банковите оператори, 
в доброволния отказ от държавно насърчение и влияние, тоест в отказа от не-
счетоводен контрол в дейността по изграждане, разрастване и селектиране, съ-
образно със заложения в генезиса на пазарната икономика реализъм, на иконо-
мическите оператори и дейности. И с тази си позиция Френската социалисти-
ческа партия и нейният кандидат спечелиха симпатиите, а по-късно и подкре-
пата на центристите.

Думата „противник“ сякаш придаде необходимата стойност на изкриве-
ните от абсолютния капитализъм традиционни и исторически принципи за 
функционирането на банковата система:

1. Банковата институция е инструмент за икономическо развитие.
2. Банковата система е форма на експертна децентрализация на държав-

ната функция по създаване и разпределение на капиталите и преди всичко на 
посоките и формите на тяхната трансформация.

3. По естеството си печалбата и приходите на търговската банка следва да 
са правопропорционални на приноса й за успешно провеждане на заложената 
политикономическа национална и регионална стратегия за развитие.

4. Инвестицията е резултат от финансова спекула и като такава следва да 
бъде обект на постоянен контрол от страна на регулаторните институции.

Остава се с усещането за предупреждение към финансовите институции 
и че гореописаните постулати отново се явяват гаранти за съществуването на 
банков пазар, следователно – на действаща икономика, следователно – на защи-
та на условията на труд, тоест гаранти за спестяванията и търговската инициа-
тива. Единствено наличието на баланс, сигурност и развитие на тези съставля-
ващи система компоненти се явява индикатор за демокрация и пазарна иконо-
мика. Единствено целостта на системата може да се определи като ответна юри-
дическа престация, аргументираща наличието на банков монопол. Замяната им 
е основание за определянето на сделките по делегиране на правомощия от су-
верена към държавата, от държавата към специализиран орган по регулация и 
от регулатора към специалните „частни“ формирования като сделки без прав-
но основание, тоест нищожни. 

Позицията на Оланд отговори на очакванията за защита от страна на дър-
жавата и на трудещите се, и на средната класа, и на предприемачите. Заяви се 
за регулирана на макроикономическо равнище система и за невидима ръка на 
микроикономическо ниво.

Естеството на подобна реформа изисква нов модел на данъчно облагане.
Френските избиратели, макар и традиционно възприемани като социално 

консервативни, предоставиха на дясната неолиберална доктрина повече от 17 
години, за да разгърне потенциала си и да докаже, че пътят към създаването на 
успяло и богато на материални блага общество минава през концентриране на 



60 бр. 5/6 – год. XV

ИЗБОРИТЕ ВЪВ ФРАНЦИЯ, ГЪРЦИЯ, СЪРБИЯ

обществените усилия към развитието на едри капиталови структури, които да 
изтеглят инвеститора си в следващ социален етап на развитие. След 17 години 
френският избирател констатира, че едрите капиталови структури са се транс-
формирали от френски в глобални и както в „Приказка за стълбата“ са стана-
ли слепи и глухи. Френският избирател отказа да плаща сам заемите, получени, 
за да се инвестира в едрите капитали, и поиска бенефициентът да не се разгра-
ничава от длъжника. Неспособността на неолибералната доктрина да съхрани 
чувството за справедливост в разпределението и в употребата на национални-
те блага, включително и кредитния рейтинг на страната, обясняват предложе-
ните данъчни реформи. Френският президент ще наложи по-високи данъци за 
най-богатите, за да им напомни, че техният успех е резултат от обществени ин-
вестиции, техният успех е допустим само ако създава предпоставки за успех и 
на много други.

Франция и днес е страна с високи в сравнителен аспект данъци, но трябва 
да се отчете, че размерът на данъците се определя въз основа на съществувала-
та в началото на неолиберализма стопанска инфраструктура. Данъците за най-
богатите следва да се възприемат като такса, изчислена на база капацитет за ус-
вояването на стопански възможности, като такса за съществувалата, съществу-
ващата и инвестиция в бъдещата стопанско-политическа справедливост.

В програмата на кандидата на ФСП, разработена и огласена и по седми-
ци на реализация, убедително се излага тезата, че излизането от кризата е въз-
можно само с инвестиции в мащабни национални и регионални проекти, за ко-
ето се предвижда и създаването на специален финансов инструмент. Предлага 
се насочване на публичните инвестиции в създаването на среда, подходяща за 
развитието на доминиращи като брой и пазарен принос малки и средни тър-
говски инициативи. Събраните допълнителни приходи ще бъдат инвестирани 
обратно там, откъдето са изначално произлезли. Този данъчен модел не е сис-
тема, насочена срещу заможните и богатите. Той ще допринесе за предсказуе-
мост на пазара, ще ограничи социалните и икономическите сривове и ще селек-
тира най-предприемчивите и най-можещите и измежду най-имащите. Ще пос-
тави Франция отново на политическата карта като лидер на свободна, можеща 
и солидарна Европа.

Демократичният избор на Франция не е някакъв опит да се демонстрира 
електорален и морален капацитет за трансформация на една обществено-ико-
номическа система в друга, а инициатива, целеща една достойна, справедлива 
среда, позволяваща на всеки гражданин да полага труд, да се развива и да задо-
волява потребностите на своето семейство по начин, отчитащ обществения му 
принос и статус.

Най-ярко е отражението на икономическата криза, но и на кризата на цен-
ностите, в борбата с безработицата.

Десницата разви теза „a la Lombrozo“: някои са родени, за да ги изхвърли 
системата. Десницата отрече проблема и употреби репресивна риторика, насо-
чена срещу правото на труд и достойнство.

Левицата не много по-оптимистично наблегна на „пакта на генерациите“ 
и на увеличението на функционерите в областите, формиращи качеството на 
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трудовата сила. Водещ лозунг беше да се търсят решения на проблема с мла-
дежката безработица. Този лозунг подсказва необходимостта икономическите 
мерки да произведат очакваните ефекти и да предоставят условия за реализа-
ция на заложените намерения за инвестиции в индустрията, в нови изисквания 
за условията на труд, за достойна почивка след изпълнение на трудово-граж-
данските отговорности. Този лозунг съдържа и послание за поколенията, уча-
ствали в изграждането на неолибералния модел, които ще понесат своята отго-
ворност за състоянието на страната, но няма да бъдат изоставяни. Позицията 
на Оланд бе предпочетена. Това се дължеше, от една страна, на ангажимента му 
да подкрепи с публични средства незаетите в периода на преминаване в след-
ващ, по-благоприятен икономически цикъл и, от друга страна, на обещанието 
да защити френската младеж от последствията на действията и бездей ствията 
на техните родители. Социалните тематики естествено са спекулативно разви-
вани до момента на реализацията на заложените икономически решения и за-
висят от политическата воля и смелост. За Франсоа Оланд няма място за от-
стъпление от заявените приоритети и именно за това свидетелстват завръща-
щите се радикални идеологии.

Левият фронт и Националният фронт са двата очаквани изборни фено-
мена. Концептуално сходните точки в програмите на техните лидери са твърде 
малко с изключение на една – кардиналната промяна на дневния ред. Анализи-
райки техните поддръжници, констатираме една обща характеристика: и в два-
та случая това са хора, изпаднали в тежко социално положение и търсещи ви-
новник. Националният фронт бе подкрепен от хората, подвели се по ритори-
ка, обясняваща състоянието на френската икономика твърде семплистски: „ви-
новни са чужденците, които храним и обличаме, та те живеят по-добре от нас, 
без да покриват критериите на естествената гражданска дееспособност“. При-
вържениците на Меланшон са успели в по-голяма степен да дешифрират ви-
новните за изтритите мечти на работническата класа и хвърлят ръкавицата на 
фондовите борси, на политическия елит, на банково-финансовото лоби, на  фе-
одалното устройство на съвременното общество. Основният принос на фено-
мена „Меланшон“ ще остане олевяването на „левицата“ и преодоляването на 
типичната за социалдемократическите възгледи измяна на социалния вот. За-
дължително трябва да се подчертае, че макар и формулиран неправилно по су-
бективен критерий, Националният фронт посочва един проблем, на който ле-
вите партии трябва да отговорят, а именно – създаването на минимален стан-
дарт, трудов и образователен, на всички граждани, защото спекулата със соли-
дарност е кражба на солидарност.

Липсата на ответна политическа реакция и промяна ще потвърди право-
тата на Маркс за спиралата и за вечното повторение на историята. И в двата 
случая несистемните партии оказаха влияние върху програмите и върху рито-
риката на традиционните партии.

В края на неолибералния политикономически цикъл „левите“ традиционни, 
системни партии имат голям марж на „олевяване“ и ще се завърнат на традици-
онната си територия. При „десните“ формирования няма такова про странство, 
освен отвъд законово установената и исторически низвергната граница.
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В ОЧАКВАНЕ НА ОРИЕНТЕКСПРЕСА

Френските социалисти спечелиха всичко, което 
можеха да спечелят. Това си беше предизвестена 

победа, месеци наред социолозите не се колебаха да 
предсказват преднината на Франсоа Оланд. Явно е, 
че във Франция социологията не е слугиня на поли-
тиката. Журналистиката беше по-раздвоена в очак-
ванията си и въпреки сондажите допускаше възмож-
ността за краен успех на Саркози. Общо взето обаче 
никой не заплака за Париж дори от прекия репортаж, 
когато Сарко сдаде ключовете от ядреното куфарче на 
Оланд, а новата първа дама Валери Трирвильор раз-
целува Карла Бруни за сбогом пред вратите на Ели-
сейския. Една рутинна процедура – един идва, друг 
си отива – по законите на демокрацията. А тълпата 
пред двореца викаше и на двамата „Vive le president!“.

„Аз ще бъда обикновен политик, който ще носи 
необикновена отговорност“ – заяви на инагурацията 
си Франсоа Оланд. „Ще живея като обикновен фран-
цузин“ – изрече Саркози пред рехавата журналисти-
ческа тълпа и отиде с Карла да повиват бебето.

Днес мнозина анализатори се опитват да обяс-
нят победата на Франсоа Оланд с цяла поредица от 
странни и непредвидими обстоятелства, които го из-
стреляха към върха: сексскандала с Доминик Строс 
Кан, нежеланието на французите да поверят прези-
дентската власт на жена, прекалено нежната опози-
ция във вътрешнопартийните избори на Мартин 
Обри и Сеголен Роаял. Решаващата намеса на нова-
та му приятелка за „пълната му промяна“ – физиче-
ски и духовно. Чак до безупречните сиви костюми и 
елегантните вратовръзки, с които изглеждаше comme 
il faut в очите на французойките. Всичко това е вяр-
но, но е доста повърхностно като обяснение за факта, 

Димитър Генчев

Димитър Генчев – доктор по 
история. Работи в областта на 
ис торията, теорията и поли-
тическата практика на европей-
ската социалдемокрация. Ав тор 
е на студии, статии, пор трети 
на дейци на българския социа-
лизъм, на кни  гите „Профили от 
кафене „Ландолт“ (към генези-
са на българския со ци ализъм)“ 
(1990) и „Първоапостоли на иде-
ала“ (2006). Заместник-дирек-
тор е на Центъра за стратегиче-
ски из следвания и зам.-главен ре-
дактор на сп. „Ново време“. Член 
е на СБП.



63

ИЗБОРИТЕ ВЪВ ФРАНЦИЯ, ГЪРЦИЯ, СЪРБИЯ

че Франция зави наляво и след Франсоа І (Митеран) в Елисейския дворец вле-
зе Франсоа ІІ (Оланд).

Още по-нелепи са опитите да се сведе политическата биография на Оланд до 
позицията на вечен апаратчик, партиен бюрократ, който може да дърпа конци-
те на влиятелни хора в партията, за да го подкрепят, когато му е необходимо. За-
щото кандидатурата му беше излъчена след допитване на три милиона социалис-
ти, симпатизанти и опоненти. Що се отнася до подготовката – той цял живот се е 
готвил за този пост: Институт за политически науки, бизнес организация, Висша 
национална политическа школа – люпилня на управленци и политици.

Кариерата му започва като сътрудник на Митеран. Работи като висш екс-
перт при Жоспен. От 1997 до 2008 г. е първи секретар на Френската социалисти-
ческа партия. Депутат, кмет, теоретик и стратег на съвременния френ ски соци-
ализъм. Автор на книги с широка известност във Франция, в Европа и в света. 
Най-интересна от гледна точка на програмната дискусия за бъдещето на социа-
лизма беше и продължава да е до този момент концепцията на Оланд за модер-
низацията на френския социализъм. Социализмът с френско лице, с програма, 
обвита с националния флаг. Една реформистка партия, която никога не се е са-
моидентифицирала като социалдемократическа, независимо че е между най-
авторитетните леви партии в ПЕС и в Социнтерна. Една социалистическа пар-
тия на модерността, която е признат законодател на социалдемо кратическата 
мода.

И нещо много важно: краят на реалния социализъм не накърни в ни най-
малка степен престижа на френския демократичен социализъм. Напротив, той 
сякаш препотвърди доктрината на модерния жоресизъм с неговата галска ра-
дикалност, независимо от пораженията в миналото и в настоящето. За френс-
ките социалисти е важна победата във войната, а не загубата на едно сражение. 
Или, както казваше един велик френски маршал от старата гвардия на Наполе-
он: „Нищо не е загубено – докато всичко не е загубено.“

Така че, когато през 1997 г. Лионел Жоспен оглави лявото правителство, 
никой не очакваше от него да се държи като Шрьодер – едно да обещава преди 
изборите и съвсем друго да прави след това. „Ние трябва да останем верни на 
себе си. Оригиналността на френския социализъм трябва да бъде съхранена“ – 
бе написано на старото бойно знаме на Жан Жорес. За Жоспен според неговия 
предизборен манифест към всички французи държавата не може и не тряб-
ва да абдикира от ролята си на социален стабилизатор на обществото. Тя ще е 
в основата на борбата срещу безработицата, тя ще стимулира откриването на 
нови работни места, тя ще образова и подкрепя младите хора в обучението и 
ще създава висококвалифицирани специалисти, които ще намерят реализация 
във френски предприятия. Тя ще се грижи за децата и за самотните майки, за 
раждаемостта при младите семейства, за медицинското и културното обгриж-
ване на пенсионерите. „Ние сме социалисти, а не либерали, за нас не всичко е 
пазар, не обществото трябва да се подчинява на пазара, а пазарът на общест-
вото. Да на пазарната икономика, не на пазарното общество.“ В „Предложение 
към Франция“ (1998) четем черно на бяло: „Социалистическото общество не е 
стремеж към края на историята. То е движение към социализма.
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Успешни реформи и преобразуване на обществените отношения, измене-
ние на поведението на хората и на отношенията между тях.“

Както е известно, последното изречение влезе в програмната резолюция 
на Парижкия конгрес на Социалистическия интернационал. На този конгрес 
ФСП и нейният лидер се противопоставиха на опитите да се дискредитира кон-
цепцията на демократичния социализъм, като се замени с разбирането, че со-
циалдемокрацията е и цел, и средство. Капитализмът е обречен исторически, 
той трябва да се реформира до неговото преодоляване. Това изречение също бе 
вписано в резолюцията на Социнтерна.

Резултатите от управлението на ФСП са известни: 2 милиона и полови-
на нови работни места, качествен скок в образованието, в здравеопазването и 
в другите социални грижи. И снижаване на икономическия растеж. Трансна-
ционалният капитал се почувства ограничен и бързо започна да се изтегля от 
Франция, търсейки по-изгодни места за инвестиции и печалби. Но дали това 
оттегляне бе в основата на първата загуба срещу Ширак и дори Льо Пен, е спо-
рен въпрос. И дали Жоспен щеше да загуби, ако на изборите за президент не 
излезе загърбил партията си като надпартиен кандидат с една доста неясна про-
грама, целеща да обедини всички французи около неговата кандидатура? Това 
са важни въпроси, но за друга дискусия. За нас е важно да откроим главното, 
което даде тласък на ФСП в търсенето на нови пътища към модернизацията: тя 
загуби поредната битка срещу капитала, но не воюва заедно с него против соб-
ствения си народ.

„Ние сме пред нов поход – заяви Франсоа Оланд в края на 2007 г., – той ще 
е дълъг път на модернизация. Но партията трябва непрекъснато да се развива, 
да е в непрестанно движение.

Ние нямаме нужда да се отказваме от нашите ценности, за да сме модерни. 
Защото както някога, така и днес ценностите прогрес, социална справедливост 
са на мястото си. Работата е да ги адаптираме към времето, в което живеем. Да 
ги адаптираме към предизвикателствата на времето.

Спомням си една мисъл на Митеран през 1993 г. след едно поредно тежко 
поражение на партията, когато беше предложено да се смени името й, Митеран 
отговори: „Правете както искате, момчета, но помислете добре, вече сто годи-
ни хората се борят да наложат марката. И да знаете, че ако я захвърлите в калта, 
винаги ще се намери някой да я повдигне, но вие ще се чувствате окаляни.“

Има, разбира се, и други гласове – като на Мишел Рокар – бивш председа-
тел на ФСП и министър-председател: „Урокът от загубата е очевиден: ФСП е из-
правена пред избор, тя или ще модернизира своята програма, за да се прибли-
жи до световната социалдемокрация, или ще навлезе в период на бавен и про-
дължителен упадък. Чакат ни шумни и бурни дебати – друг избор нямаме.“

Реакцията на Франсоа Оланд на поредния призив за дясна социалдемо-
кратизация беше светкавична: „Винаги е лесно да кажеш как да спечелим… 
след загубата.“

Важното е да си сложим качулката, преди да завали дъждът.
„Социалистите са носители на една историческа критика на капитализма – 

създател на неравенство, носител на ирационалност, кризисен фактор, който и 
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днес създава глобализацията, доминирана от финансовия капитал.“
Френската социалистическа партия е реформистка партия. Тя има свой 

проект за радикална социална трансформация.
Социалистите са привърженици на социална и екологична икономика, ре-

гулирана от публичната власт и от социалните партньори. Система – микс от 
частен динамичен сектор, сектор на публични услуги и един трети сектор на со-
циална икономика. Съществуват области, които не трябва да са подчинени на 
пазара, особено когато се засягат основни права. Устойчивото развитие и пре-
разпределението на богатствата си остават крайъгълен камък за политическата 
дейност на социалистите.

Социалистите защитават модел на устойчиво развитие, основано на иконо-
мическия растеж, на технологическите иновации и на зачитането на екологичния 
императив. Това ново общество, което подминава капиталистическите проти-
воречия, си създава място в непазарния сектор, който социалистите искат да 
изградят. Отново стои въпросът за реактуализация на демократичния социали-
зъм от миналия век. На социалната държава: преразпределение, регулация на па-
зара, държавни инвестиции. Модерна държава, която инвестира и освобождава, 
привилегировайки образованието, науката, иновациите и културата.“

Дългият цитат е от Програмната декларация на Френската социалистиче-
ска партия, публикувана през 2008 г. с участието и под редакцията на Франсоа 
Оланд. Същите идеи могат да се прочетат и в книгата му от 2011 г. „Съвремен-
на Франция“ и текстуално да се проследят в панелите на неговите 60 предиз-
борни предложения.

Във времето на глобалната финансова, икономическа, социална, систем-
на криза на капитализма Франсоа Оланд заложи на промяната. Промяната на 
Франция, на Европа и на света. Силна социална държава, инвестиции в произ-
водството. Създаване на нови работни места. Повишаване на помощите за без-
работни, Модернизиране на националната система на образованието и здраве-
опазването. Подпомагане на предприятията, които наемат млади специалисти. 
Финансови стимули за преквалификация. 150 000 нови работни места. Увели-
чаване на преподавателския състав до 60 000 души. 40 хиляди жилища за сту-
денти. Намаляване на цените на лекарствата. Повишаване на пенсиите и отмя-
на на пенсионната реформа на Саркози. Производство, потребление, растеж, 
справедлива данъчна система, а не финансови рестрикции. Това е визията на 
Франсоа Оланд – за Франция, за Европа и за света.

Французите повярваха на тези идеи. Френският социализъм показа, че 
идейната идентичност трябва да се запази на всяка цена. И когато настъпи ча-
сът на промяната, партията пое отговорността. Франция зави наляво. Ориент- 
експресът вече тръгна от Париж. От площада на Бастилията се надига лява-
та вълна. Ще стане ли тази лява промяна реалност в Обединена Европа? Засе-
га е ясно само едно: европейските леви партии трябва решително да се  отърсят 
от наследството на дясната социалдемокрация и на социаллиберализма и да се 
върнат към изконната лява матрица като съвременни автентични партии на де-
мократичния социализъм. Това трябва да направи и БСП. Иначе влакът може 
да подмине София и да спре направо в Истанбул.
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ИЗБОРИТЕ В ГЪРЦИЯ И СЪРБИЯ 
 ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПАЗАРНИЯ 
ФУНДАМЕНТАЛИЗЪМ И ДИКТАТА НА 
ВЪНШНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

Залагането на теза в заглавието е рисков подход. 
Не го препоръчвам на моите студенти поради 

опасността от прибързан извод и нежелано подвеж-
дане на читателя. Аз обаче поемам този риск, защото 
искам още в началото на текста да акцентирам вър-
ху три общи момента в идейно-политическите плат-
форми и намерения на основни участници в избори-
те, проведени в две балкански държави през май и 
юни – Гърция, която е членка на Европейския съюз 
от 1981 г., и Сърбия, която през март т.г. получи ста-
тут на кандидатка за членство в ЕС.

1.  Гърция – опит на народовластието 
(demos-kratos) да се върне в 
родината си

След парламентарния вот в Гърция на 6 май и 
провала на преговорите за съставяне на правител-
ство президентът Каролос Папуляс насрочва нови 
избори за законодателния орган на 17 юни и назна-
чава за временен премиер на страната председателя 
на Държавния съвет Панайотис Пикраменос. Според 
чл. 35, ал. 3 на гръцката конституция едномесечното 
правителство има само една задача – да организира 
провеждането на парламентарните избори. То няма 
право на законодателна дейност и на сключване на 
международни договори.

Държавният съвет в нашата южна съседка е ин-
ституция с двояка роля, която не се открива в друга 
балканска държава. Той действа веднъж като Върхо-
вен административен съд в съдебната система за раз-
решаване на административни спорове и втори път 
– като съвещателен административен орган към пре-
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жави“ (Стопанство, 2008) и „Дър-
жавно управление на балканските 
страни“ (Стопанство, 2011).
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зидента. Точно втората функция на Съвета задейства на 17 май К. Папуляс след 
неуспешни консултации с парламентарните групи за съставяне на правител-
ството.

Правомощията на съдията Пикраменос нямат нищо общо с дейността на 
служебния премиер в българския случай, при който президентът споделя цен-
тралната изпълнителна власт, назначавайки собствена кандидатура за дейст-
ващ министър-председател. В този смисъл българският президент е по-силен 
от своя гръцки колега.

В периода между двата тура на парламентарните избори в Гърция (6 май 
– 17 юни) социологическите агенции в страната констатират нарастваща попу-
лярност на Коалицията на радикалната левица СИРИЗА с лидер Алексис Цип-
рас и прогнозират нейна победа над десницата с основен представител Нова демо-
крация на Андонис Самарас. На първия тур СИРИЗА заема второ място с 16.7% 
от гласовете на избирателите, а Нова демокрация печели първото място с 18.8%. 
ПАСОК е на трето място с изненадващите 13.1%, което е над три пъти по-малко 
от спечеления вот през 2009 г. Следва Партията на независимите гърци с 10.5% 
– нов политически субект, сформиран от бившия член на Нова демокрация Па-
нос Каменос. На пето, шесто и седмо място са съответно Комунистическата пар-
тия с лидер Алека Папарига (8.5%), неофашистката партия „Златна зора“ с лидер 
Никос Михайлолякис (7%) и отцепилата се от СИРИЗА Демократична левица на 
Фотис Кувелис с 6.1%1. Никога през последните четири десетилетия Гърция не е 
имала толкова раздробено политическо пространство.

Социалните идеи на СИРИЗА, техният критичен заряд и непримиримост 
с кризата, поразила страната, привличат една трета от анкетираните гласопода-
ватели в междинния период на извънредните избори. Те очакваха на 17 юни Ра-
дикалната левица да стане първа политическа сила в 300-местния парламент на 
Гърция. Представителите на „новите леви“ поставят под въпрос двупартийната 
система в страната, при която ПАСОК и Нова демокрация начело с фамилиите 
Папандреу и Караманлис се сменят във властта от 1974 г. до днес.

Програмата на СИРИЗА печели одобрение на избирателя със следните 
послания: отказ от рестриктивната политика на управляващите, наложена им 
от безмандатната Тройка (ЕК–ЕЦБ–МВФ) с неясно политическо представител-
ство; връщане на демокрацията, родена в класическа Гърция през VІІІ–ІV в. 
пр.н.е.; продължаване на членството на Гърция в Европейския съюз и Еврозо-
ната без диктата и унизителното губернаторско отношение на Германия в ли-
цето на нейния канцлер Ангела Меркел, ерозиращо националния суверенитет 
на държава членка; политическо предоговаряне на сключените условия за изп-
лащане на външния дълг, които СИРИЗА определя като „варварски“; излизане 
на страната от НАТО; въвеждане на 75% данък върху имуществото на богатите; 
забрана на офшорните транзакции; премахване на ДДС върху стоките от първа 
необходимост; безплатно здравеопазване и образование, общоевропей ска ре-
гулация на външните дългове на държавите.

Въпреки младостта си, 37-годишният лидер на СИРИЗА Алексис Ципрас 
се проявява като зрял и авторитетен политик от национален и европейски ма-
щаб. На Третия конгрес на Европейската левица, проведен през 2010 г., Ципрас 
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е избран за неин вицепрезидент. От началото на 90-те години Алексис Ципрас 
е член на Обединената комунистическа младеж на Гърция – СИНАПСИМОС, 
а от 2007 г. е лидер на СИРИЗА, избран в конкуренция с представителя на со-
циалдемократическото крило на СИНАПСИМОС, който се отделя и създава 
партията Демократична левица, заела седмо място на парламентарните избо-
ри през май.

Ципрас влиза за първи път в парламента през 2009 г. като депутат от СИП-
РАМЕНОС, впоследствие е избран за председател на парламентарната фрак-
ция Коалиция на радикалната левица СИРИЗА. Той е против самоцелната ли-
берализация и приватизация; защитава ясните правила и граници между дър-
жавното и корпоративното управление; настоява за прозрачност на борсите, на 
хедж-фондовете и на рейтинговите агенции, както и за данък върху финансо-
вите транзакции; отхвърля политиката на пазарен фундаментализъм (пазарът 
като основен регулатор на обществените отношения), Вашингтонския консен-
сус и Чикагската школа, чиято крайна цел е „присвояване на всичко, построе-
но от работниците и правителствата“. Лидерът на СИРИЗА подлага на критика 
капитализма като обществен строй. „Битката не е лична – изтъква той. – Това е 
битка между капиталите и гражданите. От едната страна са банкерите и спеку-
лантите, а от другата – работещите и мнозинството граждани. Победата на Гър-
ция е победа на цяла Европа.“2

Според идейно-политическата ориентация на радикалните леви, обеди-
нението на Европа се проваля не толкова от рафинираната дейност на „Чикаг-
ските момчета“, колкото от непрофесионализма и безхарактерността на поли-
тическите елити. Липсват лидери, които да могат да правят гръцката и евро-
пейската история. Те се интересуват само от това да бъдат избрани, след което 
забравят за електората. Европейските бюрократи от ЕС прехвърлят вината за 
кризата върху „незрелостта“ на обществата в държавите членки, а своята енер-
гия насочват към безполезна политическа логорея. Същата позиция споделя 
философът Юрген Хабермас: „Нашите политици не притежават политическа 
субстанция, нямат никакви убеждения.“3

Подкрепа за платформата и политиката на СИРИЗА изразяват крайноле-
ви партии в Европа, които желаят да работят заедно за преодоляване на безиз-
ходицата, предизвикана от дивия капитализъм. Това са Левите в Германия (Die 
Linke) с Оскар Лафонтен и Лотар Биски, Френската лява партия на Меланшон и 
Новата антикапиталистическа партия с Оливие Бесансено във Франция. Всич-
ки те са членки на Европейската левица и са крайнолявата група в Европарла-
мента. Допълнителен тласък на преориентацията в европейския политически 
процес дава изборът на Франсоа Оланд за президент на Франция. Неговата фи-
лософия за социално-икономическото развитие на страната е антитеза на ин-
дивидуализма и на неолибералния фундаментализъм. „Трябва да се отървем от 
режима на икономии, диктата на пазара и бюджетните съкращения“ – настоява 
новият премиер на Франция Жан-Марк Айро. „Най-главният ни враг е финан-
совият свят, който трябва да бъде обложен с данък от 75%, а публичните разхо-
ди да се увеличат драстично.“4

Коя е СИРИЗА? Радикалната левица обединява различни крила, отцепи-
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ли се от Гръцката комунистическа партия и ПАСОК и предизвикали постепен-
на промяна в съотношението на парламентарните фракции. Раздробяването на 
лявото политическо пространство през първото десетилетие на ХХІ век е пре-
дизвикано главно от трудностите, които преживява ПАСОК, дължащи се на от-
стъпление от основни позиции и ценности, в резултат на което партията губи 
социалната си идентичност. Тази тенденция укрепва след избора на технократа 
Евангелос Венизелос за неин председател. Венизелос е представител на прагма-
тичното крило в ПАСОК, подкрепило „спасителната“, рестриктивна стратегия 
на Тройката и предложението на Каролос Папуляс да се състави експертно, ко-
алиционно правителство, което да я реализира. Като министър на финансите в 
правителството на Г. Папандреу, Венизелос се придържа стриктно към „спаси-
телния“ план на ЕС, удвоява подоходните и имотните данъци и по този начин 
накърнява най-силно интересите на бедните социални слоеве.

Тежката криза на идентичността, парализирала ПАСОК, сполетява и дру-
ги социалистически и социалдемократически партии на Балканите и в Европа. 
Под влияние на либерално-глобалистки идеи и практики тези партии се откло-
няват от основната си задача: „да намалят поляризацията между бедни и бога-
ти, задълбочавана от свободния пазар“5. Когато дойдат на власт като предста-
вители на социалнослабите слоеве, заемащи значителен дял в балканските об-
щества, ПАСОК и другите социалистически и социалдемократически партии 
се изтеглят към центъра на политическото пространство при неясна и абст-
рактна идейно-политическа ориентация. Търсенето на „трети път“ в политиче-
ския център на Балканите е без успех в началото на ХХІ век поради липса на со-
циална база – влиятелна средна класа.

Възниква въпросът: защо либерализмът (а не социализмът или консер-
ватизмът) е най-често общият знаменател на коалиционните правителствени 
програми и има претенцията да е най-удобната и неутрална идеология? Отго-
вор дава шотландският философ Александър Макинтайър – професор в Прин-
стън: „Защото става въпрос не за либерализъм, а за либерализми – от консер-
вативен либерализъм през либерален либерализъм до радикален либерализъм. 
В такива политически системи има малко място за критика.“6 Вътрешноидей-
ната дезинтегрираност на либерализма, аморфността на необходимите и доста-
тъчни условия за неговото развитие са предпоставка за възприемането му като 
универсална и безалтернативна идеология. Автономността на индивида е пред-
ставена като социално творящ фактор, вкл. на социални блага. Темата за либе-
рализма има специфично проявление на общоевропейско равнище с „форми-
рането на единно политическо съзнание в рамките на ЕС“7. Неяснотата около 
основния критерий за разграничаване на това „единно“ и социално неутрално 
съзнание създава предпоставки за манипулация с мъглявите и свободно блуж-
даещи либерални митове за правата и свободите на гражданите. Съдържание-
то на партийните устави и програми на трите основни политически сили в Ев-
ропейския парламент – ЕНП, ПЕС и АЛДЕ, дава основание за извода, че тях-
ната същностна характеристика е една и съща – либерална в широкия смисъл 
на думата. Разделянето на евродепутатите по партийни групи е до голяма сте-
пен изкуствено и ненужно. То е в пряка връзка с бутафорността на вътрешни-
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те междупартийни разграничители в държавите членки. Независимо от пар-
тийния цвят, управляващите абдикират от предизборните си обещания и вку-
пом стават разновидни либерали, разположени в широкото ветрило на поли-
тическия център.

При евентуална победа на Радикалната левица СИРИЗА на 17 юни, ПАСОК 
би имала шанса в коалиция с нея и с други леви партии да се отърси от поддър-
жащата либерална роля, да преодолее затихващите функции на партията през 
последните години и чрез възстановяване на социалните си ангажименти да 
повиши политическата си тежест. Идеята за обединяване на гръцките партии в 
лявото политическо пространство по примера на италианската Демократична 
левица принадлежи на социалиста Костас Симитис – лидер на ПАСОК и пре-
миер на Гърция през периода 1996–2004 г. Според него широката лявоцентрис-
тка коалиция трябва да противодейства на консолидиращата се вдясно Нова 
демокрация.

Естествен съюзник на лявото партийно обединение е гражданският сек-
тор в Гърция, включващ най-големия профсъюз в страната – Общата конфе-
дерация на гръцките работници. Предизвикано от орязването на публичните 
разходи, нарастването на безработицата и данъците, от плановете за привати-
зация на обекти на стойност 50 млрд. евро, гражданството в Гърция организи-
ра серия от стачки и масови протести. На 28.05.2012 г. Координационният на-
ционален комитет на Профсъюза на журналистите обявява 24-часова стачка8. 
Спира да работи цялата „четвърта власт“ в страната – истински коректив на 
управляващите. Въпреки че колективният граждански субект не би могъл да 
поеме ролята на главен фактор на промяната, която се пада на политическите 
партии като основен представител на социалната власт, дейността на граждан-
ските организации в Гърция има важна допълваща функция при защитата на 
общото благо. Неслучайно неправителствената организация „Фрийдъм Хаус“ 
дава на гражданското общество в Гърция най-високата оценка сред балкански-
те държави (заедно със Словения)9.

Потенциалът на дясното в Гърция да формира парламентарна коалиция 
не е по-голям, отколкото този на лявото, освен ако при евентуална политическа 
криза и безизходица след вота не надделее президентската идея за техно кратско 
правителство, която да събере отново Евангелос Венизелос (ПАСОК) и Андо-
нис Самарас (НД). Точно това се случва на 17 юни. При безпрецедентен вън-
шен натиск върху гръцките избиратели от страна на германския канцлер Ан-
гела Меркел, на евроинституциите и международните кредитори, вотът пече-
ли Нова демокрация (с 2.8% повече от СИРИЗА), която сформира коалицион-
но правителство с ПАСОК и Демократичната левица на Фотис Кувелис. Трите 
партии събират общо 179 депутати в парламента: 130 от Нова демокрация, 33 
– от ПАСОК и 16 – от Демократичната левица. СИРИЗА и Независимите гър-
ци отказват участие в правителството. Част от гръцките избиратели гласува 
под страх от финансови санкции и международна изолация, а друга част реша-
ва с гласа си да защити човешкото достойнство и неговия приоритет пред па-
рите и пазара. В крайна сметка с малко надделяват гласовете на страха от евро-
изключване и гърците подкрепят същите политически партии, които задълбо-
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чават кризата в страната.
На 20 юни 2012 г. Андонис Самарас осъществява мечтата си да стане пре-

миер на Гърция и има намерението да управлява дългосрочно с минимум че-
тиригодишен мандат. Целта му обаче е нереалистична поради взаимноизключ-
ващи се ангажименти, които тройната коалиция Нова демокрация–ПАСОК–
Демократична левица поема в две противоположни посоки: а) навътре към 
гръцкото общество – „предоговаряне на антикризисния план на Тройката, ико-
номически растеж, отказ от допълнително съкращаване на заплати и работни 
места в публичния сектор, намаляване на ДДС в хранителната промишленост 
от 23 на 13 процента10; и б) навън към европейските партньори и кредитори-
те – „стриктно придържане към международните ангажименти на предишното 
правителство, повишаване темпото на приватизация, запазване на целта за ну-
лев бюджетен дефицит и контролиран дълг“11.

Очевидните противоречия в проектопрограмата на правителството, ан-
тисоциалните мерки и опасенията на ПАСОК и на Демократичната левица12 
от допълнителна ерозия на електоралното доверие ги водят към решението да 
окажат парламентарна подкрепа на новия кабинет с премиер Андонис Сама-
рас, но да не участват със свои кадри в него. В периода, в който ПАСОК с лидер 
Георгиос Папандреу управлява страната до началото на 2012 г., Андонис Сама-
рас се противопоставя на политиката на строги икономии, наложени от ЕС. Той 
обаче се съгласява с нея в момента, в който получава проучвателен мандат от 
Каролос Папуляс да състави правителство след първия тур на парламентарни-
те избори, проведен на 6 май. При встъпване в длъжност на 21 юни гръцкият 
премиер Самарас декларира баланс между две противоположни политики. Не-
възможността за неговото постигане е допълнителен аргумент на тезата, че ко-
алицията с мандат на Нова демокрация запазва статуквото и няма да доведе до 
социална промяна в Гърция.

Радикалната левица СИРИЗА е моралният победител на парламентарни-
те избори в Гърция. След категоричния отказ да се включи в новото правител-
ство и заявената решимост да продължи борбата в опозиция СИРИЗА поста-
вя пред политическия елит на Гърция и на Европа два фундаментални, негли-
жирани досега проблема: първо, за човешкото достойнство на гражданите и, 
второ, за европейската солидарност, за която днешните европейски лидери не 
обелват и дума.

Неолибералната мъгла и приоритетът на пазара в регулирането на обще-
ствените отношения лишават човешките права и свободи от същностен компо-
нент – човешкото достойнство. Превръщат ги във формални норми, които не 
се реализират в социално-политическата практика. Липсва нравственият им-
ператив, при зачитането на който „законодателството на хората все повече се 
приближава към възможно най-голямо съвършенство“13.

Вместо реални права и свободи, широки обществени слоеве в страните – 
членки на Европейския съюз (особено в неговата периферия), получават санк-
ции, безработица, бедност и социална маргинализация. Този проблем възник-
ва най-напред в техния бит и съзнание и е съвсем естествено да се превърне в 
хранителна среда за политическото бъдеще на СИРИЗА, чийто електорат на-
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раства седем пъти за последните пет години. Няма друга партия в гръцкото по-
литическо пространство, която по-ясно от Алексис Ципрас да артикулира пот-
ребността от зачитане на човешкото достойнство, накърнено от пазарния фун-
даментализъм и от екзекутивния федерализъм в ЕС. „Уважението на човешко-
то достойнство на всяко лице – твърди Ю. Хабермас – забранява на държавата 
да се разпорежда с който и да е индивид само като средство в името на някак-
ва цел.“14

Липсата на европейска солидарност произтича от невъзможността на по-
литическия елит в ЕС да взема едновременни и равностойни решения като 
представител на национално-държавния и на общоевропейския интерес. В 
тази сложна, двойствена роля той трябва да прави разлика между двата интере-
са с цел да ги хармонизира, а не да ги противопоставя. Вместо укрепване на об-
щоевропейското благо и на солидарността в период на криза, лидерите на Гер-
мания и европейските институции предпочитат централизация и немотивира-
но нарастване на наднационалната власт в ущърб на народовластието и граж-
данските свободи. Цинична е препоръката на Хорст Зеехофер, председател на 
Християнсоциалния съюз (ХСС) и министър-председател на провинция Бава-
рия, за разрешаване на гръцката криза: „Искаме да демонстрираме нашата со-
лидарност и да помогнем – подчертава той, – но само ако гърците не отлагат ре-
формите в съответствие с плана.“15

2.  Сърбия – трудни преговори за съставяне на 
коалиционно правителство

Победата на Сръбската прогресивна партия (СПП) в парламентарните из-
бори на Сърбия, проведени на 6 май, и изборът на нейния председател Томис-
лав Николич за президент на страната при слаба избирателна активност на вто-
рия тур (20 май) е реакция срещу неолибералните реформи, срещу корупцията 
и диктата на европейските институции, ерозиращи националния суверенитет.

Желанието на досегашния сръбски президент Борис Тадич – лидер на Де-
мократическата партия (ДП) (загубил от Томислав Николич на президентския 
вот), да състави правителство въз основа на центристки ценности се посреща 
резервирано от Сръбската прогресивна партия – победителката на парламен-
тарните избори. Ето и мнението на един от избирателите прогресисти: „Демо-
кратите не разбраха какво се случи на 6 май. Хората не искат да видят Борис 
Тадич и неговата партия отново на власт.“16 Прогресистите обвинят Демокра-
тическата партия  в некадърно управление на страната през последните 12 го-
дини. Те смятат, че провежданите от нея либерални реформи са причината за 
неуспешната приватизация, за бедността и безработицата, достигнала 30% в 
началото на 2012 година.

Задълбочаващата се криза в Европейския съюз, гръцката драма и опитът 
на евробюрократите да спасят финансовия капитал за сметка на хората на тру-
да укрепват недоверието на сръбския избирател в политиката на ЕС, МВФ и 
Световната банка. Особена чувствителност сърбите проявяват към непрекъс-
натия натиск на евроинституциите по въпроса за независимостта на Косово 
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и за допълнителните отстъпки, които Сърбия трябва да направи, за да стане 
пълноправна членка на ЕС. Към тях спадат: по-интензивен диалог с косовски-
те власти; отказ от подкрепа за компактното сръбско население в Северно Ко-
сово, което въз основа на правото на самоопределение (подобно на косовски-
те албанци) желае да се отдели от новосъздадената балканска държава; продъл-
жаване на либералните реформи, орязване на публичния сектор, повишаване 
на икономическата ефективност.

Новият президент Томислав Николич е единственият политик в Сърбия, 
който е избиран за депутат в Скупщината през целия период на обществено-
политическата промяна (1991–2012 г.). Явява се четири пъти на президентски 
избори: през 2000 г., когато губи от кандидата на Демократическата партия Во-
ислав Кощуница, отстранил Слободан Милошевич – предпоставка за междуна-
родното признаване на Сърбия; през 2003 г. и 2008 г., когато губи от Борис Та-
дич, и едва на четвъртия път през май 2012 г. успява да победи Тадич с 51% от 
гласовете на избирателите.

Томислав Николич е бивш заместник-председател на Сръбската радикал-
на партия (СРП). След конфликт с лидера й Воислав Шешел през 2008 г.17 Нико-
лич подава оставка от всички партийни постове и заедно с група депутати ос-
новава нова парламентарна фракция „Напред, Сърбийо“, която е в основата на 
днешната Сръбска прогресивна партия (СПП), спечелила на последните парла-
ментарни избори 73 места в 250-местния парламент. Следва Демократическата 
партия на бившия президент Тадич с 67 депутати. Трето място заема Социалис-
тическата партия с лидер Ивица Дачич (44 места), досегашен коалиционен парт-
ньор в правителството на демократите.

Съотношението на политическите сили след парламентарните избори по-
казва, че нито една партия или коалиция не получава право от суверена да уп-
равлява сама страната. Сърбия има опит в коалиционната политика, който не 
се среща в друга балканска държава. Една от причините е заложена в обстоя-
телството, че от началото на югокризата до днес Сърбия живее непрекъснато в 
условия на международен натиск и санкции, с които е принудена да се съобра-
зява. Няма друга нация в постюгославското пространство, която да инкасира 
толкова големи загуби след разпадането на СФРЮ.

В резултат на социалдемократизацията на Сръбската социалистическа 
партия и придвижването й към центъра на политическото пространство след 
всеки парламентарен избор, тя разширява маневреното си поле за комбинации 
във властта и на няколко пъти подкрепя правителствени програми от десния 
политически спектър. Такъв е случаят с миноритарното правителство, гласува-
но в Скупщината през декември 2003 г. Поради крайно политическо противо-
поставяне между трите най-големи партии през периода след парламентарните 
избори, спечелилата най-много депутатски места (82) Сръбска радикална пар-
тия на Воислав Шешел не можеше да състави правителство. При специфичната 
процедура за избор на централна изпълнителна власт в Сърбия, която се раз-
личава от българския случай, за министър-председател е одобрен Воислав Ко-
щуница, лидер на втората по големина парламентарна група. Той съставя ми-
норитарно правителство след двумесечни преговори с пет различни по идейна 
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ориентация партии и коалиции – „неговата“ Демократическа партия на Сър-
бия (ДПС), Демократическата партия на Борис Тадич, наследил Зоран Джин-
джич на този пост, Либералната Г-17 плюс, Сръбското движение за обновление 
и Коалицията „Нова Сърбия“. В края на 2010 г. петте политически сили обеди-
няват едва 107 депутати, което е под необходимото мнозинство – 50% плюс 1. 
Изборът на правителството на Кощуница успява с парламентарната подкрепа 
на Социалистическата партия, която има 22 депутати, и с общо 129 гласа сръб-
ският кабинет започва своя мандат.

Няколко години по-късно Сърбия регистрира прецедент в коалиционна-
та политика. Демократическата партия на президента Борис Тадич декларира 
готовност да смени „своя“ премиер Мирко Цветкович с първия вицепремиер, 
вътрешен министър и лидер на Социалистическата партия Ивица Дачич. Ма-
кар тази смяна  да не се извършва до предсрочните избори през май 2012 г., тя 
демонстрира силата на коалиционния тандем Тадич-Дачич и доверието, което 
демократите имат към социалистите като стратегически партньор в политика-
та. Изградените коалиционни традиции в отношенията между Демократичес-
ката и Социалистическата партия оказват силно влияние върху преговорите за 
съставяне на правителство след парламентарните избори през май т.г. Те съз-
дават проблем на коалиционните планове на победителката в тях – Сръбската 
прогресивна партия.

Твърде вероятно е да се повтори случаят от 2003 г. и ключът към новия ка-
бинет да се окаже отново у социалистите. Не е изключено лидерът им Дачич да 
се откаже от коалиционното споразумение с Демократическата партия, склю-
чено на 8 май (два дни след парламентарните избори и около две седмици преди 
втория тур на президентските избори, на който той изненадващо победи кан-
дидата на прогресистите), и да сформира правителство със Сръбската прогре-
систка партия на новия президент Николич18. Този вариант изключва възмож-
ността СПП да остане извън управлението на страната, което би било факт, ако 
Тадич и Дачич успеят да осигурят парламентарно мнозинство за свое прави-
телство.

В случай че бъде договорена управляваща коалиция между социалис-
ти (ССП) и демократи (ДП), възниква въпросът за съвместимостта и съжител-
ството на нейното правителство с президент прогресист, чиито приоритети по 
някои въпроси, вкл. Косово, се разминават с визията на тандема Тадич–Дачич. 
И обратно. Управление на прогресисти и социалисти в съчетание с президент 
прогресист би могло да забави присъединяването на Сърбия към Европейския 
съюз (с негативно отражение върху предоставянето на средства от предприсъ-
единителните еврофондове) в резултат на надделяващи антиевропейски нагла-
си и по-голяма неотстъпчивост по въпроса за Косово. На среща с новия пре-
зидент Томислав Николич лидерът на ДП Борис Тадич изразява готовност да 
стане премиер на Сърбия, при условие че коалиционните й партньори приемат 
основните задачи на проектоправителствената програма – борба срещу безра-
ботицата, корупцията и организираната престъпност, по-висок жизнен стан-
дарт на гражданите, начало на преговорите за пълноправно членство в ЕС19. 
Накратко казано, демократите предлагат най-общи ангажименти и цели, кои-



75

ИЗБОРИТЕ ВЪВ ФРАНЦИЯ, ГЪРЦИЯ, СЪРБИЯ

то се съдържат в програмите и на другите политически партии. Според бившия 
премиер на Сърбия и член на Демократическата партия Зоран Живкович, него-
вата партия не трябва да съставя новото правителство на страната. „Екипът – 
изтъква той, – който загуби изборите и вкара ДП в тази ситуация, няма право 
да ръководи партията. Трябва да се разбере кой е виновен и кои са причините, 
които доведоха до това поражение.“20

Изчистването на либерално-реформаторските акценти от приоритетите 
на правителствената програма на технократа Борис Тадич дава основание да 
се предполага, че той би бил съгласен и на широка коалиция със социалисти и 
прогресисти. Според депутати прогресисти подобна коалиция е невъзможна 
поради дълбоките идейно-политически различия между трите партии. Нейна-
та евентуална реализация би била стъпка към предсрочни парламентарни из-
бори. Същият резултат би се получил и при правителство, подкрепено от де-
мократи и прогресисти – вариант, препоръчван от чуждестранни посолства в 
Белград. Личният пратеник на ръководителя на европейската дипломация Кат-
рин Аштън и външен министър на Словакия Мирослав Лайчек отправя посла-
ние към сръбския външен министър Вук Йеремич за „активно осъществяване 
на либералните реформи и продължаване на започнатите от Сърбия прегово-
ри с Косово“21.

Извън играта за съставяне на новото сръбско правителство остава Воис-
лав Кощуница – лидер на Демократическата партия на Сърбия, получила 7% 
от гласовете на избирателите. Кощуница се обявява категорично против член-
ството на Сърбия в Европейския съюз и в НАТО, призовава за незабавно спи-
ране на преговорите с Косово и за по-тясно сътрудничество с Русия и с Китай22. 
Откриват се общи моменти в предизборните платформи на Демократическата 
партия на Сърбия и на Радикалната левица СИРИЗА в Гърция.

Два месеца след парламентарните избори в Сърбия нито една партия в но-
вата Скупщина не е в състояние да сформира парламентарно мнозинство. По 
всяка вероятност преговорите ще продължат до началото на септември. Демо-
кратическата и Социалистическата партия не могат да открият недостигащи-
те им осем депутати сред малките парламентарно представени сили, за да пос-
тигнат необходимото мнозинство от 126 гласа. Социалистите на Ивица Дачич 
не желаят коалиция с Либералнодемократическата партия на Чедомир Йовано-
вич, а демократите имат политически разногласия с лидера на партията Обеди-
нени райони на Сърбия Младжан Динкич. Докато социалистите преговарят с 
демократите, Сръбската прогресивна партия не може да предприеме инициати-
ва по съставяне на правителство. Нейните надежди за успех са свързани с раз-
падането на коалиционния съюз между демократи и социалисти и с подкрепа-
та  на президента Николич, екслидер на прогресистите.

Не се очаква съществена промяна във външната политика на Сърбия. След 
среща с председателите на Европейския съвет и на Европейската комисия Хер-
ман ван Ромпой и Жозе Мануел Барозу новият сръбски президент потвържда-
ва европейския път на страната. „Увериха ме – подчертава Николич по време 
на посещението си в Брюксел, – че ЕС няма да иска от нас да признаем Косово 
официално, но ще искат по-добри отношения с Прищина.“23
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Германия и Русия са на първо място във външнополитическата листа на  
президента Николич. Той подчертава важното значение на баланса на отноше-
нията с двете държави в съответствие с разбирането, че едната ще е вратата на 
Сърбия на запад, а другата – на изток. Николич посещава Русия преди да поло-
жи клетва в Скупщината на 31.05.2012 г. в рамките на предварителна договоре-
ност с ръководството на партия „Единна Русия“, която на 25.05.2012 г. провеж-
да своя пореден конгрес. Руският президент Путин обещава отпускане на 800 
млн. долара кредит при конкретна технико-икономическа обосновка на инф-
раструктурните проекти от сръбска страна24.

Предизборното обещание на президента Николич „да защити Косово, без 
да се отклонява от пътя на Сърбия към Европейския съюз“25 изразява намере-
нието му да съчетава позициите на националист и европеист. Как се реализи-
ра това съчетание на практика, може да се наблюдава в Европейския парламент, 
най-често в дейността на депутати от Европейската народна партия. Европеис-
тът декларира интерес от продължаване на интеграцията при запазване на на-
ционалния суверенитет и териториалната цялост на представляваната страна 
членка. Практиката обаче показва, вкл. „спасителните“ мерки на ЕС за Гърция, 
че този противоречив стремеж няма шанс да бъде осъществен поради сбър-
каната концепция за развитие на Съюза, причинила системната криза в него 
и следприсъединителните проблеми на по-слаборазвитите страни членки (де-
индустриализация, стопанско деструктуриране, дългосрочно изпадане в „дъл-
говото блато“, дълбока социална диференциация и дестабилизация на общест-
вото и държавата). С цел да спасят финансовия капитал и да рекапитализират 
банките (а не обществата) европейските институции налагат строги икономии, 
непосилни за гражданите, и нарушават баланса между национално-държавни-
те интереси на страните членки, въз основа на който се създава всеки между-
народен съюз.

* * *
Резултатите от изборите в Гърция и Сърбия индикират промяна в досе-

гашната преобладаващо положителна нагласа на избирателите към процеса на 
европейската интеграция. „Европейският избор“ за тях до началото на второ-
то десетилетие на ХХІ век е по-скоро вътрешнополитическа тема, най-вече по 
време на избори, която има за цел да привлече повече гласове. Въпреки че на 
избирателя невинаги му е ясно какво точно му носи еврочленството и какво е 
съотношението между неговите положителни и негативни ефекти, той гласу-
ва за евроизбора поради опасение от изпадане в изолация и обвинение в рет-
роградност. Смята се, че това е правилният избор, който най-малкото няма да 
навреди.

Историята на ЕС, кризата в Еврозоната и двугодишната гръцка сага, дове-
ла страната до банкрут, отварят очите на балканския избирател най-малко за 
три истини.

Първо, липсва консенсусен тип либерална демокрация с неантагонистич-
но, социално неутрално и еднородно общество, за какъвто се представя той в 
държавите – членки на ЕС. Точно такова общество трябва да изградят всички 
кандидатки чрез еднопосочния процес на Conditionality (изисквания за членст-
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во без обратна връзка). С голяма доза сигурност може да се твърди, че към 2012 
г. пазарът спечели битката срещу политиката. Демокрацията вдига бялото зна-
ме пред дивия капитализъм, което обезсмисля изборите като механизъм за ба-
лансиране на отношенията между суверена и управляващите.

Второ, няма международен съюз в света, вкл. ЕС, който сам по себе си, ап-
риори, да е нещо положително; през последните кризисни години на преден 
план излизат дълбоки структурно-системни дефицити, ерозиращи национал-
но-държавния суверенитет на страните от периферията.

Трето, за да не рискува националната си сигурност, всяка страна членка 
(особено малка и по-слаборазвита) трябва да полага едностранни и постоянни 
усилия за своето укрепване, а не автоматично и папагалски да одобрява пред-
ложенията на партньорите от Ядрото (Yes-man policy). Особено внимание тряб-
ва да се обръща на социално-икономическото развитие – главна конфликтоген-
на сфера на обществената система. Само със селско стопанство, туризъм, тран-
спорт, гаражна търговия и преводи от чужбина Гърция, Сърбия и всички дру-
ги балкански страни нямат бъдеще. Без структурни промени в икономиката 
и внедряване на високотехнологични производства те ще продължават да бъ-
дат клиенти на Европейската централна банка и на МВФ, които чрез стандар-
тна матрица прехвърлят тежестта на кризите върху слабите и бедни държави, 
чийто истински проблем не е финансовата макростабилност, а развитието на 
реалния сектор и ефективното включване в мащабна производствена интегра-
ция. Общият производствено-технологичен фундамент на ЕС е предпоставка 
за преодоляване на икономическата асиметрия и за изграждане на демократич-
но общество за всички, а не само за отбрани граждани меритократи.

Докато четох материалите по проблематиката на статията, внушаващи пе-
симизъм, безизходица и безсмисленост на съпротивителното действие срещу 
реалността, попаднах на статии от Ален Бадуи, Славой Жижек, Лакло, Лес-
тър Търоу, Имануел Уолърстейн и Шантал Муф. Всички те са привърженици 
на днешните радикални концепции за промяна на обществено-политическата 
система. Призовават към деструкция на „окончателно провалилата се капи-
талистическа система“26 чрез правото на суверена да промени конституцион-
но-учредителната власт, а с нея и днешните фундаментални отношения, кои-
то изтласкват човешкото и прогресивното в периферията и ги маргинализи-
рат. Силно впечатление ми направи статията на Ален Бадуи „Спасете Гърция 
от нейните спасители“27, част от която си позволявам да цитирам: „Целта не е 
спасяването на Гърция. Всички икономисти, заслужаващи това име, са съглас-
ни с този извод. Целта е да се спечели време, за да бъдат спасени кредиторите, 
докато това просто отлага колапса на страната. Целта е да бъде направен лабо-
раторен опит със социалната промяна в Гърция, която ще има свое второ из-
дание, този път в цяла Европа. Наистина сме свидетели на война, осъществя-
вана със средствата на финансите, политиката и правото, класова война срещу 
обще ството като цяло. Ние се обръщаме към нашите съграждани, към нашите 
френски и европейски приятели и ви молим да говорите за това. Възможно ли е 
да не кажем нищо срещу институционалното убийство на гръцкия народ? Мо-
жем ли да си мълчим пред насилствения марш на една система, която обявява 
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за незаконна самата идея за социална солидарност?“.
Във форума на в. „Сега“ открих стихотворение от Гюнтер Грас, посветено 

на Гърция и озаглавено „Позорът на Европа“28. Нямам поетични умения, но се 
реших да преведа няколко строфи – присъда, посветени на унижението, на ко-
ето Европа подлага Гърция:

Близо до хаоса по причина на пазара,
Ти стоиш далеч от страната, заложила бебешката си люлка.
Бездуховна ще мъждукаш Ти
без страната, чийто Дух създаде теб, Европа!
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СВЕТОВНАТА КЛАСОВА БОРБА: 
ГЕОГРАФИЯ НА ПРОТЕСТА

Когато времената са добри и световната икономи-
ка е в подем, класовата борба е в затишие. Тя ни-

кога не престава, но щом нивото на безработицата се 
понижи и реалните доходи на нисшите слоеве започ-
нат да нарастват, макар и с малко, социалният комп-
ромис е на дневен ред.

Но когато световната икономика е в стагнация 
и реалната безработица се увеличава значително, об-
щата баница се смалява. Въпросът тогава е как да се 
разпредели бремето, породено от свиването на ба-
ницата, вътре в отделните страни и между страните. 
Класовата борба се изостря и рано или късно води 
до открит конфликт на улиците. Точно това се случ-
ва в свят-системата след 1970-те и особено драматич-
но след 2007 година. Досега висшата прослойка (еди-
ният процент) запазва и в действителност увелича-
ва своя дял. Това означава, че делът на 99-те процен-
та неизбежно намалява.

Борбата за разпределяне се върти главно около 
два пункта в глобалния бюджет: данъците (колко и 
кой да плаща) и предпазната мрежа за мнозинството 
от населението (разходите за образование, здравео-
пазване, гарантиран пожизнен доход). Няма страна, 
където да не се води тази борба. Но в едни страни тя 
се проявява по-остро, отколкото в други, в зависи-
мост от мястото им в световната икономика, от де-
мографията и от политическата им история.

Изострянето на класовата борба изправя всич-
ки пред въпроса как да я овладеят и да я контроли-
рат политически. Властващите могат да репресират 
грубо масовото надигане и в много страни го правят. 
Или, ако надигането е прекалено силно за техните 
репресивни механизми, да симулират приобщаване 
към протестиращите, ограничавайки реалната про-
мяна. Или правят и двете, опитвайки първо с репре-
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сии, а ако се провалят, минават към приобщаване.
Протестиращите също се изправят пред дилема. Те винаги започват като 

относително малка смела група и имат нужда да убедят много по-широка и по-
литически далеч по-боязлива група да се присъедини към тях, за да притис-
нат управляващите. Това не е лесно, но може да се случи. То се случи в Египет 
на площада „Тахрир“ през 2011 година. То се случи с движението „Окупирай“ в 
Съединените щати и в Канада. То се случи в Гърция на последните избори. То 
се случи в Чили, където продължават студентските стачки. А сега изглежда се 
случва зрелищно в Квебек.

Но какво да се прави, след като се случи? Сред протестиращите има желае-
щи да разширят първоначалните ограничени искания до много далеч отиващи 
фундаментални искания за реконструкция на социалния ред. Има и други (ви-
наги има други), които са готови да седнат заедно с управляващите и да прего-
варят за компромис.

Репресиите нерядко са успешни, но твърде често раздухват пламъците 
на протеста вместо да ги потушат. Тогава управляващите пристъпват към ком-
промиси и приобщаване, примамвайки протестиращите с обещания. Това из-
глежда се случи в Египет. На решаващия втори тур на последните президент-
ски избори се явиха кандидати, от които никой не поддържа революцията на 
площада „Тахрир“: единият е последният министър-председател на изгонения 
президент Хосни Мубарак, а другият – лидер на Мюсюлманските братя, чиято 
главна цел е да внедрят шериата в египетското законодателство и да не изпъл-
нят исканията на хората, които бяха на площада „Тахрир“. Това е жесток избор 
за онези 50%, които не гласуваха за нито един от двамата на първия тур. Тази 
нещастна за протестиращите на площада „Тахрир“ ситуация е резултат от фак-
та, че на първия тур на изборите по различни мотиви те разделиха своите гла-
сове между други двама кандидати, а никой от тях не се класира за втория тур.

Какво да мислим за всичко това? Изглежда постоянно и бързо се проме-
ня географията на протеста. Той избухва на едно място, след което е потушен, 
приобщен или се изчерпва. После обаче избухва някъде другаде, където също 
може да бъде потушен, приобщен или се изчерпва. И тогава избухва на трето 
място – и като че ли е невъзможно да бъде потушен в целия свят.

Той наистина е непотушим поради една проста причина. Световният до-
ход намалява реално и няма изгледи това да се промени. Структурната кри-
за на капиталистическата световна икономика прави неработещи стандартни-
те решения за спиране на тенденцията към икономически упадък, макар мно-
го експерти и политици да ни убеждават, че на хоризонта се задава нов период 
на просперитет.

Ние живеем в хаотична световна ситуация. Флуктуациите във всичко са 
големи и бързи. Това се отнася и за социалните протести. Наблюдаваме го при 
непрекъснатата промяна в географията на протеста. Вчера – площадът „Тах-
рир“ в Кайро, днес – неразрешени масови демонстрации с тенджери и тигани 
в Монреал, утре – някъде другаде (и може би изненадващо някъде там, къде-
то не се очаква).

Превод от английски език: Димитър Войничански
Източник: Commentary No. 330, June 1, 2012
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ДВИЖЕНИЕТО 15М НА „ВЪЗМУТЕНИТЕ“ 
LOS INDIGNADOS В ИСПАНИЯ

Испания беше засегната много силно от разрази-
лата се през 2008 г. и продължаваща и сега гло-

бална финансова, икономическа и социална криза. Тя 
е страната с най-високо равнище на безработица в Ев-
ропа: 21.3% през 2011 г. (4 910 200 регистрирани безра-
ботни през март 2011 г.), 24.44% през март 2012 г. (5 639 
500 регистрирани безработни през март 2012 г.). Най-
голяма е безработицата при младежите – 43.5% през 
март 2011 г., 52.2% през март 2012 година.

Голямата безработица и драстичните мерки за 
икономии на правителството на социалистическата 
партия и на заменилото го след предсрочните парла-
ментарни избори през ноември 2011 г. правителство 
на Народната партия засилиха напрежението и со-
циалното недоволство в Испания. В тази обстанов-
ка възникна младежкото протестно движение, из-
вестно под названието Движение 15-М (15 май, да-
тата на първата му голяма изява), или „възмутени-
те“ (indignados).

Идеята за масово младежко протестно движе-
ние се зароди в социалните мрежи. В началото на 
2011 г. се появи дигиталната платформа „Реална де-
мокрация сега“ (РДС). Използвайки Туитър, Фейсбук 
и СМИ, РДС призова „безработните, лошоплатени-
те, поддоставчиците, живеещите в оскъдица, младе-
жите...“ да излязат на протест на 15 май 2011 година. 
Уебсайтът на РДС получи подкрепата на 500 различ-
ни асоциации.

На 15 май 2011 г. протестни демонстрации се 
състояха в 70 испански града. Само в Мадрид учас-
тваха 50 хиляди младежи. Те заеха централния пло-
щад „Пуерта дел Сол“ и част от тях прекараха нощта 
там. Рано сутринта на другия ден полицията ги раз-
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пръсна грубо, но следобед две хиляди привърженици на протеста отново заеха 
площада, а през следващите дни и нощи там се събираха все повече протести-
ращи, обсъждайки бурно различни теми и формулирайки искания за полити-
чески, икономически, социални и културни реформи.

Още с появата си Движението 15-М получи широк международен отзвук и 
подкрепа. На 15 май 2011 г. в знак  на солидарност с испанските младежи се със-
тояха неголеми демонстрации в Дъблин, Лисабон, Амстердам, Истанбул, Боло-
ня, Лондон и Париж. Впоследствие протестни демонстрации имаше в 951 града 
в 82 страни от петте континента. В САЩ се появи движението „Окупирай Уол-
стрийт“. Подобни движения възникнаха в много страни.

Първият протест в Испания беше свикан под мотото „Ние не сме стока в ръ-
цете на политици и банкери“. Той беше насочен против това, което протестира-
щите нарекоха „антисоциални средства в ръцете на банкерите“. Под тях участни-
ците в протестното движение имаха предвид промените, направени през 2010 г. 
за преодоляване на европейската дългова криза чрез спасяване на банките, кои-
то испанското общество смяташе за отговорни за кризата, докато в същото вре-
ме правителството продължаваше да обявява нови съкращения на социалните 
програми. Протестиращите настояваха за повече демокрация, за нов избирате-
лен закон, за слагане край на политическата корупция и скандираха искания за 
национализация на банките. На 27 май в Барселона станаха сериозни инциден-
ти, когато градският съвет реши да изпрати 350 полицаи от Mossos d’Esquadra и 
още 100 от Guardia Urbana, за да опразнят „Пласа де Каталуня“ от протестира-
щите. Последвалото сблъскване доведе до 121 леко ранени от палките на полица-
ите, един протестиращ си тръгна със счупена ръка. На 19 юни 2011 г. в около 80 
испански града се проведоха масови протестни акции, наречени „Поход на въз-
мутените“, в които взеха участие около 3 милиона души. На 20–25 юни „Походът 
на възмутените“ тръгна към Мадрид с намерение да пристигне в столицата на 23 
юли. Целта на Похода беше да се разширят предложенията на Движението, като 
участниците в него посещават селски райони, събират исканията на  населението 
и слагат началото на народни асамблеи. Походът беше организиран в осем коло-
ни, всяка състояща се от по няколко десетки активисти, от 15 града – Валенсия, 
Мурсия, Сантандер, Билбао и Памплона, Сантяго де Компостела, Виго, Ферол, 
Авилес и Хихон, Кадис, Малага и Мотрил, Барселона и Сарагоса. След дълго хо-
дене в продължение на един месец хиляди участници в Похода задръстиха глав-
ните входове в Мадрид и колоните се събраха на площад „Пуерта дел Сол“, откъ-
дето беше започнало 15-М, посрещнати от голямо знаме с надпис „Добре дошло, 
достойнство“. Походът завърши с асамблея, на която беше направен преглед на 
извършените акции и бяха споделени социалните, политически и икономически 
проблеми, с които участниците в Похода са се сблъскали в градовете по пътя си, 
както и събраните от там предложения. Беше съставена „Книга на Народа“, отра-
зяваща тези предложения. Тя беше редактирана като официален документ, кой-
то да бъде връчен в долната камара на испанския парламент – Конгреса на депу-
татите. На 24 юли беше проведена голяма демонстрация под мотото „Не е криза-
та, системата е виновна!“. Към демонстрацията се присъединиха стотици хиляди 
протестиращи селяни, дошли от цялата страна. По време на митинга протести-
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ращите пръскаха червени графити по сградите и слагаха табели „Виновен“ на 
офисите на банките и министерствата, подчертавайки широко разпространено-
то убеждение, че кризата е причинена от банките, от правителството и от съкра-
щаването на социалните услуги. На следващия ден беше проведен Социален фо-
рум на 15-М, свикан, за да координира протестните акции през идващата зима. 
В икономическата асамблея участва нобеловият лауреат Джоузеф Щиглиц, до-
шъл да покаже подкрепата си на Движението 15-М. Междувременно няколко ак-
тивисти на 15-М, облечени официално, успяха да преминат полицейския кордон 
около Конгреса на депутатите и да връчат „Книгата на Народа“ на депутата Гас-
пар Иямасарес, лидер на Обединената левица, който я предал на министър-пред-
седателя, като изрично подчертал, че самият той няма връзки с Движението, но 
одобрява неговите искания.

Движението 15-М се зароди и се развива върху принципите на пряката де-
мокрация. Всички решения се вземат с пълен консенсус на общи събрания, на-
ричани асамблеи. Асамблеите избират тематични комисии, които също на прин-
ципа на консенсуса разработват основни теми като икономическите, за борбата с 
корупцията, за безработицата сред младежите, за демокрацията и т.н. След това 
предложенията на комисията се подлагат на обсъждане в асамблеите.

Движението е изградено на хоризонтален принцип и в него няма йерар-
хии и ръководства. Хоризонталният принцип намира израз в отделни по-мал-
ки асамблеи в кварталите на градовете, в селата и в малките градчета. В Движе-
нието участват предимно младежи, но постепенно към него се присъединиха и 
възрастни активисти и пенсионери, най-вече хора, придобили опит в профсъ-
юзните и в левите организации. Самото Движение обаче категорично отказва 
да се превърне в партия или да се коалира или обединява с политически пар-
тии или синдикални и младежки организации. По тази причина Движението 
не участва в избори и призовава да бъдат бойкотирани изборите на различни 
нива – парламентарни, в автономните области и муниципални. Така е много 
трудно да се прецени отражението на дейността на Движението върху резулта-
тите от политическите избори.

За по-малко от година новото Движение показа учудващи способности и 
потенциал, разкъсвайки много фалшиви схеми, особено тези, които осъжда-
ха неспособността на обикновените хора да се противопоставят на антисоци-
алните атаки и предполагаемата им пасивност и приемане на господстващите 
твърдения, че това, което става, е неизбежно. Всичко това се превръща в една 
амалгама, в която се комбинират изобретенията на новите генерации и опитът, 
натрупан от възрастните. Движението 15-М не може да бъде асимилирано от 
други вече съществуващи движения в Испания, тъй като притежава много спе-
цифични характеристики, които го превръщат в един  мощен инструмент. На 
първо място, то притежава едно глобално виждане, което се проявява в негово-
то желание да промени всичко. Наистина в началния момент изглеждаше, че в 
него се налагат позициите, насочени основно за постигането на искания, които 
са строго политически и интегрирани от самата система (реформа на избира-
телната система, разделение на властите, забрана на избирането на корумпира-
ни политици, прилагане на мерки срещу корупцията и личното обогатяване на 
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политическата класа...). По-късно започна да се проявява първоначалното съ-
държание на събранията на 15-М под лозунга „Не сме стока в ръцете на поли-
тици, нито на банкери“, като се включваха различните минимални искания от 
икономически и социален характер, явно противопоставени на неолиберални-
те политики и на самата капиталистическа система.

Едновременно с глобалното виждане „възмутените“ показаха ясно жела-
ние да управляват собствената си съдба. Това се изразява в ролята на асамбле-
ите и на многобройните комисии като база за обсъждане на всички въпроси. 
Методологията на търсене на консенсус, доведена до крайност, обаче много за-
бавя вземането на решения. От друга страна, тя има тази заслуга, че принужда-
ва всички дебати да търсят решения в дълбочина. Освен това затруднява фор-
мирането на сектантски течения и създава дух на единство.

Първоначалното концентриране на дейността върху окупирани площади 
позволи на онези, които имаха възможност да останат там по-дълго време (обик-
новено млади хора и без постоянна работа), да играят по-голяма роля в проте-
стните акции. Повечето от дискусиите в комисиите се провеждаха в малките ча-
сове на нощта, оставяйки вън от тях хората, които поради възраст и здравослов-
но състояние не бяха в състояние да участват. След като централните палатъч-
ни лагери се разпуснат, тежестта ще падне върху кварталните асамблеи в техните 
различни координати (локални, квартални, национални и държавни), които ще 
трябва да се превърнат в стабилната структура на Движението 15-М. Отхвърля-
нето на практика на големите партии и синдикати заедно с огромната загуба на 
техния социален престиж принуди 15-М да се конституира против тях и да се 
обяви за непартийно и несиндикално движение. Автономията му от партиите и 
синдикатите е нещо много положително и нужно за неговото развитие. Обаче в 
много случаи тези позиции се довеждат до крайност и така 15-М отива в един чу-
вал с ИСРП, НП, „Комисионес обрерас“, Общия съюз на трудещите се и други по-
литически и синдикални организации, защитаващи от дълго време алтернативи 
на неолибералните политики, за които се бори и 15-М, освен това те се бориха и 
призоваваха към борба с тези политики, но имаха ограничена социална аудито-
рия. Тази позиция към други партии и синдикати се нуждае от време за изясня-
ване. Несъмнено различни партии наляво от ИСРП проникваха и ще проникват 
в Движението и ако е вярно, че 15-М може да дегенерира в битка на партии и по-
литически групи вътре в него, политическата мъдрост трябва да допусне тяхно-
то съществуване и значение, без да заклеймява личности или групи от личности 
поради тяхната политическа принадлежност.

Много е трудно, практически невъзможно е, да се определи числеността 
на участниците в 15-М, поради това че няма вертикална структура, няма под-
чинени структури. Някои специалисти се мъчат да определят неговите размери 
по броя на участниците в неговите демонстрации и асамблеи. Но това също е 
много относително, тъй като обикновено говорителите на 15-М преувеличават 
броя на участващите в тях, докато пък полицията и представителите на властта 
се стараят да ги намаляват. Друг проблем в изследването на 15-М е набирането 
на информация за Движението. Информацията от медиите е много пристраст-
на и се стреми да изопачи неговите цели и дейност. Много информация за дви-
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жението има в социалните мрежи, в блоговете, в Туитър и във Фейсбук. Но за 
да се ползва тя пълноценно, е нужно да се четат стотици нейни носители, да се 
познават ориентациите на авторите и да се следи постоянно темата в социални-
те мрежи, което е извън възможностите на един човек.

Още от създаването си Движението 15-М се дефинира като мирно движе-
ние и дава да се разбере, че един от основните му инструменти на действие е не-
насилственото гражданско неподчинение. Няколкото случая на сблъсквания в 
Барселона на 27 май 2011 и по-късно в Кортесите на Валенсия и в парламента на 
Каталуния бяха изпитания, които завършиха с победа. Но става много ясно на-
мерението на държавата, на партиите от системата и на масовите медии да тър-
сят оправдания, за да криминализират Движението пред обществото: кампани-
ята на медийното нападение беше брутална и само твърдият отговор от страна 
на Движението и резултатът от демонстрациите на 19 юли съумяха да я накарат 
да замлъкне. Движението трябва да бъде много внимателно към действията на 
внедрени в него полицаи, както и спрямо онези личности или групи, които с доб-
ри намерения, но по погрешен начин прибягват към нападения срещу органите 
на сигурността или срещу избраните парламентарни представители; действието 
трябва да бъде много премерено, за да се избегне неговото манипулиране.

Използването на социалните мрежи и на интернет е друга важна харак-
теристика на Движението 15-М. На практика се слагат основите на един де-
бат върху ролята, която играят новите виртуални технологии в политическо-
то действие. Може да се констатира, че Движението на „възмутените“ използва 
комбинирано новото (социални мрежи, интернет и въобще нови технологии на 
комуникациите и т.н.) и старото (асамблеи, демонстрации, действия на улица-
та и др.). По примера на арабските революции и разполагайки с по-големи ма-
териални и политически средства, Движението всъщност показва какви ще бъ-
дат нещата в близко бъдеще.

Някои от асамблеите на 15-М започнаха работа, насочена към фабрики-
те, индустриалните полигони и работните центрове. В много случаи може да се 
констатира много добро приемане на целите на Движението от работническата 
класа. Много работници вече са част от него, но самото то още не е започнало 
да се организира във фабриките и в трудовите центрове. Движението 15-М пла-
нира да продължи да развива исканията си по трудовите права и заплащането 
на труда, като настоява за оттегляне на законите за трудовата реформа и за пен-
сиите, както и на подготвяния закон за колективните трудови договори.

Предложенията на 15-М

Още в първите дни на палатъчните лагери на „Пуерта дел Сол“ бяха поста-
вени пощенски кутии, в които бяха пускани предложения за действието и це-
лите на Движението. След тяхното събиране и обработване комисията по пред-
ложенията на гражданите публикува списък с 20-те групи на най-често праве-
ните предложения:

1. Премахване привилегиите на политиците: 741.
2. Реформа на избирателния закон (не на закона Д’Онт и на избирателни-
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те райони): 628.
3. Мерки срещу корупцията (включително повече контрол и увеличаване 

на присъдите): 624.
4. Подобряване условията на труда на работниците: 475.
5. Регулиране на банките и на финансовата система (включително нацио-

нализиране на банките): 424.
6. Стратегии за устойчива енергия: 352.
7. Пряка демокрация чрез участие на гражданите, референдуми и народни 

законодателни инициативи: 330.
8. Стратегии за устойчиво движение: 297.
9. За достойно и достъпно жилище: 272.
10. Отворени избирателни списъци: 246.
11. За държавно здравеопазване: 244.
12. За защита и права на животните: 238.
13. За обществено образование: 217.
14. За обществени предприятия (включително не на приватизацията и на-

ционализиране на частните и на приватизираните предприятия): 214.
15. Мерки за гарантиране на политическата отговорност: 195.
16. Премахване на монархията: 128.
17. Разделение на властите: 119.
18. Регулиране на високите заплати: 119.
19. Изискване на реквизити за политиците: 116.
20. Прозрачност в администрацията: 105.

Разцепление

Само три седмици преди демонстрацията на 12 май 2012 г. (наречена 12М-
15М), която трябваше да покаже жизнеността на Движението 15-М една година 
след неговото възникване, се проявиха разногласия и стана разцепление в „Ре-
ална демокрация сега“ – платформата, която е негов инициатор и организатор.

Поводът за разцеплението е решението за превръщане на РДС в асоциа-
ция, прието на извънредна асамблея, свикана на 21 април 2012 г. от малка група 
начело с Фабио Гандара и Пабло Гайего. Намерението им е да създадат органи-
зация, в която инструментите на информация да не бъдат в ръцете на отделни 
хора, да дефинират норми за вътрешно функциониране и да осигурят юриди-
чески чадър, който би им помогнал да придвижват по отделни инстанции об-
щонародни законодателни инициативи.

Промяната в статута сложи началото на взаимни обвинения и обиди. Част 
от РДС начело с Фабио Гандара, един от говорителите й, от доста време настоява, 
че е необходимо да се реформира структурата на РДС, за да се избегне парализи-
рането, което пораждат асамблеите, тъй като взимат решенията си с консенсус.

Друга част на Движението обаче се съпротивлява на всяка промяна, която 
би довела до загуба на хоризонталността, до вливане в установени канали и пъ-
тища. Докато едните искат да превърнат РДС в нещо по-оперативно, другите смя-
тат, че това, което трябва да се направи, е да се подобрят методите на участие.
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Според представители на РДС от Севиля свикването на извънредната асам-
блея противоречи на критериите, изразени на асамблея миналото лято в Малага. 
Гандара отговаря, че извънредната асамблея е била свикана във вътрешните мре-
жи на РДС и е била открита за всички. Според членове на РДС от Каталуния това 
противоречало на вътрешните норми, които изискват организирането на асамб-
леята да става с подкрепата на 75% от членовете, докато тук свикването достиг-
нало само 53%. Инструментите за комуникация продължават да бъдат разделени 
между двете фракции, което превръща информационната политика в хаос. Стра-
ницата във Фейсбук е в ръцете на тези, които защитават статута на асоциация и 
имат подкрепата на РДС от Сарагоса, Виго и Тенерифе. Обаче блогът на РДС и 
сметките в Туитър в места като Мадрид, Барселона и Валенсия са в ръцете на оне-
зи, които се противопоставят на промяната на статута.

Разцеплението вече е факт. Молбата за регистриране на РДС като асоци-
ация беше връчена в Министерството на вътрешните работи от Фабио Ганда-
ра и Пабло Гайего. Остава да се види какви ще бъдат последиците за Движени-
ето и какви ще са конфликтите в използването на марката. Бурята в РДС показ-
ва във всеки случай колко труден е преходът за една малка организация, която 
постигна под девиза „Не сме стока в ръцете на политици и банкери“ безпреце-
дентен успех в мобилизирането на гражданите.

Дискусията продължава в мрежите. Заражда се ново 15-М, представа за 
което дава приетият на извънредната асамблея на 22 април 2012 г. манифест на 
„Реална демокрация сега“.

Привеждам съдържанието му както е публикувано в социалните мрежи, 
защото дава известна представа за новото движение 15-М.

„Ние сме обикновени хора. Ние сме като тебе: хора, които стават всяка 
сутрин, за да учат, да работят или да търсят работа, хора, които имат семейст-
во и приятели. Хора, които работят упорито всеки ден, за да осигурят по-доб-
ро бъдеще за тези около нас.

Някои от нас се смятат за прогресивни, други за консервативни. Някои от 
нас са вярващи, други не. Някои от нас имат ясно изразени идеологии, други 
са аполитични, но ние сме загрижени и възмутени от политическата, икономи-
ческата и социалната картина, която виждаме около себе си: корупция сред по-
литици, бизнесмени, които ни оставят безпомощни и безгласни. Това положе-
ние  стана нормално, ежедневно страдание, без надежда. Но ако обединим си-
лите си, можем да го променим. Време е да променим нещата, време е да изгра-
дим заедно едно по-добро общество. Следователно ние твърдим, че:

– Приоритетите на всяко развито общество трябва да бъдат равенството, 
прогресът, солидарността, свободата на културата, устойчивото развитие, бла-
госъстоянието и щастието на народа.

– Това са неотменни истини, които ние трябва да спазваме в нашето об-
щество: правото на жилище, на култура, на здраве, образование, политическо 
участие, на свободно развитие на личността и права на потребителя за здраво-
словен и щастлив живот.

– Сегашното правителство и икономическата система не се грижат за 
тези права и са пречка за човешкия прогрес.
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– Демокрацията принадлежи на хората (demos = people, kratos = government), 
което означава, че управлението е съставено от всеки от нас. Но в Испания 
по-голямата част от политическата класа даже не ни чува. Политиците тряб-
ва да доведат нашия глас до институциите, като улесняват политическото учас-
тие на гражданите чрез преки канали, които донасят най-голяма полза на по-
широкото общество, а не да забогатяват и просперират за наша сметка, като 
се грижат само за диктатурата на големите икономически сили и ги поддър-
жат на власт чрез бипартитизма, оглавяван от неподвижния акроним PP&PSOE 
(НП&ИСРП).

– Жажда за власт и нейното натрупване само у някои; създаване на нера-
венство, напрежение и несправедливост, водещи до насилие, което ние отхвър-
ляме – остарелият и неестествен икономически модел подгрява социалната ма-
шина в растяща спирала, която вече се изконсумира чрез обогатяване на некол-
цина и хвърляне на останалите в бедността. До катастрофата!

– Стремежът на сегашната система е натрупването на пари без оглед на 
ефикасността и благосъстоянието на обществото. Похабяване на ресурси, уни-
щожаване на планетата, създаване на безработица и на нещастни потребители.

– Гражданите са зъбчатите колела на машината, предназначена да обогати 
малцинството без оглед на нашите нужди. Ние сме анонимни, но без нас нищо 
от това няма да съществува, защото ние движим света.

– Ако като общество ние се научим да не поверяваме нашето бъдеще на 
една абстрактна икономика, която никога не донася печалби на мнозинството, 
ние можем да елиминираме злоупотребата, от която всички ние страдаме.

– Нуждаем се от етична революция. Вместо да поставяме парите над чо-
вешките същества, ние ще ги върнем да ни служат. Ние сме хора, а не продук-
ти. Аз не съм продукт на това, което купувам, и защото го купувам.

– Поради всичко това, аз съм възмутен.
– Мисля, че можем да променим това.
– Мисля, че мога да помогна.
– Знам, че заедно ние можем.“

Подкрепа на Движението 15-М

78% от испанците познават Движението 15-М и между 6 и 8.5 милиона за-
явяват, че са участвали в него, като са посещавали лагерите му, вземали са учас-
тие в събранията му или в демонстрациите, организирани от него на 19 юни 
2011 г. Данните са от проучването на Ipsos Public Affairs („El Pais“, 3 август 2011 
– проучването е направено между 27 юни и 8 юли чрез 1000 лични интервюта). 
От тези, които твърдят, че са подкрепяли „възмутените“, между 0.8 и 1.5 милио-
на казват, че са участвали в споменатите дейности „интензивно“. Според изчис-
ленията на компанията, извършила проучването, от 30-те милиона души, които 
уверяват, че познават Движението, 21% го познават „доста добре“, 31% – „доня-
къде“ и 26% – „малко“. 22% отговарят, че въобще не го познават или само са чу-
вали името му. „Ипсос“ е проучвала и политическата принадлежност на участ-
валите в една или друга проява на 15-М с оглед на бъдещи проучвания на наме-
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ренията за гласуване на парламентарните избори на 20 ноември 2011.
Между 6 и 8.5 милиона испанци са подкрепили „възмутените“ в някои от 

техните акции. 53% заявяват, че принадлежат към левицата, 20% – към левия 
център и 3% – към десницата, 10% не се определят. От друга страна, от тези, ко-
ито казват, че познават Движението, 76% смятат, че „неговите искания са пове-
че от разумни и че имат демократичното право да се борят за тях“. 7% се обявя-
ват против и 17% нямат мнение. Относно това, че „15-М нарушава демократич-
ния ред и не трябва да се допускат нито негови лагери, нито други неразрешени 
действия“, 20% са съгласни срещу 57%, които са против това твърдение. Ръко-
водителят на Ipsos España Норман Куртис казва, че с това проучване искат да 
напипат значението, което се отдава на 15-М в близкото бъдеще в сравнение с 
други събития. „Откриваме, че за 15% от анкетираните 15-М ще има най-голя-
мо значение в кратък срок, като ще го превишава само реформата на трудово-
то законодателство (36%). По този начин неговото значение е включително по-
голямо от победата на Народната партия (НП) в автономните избори на 22 май 
(12%) или от успеха или неуспеха на спасяването на европейските страни, кои-
то имат икономически трудности, като Гърция, Ирландия или Португалия.“

По повод на първата годишнина на 15-М бяха публикувани проучвания на 
общественото мнение за Движението след една година. От тях проличава, че 
Движението 15-М продължава да се ползва със симпатията на повечето испан-
ци. 68% (10.05.2012 г.) смятат, че то има право в това, което казва, и в това, за което 
протестира. През юни 2011 г. това одобрение достигаше 81%. 55% смятат, че Дви-
жението иска да регенерира сегашната демокрация, но преди 11 месеца това мне-
ние се подкрепяше от 71% от испанците. 51% казват, че симпатизират на Движе-
нието, но тогава му симпатизираха 64%. Ако отговорите се разпределят по пар-
тии, явно е, че избирателите на НП в своето мнозинство са критични към него, 
докато избирателите на ИСРП са негови привърженици. 15-М се зароди при со-
циалистическо правителство, а сега излиза на улиците при правителство на НП, 
което провежда жестоки съкращения на разходите за здравеопазване и образо-
вание, но според 60% от анкетираните демонстрациите не са нито единственото, 
нито най-доброто лекарство и не дават и няма да дадат резултати. 64% мислят, че 
по този път ще бъде по-трудно икономическото възстановяване, но смятащите, 
че няма друга алтернатива, са се увеличили от 21 на 30%.

Особено интересно е социологическото проучване на „Метроскопия“, об-
хващащо периода от 21 октомври 2011 г. до 17 май 2012 сред 600 анкетирани. 
То показва, че делът на симпатизиращите на Движението 15-М се е увеличил от 
54% (21.10.2011 г.) на 68% (17.05.2012 г.) и на 75% сред младежите. Тези, които 
отхвърлят Движението, са намалели от 27% (21.10.2011 г.) на 22% (1.05.2012 г.). 
Едно широко мнозинство иска Движението да продължи дейността си и смята, 
че то има основание в исканията си (73% – 21.10.2011 и 78% – 17.05.2012 г.). Ин-
тересно е, че сред изразилите това мнение 42% са гласували за НП на парламен-
тарните избори през ноември 2012 г., а 82% – за ИСРП. 65% (17.05.2012 г.) смятат, 
че Движението иска да регенерира сегашната демокрация (55% – 10.05.2012 г.) и 
20% (17.05.2012 г.), че е радикално движение против системата (29% – 10.05.2012 
г.). Три пъти повече са били анкетираните, които са участвали в някоя от демон-
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страциите му, и осем пъти повече тези, които са участвали в някоя от асамблеи-
те му. На въпроса как смятат, че трябва да се развие в бъдеще Движението, 36% 
отговарят, че трябва да се превърне в политическа партия, 15% – че трябва да се 
влее като течение на мнения във вече съществуваща партия, 16% – че трябва да 
се превърне в асоциация, 17% – че трябва да продължава както досега, 8% по-
сочват друга форма или никоя от горните и 8% нямат мнение.

Хосеп Лобера, директор на изследванията в „Метроскопия“ и професор по 
социология в Автономния университет в Мадрид, коментира така резултатите 
от изследването:

„Може би по-важно за мнозина е, че 15-М представлява видима отправна 
точка, външен израз на яда, едно пространство, което допуска да бъде заето от 
това натрупване на загриженост, възмущение и мъка, наблюдавани в много до-
мове. Без това пространство възмущението няма да изчезне. Би се канализира-
ло в други средства. Когато се говори за Движението, трябва да напомним, че 
15-М не е възмущение. То е само един от неговите изрази. Конкретно, един из-
раз, който в голямата си част произтича от един натиск за повече демокрация и 
който допуска дебати. Да се канализира този коктейл на емоции на гражданите 
към предложенията и демократичния конструктивен дебат, е на светлинни го-
дини отстояние от други изрази, по-цинични и нихилистични, които наблюда-
вахме в други страни. Но веднъж излезли на улицата, възмущението и мъката 
не изчезват, те само се трансформират. В какви форми ще се изрази това, зави-
си до голяма част от решенията, които ще се вземат по това как да се отнасяме 
към върха на айсберга.“

Какви са перспективите на Движението 15-М след едногодишното му съ-
ществуване?

Явно неговите искания и предложения отговарят на проблемите, които 
изпитват мнозинството испанци поради икономическата криза и решителното 
съкращение на социалните разходи от правителството на Мариано Рахой. Въз-
никнало спонтанно, Движението обаче не можа и сигурно няма да може в близ-
кото бъдеще да реализира исканията си. Една от причините за това е, че 15-М 
не участва и не се коалира с политически партии, а съществуващата политиче-
ска система позволява промени в законодателството и тяхното провеждане на 
практика да се извършват само от политически партии.

От друга страна, колкото повече продължава и се задълбочава икономи-
ческата и финансовата криза, толкова повече ще се влошава икономическото 
положение на мнозинството от испанците. Това влошаване ще продължи да 
подхранва разширяването на 15-М и увеличаването на неговите привържени-
ци и влияние. Защото основание за създаването и съществуването на 15-М му 
дава именно тази дълбока и продължителна криза, която увеличава неравен-
ството и удря най-вече по работническата класа, пенсионерите и най-младите. 
Успоредно с това ще се засилват репресиите срещу 15-М от страна на властите 
и полицията, както и кампанията на средствата за информация.
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Иван Ненов
КОМПОЗИЦИЯ (ДЕЛФИНИУМЪТ), 1938 г.
м.б., шперплат, 92х73 см. Национална художествена галерия
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175 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА 
ВАСИЛ ЛЕВСКИ 18371873
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ВАСИЛ ЛЕВСКИ
АПОСТОЛА  ЧОВЕКЪТ  СЪВРЕМЕННИКЪТ!

Още приживе Васил Левски бе наречен от съвре-
менниците си Апостола. Наречен бе така по по-

добие на Христовите ученици и последователи, но и 
на носителите и изповедниците на новата, граждан-
ска религия през ХІХ в. – за правото на човека на сво-
бода, на нациите – на самостоятелност и равнопра-
вие, на независимост и национални държави. Тази 
нова религия роди и новите апостоли – Мацини и Га-
рибалди, Косцюшко и Ригас Велестанлис, Кошут и 
Петьофи…

По дълг и призвание, по идеи и дела, по прозви-
ще и признание борец за свобода – лична, национална, 
общественик, Васил Левски има място в Европейския 
пантеон на строителите на нова, „млада“ Европа.

* * *
Васил Иванов Кунчев се ражда през юли 1837 г. 

в Карлово, израства и се възпитава в патриотична се-
мейна среда, учи в местното училище, после в Плов-
див и в курс за свещеници в Стара Загора. Пътят му 
към революционното дело минава през монашество-
то, дяконството и учителството.

В края на 1861 и началото на 1862 г. призивът 
на Г. С. Раковски за създаване на тайни общества – 
„комитети“, и за въоръжена борба достига до под-
балканските селища. Това е причината на 3 март с.г. 
Левски тайно да напусне родното си градче и да се от-
прави към Белград – там, където родоначалникът на 
организираното българско революционно движение 
Г. С. Раковски е поставил началото на Първата бъл-
гарска легия.

Думите на Левски „Аз съм посветил себе си на 
Отечеството още от 61-о (лято) да му служа до 
смърт и да работя по народната воля“ ни дават ос-

Дойно Дойнов

Дойно Дойнов – професор, док-
тор на историческите науки. 
Работи в областта на Българ-
ското възраждане и национално-
освободително движение. Автор 
е на трудове за Кресненско-Раз-
ложкото въстание, Гюргевския 
революционен комитет, Април-
ското въстание, комитетите 
„Един ство“ и други. Дългогоди-
шен ръководител е на Държавни-
те архиви, понастоящем предсе-
дател на Общобългарския коми-
тет „Васил Левски“.
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нование да твърдим, че това е началото на неговия нов път, това е причината да 
изостави монашеския обет и да прегърне свещената кауза за свободата на бъл-
гарския народ – свободата на човека и народа като висш идеал на тогавашния, 
възрожденския българин.

Легията е не само бойно, тя е и революционно кръщение на младия патри-
от и революционер. Тук Васил Иванов Кунчев получава първи уроци по орга-
низирана борба, както и историческото си прозвище „Левски“ – име, което по 
спомените на участници в легията му е дадено лично от Г. С. Раковски.

Учителстването във Войнягово (1864–1866) и в с. Еникьой – Добруджа 
(1866), и особено четничеството му в четата на П. Хитов през 1867 г. са нови 
стъпки по пътя на оформянето на Левски като революционер.

В похода и в боевете на четата се изгражда не само железният характер на 
Апостола, но и неговото необикновено чувство за саможертва в името на сво-
бодата. Веднага нека добавим: не минава и година, и В. Левски, разочарован, из-
гонен от сърбите от Втората легия в Белград, отива в Букурещ, където извест-
но време живее с Христо Ботев. Между тях се създава дълбоко и трайно прия-
телство.

През 1868 г. Левски е завършена личност, оформен революционер, готов за 
апостолска дейност. Това е и времето, когато у него вече зрее идеята за нова на-
сока и нова тактика на националноосвободителната борба.

В писмо до войводата Панайот Хитов от същата година В. Левски още по-
определено заявява: „Да дойдете при мен или да Ви пиша какво аз мисля да пра-
вя и ще го направя, ако рече Бог, с Ваше позволение, ако [го] намерите за благо-
склонно. И ще Ви моля да ми позволите, за което, ако испечеля, печели цял на-
род, а ако загубя, губя само мене си.“

Ясно е, че Левски вече определено говори за онова, което си е предначер-
тал – да обходи своите съмишленици из страната и да ги подготви за решител-
ния ден, т.е. всенародното въстание.

За тази цел Левски предприема две обиколки из България, които засилват 
още повече неговото убеждение в правотата на предприетото ново дело.

По време на втората обиколка (1 май – 26 август 1869 г.) той поставя нача-
лото на първите революционни групи, а вероятно и комитети в България. Пър-
вия частен (местен) комитет Левски основава в Плевен (май 1869 г., според ня-
кои изследователи – в родния си град Карлово), а след това създава комитети и 
в Ловеч, Пловдив, Чирпан, Стара Загора.

Левски участва по това време в две крупни дела на българската емиграция 
– в създаването на Българско книжовно дружество (днес БАН) в Браила и на 
Български революционен централен комитет (края на 1869 г.) в Букурещ. Без-
спорен ръководител на първия БРЦК е Л. Каравелов, но Левски е също един от 
инициаторите и учредителите. Българското революционно движение вече има 
ръководен център, който си поставя амбицията не само да обедини револю-
ционната емиграция, но и да представя българския народ и неговите интере-
си пред света. Левски получава задачата да работи и да организира народните 
маси вътре в страната.

Има категорични и безспорни факти, че БРЦК в Букурещ е съществувал, 
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че Левски първоначално е бил един от неговите ръководни членове. Скоро оба-
че БРЦК в Букурещ прави стъпки, които срещат неодобрението на Апостола и 
неговите съратници в страната – облягане на чужда (сръбска) помощ, безпер-
спективни разисквания и разногласия по организационни и тактически въп-
роси, непризнаване на завоеванията на вътрешната дейност и така нататък. В 
този случай Левски поема открито риска на идейната борба, независимо от ав-
торитета на Л. Каравелов, на заслугите и положението на останалите емигрант-
ски дейци. В народните маси той намира пълна подкрепа и увереност в право-
тата на поетия път и затова се стреми да убеди в това и емиграцията. Левски за-
щитава близо година своите нови идеологически и тактически позиции пред 
емиграцията и след като не намира подкрепа, се връща в България. „Да си ра-
ботим – пише той в писмо до емигрантските дейци, – както ни стига умът, 
че от вас комуто се харесва да върви с нас, той ще ни се обади и ние ще го прие-
мем.“ От този момент революционната организация тръгва бързо напред, а Ва-
сил Левски изгражда стъпка по стъпка величавото си комитетско дело.

Идеята за създаване на тайни революционни комитети не е нещо ново в 
освободителното движение. Още Раковски през 1853–1856 г. изгражда подобни 
революционни общества; такива съществуват и по-късно – комитети се стре-
мят да изградят и Тайният централен български комитет (1866–1868), и Добро-
детелната дружина. Но по същество изградените от Левски комитети постепен-
но стават качествено нови революционни ядра. Те са не само групи от съмиш-
леници, не вършат само агитационно-разяснителна работа, а са и политически, 
организационни и бойни подразделения на организацията. Чрез тяхната дей-
ност в сферата на революционния кипеж се привличат и активизират стотици 
и хиляди обикновени хора, подготвят се за бъдещата борба. Строгата вътреш-
на дисциплина, изключителните грижи по опазване на революционната тайна 
и суровото наказание на провинилите се чрез тайната полиция, израстването 
на професионални революционери апостоли характеризират новата комитет-
ска организация като високо постижение в революционната практика на бъл-
гарския народ.

За ръководен център и средище на Вътрешната революционна организа-
ция Левски избира Ловеч и Ловчанския революционен комитет. По този на-
чин в структурно отношение изградената от Левски организация получава ця-
лостен вид, като е допълнена и завършена по-късно (1872) със създаването на 
революционни окръзи. Безспорен интерес представлява развитието на отно-
шенията между БРЦК в Букурещ и Вътрешната революционна организация – 
Централният комитет или Привременното българско правителство в Ловеч. 
Ясно е, че след възникналите през 1870 г. разногласия в края на 1871 г. започват 
чести контакти и опити за съгласуване, които довеждат и до общото събрание 
на БРЦК в Букурещ през март-април 1872 г., когато се изгражда единна орга-
низация на българското националноосвободително дело. Тогава са изработени 
и приети Програма и Устав на българското националноосвободително движе-
ние, а Левски е упълномощен от БРЦК да бъде негов представител в страната, 
като „има пълна власт да провежда в действие всички ония длъжности, които 
се предписват от Устава“.
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В Програмата, пък и в Устава на БРЦК от 1872 г., залягат (с известни неиз-
бежни компромиси) идеите на Левски, изложени най-добре в революционния 
проектоустав – „Наредата“, написан саморъчно от Апостола. Самото създава-
не на този писан закон на революционната организация показва назрялата не-
обходимост от него, разкрива размаха на комитетската мрежа и сочи зрелостта 
на движението. В него намират отражение политическата програма и платфор-
ма на революционната организация – събарянето на тиранията и на държав-
ната османска система и изграждането на демократична република. В целите 
на организацията са залегнали не само проблемите на националното освобож-
дение, а и животрептящите народни въжделения. В проектоустава категорич-
но се прокарва мисълта, че единственият път за постигането на предначерта-
ната програма е повсеместната национална революция, която следва да донесе 
не само освобождението, но и създаването на собствена национална държава, 
„държава-нация“.

След общото събрание в Букурещ Левски отново се прехвърля през Дунав 
и снабден с новите политически пълномощия и книжа – напечатан Устав, Прог-
рама, квитанционни книжа, печат и пр., започва още по-усилена и резултат-
на дейност както по преустройството на комитетското дело – създаване на ре-
волюционни окръзи, изграждане на комитетската поща и на тайната полиция, 
така и по създаването на нови комитети. Макар че точно сега делото е в подем, 
срещу него назрява „бунт“ – открито недоволство и заговорничене от страна на 
помощника му Димитър Общи и на плевенския комитетски деец Анастас Поп-
хинов. Тези хора не само оспорват първенството и правотата на Апостола – те 
са открити носители на идеята за революционен терор, за дръзки нападения и 
обири за снабдяване на организацията с пари. Наистина, средствата на орга-
низацията никога не достигат, но прибързаните, особено терористичните дей-
ствия, заплашват самото съществуване на организацията и бъдещето на осво-
бодителното дело. След продължително вътрешно съпротивление Левски въз-
приема идеята чрез заплашителни писма до известни чорбаджии, дори и чрез 
нападения да се търсят средства, но решително се възпротивява срещу авантю-
ристичните действия и особено срещу своеволните присъди и изпълнения на 
смъртни наказания. За всеки отделен случай той изисква строга проверка, а из-
пълнението на присъдите да става след одобрението на Централния комитет.

Поставен на изпитание, Апостола допуска може би една-единствена греш-
ка като ръководител на организацията – лично той предприема нападение над 
чорбаджийска къща в Ловеч, в което при самоотбрана убива „невинно“ момче 
– слугата на чорбаджията. Вината и грехът ще му тежат до гроба – тях той ще 
изкупи със саможертвата си. Авантюрата на Димитър Общи обаче – нападе-
нието и обирът на турската поща в Арабаконак и последвалите разкрития, до-
вежда до първия, при това тежък провал на организацията, на освободително-
то дело.

Апостолската дейност на Левски е увенчана със създаването на близо 500 
частни революционни комитета, които днес обобщено наричаме Вътрешна ре-
волюционна организация. Тази организация е връх не само в дейността на Лев-
ски, а и в общественото историческо развитие и в националната революционна 
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практика на българския народ до този момент. Наред с националните й изме-
рения Вътрешната революционна организация следва да се разглежда и в меж-
дународен аспект. Безспорно и по широта, и по обхват, и по стегнатата органи-
зация и създадените революционни институции, и особено по своята демокра-
тична идеологическа програма, тя е високо постижение и за европейското на-
ционалнореволюционно и демократично движение през ХІХ в.

Всеки, който се е докосвал до Левски, е подчертавал наред с изключител-
ния му характер, сила и мъжество и неговата нравствена чистота, принципност 
и идейна зрялост. Сам Левски е дал пример как да се оценяват качествата на ре-
волюционера, което в най-голяма степен важи и за него. „На такива хора дай 
работа – пише той, – които са разсъдителни, постоянни, безстрашни и вели-
кодушни.“ Левски е синоним на изумително смел, изключително разсъдлив и 
хладнокръвен човек. Повече от 20 пъти той сменя името си, променя явки и 
тайни къщи, предрешва се – и стъпка по стъпка осъществява предначертаната 
цел. Изумителни са неговото хладнокръвие и себеотрицание в последните ме-
сеци и дни на живота и революционната му дейност – преследван от шпиони и 
потери, от предателства и засади, той се прехвърля от Тракия в Северна Бълга-
рия, тайно влиза в Ловеч и взема укрития комитетски архив. На път за Румъ-
ния, където възнамерява да даде отчет пред Букурещкия централен комитет, 
Апостола по всяка вероятност е предаден и е заловен в Къкринското ханче (26 
декември 1872 г. ст.ст.).

Изправен пред извънредния съд в София в началото на 1873 г., той е под-
ложен на най-голямото си личностно и човешко изпитание, но не предава нито 
данни, нито дейци. Всичките му усилия са насочени към опазване не на себе си, 
а на революционната организация, на историческото дело.

В тези върховни моменти – в ареста, пред съда и под бесилото (6/18 февру-
ари 1873 г.) в лицето на смъртта, Левски записва не само последните, но и най-
величавите страници в наченатата си, но недовършена автобиография. Слива 
в едно слово и дела – също като сподвижника и приятеля си Ботев. Неговите 
думи: „Аз съм посветил себе си на Отечеството си… да му служа до смърт и да 
работя по народната воля“, ще станат пример и девиз на всеки български ро-
долюбец. Характерни са и неговите идеи, и схващанията му за смисъла на бор-
бата. „Ние сме жадни да видим отечеството си свободно, па ако щат ма наре-
ди да паса и патките.“ „Ние, дейците – заявява той на друго място, – сме посве-
тили живота си на отечеството, да работим за толкова милиона народ! Тряб-
ва да се мисли зряло, да не изгубим и сега.“

Свободата за Левски е не само цел на всяка борба, тя е условие и изход-
но начало за живота и успеха на всеки отделен човек, на всеки народ, на човече-
ството въобще. „Не щях да съм турски и никакъв роб“ – ще напише той в авто-
биографията си, а призивът му „Свобода и всекиму своето“ и днес може да бъде 
девиз на младите българи.

Левски е не само велик патриот – той е и голям демократ. „Ний не гоним 
турския народ, ни вярата му, а царя и неговите закони, с една дума, турското 
правителство, което варварски владее не само нас, но и самия турчин.“ „В Бъл-
гарско – пише на друго място Левски – не ще има цар, а народно управление и 
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всекиму своето. Всеки ще си служи по вярата и законно ще се съди както бълга-
ринът, така и турчинът и пр. Свобода и чиста Република.“

Демократизмът на Левски е показател и за идейната висота, до която дос-
тига българското националнореволюционно движение през 70-те години на 
ХІХ в. Една от причините за това е, че то се развива в условията на идеите за на-
циите и национализма в тогавашна Европа. Най-висок връх в това отношение 
е програмната част от проектоустава, написан от В. Левски: „Подбуда (на бор-
бата – б.а.) – Тиранството, безчеловещината и самата държавна система на 
тур ското правителство на Балканския полуостров. Цел – с една обща револю-
ция да се направи коренно преобразувание на сегашната държавна деспотско-
тиранска система и да се замени с демократска република (народно управле-
ние). На същото това място, което са нашите прадеди със силата на оръжи-
ето и със своята кръв откупили, в което днес безчеловечески беснеят турски 
кесаджии и еничари, в което владей правото на силата, да се подигни храм на 
истината и правата свобода и турският чорбаджилък да даде място на съгла-
сието, братството и съвършеното равенство между всички народности.“

Васил Левски положи устоите на революционната организация за осво-
бождението на България.

Делото му намери продължение и завършек в последвалите национално-
освободителни борби на българския народ, то стои и в темелите на българ-
ското освобождение.

Летописецът на Априлското въстание Захарий Стоянов, като описва пър-
вите стъпки на дейците за подготовката му, изтъква: „Апостолите не среща-
ха големи затруднения в пропагандата, защото тоя знаменит агитатор беше 
отворил навсякъде път в по-големите градове и села. И ние вървяхме из негови-
те пътеки.“

Именно Априлското въстание доведе до осъществяване на заветната ис-
торическа мечта на възрожденците – будители и революционери: освобожде-
нието на България от османско владичество и възкресяването на българската 
държавност.

Наред с мястото си в паметта на народа и в историята ни Левски ще има 
място и в съвремието не само на нашите потомци, но и на техните деца и вну-
ци. На всички ония, които ще водят България и българите в идващите векове. 
С какво?

На първо място Левски е синоним на българската национална идентич-
ност.

След Отец Паисий – българския Патер нации, той – Апостола, издигна 
най-висок глас за българската свобода и национална и държавна независимост, 
за българската самоличност в балканската и в европейската действителност. 
Да припомним основополагащата му мисъл: „И ние сме хора и искаме да живе-
ем човешки, да бъдем свободни и с пълна свобода в земята ни, там, дето живее 
българинът: в България, Тракия и Македония.“ Опазването на националност-
та Левски вижда не само в самозатварянето, в стремежа към съхраняване на 
самобитното, а и в приобщаването към постиженията и ценностите на по-на-
предналите европейски нации и държави. „Да бъдем равни с другите европей-
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ски народи зависи от нашите собствени задружни сили“, като само така „Бъл-
гарско ще гърми най-бляскаво като едничка държава в цяла Европа“ – заключа-
ва Левски.

Днес ние, българите от ХХІ век, с основание се питаме: равни ли сме с дру-
гите европейски народи, „гърми“ ли бляскаво името българско? Този въпрос 
още с по-голяма сила ще тревожи личната и националната съвест и достойн-
ство на потомците ни.

Времето, в което живя и се бори Левски – ХІХ век, „век на свободата и рав-
ноправността на сичките народности“, не е лишено от стремеж към европей ско 
единство, към изграждане на демократична и единна Европа, на федерации и 
конфедерации със съседни и по-далечни народи. Нещо повече – това бе най-
модна и наглед най-напредничава човешка идея. Днес отново под напора на 
непреодолими икономически, комуникационни, езикови и други процеси една 
част от идеолозите и политиците отхвърлят преградите на държавите и дър-
жавните граници, вещаят краха на националните държави. Годините и десети-
летията от времето на Левски до днес обаче показаха неговата трезва и реалис-
тична оценка на стремежа за изграждане на национална държава, която един-
ствено и паритетно може да си позволи да влиза в „братски съюз“ със съседни 
и по-далечни страни и държави. Навсякъде той апелираше за „възобновяване-
то на нашата славна (преди) държава“, че като „съсипем гнилата и страшли-
ва държава (Османската империя – б.а.), та да съзидаме друга, много трайна по 
новото зидание“. В този смисъл Левски вижда и мястото на бъдещата българ-
ска държава като равноправен член на мечтаната „Млада Франция, Млада Ру-
сия“ – т.е. „Млада Европа“.

Прозренията на Левски не само издържаха изпитанията на близо два века, 
те са наш национален опит и традиция, които ще оплодяват и днешните, и ут-
решните стремежи, от една страна, за опазване на българската държава и дър-
жавност, и от друга – за равноправното ни участие в съществуващите и из-
граждащите се наднационални организации и съюзи.

Безспорно демократизмът (вишегласието), републиканизмът, народовлас-
тието и още ред принципи са най-високите и устойчиви идеи на Апостола, ко-
ито ще живеят и вдъхновяват утрешна млада България. Може обаче да смята-
ме, че две от тях – безпределната му вяра в свободата – свобода лична, свобо-
да национална и свобода общочовешка, и борбата му за равноправие на граж-
данина независимо от етнос, националност, раса и религия, ще останат не само 
велико завоевание лично на Апостола, на неговите другари и съратници, а и на 
политическата зрялост на българската възрожденска нация, на нашата нацио-
нална революция. Те отново могат да бъдат и завет, и знаме на всяко ново бъл-
гарско поколение.

Да, Левски принадлежи не само на историята. Левски бе и ще бъде съвре-
менник и на утрешна България – България на новото, трето хилядолетие!
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150 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА 
ИВАН ШИШМАНОВ 18621928
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ФЕНОМЕНЪТ ШИШМАНОВ

   Като писател, учен, общественик и 
гражданин проф. Шишманов имаше 
само един идеал: труда, неуморния, 
съсипателен труд за издигането на 
България до културата на Запада.

Фани Попова-Мутафова

І.

Би могло да се каже, че човешката история създава 
необходимите й личности, а те от своя страна тво-

рят история. Така се осъществява онзи своеобразен 
кръговрат на енергии, който е двигател на културната 
еволюция. Каквито и възгледи да имаме за по-голяма-
та или по-малката роля на изтъкнатите люде в истори-
ята, не можем да не признаем, че личностите, бидейки 
средоточие на индивидуалното, придават качествена 
неповторимост на културно-историческите процеси, 
протичащи в живота на всяка нация.

Подобни мисли са особено уместни, когато ис-
каме да си обясним появата на такава многостран-
но – да не кажа всестранно – значима фигура като 
проф. Иван Д. Шишманов (1862–1928). Неслучайно 
той принадлежи към едно поколение будни българи, 
родени през 60-те години на ХІХ век и впоследствие 
съставили цяла плеяда забележителни хуманитарис-
ти и писатели в небосклона на нашата култура след 
Освобождението. Знаменателен е фактът, че в перио-
да 1862–1869 г. са родени философът Ив. Георгов, ли-
тературният критик и естетик д-р Кр. Кръстев, исто-
рикът В. Златарски, езиковедите Л. Милетич и Б. Цо-
нев, писателите Ал. Константинов, Т. Влайков, П. П. 
Славейков, Г. Кирков, Ц. Церковски.

Петър Велчев

Петър Велчев – известен поет, 
литературен критик, литерату-
ровед и преводач на поезия. Член е 
на българската секция на Между-
народния ПЕН-клуб, на Междуна-
родната асоциация по компара-
тивистика, член-учредител на 
Съюза на преводачите. Носител 
е на Националната награда за по-
езия „Димчо Дебелянов“, за лите-
ратурна критика „Нешо Бончев“, 
наградата на СПБ за цялостно 
творчество и други.
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Това са не просто културни дейци, а и зачинатели на научни и литератур-
ни направления, и общественици, какъвто е в пълна мяра и проф. Иван Шиш-
манов. Така понятието „поколение“ от чисто биологически придобива и кул-
турно-исторически смисъл.

И природата, и съдбата явно са били твърде благосклонни към Ив. Шиш-
манов. У него рано се проявява дарба за литература и наука, а също и за усво-
яване на чужди езици. Към това следва да прибавим наличието на вродени ка-
чества на лидер, организатор, инициатор. И, което е особено важно, самата въз-
рожденска епоха издига юношата на вълната на своя подем и благоприятства за 
необикновено бързото му израстване като учен, просветител, общественик.

Иван Шишманов се ражда на 22 юни 1862 г. в заможно свищовско семей-
ство, за което се смята, че води потеклото си от известния видински род Шиш-
маноглу, които пък са потомци на Шишмановци – последните царе на Бълга-
рия преди поробването й от османлиите. Бащата Димитър Шишманов е родо-
любец, учител, театрален деец, основател на първото у нас търговско училище 
(превърнало се по-късно във финансово-икономически институт). Сестрата 
на Димитър Шишманов – Елена Шишманова, е баба на Алеко Константинов, а 
Иван Шишманов е вуйчо на Щастливеца.

Димитър Шишманов умира млад през 1875 година, когато първородният 
му син Иван е ученик в последния прогимназиален клас. Момъкът обаче има 
изключителния късмет да бъде забелязан от видния унгарски учен и пътеше-
ственик Феликс Каниц, автор на знаменитата книга „Дунавска България и Бал-
канът“ (1875–1879). Той му урежда стипендия за Педагогическото училище във 
Виена. Иван Шишманов се учи прилежно и през 1882 г. завършва средното си 
образование: педагогическо училище и учителски курс. По-важното е, че лю-
бознателният младеж има възможност да се формира в една висококултурна, 
европейска среда и да си изработи ценностна система, на която няма да изневе-
ри до края на живота си.

Животът на Иван Шишманов след завършване на Виенското педагогиче-
ско училище се развива целеустремено и, бихме казали, с ускорени темпове. 
Той протича някак двупосочно и напомня хода на махалото: от Европа към Бъл-
гария и обратно – от България към Европа. Тази двупосочност се отличава с не-
равномерна периодичност и е характерна за целия жизнен и творчески път на 
Шишманов.

В различни културни средища на Европа Шишманов е отначало ученик и 
студент, а после се завръща там като известен учен и представител на българ-
ския принос в европейската хуманитаристика. В родината си Шишманов пре-
нася плодовете на европейската си образованост, за да ги хвърли като семена в 
благодатната българска почва и да пожъне своята истинска жътва – нещо, кое-
то е възможно единствено в собственото отечество. Всичко това у Шишманов 
представлява единен, органичен, цялостен процес. Така се снемат противоре-
чията между „свое“ и „чуждо“ и в това е всъщност смисълът и значението на 
контактите между културите.

В австрийската столица Виена, както вече беше казано, Шишманов полу-
чава солидно средно образование и при това по най-добрия начин – със завър-
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шване и на учителски курс. В известния с философските си традиции универ-
ситет на германския град Йена има щастието да слуша лекциите на основопо-
ложника на неокантианството Ото Либман, обстойно се запознава с учението 
на Артур Шопенхауер и дори се кани да пише „теза“ (по днешному курсова ра-
бота) за песимизма на гениалния германец.

В университета на космополитния швейцарски град Женева Шишманов 
освен по философия слуша лекции и по културна история и история на изкус-
твото, усъвършенства френския си език и учи старогръцки, санскритски и пер-
сийски език. В Женева той отново е споходен от милостта на съдбата. Запозна-
ва се с проф. Михаил Драгоманов, украински родолюбец, учен етнограф, еми-
грант. Той оценява таланта и ентусиазма на младия студент, поощрява вкуса му 
към научна работа, става първият му наставник в науката и му предоставя за 
ползване изключително богатата си лична библиотека. Шишманов става свой 
човек в дома на М. Драгостинов и след две години се оженва за дъщеря му Ли-
дия, която ще бъде негова предана спътница и в живота, и в научната му и об-
ществена кариера.

В Лайпциг, главния интелектуален център на Германия, Шишманов про-
дължава следването си. Посещава лекциите по народопсихология на знамени-
тия проф. Вилхелм Вунд. През 1888 г. завършва висшето си образование – фи-
лософия и педагогика, в Лайпцигския университет. Завърнал се в България, ра-
боти като отговорен чиновник в Министерството на народното просвещение и 
преподава в Университета. На следващата година отново е в Лайпциг, за да за-
щити при проф. Вунд докторска дисертация по проблеми на експериментал-
ната психология. Докторската степен му е присъдена с най-високата оценка: 
Magna cum laude.

След това в родината си Иван Шишманов е последователно подначалник, 
началник на отдел, главен инспектор в Министерството на народното просве-
щение, редовен член на Българското книжовно дружество (БАН), депутат в На-
родното събрание, просветен министър, професор и титуляр на Катедрата по 
сравнителна културна и литературна история в Университета, създател на ре-
дица културни учреждения, председател на Историко-филологическия клон на 
БАН и т.н. Шишманов е също и дипломат: от март 1918 до май 1919 г. той е бъл-
гарски пълномощен министър в независима Украйна.

Орисан да живее и да действа ту в България, ту в чужбина, Шишманов по-
сещава или пребивава, с научна цел или като представител на своята родина, в 
различни европейски градове: Белград, Загреб, Букурещ, Виена, Берлин, Киев, 
Петербург, Прага, Берн, Женева, Цюрих, Стокхолм, Осло.

В резултат на тия пътувания Шишманов има щастливата възможност да 
се познава и да общува с видни представители на световния интелектуален 
и политически елит: Ватрослав Ягич, Константин Иречек, Георгий Плеханов, 
Жан Жорес, Вера Засулич, Максим Горки, Дмитрий Менделеев, Йосиф Щрос-
майер, Ромен Ролан, Георг Брандес, Густав Вайганд, Николай Рубакин и мно-
го други.

На два пъти Шишманов се отправя в доброволни изгнания. Първия път – 
в Женева (1907–1909), след като си е подал оставката от министерския пост в 
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знак на протест срещу своеволното закриване на Университета от княз Ферди-
нанд. Втория път – като гост професор във Фрайбург (1921–1924), за да спода-
ви болката от смъртта на близкия си приятел Иван Вазов. Във Фрайбург Шиш-
манов освен че преподава, редовно посещава (като слушател) лекциите на зна-
менития Едмунд Хусерл – основоположника на феноменологическата филосо-
фия. Сиреч, макар и вече шестдесетгодишен, проф. Шишманов продължава да 
се вълнува от новото, модерното, перспективното!

И така е чак до 1928 г., когато Иван Шишманов внезапно умира, на рожде-
ния си ден, на шестдесет и шест години. Умира в Осло като български предста-
вител на конгреса на международната писателска общност ПЕН-клуб. Тоест за-
вършва живота си при изпълнение на мисия.

Иван Шишманов сякаш винаги е там, където трябва да бъде, където е ну-
жен: или за целите и задачите на българската култура, или за каузата на Бъл-
гария в чужбина. У нас той е носител на европеизма, в Европа е български 
патриот и радетел за славянството, който в последните години от живота си 
чете курс лекции „Славянският свят“ във Фрайбургския университет. Неу-
морната му научна и обществено-културна дейност получава широко между-
народно признание. Той е дописен член на множество чуждестранни акаде-
мии и научни дружества.

Онова, което прави от Ив. Шишманов особен, специфичен културен фе-
номен, е, че той осъществява диалектиката между родно и чуждо, т.е. снема 
противоречието между тях. Той е еднакво съдбовно обвързан и с българското, 
и с европейското. У нас подобни личности се броят на пръсти. Иначе казано, 
освен Шишманов такива фигури са може би само Алеко Константинов, Пенчо 
Славейков, Емануил Попдимитров, Гео Милев.

ІІ.

Иван Шишманов, както вече се каза, е притежавал вродени качества и на 
лидер, организатор и пионер на различни обществено-културни начинания. 
Още като учител в Свищовското мъжко класно училище (1882–1883) той, за-
едно с Н. Живков и Ф. Силитек, основава първото в Северна България профе-
сионално учителско дружество – свищовската „Учителска дружба“. През 1885 
г. Шишманов написва апела на българското студентство в Женева, който бива 
отправен чрез пресата до всички народи: да подкрепят съединението на Източ-
на Румелия с Княжество България. Веднага след това се записва доброволец в 
студентската чета, взела участие в Сръбско-българската война. Щом свършва 
войната, Шишманов се връща в университета. Участието му в голямото съби-
тие не е забравено. Три години по-късно, въпреки че вече е завършил висшето 
си образование, Българското студентско дружество „Братство“ в Женева го из-
бира за свой почетен член. По същото време той изработва методически указа-
ния за първата в София забавачница.

През 1889 г. Шишманов успява да реализира една от най-мащабните си и 
дълговечни научни инициативи. Бидейки началник на отдела за средно обра-
зование в Министерството на народното просвещение, той основава знамени-



107

ЮБИЛЕИ

тия „Сборник за народни умотворения, наука и книжнина“ (СбНУНК) и пре-
цизно редактира обнародваните в него материали в продължение на осемнаде-
сет години1.

В първата книжка на СбНУНК (по-късно започват да го наричат Минис-
терския сборник) е публикувана обширната студия на Ив. Шишманов „Значе-
нието и задачите на нашата етнография“ и началните глави от романа на Вазов 
„Под игото“. В следващите годишнини на сборника се обнародват редица ма-
териали, представляващи градиво за бъдещи езиковедски, литературоведски, 
етнографски и фолклористични изследвания. Изданието има неоценима стой-
ност за развитието на нашата народонаука и за популяризирането в чужбина 
на българската културна самобитност.

Иван Шишманов е първият, който осъзнава необходимостта от създаване 
в България на висше училище (университет), обосновава тази идея и по негова 
инициатива тя е осъществена през 1888 г. По-късно Шишманов основава в Уни-
верситета и нова специалност: „Сравнителна културна и литературна история“, 
и дълго време е титуляр на едноименната катедра. През 1890 г. той активно учас-
тва в изработването на Закона за народното просвещение. А вече в качеството си 
на просветен министър (1903–1907) Шишманов провежда целенасочена, твър-
да и широкомащабна политика, на която дължим създаването на значими науч-
ни и културни учреждения – Консерваторията, Етнографския музей, Народния 
театър, Археологическото дружество, Дружеството за поддържане на изкуства-
та в България, Общия читателски съюз и други2. Шишманов е министърът, кой-
то през 1903 г. обявява 8 декември за празник на нашата Alma mater.

Иван Шишманов пръв забелязва, че българската земя ражда таланти, на ко-
ито обаче им липсва необходимата култура. За да компенсира този дължащ се на 
забавеното ни обществено-историческо развитие недостатък, той командирова 
във Франция писатели като П. К. Яворов, Елин Пелин, Пенчо Славейков.

Иван Шишманов пръв си дава сметка колко важно е в нашите диплома-
тически представителства в чужбина да има и аташета по културата, или как-
то сега ги наричат – съветници по културните въпроси3. Инициативата му не е 
оценена по достойнство и ще трябва да минат десетилетия, преди да бъде осъ-
ществена във външнополитическата практика!

Иван Шишманов пръв усеща необходимостта България – и на литератур-
ното, и на културното поле – да участва в авторитетни световни организации. 
През 1921 г. е учреден международният ПЕН-клуб, чиято цел е да създава кон-
такти и сътрудничество между писателите от цял свят – без оглед на различия-
та между тях. Само шест години по-късно, благодарение на усилията на Шиш-
манов, България става член на тази световна литературна общност, а той е пър-
вият председател на българската секция на ПЕН-клуба.

Шишманов прегръща лансираната от граф Кудендорф-Калерги култур-
но-политическа идея, известна под името Паневропа, и е делегат и член на ръ-
ководството на първия, учредителен паневропейски конгрес през 1926 г. във 
Виена4. Така Ив. Шишманов се присъединява към един епохален, но по онова 
време все още утопичен проект, много преди той да се осъществи и, разбира се, 
много преди България да стане член на Европейския съюз.
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Освен всичко друго, Ив. Шишманов е член на масонското братство, как-
вито са били видни обществено-политически дейци (Г. Раковски, А. Кънчев, Н. 
Обретенов, Д. Груев, Ал. Протогеров, С. Радев, Д. Кьорчев), учени (Ал. Теодо-
ров-Балан, Л. Милетич, Ст. Младенов, М. Арнаудов, Г. Кацаров, Ас. Златаров), 
писатели (Ал. Константинов, К. Величков, Ст. Чилингиров, Ем. Попдимитров, 
Р. Стоянов, К. Петканов, Н. Райнов).

През целия си живот Ив. Шишманов съчетава модерните европейски 
изисквания с насъщните необходимости на своята нация. На нейното ускоре-
но културно развитие посвещава той и ум, и сърце, и обширната си научна еру-
диция, и цялата си обществена и административна енергия. Обобщено казано, 
Иван Шишманов има решаващ принос в нещо много важно, което бихме мог-
ли да наречем институционално изграждане на българската наука и култура. 
За тази цел той разчита не само на нашата държава, а и на чуждестранната кул-
турна общественост, тъй като името му е широко известно и отвъд границите 
на България.

Заедно с всичко това е важно да се изтъкне, че проф. Иван Шишманов се 
стреми към континуитет при изграждането на науката, културата и образова-
нието у нас. Бидейки благородна личност, той, успоредно със собствената си 
научна кариера, се грижи за кариерното израстване на своите колеги и даже на 
свои студенти. Той се стреми да осигури приемственост в науката и за целта 
възлага надежди на по-младите от него български учени. За разлика от мнози-
на професори, академици и прочие люде, които се обграждат с посредствени-
ци (за да не ги засенчват), Шишманов използва и научния си авторитет, и въз-
можностите, които му дава административната власт, за да насърчава и да по-
мага на подрастващи таланти. Той навреме ги открива и взема участие в по-на-
татъшния им живот.

Достатъчно е да приведем някои факти, които не се нуждаят от коментар. 
Проф. Ив. Шишманов изпраща на специализация в Германия бъдещи светила 
на нашата наука: философа Д. Михалчев, езиковеда Ст. Младенов, фолклориста 
и литературоведа М. Арнаудов, който подробно е описал историята5. Шишма-
нов предлага за дописен член на БАН литературоведа Б. Пенев още когато той 
дори не е редовен, а е извънреден професор в Университета. Командирова зас-
лужилия наш етнограф Д. Маринов в чужбина, за да се запознае с музейното 
дело и да стане директор на новооснования Етнографски музей в София.

Най-любопитен е случаят с Иван Вазов. Бидейки цели дванадесет години 
по-млад от него, Шишманов, колкото и странно да прозвучи, на практика до-
принася не само за публикуването, но и за завършването на ръкописа на рома-
на „Под игото“. Шишманов публикува в първата книжка на СбНУНК първата 
половина на романа, въпреки че втората още не е написана и дори заглавие не 
е измислено. Окуражен от публикацията, Вазов завършва своя шедьовър. От-
горе на всичко Шишманов му урежда висок хонорар, а по това време Вазов жи-
вее в мизерия и страда от тежко очно заболяване6. Знаел ли е, предвиждал ли 
е Ив. Шишманов, че подкрепя създаването на велика творба и подпомага един 
бъдещ класик на нашата литература? – Един бог знае. Безспорно е, че във всич-
ки човешки контакти на професора прозира добронамереност, личи волята му 
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да гласува доверие, да поощрява, да бъде благодетел.
Очевидно Шишманов е имал ясното самосъзнание за научна, културна 

и обществена мисия в българското национално битие. Целият му живот е из-
ключително деен, концентриран, отдаден на Отечеството и на справедливи-
те му исторически каузи. Това е живот на първостроител на културата, как-
то днес го назоваваме с необходимата почит към всичко сътворено от него. За 
самия Шишманов обаче да бъде първостроител е означавало преди всичко да 
бъде квалифициран майстор зидар, да полага основите на дела, които други, по-
дир него, ще доизграждат.

Съпругата му Лидия Шишманова си спомня, че когато много пъти се е 
бунтувала срещу „известни отрицателни страни на тогавашния живот“, профе-
сорът със спокоен и някак тържествен тон е отвръщал: „Ние сме камъни на пи-
едестала, на който ще се издигне България!“. На възражението на съпругата си: 
„А пък мен ми е омръзнало да бъда само камък на пиедестала“, той категорич-
но отвръщал: „Такава ни е съдбата.“7

Колко невероятно звучат тия думи днес, когато у нас учили-недоучили, 
свършили-недосвършили, заслужили-незаслужили се държат като че ли са па-
метници, без да си дават сметка, че не са положили дори едно камъче в пиедеста-
ла на културата... Днес, когато хедонизмът в България достигна такива колосални 
размери, че дори и медийните реклами обработват масовото съзнание с „афориз-
ми“ от рода на: „Ако много желаеш нещо, значи си го заслужил.“ Кошмар!

ІІІ.

Към целия този обширен диапазон на Иван-Шишмановата културно-об-
ществена заетост трябва да прибавим, че в продължение на повече от три де-
сетилетия той чете лекции в Университета и на два пъти е бил декан на Исто-
рико-филологическия факултет. Досежно лекциите му бъдещият критик и ис-
торик на литературата Д. Б. Митов си спомня: „С убедителното си и пламенно 
слово Шишманов възкресяваше различните епохи на световното литературно 
развитие и всеки слушател излизаше от лекциите му нравствено укрепен и жа-
ден за работа.“8

Шишманов е бил вдъхновен оратор, а това означава, че и като homo loquendi 
(говорещ човек), и като homo scribendi (пишещ човек) е бил на висотата на своя 
интелект и на своя темперамент. Нерядко той е произнасял публични речи по 
един или друг повод експромпто, т.е. без предварителна подготовка. Почти си-
гурен съм, че това се е случвало и по време на лекциите, където най-важно е 
живото общуване с аудиторията. Жалко, че не всичко е записано!

Плюс това, както личи от спомените на съвременници и от собствения 
му дневник, Шишманов е бил и обаятелен светски човек, сладкодумен събе-
седник, или онова, което французите наричат „causeur“. А пък да не забравяме, 
че Шишманов доста години е душеприказчик на такъв велик мълчаливец като 
Иван Вазов.

При една такава претоварена житейска програма учудващо е: как е на-
мирал той време и сили и за натрупване на ерудиция, и за своите в собствен 
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смисъл на думата изследователски задачи? А научното дело на проф. Шиш-
манов е внушително и като обем (над 400 прижизнени публикации и множе-
ство ръкописи), и като качество на идеите, и като многообразие на научни-
те интереси.

За проф. Ив. Шишманов сякаш важат с пълна сила Вазовите стихове за ве-
ликия цар Симеон:

  ...и кога нямаше кого да надвива,
  той пишеше книги, за да си почива.
Впечатляващо е дори простото изброяване на хуманитарните дисципли-

ни, в които е оставил диря този удивителен човек: експериментална психоло-
гия, етнография, история, фолклористика, езикознание, народопсихология, ли-
тературна теория, история и критика, археология, компаративистика, културо-
логия, учебно дело, методика на преподаването, библиотекознание, читалищно 
дело, политика. И какво ли още не, включително и проблеми на стенографията 
и на езика есперанто...

Всички тия дялове на знанието Ив. Шишманов разработва обособено в 
съответни студии и статии, а с много от тях се занимава и „пътем“, но с нужна-
та сериозност, в публикациите си на други повече или по-малко сходни теми. 
В писмо от 1891 г. критикът д-р Кр. Кръстев съветва своя състудент от Лайп-
цигския университет да цени труда си, да не се занимава с толкова много неща: 
етнография, фолклор, издаване на сборници, а да чертае нови хоризонти пред 
науката. Ив. Шишманов му отговаря, че върши „една много полезна, една мно-
го нужна работа“ и че върши това „с вдъхновението, с което ти пишеш своята 
критика“. И обяснява, че дължи това на баща си, който е влял у него „океан от 
любов към отечеството“ 9.

Вземайки повод от тези думи, бихме могли да кажем, че свързващото зве-
но, обединяващо разнообразните научни занимания на Шишманов, е стреме-
жът му да изгради българско народознание („народоука“ според собствения 
му термин), като една повече или по-малко цялостна система от хуманитар-
ни национални ценности. А по-нататък, доколкото е възможно, да определи 
специфичните черти на тази система върху фона на европейските ценности. 
Ив. Шишманов е убеден привърженик на идеята, че трябва да се разработи по-
добна наука и досежно регионалните, славянски и балкански, общности. Тези 
идеи на Шишманов още на времето добиват популярност и сред учени от дру-
ги страни, а днес са особено актуални във връзка с девиза за Европа обедине-
на, но запазваща културната самобитност на отделните страни, интегрирани в 
Европейския съюз.

Изключено е в границите на една кратка студия да изброя всичко от изсле-
дователската продукция на проф. Шишманов. Ще си позволя да отбележа само 
най-важните му трудове, за да може днешният читател, вече доста отдалечен и 
от епохата, и от тематиката на Ив. Шишманов, все пак да добие по-конкретни 
представи за делото му.

В първото десетилетие от своята научна активност Шишманов публику-
ва: Значението и задачите на нашата етнография (1889); Паисий и Русо (1890); 
Стари пътувания през България в посока на римския военен път от Белград за 
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Цариград (1891); Константин Г. Фотинов, неговият живот и неговата дейност 
(1894); Тракийската теория на Цани Гинчев (1895); Бележки за българските тай-
ни езици и пословечки говори (1895); Песента за мъртвия брат в поезията на 
балканските народи (1896); Южнославянският епичен размер от едно ново гле-
дище (1898); Наченки от руско влияние в българската книжнина (1899); Кри-
тичен преглед на въпроса за произхода на прабългарите от езиково гледище и 
етимологията на името „българин“ (1901); Един непознат труд на Неофита Боз-
вели (1901) и други.

След известна пауза, в която научната продукция на Шишманов намалява, 
тъй като е министър на народното просвещение, а пък след оставката си пре-
бивава в чужбина, изброяването на по-важните му трудове може да продъл-
жи: Тарас Шевченко. Неговото творчество и неговото влияние върху българ-
ските писатели преди Освобождението (1914); Паисий и неговата епоха. Мис-
ли върху генезиса на новобългарското възраждане (1916); Студии из областта 
на Българското възраждане. В. И. Григорович, неговите пътешествия в Евро-
пейска Турция и неговите отношения към българите (1916); Раковски като по-
литик (1918) и други.

След пауза от няколко години, в които Шишманов е гост-професор във 
Фрайбургския университет, той издава: Френската наука и „Веда Словена“ 
(1925); Нови студии из областта на Българското възраждане. В. Е. Априлов, Не-
офит Рилски, Неофит Бозвели (1926); Алеко Константинов от едно ново гледи-
ще (1927); Психосоциологичният метод в литературната история (1928) и така 
нататък10.

Специално внимание заслужават лекциите на проф. Шишманов по исто-
рия на западноевропейските литератури. За жалост само една малка част от тях 
е публикувана. Можем да се съгласим с мнението на Георги Димов: „Шишмано-
вите лекции са своеобразни изследвания. Отличават се с неизменни усилия да 
се разкрие общозакономерното и национално специфичното, да се види тради-
ционното и новаторското на всяка една епоха в творчеството на големите пи-
сатели, в отделните литературни течения и т.н.“ 11 Към тези твърде общи думи 
следва да добавя, че оценката на Шишманов като литературен историк на Ев-
ропейския Ренесанс и европейския ХVІІІ век е задача, чието изпълнение тепър-
ва ни предстои.

И до ден-днешен не са изгубили своята стойност трудовете на проф. Иван 
Шишманов, посветени на българското народознание, включващо етнография, 
фолклор, езикознание. Убедителна е защитата на така наречения от него психо-
социологичен метод в литературната история и литературната критика. Въпре-
ки огромната натрупана досега литература за Алековия „Бай Ганьо“, статията 
на Шишманов съдържа рационални зърна, които тепърва трябва да се развият 
(преди години писах нещо по този повод). Вън от всяко съмнение е, че Шишма-
нов е родоначалник на анкетния метод в нашата литературна наука (приложен 
към автори като Алеко Константинов и Иван Вазов). Шишманов е, разбира се, 
родоначалник и на българското сравнително литературознание.

В стила и метода на своето научно изложение проф. Шишманов се стреми 
да съчетава неизменната емпирична доказателственост със свободата на твор-
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ческите инвенции, което е някакво балансиране между тежестта на ерудиция-
та и порива на идеите. Езикът, на който са написани Иван-Шишмановите из-
следователски трудове, е жив, колоритен, стилът е понякога доста остроумен. С 
една дума, писаното слово на Шишманов е много далече от онази сухота, коя-
то сме свикнали да очакваме от кабинетния учен. Всъщност Шишманов не е ти-
пичен кабинетен учен – вече говорихме за активната, общественическа приро-
да на неговата личност. Шишманов е умеел и да натрупва библиотечна прах, и 
да я издухва с помощта на множеството си пътувания и контакти с хора, твор-
би на изкуството и природни красоти.

Въплътил в себе си духовния подем на Българското национално възраж-
дане, Иван Шишманов по един непосредствен начин го пренася в следосвобож-
денската епоха, за да положи темелите на нашата хуманитарна култура. В този 
смисъл той е знакова фигура, но най-вече и поради това, че осъществява връз-
ката между автохтонния ни културен развой и общоевропейското духовно раз-
витие, връзката между традиционните ценности на нашето Възраждане и но-
вите, модерни ценностни нагласи в Западна Европа от втората половина на ХІХ 
и началото на ХХ век.

Това е добре формулирано от Светлозар Игов, когато изтъква, че негово-
то, на Шишманов, „демократично и материалистическо разбиране за културата 
бележи етап в прехода на българската наука от културно-историческата шко-
ла и позитивизма на ХІХ век към марксизма“12. Тук трябва да уточним, че става 
дума за марксизма на Георги Плеханов – един социален мислител и културфи-
лософ, който е оказал определено въздействие върху Шишманов.

До последните години от живота си Иван Шишманов се старае да бъде 
в крак с времето и неслучайно се насочва към модерната за 20-те години на 
миналия век идея за културно сътрудничество на народите в Европа и в све-
та. Чрез конкретното си участие в работата на международния ПЕН-клуб и 
в мащабния политически проект за Паневропа Шишманов присъединява не 
само себе си, но сякаш и България към този перспективен исторически про-
цес, прекъснат от Втората световна война и от нейните последици, но въз-
раждащ се в наши дни.

ІV.

Цялото житие-битие на Иван Шишманов е било съдбовно разпънато между 
„vita activa“ и „vita contemplativa“, т.е. между действието и интелектуалното съзер-
цание, между функционирането на волята и работата на разсъдъка. Към второто 
спада и страстта към четене, която при Шишманов е била пословична. Той е по-
глъщал книгите, както някои поглъщат храни и напитки. В света на книгите се е 
чувствал най-уютно. Писателят Петко Росен, след като му гостувал, си го спомня 
„потънал в книжния таван“ на дома му на ул. „Шипка“ 11 и го нарича „идолопок-
лонник на книгата“13. А има и един още по-интересен епизод.

През 1921–1924 г. Иван Шишманов е гост-професор във Фрайбургския 
университет и по цял ден чете в университетската библиотека. Съпругата му 
Лидия Шишманова си спомня: „Понякога забравяше и да обядва! Преди зами-
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наването си за България главният директор му каза: „На Вашия стол аз ще туря 
плоча с надпис: „Тука седя проф. Шишманов непрекъснато цели три години!“. 
Тази усидчивост даже за Германия беше нещо извънредно.“14

Не можем да не отбележим, че тук не става дума за някакъв прилежен сту-
дент или прохождащ учен, а за именит професор, член на БАН, бивш министър 
на просветата и човек надхвърлил шестдесетте години! Само повърхностните 
хора си мислят, че общуването с книгите е занятие за подрастващи.

Плоча за Иван Шишманов, разбира се, не поставят тогава на неговия стол 
в библиотеката на Фрайбургския университет. Но затова пък през декември 
2010 г. в същия град беше проведена конференция на тема „Иван Шишманов. 
Фрайбургските години на българския учен и политик“, а в Университета бе по-
ставена плоча с надпис:

„Zur Erinnerung an die Freiburger Jahre (1921–1924) des großen bulgarischen 
Slavisten, Ministers und Förders der europäischen Idee prof. dr. Ivan Šišmanov (1862–
1928)“15.

Оценката е лапидарно впечатляваща и същевременно някак човешки топла. 
Особено ако я сравним с шаблонната канцеларска фраза: „Виден общественик, 
литературен историк и фолклорист, действителен член на БАН“, която се мъдри 
върху фасадата на Шишмановия дом на софийската улица „Шипка“ № 11.

Апропо, като става дума за тази неголяма, красива, само етаж и полови-
на къща (сега е ресторант), възниква и друг един болезнен въпрос: защо домът 
не е бил запазен като вместилище на архива и на ценната лична библиотека на 
Иван Шишманов? Това е могло да стане ако не веднага след смъртта му, поне 
след смъртта на съпругата му през 1937 година. Още през пролетта на 1929 г. г-
жа Шишманова успява да сортира и да класира всички архивни материали на 
мъжа си и, разбира се, продължава да бди над библиотеката му.

Пред журналиста Христо Бръзицов тя подробно изброява съдържание-
то на архива: университетски лекции, недовършено съчинение върху Шекспир, 
фолклорни материали, литературни бележки, речи – произнесени и непроизне-
сени, чернови на писма до видни личности, речи в Народното събрание, доку-
менти, мемоари, грамадна кореспонденция, епиграми. Хр. Бръзицов пише: „Ка-
чихме се в работните стаи на покойния. Две стаи една до друга, с големи писа-
лища, отрупани с книги. Книги и по всичките стени.“16

Когато човек чете тия редове, кръв започва да му капе от сърцето! Могло е 
всичко да бъде запазено такова, каквото е било съхранено и подредено в къща-
та на ул. „Шипка“ 11. Почти всеки ден, на път за вкъщи, минавам покрай това 
място и ми става и тъжно, и болно... Защо цялото това духовно богатство не е 
запазено всред обстановката, където е било натрупвано? – Не знаем.

След Девети септември 1944 г. единственият син на проф. Шишманов 
(впрочем известен писател и дипломат, бивш министър) е разстрелян от новата 
власт. Значи не е имало и кой да се погрижи за културното наследство на про-
фесора. Освен това – конфискация, национализация... Българската академия на 
науките или не е дръзнала, или просто не е могла да вземе къщата под свой пат-
ронаж и да я превърне в Шишманов архив, както биха го направили във всяка 
що-годе културна страна.
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За Шишмановия архив, или поне за по-голямата част от него, се знае, че 
първоначално е в Софийския университет, а след 1940 г. в Градския архив, кой-
то по време на бомбардировките го евакуира извън София. През 1945 г. Акаде-
мията поисква архивът да й бъде върнат, за да се грижи за него, каквато е и пос-
ледната воля на Лидия Шишманова. Градският архив отказва. Спорът се раз-
решава чрез специален закон през 1946 г. и Шишмановият архив става при-
тежание на Академията, където е обработен и систематизиран, а описът му е 
публикуван през 1959 година.

Излишно е да казвам, че всяко преместване на архивни материали крие го-
леми рискове. А в конкретния случай наистина има ръкописи, на които им се 
губят дирите. Между тях са и Шишмановите лекции за творчеството на Уилям 
Шекспир, за които е известно, че са били подготвени за печат от самия про-
фесор и че той е предвиждал да ги издаде в отделна книга. А пък за съдбата на 
Шишмановата библиотека, освен че я няма, нищо друго не е известно... Прочее, 
каквото било – било! Да видим какво предстои.

Сто и петдесетгодишнината от рождението на проф. Иван Шишманов е 
подходящ повод да се взрем от днешна гледна точка в голямото му научно и 
културно дело. Да се взрем и в самите себе си: какво сме направили ние за ос-
мислянето на това колосално дело?

Направеното през последните четири десетилетия не изглежда малко, но 
всъщност е твърде недостатъчно, особено ако го сравним с онова, което оз-
начава фигура като Иван Шишманов – един от малцината заслужили толкова 
много пред българската нация.

Добре е, че през 1965–1971 г. се издаде тритомник с Иван-Шишманови из-
брани съчинения, но той е твърде далеч от това да дава една що-годе пълна 
представа за Шишмановото творчество. Излезе и една монографична книга на 
проф. Г. Димов (1988), за която горе-долу се отнася същото. Отраден факт е по-
явата през 2003 г. на анотирана библиография на Шишманов, скрупульозно из-
работена от Кр. Гечева.

Добре е, че през 2003 г. беше издаден дневникът на Ив. Шишманов. Той е 
не само ценно градиво за възсъздаване духа на епохата, но и любопитно чети-
во! Лошото е, че изданието е лишено от каквито и да е бележки и коментар, лип-
сва даже показалец на имената. Затова пък печатни грешки – бол.

С цел по-пълното обхващане и осмисляне на Иван-Шишмановото научно 
и културно дело в Института за литература при БАН се осъществява интердис-
циплинарен проект: „Иван Шишманов и модернизацията на българската хума-
нитарна наука“. Досега са излезли три тома под общото заглавие „Шишмано-
ви четения“. Съставянето им е поверено на редакционна колегия под ръковод-
ството на Р. Дамянова. Проектът продължава да се осъществява.

Значението на тези „Шишманови четения“ е според мен в това, че те пред-
ставляват нещо като подстъпи към една бъдеща (може би колективна!) моно-
графия за Иван Шишманов. Монография по-добре документирана и по въз-
можност по-изчерпателна досежно своя предмет: богатия на събития живот и 
многостранното творчество на Иван Шишманов.

За да можем да разчитаме на скорошната поява на такава книга, трябва 
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най-напред да се изработи едно ново, максимално пълно издание на Шишма-
новите съчинения, включващо повече текстове – издавани и неиздавани, док-
торската му дисертация, изключително интересните му писма и т.н. Това е пър-
востепенна задача, която отдавна трябваше да бъде изпълнена, както всяка що-
годе културна страна прави за своите най-големи творци. Прекрасно зная, че 
такова издание ще бъде съпроводено с големи трудности от материално, орга-
низационно и текстологическо естество (главно при разчитането на ръкописи-
те). Но няма как! Това трябва да се направи.

* * *
Накрая искам да предложа нещо, което може да се осъществи къде-къде 

по-лесно от едно академично издание на Иван Шишманов. Струва ми се, че е 
напълно уместно Институтът за литература при БАН да бъде наречен на име-
то на проф. Шишманов. В историята на нашата хуманитаристика няма по-без-
спорна фигура. Такава практика отдавна съществува в други институти на Бъл-
гарската академия на науките. При това процедурата е проста: необходимо е 
предложението да бъде прието от Общото събрание на Института за литерату-
ра. Всъщност става дума за нещо, което отдавна е трябвало да стане.
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Иван Ненов
СТОН, 1970 г.
шамот, 45х13х26 см. Национална художествена галерия
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СПРАВКИ ПО БЮРАТА

През 1973 година бе отворена нова длъжност в 
ЦК на БКП.
Вестник „Работническо дело“ публикува след-

ното решение на Политбюро: За да може завеждащи-
ят отдел „Строителство, архитектура и транспорт“ 
проф. Добромир Коларов да съсредоточи усилията 
си върху концепцията за леки метални конструкции, 
се създава длъжност „Първи заместник на завеждащ 
отдела“.

За първи заместник се назначава инж. Георги 
Григоров.

Малко се учудих от съобщението. Такива вът-
решнопартийни назначения не бяха огласявани по 
такъв начин. Въобще не бяха огласявани.

Отделите на ЦК бяха само помощни органи на 
Политбюро.

Пренесох на новото си работно място десетина-
та книги, с които не се разделях.

На другия ден при мен дотича секретарката на 
отдела и ми каза, че ме вика другарят Тодор Живков.

Посрещна ме Ангелина, секретарката на гене-
ралния секретар, и веднага влезе при него. След мал-
ко излезе и ме покани в кабинета му.

За първи път се оказах насаме с този човек.
Бях на 33 години в костюм, с вратовръзка. Той на 

62 години – по бяла риза с къси ръкави.
Покани ме пред малка кръгла масичка с два стола.
– Ще пиеш ли кафе, момче?
Много срещи съм имал с Тодор Живков. Той ни-

кога не смени избраното на първата ни среща обръ-
щение към мен: Момче!

– Пил съм, другарю Живков...
– И аз съм пил. Тогава по едно коняче?

Георги Григоров

Георги Григоров – политик и 
държавник. Инженер строител, 
ръководител на фирма, която из-
гражда обекти в България и в Ру-
сия. Работи с парт  ньори за транс-
фер на нови технологии в Източ-
на Европа. Автор е на книгите 
„Наниз от усмивки“ и „Как да не 
ти се живее“.
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Натисна някакво копче под масичката.
Влезе сервитьорката от бюфета с две конячета по 30 грама. Навярно евкси-

ноградски. Чукнахме се.
Тодор Живков ми пожела успех в новото назначение и мина към въпроса:
– Отиди лично в американското посолство и в съветското посолство. Купи 

от тях по една космическа снимка на България. Те сега ги продават. Трябва да 
видим от друга гледна точка геологията на страната ни.

– Но, другарю Живков, геологията не е в нашия, а в промишления отдел.
– Затова те извиках теб. Не желая снимките да се нагодят към това, което 

досега ми се докладва. Снимките са в размер 70 на 70 сантиметра и струват по 
2 долара.

– Разбрах. Ще се постарая да го направя.
Допих си коняка. Беше от евксиноградския.
Станах и неволно го попитах защо му е толкова чисто бюрото – нито една 

папка!
Само едно листче пред стола му.
Той се усмихна:
– Защото чета само вестник „Стършел“ и Менделеевата таблица.
След няколко месеца, когато бяхме командировани във Враца с инженер 

Михо Михов, геолога от промишления отдел на ЦК, той ми каза, че някой доне-
съл снимки на България, направени от Космоса, с такава разделителна способ-
ност за геоложкия й строеж, от която се стига до заключение, че на територи-
ята на страната ни има запаси от уранова руда. Да покрият нуждите от уран за 
Съветския съюз и за нас в следващите 250 години.

*
Бях изчел почти всичко, публикувано на български и на руски език, за 

Втората световна война. Но продължавах да гледам филмите по „Дискавъри“ 
за нея. Гледната точка на Запада.

Дойдоха нови времена и във вихъра на промените неусетно станах пенси-
онер.

Малкият ми син ме попита няма ли най-сетне да спра да се занимавам с 
тази война. И да се отдам на наслаждението да бъда в заслужена почивка.

Приключих с разговорите на тази тема.
Главното, което разбрах, е кое е предизвикало двете световни войни. Не 

това, което ни се обясняваше.
Остана неизяснен само един въпрос. За да спра.
Боял ли се е Йосиф Висарионович Сталин по време на войната и от кого 

се е боял?
В маса книги се прокрадваха разни хипотези, а в някои спомени, главно на 

преводачите на Сталин, се съобщаваха отронени от маршала думи.
Сумирах ги без претенции за сериозни доказателства.
Стигнах до извода, че Сталин се е боял.
Но не от когото можем да очакваме.
Сталин се е боял повече от Англия, отколкото от Германия.
Сталин се е боял повече от Чърчил, отколкото от Хитлер.
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Сталин е поставял Рузвелт на степени по-високо от Чърчил.
Чърчил е бил респектиран от Сталин!
Рузвелт не е показвал, че се бои от някого.
Франклин Делано Рузвелт е единственият американски президент, изби-

ран за четири мандата.
Съветски дипломат, прекарал много години в Съединените щати, е напи-

сал увлекателна биография на Рузвелт.
Когато го избират за първи път за президент, той отишъл при родственика 

си Теодор Рузвелт, бивш президент на Съединените щати, автор на „Доктрина-
та за голямата тояга“, и го попитал какво трябва да прави на високия пост.

– Няма да четеш документи по-големи от една страница!
Спомените на близките му сътрудници и помощници отбелязват, че на 

бюрото на Рузвелт сутрин е лягала само една справка. За наличните суровини в 
света и колко от тях са в САЩ – стомана, чугун, алуминий, злато, сребро, пла-
тина, паладий, уран, тежка вода, петрол, газ.

Това го е интересувало!
Дори не е обърнал внимание какво са направили летящите крепости, кога-

то са бомбардирали София. По време на символичната война, обявена от Бъл-
гария на Съединените щати и на Велика Британия (заради което загинаха над 
4000 жители на нашия град). Американските бомби не уцелили сградата на На-
родното събрание, а разрушили сградата на американското посолство, която 
била на мястото на сегашния хотел „Радисън“ – срещу Народното събрание.

Хотел „Радисън“, по-рано хотел „София“, бе изграден по проекта на арх. 
Александър Баров върху отломките на това посолство. Там след войната беше 
лятното кино на София. Където гледахме филма „Тарзан“.

*
Наскоро излезе класация на рейтингите на американските президенти от 

ново време.
Американците поставят Джордж Буш-младши най-отдолу в класацията.
Най-отгоре е президентът Роналд Рейгън. Артист и майтапчия.
Майтапчия, но безспорен победител в Студената война, започнала след 

Втората световна война и продължила цели 43 години. Победител. С услуги-
те на Горбачов.

Безспорно той е най-големият шоумен сред американските президенти.
Добрах се до многозначителен факт: че е разигравал шоу спонтанно, а 

всъщност се е занимавал с много сериозни неща.
Когато в началото на осемдесетте години започнаха да се извършват „тех-

нологически пробиви“, се появи и терминът „технологически пропасти“.
Бях секретар на Градския комитет на партията по промишлеността. В под-

готовка на пленум на комитета за модернизиране на столичната промишленост 
съставихме оценки на технологическото равнище в отделните предприятия на 
града.

И събрахме огромна литература за технологиите и за опита на света в тех-
нологичното обновление.

Тогава още нямаше интернет.
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Наложи се и аз да се ограмотя. Изчетох сума страници.
„Технология“ на старогръцки означава „начинът, по който...“. Хляб се про-

извежда хиляди години, но не по един и същи начин. Именно начинът е беле-
гът, който очертава етапите в развитието на общественото производство.

Днес ние живеем в мравуняка на непрекъснати технологически револю-
ции. Направо сме ошашавени от тях. Дали става въпрос за комуникации, за 
средствата за информация, за виртуалното пространство, за храните, за обра-
зованието, за културата – навсякъде е в ход технологичното обновление.

Най-осезаемо то е в индустриалното производство.
„Технологическа пропаст“ обаче е много важен термин. Този, който я до-

пусне, никога не може да я преодолее – защото тя има свойството да се разши-
рява и тогава безсмислени стават всички лозунги от рода „Догнат и перегнат“.

Този лозунг няма смисъл. Невинаги е нужно някого да догонваме. В Кюс-
тендил се ражда всичко, което се ражда и в Калифорния, с изключение на пор-
токали. Нашата селекция е довела до качество на ябълките и крушите, на чере-
шите и сливите, превъзхождащо калифорнийското. Защо да ги догонваме?

Накрая, в една книга на американски икономисти открих схема на логика-
та за технологичното обновление и за мястото на технологическите пропасти.

Оказа се, че именно тази схема е лежала на бюрото на Роналд Рейгън.
Тази схема Рейгън я е държал само поради една причина: може ли в някой 

отрасъл да се появи „технологическа пропаст“ за Съединените щати?
И актьорът е усетил нещо за технологиите в добива на стомана. Където 

Америка се е изправила на ръба на такава пропаст след технологически пробив 
на Русия. С новата технология за непрекъснато леене на стомана.

Преди тази технология стоманата се вареше във вагрянки, разливаше се в 
поти и после се валцоваше за профили и листове. Многостепенна, прекъсната, 
енергоемка и опасна за металурзите технология.

Технологията за непрекъснато леене на стомана с един замах ликвидира 
всички тези проблеми.

Рейгън свикал металурзите на Америка.
Докладвали му, че им трябват 15 години да се създаде такава технология.
Той наредил да се закупят от Русия четири инсталации.
По същото време Тодор Живков беше наредил да се купи една такава инс-

талация за завод „Стомана“ в Перник.
Като министър на строежите ръководех монтажа й. И присъствах на въ-

веждането й в експлоатация през 1986 година.
Представи си, читателю, един до червено разкален език от метал с шири-

на три метра и дебелина 60 сантиметра, език с безкрайна дължина, който се из-
плезва със скорост пет сантиметра в минута.

Проба от разкаления метал се взема на всеки метър. По въздушна поща 
се изпраща в лабораторията, където свръхмощен английски компютър прави 
структурен анализ за две минути. И обратно дава команда какви добавки да се 
слагат в сварения метал, за да отговори на стандартните изисквания.

Веднага поръчахме такава инсталация и за Кремиковския металургичен 
комбинат.



121

КУЛТУРА

Въпреки приватизацията, закриването и разпродажбите на „Стомана“ – 
Перник, и „Кремиковци“ откъде, читателю, всяка година расте износът на сто-
мана от България? Ами от това, че тези производства продължават да произ-
веждат висококачествена стомана.

*
Не можах да узная обаче каква справка е имало на бюрата на българските 

президенти по време на цялата шумна гласност у нас.
Дали поне е лежала Менделеевата таблица.

25.02.2012 г.
Борово
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„ДУШАТА МИ Е СЛЪНЧЕВА И ТВЪРДА...“

Над земя, богато украсена с плодни ниви, туч-
ни пасбища, бели върхове, се вдига мътен дим. 

Кънти грохот на копита. Звън на саби, вража кръв, 
строшени чужди знамена бележат градежа на икона-
та „България“. Нейното раждане и право да грее вър-
ху картата на света. Нине, присно и во веки веков. 
Щом в чернозема още крачи мъж, грубо дялан от гра-
нитен къс. Докато в покоя на одаята нашенска мадона 
притиска до гръдта си младенец. Докато поколенията 
чуват първите му стъпки в друма на живота. Възвес-
тяващи мир между людете. Дъхав хлебен залък, ро-
ден в попукани длани. И хоругва, под която даровете 
на благословен труд ще бъдат защитени от сенките на 
мрака. Животът има начало, но е безкраен. Той само 
сменя лика си. В който, заедно с черти на прежни по-
коления, лудо кипи пулсът на новата смяна...

Тези и други внушения, осмислени от пози-
циите на съвременник, втъкава в творчеството си 
Матей Шопкин. От своята първа поетична сбир-
ка – „Двадесета пролет“, през „Вечерен сняг“, „По-
томък“... „Благослов от Царевец“, „Аудитория 65“, 
„И българин завинаги оставам“... „Молитва от Бо-
тев връх“, „Когато се вдигнат мъглите“, „Пред олтара 
на България“, „Думи за мама“, „Студентски деноно-
щия“, „Под стряхата на бащината къща“, „Моя древ-
на земя“... Нямаме за цел с тези кратки редове да из-
броим всички книги на Шопкин. Лириката му не се 
измерва в заглавия. Тя е достойно продължение на 
Паисиевата историйца в нови дни. И бич за услуж-
ливата забрава, загърбила пантеон на горди мъче-
ници. Гостоприемен бряг, върху който вълните на 
чуждопоклонство и културна инвазия са безвласт-
ни. Както и отлитащото време. Защото тематичният 

Георги Николов

Георги Николов – журналист на 
свободна практика. Занимава се с 
литературна история и критика. 
Интересува се от ранни пътеписи 
на български автори – за Япония 
и Сандвичевите острови в нача-
лото на ХХ в., и т.н. Издал е сбор-
ниците „Пътища“ (1995) и „Море-
то в българската периодика XIX–
XX век“ (2009). Публикува в лите-
ратурни вестници, списания и 
сборници от научни конференции. 
Като сътрудник на Комитета за 
българите в чужбина има публи-
кации в изданията за българите 
в Аржентина, Австрия и други.
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набор на автора е актуален за всеки граждански модел на държавата. За все-
ки стон от съществуването й. Негова канава са историческата памет и наци-
оналната идентичност. Без тях понятието „съвременник“ се обезсмисля. Ли-
шава се от родов корен, обречено на кръстопът без хоризонт и верни ориен-
тири. Защото всевечният човешки дух поема първа глътка въздух под бащина 
стряха. Простира длан към кивота на мъдростта с майчините песни. И всеки 
човек прекрачва в годините с факела на изстрадани морални ценности. В го-
рещия им дъх всеки сам определя стойността си. Какъв иска да бъде. Откъде 
ще черпи сили, за да пази своя лик чист в неизбродното човешко множество. 
За себе си поетът е категоричен:

 Аз съм син на полето – широкото, равно поле, –
 дето скита на воля предвечният български вятър,
 дето птиците махат спокойни и плавни криле
 и чешмите приказват с дълбокия глас на земята.

 Аз посрещах зорите под селския сив ямурлук,
 мойте дни трополяха, подобни на тежки каруци,
 в мойте нощи Балканът издигаше тъмен юмрук
 и огромни звезди ме люлееха в люлки от звуци.

 Аз израснах, от проста и чиста любов озарен,
 и в минути на скърби и радости помня и зная,
 че широкото равно поле се простира и в мен...
 Затова може би моят дух е прегърнал безкрая.
       „Поле“

Сцена, върху която Шопкин гради лиричния силует на творчеството си, е 
героиката на родната страна. Върху жарките й спомени Човекът-съвременник 
могъщо открехва завесата за идващи във времето предизвикателства. Всичко 
това е взрив от емоционални протуберанси, родени в авторовата душа. Пре-
ливат философската си същност като внушение, равнопоставено с християн-
ските Отец, Син и Дух. Без обаче да търсят свой теистичен контекст. Защото 
символите, към които отправяме молитвен взор, се сменят според потребите 
на обществото. Някои са твърде материални, комерчески. Други – лишени от 
реализъм, илюзорни – сочат на слабите пристан и утеха. В съзнанието на пое-
та България е лъчезарен феномен на възходящо развиваща се непреходност. В 
купела на който минало и съвременност се надграждат. Спояват в едно инте-
лектуалния заряд и закодираната памет на отмрели в тленността човеци. Вър-
ху им ще стъпи бъдещето – с нови поколения и с нов житейски полет. Но истин-
ски демиург в този безкраен кръговрат е земята. От нейния пулс черпи сила 
лирическият Антей на Шопкин. Към грубата й ласка се връща винаги, споде-
ляйки огорчения, съмнения, нечакани предателства. За да вкуси мъдростта на 
дедите, които ще го повикат някога при себе си. Завинаги... Родината за авто-
ра не е понятие, вместено в патриотични речи на големи празници. Не е идей-
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но по кривало, отделящо реалностите на делника от чистотата на духа. За Матей 
Шопкин тя е начин на съществуване. И ако пъпната връв между признателния 
син и недрата й се прекъсне, животът му ще отмине в безкрайна пустота. За-
лят от битовизъм. Окалян сред дребни страсти в тътена на улицата. Но поетът е 
горд представител на своето поколение и мисията му е друга. Като верен син да 
опази България със силата на духа си. От преднамерен прочит на исторически-
те факти. От захрачване на кръста над църквата в Батак. От присмех към руи-
ните на Царевец. От греховния вой „Осанна!“ пред чужди страни и народи. До-
като чашата със страдание, изпита от народа в битки и саможертва, е хвърлена 
зад кулисите на днешния ден. Щит на Шопкин в този поход към морална чис-
тота и национално съзнание е отричането. На съблазънта от тридесет сребър-
ника пред правото да загинеш в бой с лице към врага. На спокойното довол ство 
пред вяра, че полетът на мисълта утре ще докосне хармонията на взаимно дове-
рие и упование в ближния. А сега?

 Не, не вярвам, че ти си била покорена!
 От заветния проглас на хан Аспарух
 непреклонна остава, о, майко рождена,
 твърдината на твоя прабългарски дух!
      „Прослава“

Родината на Шопкин не е само емоционална възхвала на исторически 
дадености, пренесени като поука днес. Тя е и гореща наковалня. Върху коя-
то тежкият млат на плетеница от проблеми, често без милост, вае силуета на 
нашия съвременник. Който има благородна мисия: да съхрани добродетели-
те на почтения труд и да не заменя символното му значение. Да не забравя 
мириса на китката здравец върху сърцето на войника, паднал за България. И 
упойващата прошка на тамяна, опазила ни в смутни времена. С национална-
та си памет днешните люде стават равностойни на света. Успешно се интегри-
рат в духовния му полет, без да се обезличават, без да се кланят на чужди би-
сери. Красиви, но хладни за погледа на поколения нашенци от различна въз-
раст. Човекът в лириката на Матей Шопкин е сложно творение. Той се разви-
ва и се индивидуализира. Подвластен е на мимолетни съблазни. Понякога е 
готов да подари личното си „аз“ на житейските течения. Да се изолира от об-
ществото. Или, заслепен от върховете му, да откаже помощ на приятел. Пое-
зията на Шопкин често е монологична, но не натрапва безгрешен водител за 
дарените ни дни. Дидактиката му е чужда и лирическият герой е обречен на 
лутане и съмнения. Това е най-верен път за осмисляне на понятията „добро“ 
и „зло“. Човекът следва деликатната им граница от рождение. Често пресича 
Рубикон и стигнал мечтания бряг, бърза да прелети обратно. Неговата неед-
нозначност го прави разбираем и достоверен. В силуета му, изтъкан от светли 
лъчи и сънен полуздрач, откриваме себе си. Забързани след нерешените проб-
леми на бита. В години, когато децата неусетно порастват и са вече на стъпка 
пред нас. Тогава в душите властно се настанява житейска равносметка. Как-
во оставяме в спомените? Ще ни дари ли времето още няколко златни, есенни 
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мига? Засяхме ли в кръвта на ново поколение българщина в коравата й мно-
гозначност? Изтъкана от първична красота, мазолеста гордост и тихо довол-
ство от стореното преди нас...

 Какво се чудиш? Впрягай двата вола,
 наречени Талант и Труд.
 И сам ори!.. Ори по своя воля!
 Ори на жега и на студ!

 Не гледай тези, дето са превили
 върху трапезите гръбнак!
 Ори до болка, до последни сили!
 Ори по светлина и мрак!
     *  *  *

Всеки майстор на словото изповядва ценностна система – строго лична 
или идейно подчинена на своя век. Наистина отделни творби при Шопкин но-
сят печата на близката политическа история до 1989-а... Но не те определят 
стойността на създаденото от автора досега. Осмисля го заложената дълбока 
човечност. Радостта от живота. С щедро втъкани надежди, че следващото утро 
носи мир и благородство... Лириката на Матей Шопкин е дарена с неизтощимия 
пулс на оптимизма. Във философската му убеденост, че мъдростта на вековна-
та история се прелива в бъдното – чрез днешния ден, широко отворен към све-
та. Човекът, многолик и уязвим, крачи с крилете на тази мъдрост, обогатил сте-
реотипите на гражданската общност. Но се стреми към новото, непознатото. И 
към космични висини. За да съзре къде поетичната му лира е най-необходима. 
Като възхвала на значими дела – дар за деца и внуци. Или като хирургически 
скалпел за обществени язви и показно доволство. Този полет е труден и болез-
нен. Осеян със завист и преднамерени спънки. Да се откажеш е лесно. Трудно е, 
както в „Рецитал в Долна Липница“, да си честен с аудиторията от простовати, 
но кристални духом люде. И като орач, спрял за глътка отмора, авторът забавя 
динамиката на своя живот. Спира пред портите на детството, където майчини-
ят лик ще изтрие всички горчивини. Ще ободри възмъжалото момче, дарявай-
ки го с нови сили да върви напред. Цикълът „Думи към мама“ е не просто из-
повед, цветно залутана в прищявките на съдбата. Всеки фрагмент е емоционал-
на партия шах с живота. В която фигурите често копират Двуликия Янус. Изт-
ръгвайки от сърцето по право спечелена от теб победа. Не терзанието е лек за 
връхлитащата болка. А оптимизмът, че истината, рано или късно, ще възтър-
жествува:

 Все нещо ме измъчва, мамо: сякаш
 съм сторил някакво голямо зло –
 все мисля, че брезичка съм отсякъл,
 че съм строшил на гълъбче крило;
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 че съм излъгал близки и роднини
 или зад ъгъл съм издигнал нож.
 Затуй очаквам да ми кажеш: „Сине,
 не можеш, ти не можеш да си лош!“

Всяка тема от творчеството на Шопкин е по своему важна и заслужа-
ва самостоятелно изследване. За аромата на любовта. За красотите на земя-
та ни – Богородица. За приятелството и детските усмивки... И, разбира се: за 
ролята на поета сред нас. Може ли с дарованието си да „изглажда“ живота и 
да променя мисленето на съвременниците. Да ги убеди, че доверието в ближ-
ния е най-кратък път към общото добро. А още – че родината и светът са ска-
чени съдове. Свежите сокове на просперитет, новаторство, откривателство 
днес кипят по цялата планета. Освободени от граници, политически доктри-
ни и изкуствено разделение на народите... Което не пожали и нашата страна, 
но е вече минало. Затова пък в настоящето щъкат странни творчески предста-
вители. Осенени от идеята за космополитизъм без ясни нравствени ценности 
и естетически цели. Без формулирани художествени внушения пред критич-
ния съд на читателя. Книгите им напомнят декоративни цветя с нероден аро-
мат и олющени шарки. Тези автори отразяват анемичната си същност в стих 
на Емили Дикинсън: „Колко е жалко да си някой / и като жаба мокра / цял ден 
името си повтаряш / пред възхитена локва...“. Разбира се, типично нашенско-
то чуждопоклонство, включително и в литературата, ще отшуми. Ще се заб-
рави в праха по книжните лавици. Не губят лъчението си творби, родени в 
националната памет и дарени с много обич на днешния българин. Те опазват 
националното му достойнство и правото да бъде личност. Да мисли самосто-
ятелно и да се самоопределя – като син на родината си или като безродна пе-
перуда. Верен ориентир в подобен морален кръстопът е поезията на Вазов, 
Багряна, Ламар, Георги Джагаров, Дора Габе, Никола Инджов, Георги Конс-
тантинов, Надя Кехлибарева, Велин Георгиев и галерия още достойни пера. 
Ще добавим автори от ранни времена. Слава, Богу: и по-млади. Като Георги 
Ангелов, чиито стихове жадно дишат. Будейки съвести в тъмния кладенец на 
националния нихилизъм. Къде може да бъде творчеството на Матей Шопкин, 
ако не сред съвременните Възрожденци?

 Не винаги са нужни ветрове
 и люляци, и нощи теменужни.
 Не всеки ден се пишат стихове,
 но винаги поетите са нужни!
     „Необходимост“

Съгласни сме, поете, така е... А след прочита на творчеството ти убедено 
вярваме, че душата ти наистина е слънчева и твърда...



127

КУЛТУРА

ПОТЕКЛО
Апокрифи от родовата памет

Раклата със семейните ценности и реликви бе 
скрита в долапа на хасковския ни дом – грохнала 

къща от кирпич, градена още по време на зловещия 
Емин ага Кърджалията. Под старинни дрехи и тъка-
ни от прикята на поколения снахи, наред с пафти и 
булчински накити се пазеха Библия от 1874 г., изда-
дена в Цариград, „в книгопечатницата на А. Х. Боя-
джияна“, сребърен часовник луковица, чер от патина 
и замлъкнал навечно, и... три книжки от „Миналото“ 
на Стоян Заимов.

Чичо Георги посягаше към Библията и часовни-
ка с подчертано благопочитание. „На наш дядо поп 
са! – изричаше тържествено някак. – От заточение-
то му в Диарбекир ...“. Най-възрастен измежду живи-
те от девет братя и сестри, чичо ми бе „историогра-
фът“, пазител на унаследените във фамилията преда-
ния, митове и легенди за потекло.

Покрай родовата ни сага, разказвана най-вече 
по празници, трите книжки на „Миналото“ с „очер-
ки и спомени за деятелността на българските тайни 
революционни комитети от 1869–1877 година“, вто-
рото издание (1898 г.), прочертаваха през далечното 
ми детство в навечерието на Втората световна война 
първата документна диря към моя корен. Пожълте-
лите им от времето чупливи страници напомняха из-
съхнали есенни листа. Върху титулния лист на пър-
вата книжка имаше посвещение, направено с ръбат 
почерк: „На родът Коларови, да помнят кои са. В па-
мят на мъченика, родолюбеца архимандрита Дамас-
кина. Чирпан, 1899 г.“. Подписът на посветителя бе 
усукан и неразгадаем като древно писмо.

Архимандрит Дамаскин е „наш дядо поп“ – 
протоиерей Димитър Иванов Аврамов (Коларов) от 

Тодор Коларов

Тодор Коларов – журналист, ра-
ботил е като кореспондент на Ра-
дио София, зам. гл. редактор на в. 
„Хасковска трибуна“, гл. редактор 
на всекидневника „Нов живот“ – 
Кърджали, икономически дирек-
тор на в. „Шипка“, редактор в ли-
тературния алманах „Юг“ – Хас-
ково. От 1957 г. публикува раз-
кази, новели и публицистика в 
националния периодичен и ли-
тературен печат. Отличаван е 
с награди на местни и национал-
ни литературни конкурси. Него-
ви творби са превеждани на чуж-
ди езици.
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Чирпан. Владишки наместник и официален представител на българите в чир-
панския турски конак, където отстоявал интересите им, отецът се ползвал с 
име в града.

През един вторник на септември 1869 г. в Чирпан пристига Васил Левски 
да създаде „съзаклетие“. Имал е и изрична препоръка от отец Матей Преобра-
женски-Миткалото. „Да се опреш на хаджи поп Димитра – настоял пред Апос-
тола, – той е потребният ти чиляк за делото там.“ Стара дружба го свързвала с 
наш дядо поп. През 1860 г. трябва да е било, двамата пътешестват до Ерусалим, 
а от Божи гроб се връщат вече съмишленици в житейския си идеал – свобода-
та на злочестото им Отечество. „И българи, и турци чуват думата на отца Ди-
митра – ще изтъкне Миткалото пред Левски, – Коларови са от стар род и откак 
се помни, държат на българщината.“

В Чирпан Апостола отседнал при лелите си – монахините Евпраксия и 
Христина, сестри на майка му, учителки в местното девическо училище. По 
празници са се черкували при отец Димитър в храма „Св. Богородица“ и след 
молитвената служба гостували на попадията в дома му на кафе. Те от своя стра-
на ще добавят едно-друго към препоръката на Миткалото. „Коларови – ще ка-
жат на сестреника си – от всяко коляно са давали „курбан“ за род и вяра...“.

„Курбанът“ захващал от Славин – той е първият от рода, за когото се 
помнело все още. Имал „конак“ в едно градище сред вековен лес на Подбалка-
на. Поради сполетели го злощастия бил дал обет да варди от „зулуми“ хрис-
тияните от околните поселения. Всяка пролет, преди еничарите да тръгнат за 
страшния кръвен данък девширме, който сам той някога заплатил с първо-
родния си син Аврам, Славин ще вдигне хората да отведат на скришно из пе-
щери и усои в планината де що има читави българчета. Случело ли се пък аги 
и бейове от Карловската котловина между Козница и Стражата да хвърлят 
око на някоя мома християнка, Славин имал грижата тя да изчезне, преди да 
са я похитили и потурчили.

Агите и бейовете го нарекли Аджара Славин – дръзкият, смелият, заради 
предизвикателството да се изпречва на пътя им. Баба Петра, майка на баща ми, 
разказваше: „Еничарите пущали потери на Аджара Славин бая време, не било 
година, не било две. Ама като не могли да го хватят, турили огън на конака му, 
та горял цяла нощ. Сринали имота до камък. Хеле накрая завардили и Слави-
на из букаците под средногорския Кръстец, в едно долище по Стряма река, за-
ловили го и жив го изгорили в жижница.“ Жижница наричали както кладата за 
изготвяне на дървени въглища, така и пещта за негасена вар. Жестокото съби-
тие, според вече покойния архимандрит Горазд (секретар на патриарх Кирил, 
историк и духовник с научни степени, следвал в Берлин и Рим), станало в края 
на ХVІ век, било е оскъдно отбелязано и в чужда хроника.

На погиналите „за род и вяра“ Коларови по-нататък им се губи броят. При 
заупокойна литургия по Велика задушница преди Архангеловден отец Дими-
тър четял дълъг поменик със знайните страдалци от фамилията, застигнати от 
насилствена смърт през следващите столетия. Като уста Петко например (брат 
на отец Аврам, дядото на хаджи попа), посечен с ятаган пред дома си при по-
редния набег на кърджалиите през смутното време на ХVІІІ век. Защото мъже-
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те от рода, миролюбиви хора общо взето, когато бивали принудени да защитят 
чест, да увардят огнище, неизменно са сред защитниците на града срещу раз-
бойнишките орди на Емин ага и Кара Феиз.

Апостола престоял в Чирпан седмица време, срещнал се с „най-видните 
синове на първите богаташи и конашки чорбаджии“, както свидетелства Ст. За-
имов. В задушевни разговори с тях опознавал бъдещите съзаклятници. Една 
вечер навестил и дома на отец Димитър. Срещата се оказала съдбовна за хаджи 
попа. Цяла нощ двамата будували на свещ в кроежи за предстоящите им дела, 
подбирали комитетските хора. Призори похлопали и на портата на Георги Дан-
чов – Зографина. В обвинителния акт по делото срещу Ат. Узунов по този по-
вод е отбелязано: „Хаджи поп Димитър и обесеният по-късно Васил Дяконът 
дошли у Георги Данчов и той влязъл в комитета“ (по показания на Зографи-
на в съда). Пред двамината Левски пламенно представил веруюто си. „Не се ли 
запретнем всинца да се избавим от османлиите – казал им, – грош ни цената. 
Срамно е да чакаме свободата от други, гаче ли сме стамбулски просяци – из-
тъкнал. – Да си я отвоюваме сами, че да ни тачат останалите народи.“ Думите 
му, разбира се, изцяло допаднали на чирпанлии.

Работата около учредяването на местната „тайна патриотическа дружи-
на“ едва не се закучила, когато набелязаният от съзаклятниците конашки чор-
баджия хаджи Данчо – жлътнал от страх и ни жив, ни умрял, се отказал от ви-
соката чест да я оглави. Едва тогава Апостола възложил на отец Димитър и на 
Зографина да се нагърбят с нелеката мисия.

Наш дядо поп приел. После ще обясни на своите от родата: „Длъжност ми 
е!“. Дълг, сиреч, и всички ще ги приобщи към делото. Покрай архиерейското на-
местничество, покрай работата в градския меджлис „длъжностите“ на отец Ди-
митър нямали чет. В църковното, училищното и читалищното настоятелство, 
в благотворителни грижи из енорията и където още възникнела нужда от него-
вата намеса. Всеки божи ден кажи-речи в дома му било многолюдно –  навес-
тявали го миряни с дертовете си, а и приятели на светиня му дал Господ. Слу-
чи ли път през Чирпан отец Матей Миткалото например, ще се отбие да се ви-
дят. При посещенията на Апостола в града отец Димитър го посреща у дома 
си във „владишката одая“ (в нея веднъж бил отседнал пловдивският владика). 
А вечер, след трапезата, гостът пеел пред домочадците своята „Отдавна ли си, 
момне ле, калугерица...“. Атанас Узунов след него също ще се възползва от госто-
приемството на отеца, под чийто покрив устройвал комитетските заседания. 
На съзаклятниците им станало адет с повод и без повод да наминават на разго-
ворка при хаджи попа. Георги Данчов бил едва ли не свой в семейството. Пред 
съдия-следователя в Пловдив ще каже: „Много пъти и с много хора съм ходил в 
къщата на хаджи поп Димитър... Добър човек е и сме приятели.“

Същински Аврамов дом, с една дума. На Димитровден 1872 г. от Хасково 
дошъл да го почете аптекарят Христо Златаров (бащата на проф. д-р Асен Зла-
таров) – роден в Чирпан, връстник и другар от детинство на наш дядо поп. Во-
дил му и гост – чешкия инженер Иржи (Георги) Прошек, който със свои съна-
родници обслужвал Баронхиршовата железница на гара Ябълково. Свързвала 
ги, оказва се, обща цел у българи и чехи – борбата срещу чуждото владичество. 
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Отец Димитър на свой ред, заедно с Хр. Златаров, на Гергьовден отнесъл на че-
хите дамаджана чирпанско вино.

Вечерта преди Апостола да напусне Чирпан, дружината се събрала в хра-
ма по късна доба и където отец Димитър я заклел пред евангелието, револвера 
и камата. После двамата с Левски ще се уединят и наш дядо поп ще получи на-
пътствия за комитетската си работа. Едно от тях било никога „да не бие на очи“. 
Само че как това би могло да стане, след като отец Димитър бил член на мест-
ния меджлис? Светиня му строго се придържал към тоя съвет и макар иначе 
целият таен чирпански комитет да се е кадровал във фотографското ателие на 
Зографина ту като учителско съсловие, ту като църковно или читалищно нас-
тоятелство, владишкият наместник липсва на кадрото. Ликът му така и не е от-
крит из наличните фотоархиви. Зографина му оставил само крайно пестелив 
словесен портрет: „Отец Димитър има дълга, красива брада...“. И толкоз!

Още същата нощ Левски, „бидейки благословен от хаджи поп Димитра, 
отиде да изпълнява длъжностите си по отрано определения път“ – ще отбеле-
жи в „Миналото“ Ст. Заимов. А отецът направил приписка в църковния треб-
ник: „В септемврия месяца 1869 л. яви ни се месия в Чирпан. Свят човек, Господ 
да го пази! Наедно ще сме, че каквото е писано...“.

За кратко време, особено след 1870 г., утвърденият от БРЦК Чирпански ко-
митет, начело с хаджи попа и Зографина, изградил бойната си организация в 
града и в околните села. Година по-късно Апостола дошъл да провери докъде са 
я докарали и останал видимо доволен. „Този е най-краткият път към свобода-
та!“ – казал, за да ги насърчи.

През 1872 г., по гроздобер, Левски отива в Хасково да основе комитет и 
там. Отец Димитър – притеснителен, крайно предпазлив по характер, вече го 
чакал в града, за да го свърже с доверени хора – Ст. Заимов, Хр. Златаров, че да 
не би, недай, Боже!, да попадне на доносници. Привечер в уречения ден, как-
то твърди учителят Мирчо Попов пред турския съд, наш дядо поп и поп Георги 
от Старо село (дн. Николово, Хасковско), час време преди да се съберат хасков-
ските съзаклятници, имали тайна беседа с Апостола. Каква са я редили и съди-
ли, не е известно, но тука, в Хасково, както гласи легендата, Апостола шамаро-
сал и прогонил подозирания доносник, за когото ще разкаже и Иван Вазов.

Предател се намерил другаде, за всеобщо нещастие. Шест месеца след пре-
биваването си в Хасково Апостола свършва земните си дни на бесилото край 
София.

Страшната вест потресла чирпанци, съзаклятниците горестно изживява-
ли гибелта му. На деветините отец Димитър отслужил панихида в черквата с 
присъствието на комитетските хора, чието отчаяние нямало граници. Но не 
минали и два месеца, по велики пости на 1873 г. в града пристига Атанас Узу-
нов, заместник на Левски, „горещ привърженик на политическите убийства“, 
както го представил Георги Данчов на тайно заседание в дома на отеца.

Схващанията за политически тероризъм в оня момент съзаклятниците 
приели за убедителни от думите на Узунов – красноречив, дързък и решителен 
за своите 22 години. Отец Димитър – колко му е! – спретва на бърза ръка скри-
то комитетско писмо кого да ограбят за нуждите на революцията и кой да бъде 
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убит, после го разпраща по селските комитети. И поп Минчо Кънчев, председа-
тел на комитета в с. Арабаджиево, близък приятел на наш дядо поп и почита-
тел на винцето му, пръв откликнал на радикалната повеля: „Решихме и чакаме 
вашата заповед – докладвал с писмо до Чирпан, – ще колим, ще бесим, ще уби-
ваме!“. Ат. Узунов, възрадван, горещо одобрил плана и подготовката буквално 
закипяла. Шиели се дрехи за „юнаците“, на които им предстояло да осъществят 
решението, набавяло се оръжие, събирали се боеприпаси. Въодушевлението за 
очаквани битки вдигало градуса, най-нетърпеливите се обучавали в стрелба на 
скришно из Памуклука – крайградската гора.

Цялата тая шетня нямало как да остане скрита за властите. Една сутрин 
каймакаминът срещнал отец Димитра на улицата, рекъл му: „Моите очи и уши 
ми донасят, папаз ефенди, българите в града са се разшавали нещо. Кротки хора 
сте инак, разбрани, та се надявам туй да е само бош лаф...“. Отецът изтръпнал, 
ала запазил самообладание, доколкото му се удало. „Господ ми е свидетел, кай-
макам ефенди – отвърнал, – не знам нашите християни да вършат нещо, дето да 
не е богоугодно и за тяхно добро.“ И се прекръстил. Бил искрен и пред Всевиш-
ния, и пред каймакамина, защото какво по-голямо добро от свободата? Кайма-
канинът със съмнение поклатил глава. „Знам ли, знам ли! – произнесъл скеп-
тично и по тона му проличало, знаел повече, отколкото казвал. – Господ може 
и да прощава, ама законът не, пък ти виж там...“. И отминал с недоизречената 
си заплаха.

 За да не стряска съзаклятниците, отец Димитър не уведомил комите-
та за срещата с каймакамина. Оставил нещата да протичат по очертаното рус-
ло. Чирпанлии обаче, народ разсъдителен, в крайна сметка се отказали от те-
роризма като средство в борбата. На заседание у отеца една нощ учителят Янко 
Кочев, най-трезвомислещият сред съзаклятниците, твърдо оспорил пред Узу-
нов авантюристичните му идеи, довели вече до кончината на Левски. „Да я вър-
шим разумно, с акъла си, а не лудешки!“ – казал, като имал предвид каква я бил 
свършил Димитър Общи с Арабаконашката случка.

Заподозрял като че ли малодушие у чирпанлии, новият апостол среща в 
Хасково подкрепа за доктрината си. Събитията се развивали стремглаво и по-
неже, както се знае, историята не учи никого на нищо, стигнало се до „Хасков-
ското приключение“ – пропадналия опит за покушение срещу злодея гръкома-
нин хаджи Ставри Примо, когото Ат. Узунов се нагърбил лично да го гръмне на 
3 май 1873 г. За беда и екзекуторът, и хасковлии се оказват отчайващо непод-
готвени, за да я докарат до успех. Следващото утро хасковският комитет по-
срещнал зад решетките.

Седмица след злополуката поп Минчо Кънчев наминал при отец Димитър 
в Чирпан, от чиито уста узнал за провала в Хасково. Видял и патил, поп Мин-
чо ще възкликне: „Узунов оцапал меха, че да видим дали не ще го наложи на на-
шите глави...“. Осеняват го лоши предчувствия и казва на приятеля си: „Хаджи, 
стягай се! Чака ни, както ми се чини, хаджилък до джендема!“.

Опасенията му, за зла слука, се сбъдват. Авантюрата на Узунов погубва съ-
заклятията в Хасково, Чирпан и Старозагорско, в Сливен и Пловдив. Трийсе-
тина комитетски дейци ги хвърлят в пловдивския затвор. И нали си бил къс-
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метлия, отец Димитър се оказва „най-облагодетелстваният“ от всички – само 
към него, неизвестно защо, на следствието и в съда се обръщат на „Вие“. Не че 
му донесло облаги в очакващата го участ, но останало записано в протоколи-
те при разпита.

Съдебната разправа била кратка. Осъдените двайсет и двама, сред тях Узу-
нов, Заимов, Зографина, Янко Кочев, хаджи поп Димитър и поп Минчо, на кои-
то никой не благоволил да огласи присъдите, на 1 юли 1873 г. тръгват по своята 
Виа долороса – Пътя на страданието. Наш дядо поп посреща съдбата си в дъл-
бок потрес, наложило се поп Минчо да му вдъхва смелост: „Дръж се, отче Ди-
митре, живички сме!“. Отецът опитал да не се прекърши духом. „Изтърпявам 
всичко – отвърнал, – да видя Татковината свободна...“.

На младини, когато наш дядо поп се връща от Божи гроб, фамилията по-
любопитствала как я карат по широкия свят. „Навсякъде тегло – с въздишка ще 
сподели хаджията. – Черно иго и нийде надеждица.“ Едва при „хаджилъка до 
джендема“ прогледнал с нови очи за истините, ще осмисли колко прав е бил.

След няколкомесечни премеждия и злоключения из Анадола и светите 
земи, на 20 февруари 1874 г. обречените стигат края на пътя. „Озъби се насре-
ща, та се показа диарбекирската крепост!...“ – записала ръката поп Минчова. 
Тогава клетниците най-после узнават присъдите си: вечно заточение за пове-
чето, и за наш дядо поп. Той бърза да обади на своите в Чирпан: „Провиде-
нието ни отреди изпитанията Христови, дано сме достойни...“. Поп Минчо и 
той, изповядва в писмо до брат си: „Много теглила бяха, аркадаш, не са за из-
казване!...“.

Диарбекирската одисея на заточениците с всичките й прелести поп Мин-
чо Кънчев я описва в знаменитата си „Видрица“, без да жали черните краски и с 
присъщия си дар да представя нещата откъм смешната им страна. Отец Дими-
тър е сред героите му – редом с летописеца, предстояло им на двамината чети-
ри години да делят патила и теглила в анадолския пъкъл.

На първо време осъдените ги затварят в тъмница, в кулите на диарбекир-
ската крепост. От преживелиците по пътя отец Димитър заболял от люта трес-
ка – затворниците спели направо върху каменния под, студен и потънал в кал 
и мръсотия, по стените се стичала вода, влагата и задухът едва се понасяли. 
„Цели нощи по нази се притърчат големи черни паяци, гущери, скръпляни и 
млечници (т.е. скорпиони и дъждовници), че като ни налетят и уйковците (ко-
марите), не мигвам до зори“ – писал светиня му до вкъщи.

Мъки! Благодетелната християнска община на маронитите в Диарбекир 
обаче, която взела под закрила българските заточеници, ще се застъпи и за но-
водошлите, ще плати гаранциите им, за да ги измъкне от тъмницата. „Светът е 
пълен с добри хора“ – благодарен ще изрече отец Димитър. На него с поп Мин-
чо им провървяло, арабите християни ги приютяват в манастира „Мар Козма“ 
(„Св.св. Козма и Дамян“), а владиката Матран Яковос ги назначил да служат в 
манастирската черква, да има с какво да преживяват. Заедно с тях в манастира 
живял и Янко Кочев, който бил баджанак на отец Димитър.

Колкото до владиците наши, те комай понявга забравяли за злочестите си 
сънародници. Обърнал се поп Минчо за материална помощ към Иларион Ма-



133

КУЛТУРА

кариополски, „но биде глас вопиющего в пустиня“, както с огорчение заключа-
ва молителят. И до старозагорския владика ще пише, и пак не го чули. Отец Ди-
митър пък организирал колективна молба на заточениците от Хасковския про-
цес до крупния търговец Хр. Тъпчилещов в Цариград, а когато и от тая му гри-
жа нищо не излязло, обърнал се до пловдивския владика Панарет, към чиято 
епархия се числял. След месец за него пристигнали 10 турски лири по пощата, 
оттам нататък е оставен в Божиите ръце.

Докато привикват с нагласата никога повече да не зърнат родните краища, 
двамата свещенослужители се посветили на дейността си в храма. Така превъз-
могвали тъгата си по дом и семейство. Отец Димитър живеел от писмо до пис-
мо, петимен да знае как се справят в Чирпан без него. Вестите от Родината като 
правило носели повече тревоги, отколкото радости, най-вече около Априлско-
то въстание и последвалите го кланета и пожарища.

Дните и месеците се нижели неимоверно дълги, преживените години пре-
раснали във вечност, особено когато противоречивите слухове от и за Осво-
бодителната война по същество се превръщали в изтезания за заточениците. 
И когато най-малко очаквали, Санстефанският мир ги връща у дома. За благо-
честивостта и усърдието им в черквата владиката Яковос  удостоил отец  Ди-
митър и отец Минчо с архимандритско достойнство. Наш дядо поп се велича-
ел архимандрит Дамаскин, поп Минчо – архимандрит Михаил. Удостоените си 
получили тескеретата по случая, отслужват последната си неделна литургия на 
2 април 1878 г. и ги изпращат по живо по здраво. И нали дяволът не спи, на поп 
Минчо по пътя му откраднали елека с тескерето, та нямало как да докаже архи-
мандритското си достойнство, поради което ще се тюхка за непрежалимата за-
губа до последния си час.

Завръщането на отец Димитър в Чирпан минало тихо, посрещнат бил само 
от близките си. Ала преди още да се нарадва на свободната си Татковина, на се-
мейство и приятели, легнал тежко болен от малария.

И повече не станал. След шест месеца архимандрит Дамаскин напуснал 
грешната земя, бил е на възраст... 44 години! Опелото му отслужили свещени-
ци от две епархии, участвал и поп Минчо Кънчев, на когото, казват, за пръв път 
видели сълзи в очите.

В родовото житие-битие на Коларови битува любопитен мит около нрав-
ствените им канони: фамилията задомявала чедата си „по сърце“ – младите са 
се намирали и харесвали отпървом, едва после са се провождали сватове. Не им 
налагали, иначе казано, бракове по сметка и по бащина воля. За ХІХ век било си 
е напредничаво, както и да го погледнеш. Баба ми Петра обичаше да го изтък-
ва, тъй като нейният, Пеневият род, един от личните в Чирпан и не се сватосвал 
с кого да е, оценил Коларови достойни да им я дадат за снаха. Пеневи, свободо-
любиви и бунтари по дух, отстоявали доброто си име с цената на всичко. Георги 
Пенев, един от вуйчовците на баща ми, 16-годишен се озовал при хъшовете във 
Влашко. Бил имал навика постоянно да влиза в разправия с чирпанските тур-
чета, при която основният му аргумент бил ножът, затова му се наложило през 
пролетта на 1876 г. екстремно да мине оттатък Дунава, в Гюргево. Случил тък-
мо навреме, че да застане пред Христо Ботев с мерак войводата да го вземе в че-
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тата си. Ботев огледал новоизпечения хъш от глава до пети и казал: „Ни оръжие 
имаш, гледам, ни четнишка премяна. Оръжие и премяна как да е, ще се найдат. 
Ама ти, братко, брада да си беше пуснал, или мустаци. Ние тука, както ни на-
мираш, правим войска юнашка, все брадати и мустакати, да се стряскат душма-
ните. Иди да завъдиш барем едни мустаци, после ела.“ Какви мустаци у юноша 
на неговата възраст? Войводата бил наясно, четата тръгва на сигурна смърт, не 
могъл да си позволи да жертва тоя чирпански родолюбец – ни дете, ни мъж, в 
очакващите ги кървави сражения.

Следващата година Георги Пенев встъпва в редиците на Българското опъл-
чение – Трета дружина, Втора рота, и под командването на легендарния под-
полковник Павел Калитин ще измине славен боен път. Той участва в сражени-
ята за Стара Загора, бил е на Орлово гнездо при защитата на Шипка през ав-
густ 1877 г., не минало без приноса му и в завземането на турските укрепления 
при Шейново. За неговите 17 години това си е подвиг, неслучайно спечелва сред 
другарите си прозвището „Капитан Журов“ – сравнявали го с един руски офи-
цер, чиято безразсъдна храброст подтиквала опълченците към подвизи. След 
Освобождението Георги Пенев се установява в Хасково и днес името му е наме-
рило място в регионалния музей.

С делата си и покрай диарбекирските си преживелици и отец Димитър 
присъства в съдебни, църковни и исторически архиви и музеи. Извън „Мина-
лото“, „Видрица“ и публикуваните съдебни документи от процеса след „Хас-
ковското приключение“ името му се среща в трийсетина още научни изслед-
вания, документални, мемоарни и белетристични творби. И нали кръвта вода 
не става, родът след него все така ще се набърква в съдбовни за българите съ-
бития. По тази причина внучките му Невена и Стефана, сестри на баща ми, ще 
се окажат в една от първите експозиции на музея в Хасково, представени като 
„лявата и дясната ръка“ на учителката Ана Маймункова, лидерка на женското 
работническо движение в града.

Метафората, изречена през 1920 г. пред събрание на жените, е на самата 
Ана Май. Двете сестри били активистки на движението, радвали се на популяр-
ност сред тютюноработничките. В бащиния им двор, под сянката на стара липа, 
комитетът на жените провеждал заседанията си, на които понякога гостували 
Тина Киркова и Райна Кандева. Там са се вземали решения за демон страции, 
протести и стачки. В по-нови времена обаче сестрите ще отпаднат от експози-
цията – не били „революционно изявени“ в достатъчна степен.

Дължат го, по всичко изглежда, на превратаджиите от нощта срещу девети 
юни 1923 г. Шпицкомандата налетяла призори в дома им да ги търси, но по съ-
щото време сестрите били в Юндола и така може би избягнали съдбата на сво-
ята лидерка.

Вместо тях бил подбран брат им – вдигнали го с ритници и приклади от 
постелята. Така, деветнадесетгодишен, баща ми попада в мазетата на полиция-
та. „В кауша беше тъпкано до задушаване – разправяше, – държаха ни на кра-
ка, като коне, денем и нощем.“ След време ще се окаже, че го прибрали „по по-
дозрение“ – една пощенска картичка от Москва, изглед от ул. „Тверская“ с оби-
чайното й тогавашно многолюдие и с текст от обратната страна: „Славе, заля-
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гай над книгите! На България са нужни образовани хора!“. Изпратила му я била 
Ана Маймункова още през 1921 г. като делегатка на международната конферен-
ция на жените комунистки. В последните класове на гимназията тя била него-
ва настойничка, а когато в 1920 г. отива в София редактор на в. „Равенство“, не 
изоставя настойническите си задължения. „Държеше ме изкъсо и отдалече – 
признаваше баща ми, – отчитах й се за всяка оценка в бележника.“

От ареста той излиза след седмица-две под обществен натиск върху пре-
вратаджиите. Баба ми Петра, вписвана многократно в полицейските рапорти 
с деянията си при спонтанните бунтове на войнишките майки през Първата 
световна война, създава доста ядове на управленците в града, за да види сина 
си на свобода. „Викнаха ме на разговор – успокоявал я баща ми след това, – за 
справка.“ В резултат на този „разговор“ тя дни наред ще го увива в прясно од-
рани овчи кожи.

От многото фамилни превратности родът ни помнел и преразказвал зна-
чимото, времето пък поизтрило немалко, въпреки усилията да не забравяме 
потеклото си. И тъй като при всяко поколение Коларови въпросът кои са и как-
ви са неизменно ще да е присъствал, веднъж, на Бъдни вечер преди заточени-
ето, близките помолили отца Димитра да им осветли истината. Светиня му се 
позамислил, па отвърнал: „Ми... човеци. Българи.“ После, за да е изчерпателно 
точен, добавил: „Българи като българи...“. Надали нещо повече още би могло да 
се каже към изреченото от архимандрит Дамаскин, наш дядо поп.
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ИРИНА ВЕЛЕВА
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СТИХОТВОРЕНИЯ

СРЕЩА

Срещнах те.
Вече има само настояще.
Дните започват от теб.

Дали съм обичала други?
Любовта започва от теб.

Срещнах те.
Най-после те срещнах.
Живея заради теб.
Утрото е бяла пътека.
Пътеката води към теб.

Ти ме чакаш на пътя.
На пътя, който води към теб.

Срещнах те.
Паметта ми е чиста и бяла.
Паметта ми е само памет за теб.

РАЗСЪБЛИЧАНЕ

Разсъблича се есента.
Лист
по
лист
се разсъблича.
Всеки ден край мен разхвърляни 

дрехи-листа.
И все повече голота.

Разсъбличам се.
Чувство
след
чувство
от себе си събличам.

Всеки ден край мен разхвърляни 
листа.

И все повече студенина.
Разсъбличане.

КРЪСТНИ ЗНАЦИ

Напират чувствата в мен.
Напират и оставят кръстни 
знаци.
Колко минало лежи в мен.
Нямам място да го побера.

Не съм аз гробище за всички 
спомени.

Напира утрото. Денят приижда.
Настоящето е кръстен знак.

Не съм аз гробище…

ЕСЕННА ОБИЧ

Обичам те с есенен дух
и с есенно тяло.
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Обичам те в жълто,
в тъмножълто, в кафяво.

Обичам те вяло.
С мъдрост и скръб те обичам.
А иначе има ли есенен дух
и есенно тяло?

Всичко се свлича в жълто,
в тъмножълто, в кафяво.
И мръзне тялото ми.
И душата ми мръзне.
Обичам те скръбно
и вяло.

СНЕЖЕН ЧОВЕК

Сърцето ми е ледена шушулка
и мислите тръгват да замръзват.
Превръщам се в снежен човек.

Ще ми се радват другите хора.
Ще ми се смеят злите хора.
Ще ме замерват с топки от лед.

Сърцето ми замръзна от болка.
А мислите се лутат и блъскат в 

зидове.
И не намерят ли своя покой,
ще замръзнат и моите мисли. Ще 

спрат.

И ще се превърна в тъжен, 
замръзнал човек.
Ще ми смеят чуждите хора.
И ще ме замерват с топки от лед.

ЗАЩО НЕ СЪМ КАТО ИКАР?

Изсъхнала,
със съсухрени  крила
стъпвам с единия си крак в есента
сред пустошта.

Не съм като Икар.
Не слънцето е опърлило моите 

крила,
а изгоря моята мечта
да съм щастлива и да полетя.
В пустошта вървя,
а Вчера ли аз стъпвах
в градините на моята мечта,
дори не стъпвах, а летях.

Какво бе Вчера
и защо вървя с изстинали желания
и мислите ми са съсухрени листа
и прошумяват страшно в моята 
глава?

Не съм като Икар.
Защо не съм като Икар? –
да зная, че съм достигнала 
Слънчевата светлина,
и после да изгоря и прегоря
в градините на есента.
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РЕФОРМАТА В СПОРТА ПРЕЗ 
ШЕЙСЕТТЕ ГОДИНИ. РАВНОСМЕТКА

1. Внедряване и усъвършенстване на 
Системата за олимпийска подготовка 
(СОП)

В края на 1967 г. бяха направени промени в ръ-
ководството на Българския съюз за физичес-

ка култура и спорт (БСФС) – Стефан Петров бе из-
пратен за посланик в Куба, а Трендафил Мартински 
бе избран за председател. Новият председател се за-
позна с работата, с проблемите и с кадрите и проя-
ви голям такт, когато трябваше да променя или да 
усъвършенства направления, дейности, структури 
или да сменя кадри. Този подход и безспорните му 
организационно-управленски качества оставиха 
дълбока диря в развитието на спорта, а той заема 
най-дълго време този пост – цели 22 години. Около 
месец след встъпването му в длъжност проведох-
ме интересен разговор. Някои от моите колеги не 
приемаха реформирането на националната спорт-
на система и особено централизираната подготов-
ка на националните отбори и настояваха пред него 
да не подкрепя реформата. В разговора той споде-
ли, че това го притеснява и разколебава и ми  пред-
ложи да помисля за евентуални корекции. Отгово-
рих, че разбирам притесненията му и знам, че за 
толкова кратко време е трудно човек да се ориен-
тира в една чужда все още за него материя. Подчер-
тах, че направеното през последните няколко годи-
ни е в правилната посока и ще даде резултат, но ако 
сега се откажем, има опасност от провал след една 
година и тогава никой няма да поеме отговорност. 

Христо Меранзов

Христо Меранзов – старши на-
учен сътрудник, доктор на педа-
гогическите науки, дългогоди-
шен зам.-председател на БСФС 
по учебно-спортната работа, 
ръководил внедряването и усъ-
вършенстването на системи-
те за детско-юношески спорт и 
за олимпий ска подготовка. Бил 
е председател на Българската и 
зам.-председател на Междуна-
родната федерация по вдигане 
на тежести. Автор е на десет-
ки книги, монографии, статии 
и др., между които: „За славата 
на спорта и честта на родина-
та“ (1974), „Система за олим-
пийска подготовка“ (1976), „Ана-
лиз на програмата и участие то 
на България на олимпийските иг-
ри“ (1980).
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Обещах му, че след олимпиадата ще подготвя дискусия за бъдещето на СОП 
и в зависимост от резултатите ще направим корекции, а ако се провалим в 
Мексико, аз ще поема цялата отговорност.

Както е известно, не се провалихме, а дискусията се проведе през ноем ври 
1968 г. По време на дискусията и след нея се изясниха същността и структура-
та на националната спортна система и особено на СОП, отнасяща се за наци-
оналните отбори, като водеща и приоритетна нейна компонента. Не само по 
важност, но и по време тя изпреварваше реформирането на останалите подсис-
теми. Всъщност както тогава, така и сега се налага още веднъж да обясня, без 
да давам дефиниция, какво трябва да разбираме, когато говорим за национал-
на система за физическа култура и спорт. Тя обхваща всички дейности, свър-
зани по някакъв начин с практикуването на физически упражнения и спорт и 
осъществявани от държавата, от обществото и от индивида. От съдържателна 
гледна точка системата е с два главни компонента – физически упражнения и 
спорт. Физическите упражнения се практикуват за здраве и удоволствие и ня-
мат съревнователен характер, т.е. отсъства състезанието. Спортът се практи-
кува за здраве и за рекорд или за победа, т.е. съревнованието е налице и в тре-
нировката, и в състезанието. Разликата е съществена и предопределя различи-
ята както в методиката и в средствата на заниманията, така и в съдържанието, 
структурата и формите на организация и управление.

Физическите упражнения са характерни и приоритетни за държавните ор-
гани и за задължителните програмни групови и индивидуални форми на за-
нимания и управление. Тук отнасяме класно-урочните занимания в учебните 
заведения и във военните подразделения, лечебната физкултура и всичките й 
разновидности, производствената гимнастика и всички видове индивидуални 
или групови занимания с физически упражнения в зала, на открито, на море-
то, на планината, в дома и т.н. Програмирането и финансирането е от държава-
та или от индивида.

Спортът е приоритет на обществото и на обществените форми на органи-
зация и управление. Държавата създава закони и нормативи, контролира тях-
ното спазване, изгражда и поддържа голяма част от спортната база, но спаз-
ва самодейния характер на спорта, който се самоуправлява чрез обществени-
те спортни организации – съюзи, конфедерации, федерации, клубове и др. В 
спорта има три главни структуроопределящи и взаимносвързани дейности – 
обучение, тренировка и състезание. В периода 1965–1970 г. се разработваше на-
ционална стратегия за развитието на спортовете в страната. Подреждахме и ка-
тегоризирахме спортовете, като давахме предимство на основните спортове – 
лека атлетика, плуване и гимнастика, и на традиционните за нас спортове. Към 
края на периода стратегията бе съставена, предложена и приета, отначало в По-
литбюро на ЦК на БКП (септември 1969 г.), на Х пленум на ЦС на БСФС (фев-
руари 1970 г.), на VІ конгрес (1971 г.), а след това през 1972 г. Министерският съ-
вет я утвърди с нарочно постановление.

По това време вече СОП бе структурирана и функционираше. Усъвършен-
ствания и допълнения правехме в движение. Стабилизира се щатно и кадрово 
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Бюрото за олимпийска подготовка (БОП). Дълго време отговорен секретар на 
БОП бе Никола Костадинов (1964–1988 г.), председател отначало на Съвета за 
водни и зимни спортове (СВЗС), а след това на Съвета за индивидуални спор-
тове (СИС) бе Славчо Тепавичаров. След Цветан Желязков главен методист бе 
Грую Юруков, после на негово място дойдоха последователно Илия Попов и 
Йордан Кръстев – и двамата лекоатлети.

Съобразявайки се с теоретичните постановки и с факта, че няма единно 
възприето от всички автори определение на понятието „система“, ще се при-
държам към следното разбиране за СОП. Системата за олимпийска подготов-
ка е съвкупност от дейности, които са структурно и функционално взаимно-
свързани помежду си в определен ред и са оформени в съответни органи или в 
организационни форми. Тези дейности и органи, изпълнени със съдържание и 
движени (ръководени) от съответни кадри, осигуряват многогодишен учебно-
тренировъчен процес с цел да се постигнат високи спортни резултати на олим-
пийски игри, на световни и континентални първенства.

Съвкупността от дейности e подредена, както следва: 1 – тренировъчен 
процес, 2 – спортносъстезателна дейност, 3 – работа с резерва, 4 – научно оси-
гуряване, 5 – медицинско осигуряване, 6 – културно-масова и възпитателна 
дейност, 7 – финансиране и 8 – материално-техническо осигуряване. Съвкуп-
ността от органи, чрез които се изпълват със съдържание и функционират съ-
ответните дейности, е подредена по същия ред на номерата: 1. Съвет за високо 
спортно майсторство (СВСМ); 2. Съвети на федерациите (по индивидуалните 
спортове, по приложните спортове и по спортните игри), както и самите феде-
рации; 3. Национални отбори; 4. Център за научно-приложна дейност в спорта 
(ЦНПДС); 5) Републикански център по спортна медицина (РЦСМ); 6) Комисия 
за културно-масова и възпитателна дейност; 7) Други органи – ОС на БСФС, 
физкултурни дружества, треньорски съвети и научни комисии на федерации-
те и други; 8. Управление, спортни имоти и прояви (УСИП), хотели, бази, рес-
торанти и други.

Съвкупността от кадри, които чрез и с помощта на органите осъществяват 
и ръководят дейностите, се подразделя съответно на: 1 – състезатели; 2 – тре-
ньори; 3 – административно-управленски кадри; 4 – научни работници и помо-
щен персонал; 5 – медицински работници; 6 – културно-масовици и комсомол-
ски дейци; 7 – обществени спортни деятели; 8 – помощно-технически персонал 
– различни специалности и други. Описаната структура на СОП се запази през 
целия период на нейното функциониране от 1965 до 1989 година.

Защо се наложи изграждането на такава стройна система? В средата на 60-
те години БСФС разбира, че научно-техническият прогрес, международното 
политическо, научно, техническо, културно и спортно сътрудничество създа-
ват приблизително еднакви възможности на всяка национална система да изу-
чава и прилага най-добрите средства, методи и стандарти, съществуващи в све-
та. Стандартизирайки и унифицирайки подготовката на спортистите съобразно 
със световните образци, държавата очаква нарастване на броя на претенденти-
те за олимпийски медали. Ясно е, че само талантлив спортист може да попадне 
между претендентите, но за да победи, той трябва да притежава нещо повече от 
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талант. И това може да се постигне само при най-добрия треньор и при най-доб-
рите условия. Това е целта, която БСФС си поставя с изграждането на ефективна 
система за подбор, обучение и подготовка на спортисти от висока класа.

Подготовката на спортистите генерално се осъществява в клубните, в дру-
жествените и в националните отбори. Тук ще анализираме състоянието и дей-
ността в обединените спортни клубове, които тогава се наричаха Дружества за 
физкултура и спорт (ДФС). В тях се извършваше селекцията, началната подго-
товка, спортното усъвършенстване и цялостната спортносъстезателна дейност 
до включването на състезателя в националния отбор. В структурата на БСФС в 
началото на 60-те години имаше 985 ДФС с 5322 дружествени спортни секции 
по отделните спортове, а те имаха по няколко десетки секции по своя спорт на 
територията на съответното дружество. Ако приемем, че секциите (това са се-
гашните спортни клубове) са били средно по 15, то общият им брой би тряб-
вало да бъде около 70–80 000. Както се вижда, това е огромен конгломерат от 
структурни единици и, разбира се, в огромната част от тях нямаше подходяща 
база и кадри за селекция, обучение и спортно усъвършенстване. Като отчете 
този факт, Бюрото на ЦС на БСФС реши, че е правилно да се концентрират ма-
териалните, финансовите, методическите, организационните и кадровите ре-
сурси на БСФС в отделни центрове, за да се постигнат за по-кратък срок по-ви-
соки спортни резултати, т.е. да се премине от екстензивно към интензивно раз-
витие на спорта за високи постижения.

Естественият център на високото спортно майсторство са ДФС и те тряб-
ва да имат не само водеща, но и решаваща роля. Интензификацията на спорт-
ното развитие в България трябва да се извършва чрез ДФС и чрез механизма за 
тяхното диференцирано управление, стимулиране и санкциониране. ДФС бяха 
обособени в четири категории – екстрена, І, ІІ и ІІІ. В ДФС – екстрена катего-
рия, бяха изградени съвети за високо спортно майсторство, а в останалите – 
центрове за високо спортно майсторство по отделен спорт от група А, Б и В.

За да имат стимул ДФС и центровете да преминават в по-горна катего-
рия или група, трябваше в края на всяка втора година въз основа на получени-
те резултати от международното представяне (националния принос) и изпъл-
нението на Държавния физкултурен план (ДФП) Председателството на ЦС на 
БСФС да прекатегоризира ДФС и центровете. Преминаването в по-горна кате-
гория да става веднага. Преминаването в по-долна степен да става след второто 
атестиране (ако и тогава резултатите не отговарят на категорията), за да се даде 
възможност на ръководствата на съответните ДФС да коригират своята рабо-
та. Както по-горе бе казано – в края на всеки олимпийски цикъл да се извърш-
ва атестиране и на СВСМ, и на ДФС – екстрена категория, и да се определя тях-
ната принадлежност към първа или към втора степен.

Главното в нормативната база за категоризирането трябваше да бъде стиму-
лирането на динамичните, качествените и субективните фактори. В основата на 
нормативите да са залегнали изискванията за изпълнението на плановите пока-
затели и за подготовката на спортисти за по-горните звена. Посочените анализи 
и препоръки да съставляват гръбнака на утвърдената от пленума концепция. Де-
ятелите и спортните специалисти от 70-те и 80-те години дълго време се ръково-
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деха от решенията на популярния като четвърти пленум на БСФС.

2. Мюнхен – 1972. България в олимпийската десетка

Системата за подготовка на олимпийските отбори функционираше в пъ-
лен обем и в движение се усъвършенстваха отделни нейни подсистеми. Наби-
раше скорост изграждането на спортни училища (СУ) и оптимизирането на 
подсистемата за детско-юношески спорт (СДЮС). На широк фронт се работе-
ше по изпълнението на 48-о министерско постановление за развитието на бор-
бата. През 1971 г. София бе домакин на световното първенство по борба, кое-
то се проведе на националния стадион „В. Левски“, където всекидневно при-
състваха по 12–15 000 зрители. Борците ни се представиха отлично, публика-
та за първи път вместо популярното дотогава „хайде, наш‘те“ наложи мощното 
„Бъл-га-ри ю-на-ци“. Българските юнаци тогава спечелиха общо 19 медала, от 
които 4 златни, 9 сребърни и 6 бронзови. За първи път България спечели от-
борна световна титла. Отборен световен  шампион стана националният отбор 
по класическа борба (треньор Филип Кривиралчев). Два пъти преди тях „сво-
бодняците“ (отборът по свободна борба) през 1968 г. с треньор Райко Петров 
и през 1970 г. с треньор Михаил Борисов спечелиха европейската отборна тит-
ла. С бързи темпове се развиваше отборът по щанги с треньор Иван Абаджиев, 
който стигна до третото място в света през 1971 г. в Лима (Перу) и до второто 
място в Европа през 1972 г. в Констанца (Румъния). Трите години след Мекси-
ко бяха най-добрите за нашите спортисти на световните първенства по олим-
пийските спортове в цялата история на дотогавашните им участия. За тези 3 го-
дини спечелихме 61 медала и 15 световни титли срещу 48 медала и 8 титли от 
всички световни първенства до 1968 г. включително. Подобна бе ситуацията и 
при точките от този вид първенства – 75.5 за 1969 г., 88 за 1970 г. и 110 за 1971 г. 
Вижда се, че СОП функционираше ефективно и се очакваше следващата годи-
на в Мюнхен да се представим добре. Така и стана.

За първи път България влиза в десетката на олимпийските спортни нации 
с 6 титли, 21 медала и 145 точки. Този успех постигнахме с един млад състав. 
Петима от 6-те шампиони и 16 от медалистите участваха за първи път на олим-
пиада. Нашият млад отбор беше много силен. В него личаха имената на 4 све-
товни и 7 европейски шампиони и общо на 33 медалисти от световни и от ев-
ропейски първенства. Като се вземе предвид и фактът, че голяма част от спор-
тистите, които не донесоха медали и точки, покриха предвидените нормативи 
и че за първи път България влезе в олимпийската десетка, ще бъде обективен 
изводът, че българският спорт е извършил качествен скок и е влязъл в големия 
спорт с достойнство и с престиж. На фона на този успех силно се откроява пос-
тижението на бореца Петър Киров, който стана вторият българин двукратен 
олимпийски шампион – с 4 победи с туш, една по точки и без да даде нито една 
техническа точка на противниците си, отново изкачи олимпийския Еверест.

Потвърди се нашата прогноза, че не 4, а 6–8 години са необходими, за да 
се почувстват реалните резултати от реформите и от внедряването на СОП. От 
особено значение е фактът, че при увеличен принос на борбата с 2 медала и 14 
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точки в сравнение с Мексико и 11 т. в сравнение с Токио, т.е. при най-доброто 
представяне на борбата, имаше промяна на съотношението в полза на другите 
спортове – при медалите с 10 и при точките с 64. Сега структурата на българ-
ския олимпийски баланс беше вече друга – 61.91% от медалите и 57.94% от точ-
ките бяха за спортовете извън борбата. В началото на последната олимпийска 
учебно-тренировъчна година (октомври-ноември 1971 г.) ръководството на ЦС 
на БСФС по предложение на СВСМ разпредели отборите, които се готвеха за 
Мюнхен, в 3 групи и им определи задачите, както следва:

• І група – борба, вдигане на тежести, бокс, кану-каяк, академично гр-
ебане.

Към тези 5 отбора следваше да се съсредоточават усилията на СВСМ, тъй 
като на тях се поставяше около 75–80% от задачата за достойно представяне на 
България в Мюнхен. Следователно от успехите на тези отбори зависеше пред-
ставянето на България в комплексното класиране.

• ІІ група – лека атлетика, спортна стрелба, волейбол, спортна гимнасти-
ка и футбол.

Това бяха спортове с теоретични възможности за добро класиране, но с го-
леми колебания и амплитуди в своето представяне на международни състеза-
ния. Това бе резервът, който можеше да придвижи България по-напред в класи-
рането. Основната тежест по подготовката на тези спортове се възлагаше на съ-
ответните федерации и на Съвета за индивидуални спортове (СИС).

• ІІІ група – плуване, колоездене, фехтовка, джудо, конен спорт, баскет-
бол, хандбал, водна топка, модерен петобой и други.

Това бяха спортове с шансове за участие и за успешно представяне в игри-
те, но при благоприятно стечение на обстоятелствата и с преодоляване на големи 
трудности. Участието в игрите за тях имаше голямо значение. То щеше да ги из-
дигне на по-високо ниво. Върху тези отбори се съсредоточиха усилията на СИС, 
на Съвета за приложни спортове и игри (СПСИ) и на съответните федерации.

В съответствие с това степенуване се извърши прегрупиране и на кадрите 
в СОП, както и на съответните ресурси.

Критерий за ефективността на тази организация на труда е достигането на 
целта. На таблица № 4 е показано реализирането на точки от всяка група и класира-
нето на България в Мюнхен. Първата група класира България на 11-о място, а вто-
рата я придвижи с три места напред. Третата група не повлия на класирането.

Таблица 4. 

Реализиране на точки от отделните групи спортове и класиране в Мюнхен

Група Точки Класиране – място

І 116 11

ІІ + 28 = 144 8

ІІІ +   1 = 145 8
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Причините за този скок трябва да се търсят главно в повишената ефектив-
ност на СОП като цяло, в нарасналото професионално и научнометодично майс-
торство на треньорите по управлението на спортната форма и в мотивацията, 
психическата устойчивост и умението на спортистите да се състезават в обста-
новката на голямото олимпийско напрежение. Това стана възможно и благода-
рение на преструктурираната СДЮС. През годината на първия ни голям олим-
пийски успех в БСФС в детските и специализираните школи имаше 97 491 спор-
тисти с 1693 треньори и 12 спортни училища с 3980 ученици. И сега твърдя, че 
без използването на науката и най-вече на приложната наука не бихме постиг-
нали ефективността на СОП през 1972 г. и през следващите две десетилетия.

Най-голямата и най-приятната изненада в Мюнхен бяха щангистите. Те 
надхвърлиха и най-оптимистичните прогнози и вместо очакваните максимум 
15 донесоха цели 38 точки, подплатени с 3 шампионски и 3 вицешампионски 
титли. Тук решаваща роля изигра субективният фактор – през 1969 г. се появи 
новият старши треньор на националния отбор Иван Абаджиев, който промени 
представите ни за възможностите на човешкия организъм да понася невероят-
ни за това време натоварвания. Това е името, с което по-нататък са свързани го-
лемите успехи на родните щанги. Той въведе нова методика на тренировка, оп-
ределяна като „революционна“, за вдигането на тежести в България и в света. 
Така той започна да създава българската школа по вдигане на тежести по мето-
дика, наречена по-късно „Методика на Абаджиев“.

3. С поглед към Сеул ’88. По-нататъшно 
усъвършенстване на СОП

През май 1984 г. се проведе VІІ пленум на ЦС на БСФС, на който доклад 
„За по-високо качество в подготовката на резерва на българския спорт“ изнесе 
Гр. Юруков – зам.-председател. В доклада се откроиха по-главните резултати от 
дейността на Съюза по подготовката на резерва, обоснова се нов подход в дей-
ността за подобряване на качеството в подготовката, като се акцентираше вър-
ху комплексния подход в усъвършенстването на системата на работа и се пре-
поръчваше чрез използването на икономически лостове решително да се ускори 
внедряването на качествени параметри в системата за работа с резерва. В док-
лада и в решението се настояваше за по-пълно внедряване на постиженията на 
научно-техническата революция и на върховите постижения на физкултурната 
наука за усъвършенстване на учебно-тренировъчния процес, за повишаване на 
квалификацията на кадрите, за по-нататъшно интензивно развитие на нацио-
налната система на центровете за високо спортно майсторство и за усъвършен-
стване на управлението на системата за подготовка на спортния резерв.

През 1983 г. бяха атестирани всички ДФС, СВСМ и ЦВСМ (центрове за ви-
соко спортно майсторство). В доклада се анализираха постиженията и слабос-
тите при атестирането. Ще посоча само някои от тях. Делът на СВСМ и на цен-
тровете от група А достигна 98.90% от спечелените медали и точки от светов-
ни и европейски първенства, въпреки че абсолютният брой на призовите места 
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нарастваше. Във възходяща линия се развиваше и участието ни в юношеските 
първенства, като през последните 3 години (1981–1983 г.) заставахме трайно на 
третото място след СССР и ГДР по спечелените призови места. В края на 1983 г. 
в страната функционираха СВСМ в 28 ДФС и общо 839 ЦВСМ със 102 319 тре-
ниращи спортисти под ръководството на 3019 треньори. Постигнат е относи-
телно стабилен баланс между ДФС, работещи за високо спортно майсторство 
– 97, или 1/3, и останалите 2/3, които развиват масов детско-юношески спорт. 
Критериите при атестирането бяха много високи и изискваха сериозна работа 
за потвърждаване на категорията или преминаване в по-горна категория. Това 
бе заложено така, за да стимулира и мобилизира целия Съюз. При преатести-
рането 43.40% от центровете от група А и Б следваше да се прекатегоризират в 
по-ниска степен, а това водеше до по-ниско финансиране.

През ноември 1983 г. се проведе пленум на ЦС на БСФС, посветен на на-
учноприложната дейност. Доклад на тема „За по-нататъшно развитие на науч-
ноприложната дейност в системата на БСФС“ изнесе зам.-председателят на Съ-
юза проф. Цветан Желязков. В него се прави ретроспективен анализ на със-
тоянието на научноприложната работа. Пленумът бе предшестван от изложба 
на уникални технически устройства и комплектации за контрол на трениров-
ката и за диагностика на спортната подготовка, разработени от български екс-
перти. Пленумът отбеляза, че в научноприложната работа е настъпил нов етап 
на сътрудничеството между БСФС, ВИФ, БАН, МА и други научни звена след 
извършеното преустройство в ЦНПДС. Висока оценка се даде на провежда-
ния всяка година (от 1969 г.) конкурс за научни творби и разработки в област-
та на спорта. Конкурсната програма обхващаше научни публикации, дисерта-
ции и монографии, технически изобретения и рационализации, нови методики 
за диагностика и управление на тренировъчния процес, тестови и учебни прог-
рами за детско-юношески спорт (ДЮС), разработки, свързани с дълголетие-
то и здравето на хората и други. Осигуряваше се солиден награден фонд. Всич-
ко това имаше стимулиращо въздействие. Само за 1987 г. бяха представени 51 
научни разработки. БСФС финансираше участието на научни работници и на 
други специалисти и в международни симпозиуми, семинари, конференции и 
конгреси, като командироваше годишно средно по 30–40 души.

4. Сеул – 1988 – триумф на българския спорт

Очакванията ни за добро представяне на първата нормална олимпиада 
след двата бойкота в Москва и в Лос Анджелис се оправдаха. България зае сед-
мо място в комплексното класиране по нации и пето по броя на спечелените 
медали. От московската десетка отпаднаха Полша, Англия, Куба и Чехия, а пър-
вите три страни намалиха броя на спечелените медали – СССР с 32.30%, ГДР с 
19.00% и България с 14.63%. Другите две страни от тройката намалиха медали-
те си с повече проценти, което свидетелства за по-големия стабилитет на наша-
та страна в 8-годишния цикъл между двете олимпиади – Москва и Сеул. През 
този период всички подсистеми на националната спортна система функциони-
раха с пълния си капацитет. Спартакиадата през 1984 г. демонстрира мащаб-
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ността на масовото спортуване, а участието в континентални и в световни пър-
венства потвърди качествения растеж на високото спортно майсторство. На-
шите спортисти поставиха 113 световни рекорда за мъже и жени и 84 за юноши 
и девойки в периода между Москва и Сеул. Участвахме със 182 спортисти по 
16 вида спорт. Увеличи се броят на спортовете с олимпийски принос. Сред при-
зьорите от първо до шесто място се наредиха представители на 14 вида спорт 
(в Мюнхен и в Монреал – по 7), 106 спортисти се класираха в призовата шести-
ца, за първи път имахме медалисти по плуване, по художествена гимнастика и 
тенис, за първи път имахме шампион по плуване (Таня Богомилова), за първи 
път имахме носител на пълен комплект от медали (Ваня Гешева – каяк). Връх 
в своето олимпийско представяне постигнаха спортистите по лека атлетика, 
кану-каяк, гимнастика, бокс и стрелба. Никога така мащабно не бяха предста-
вени ДФС в страната, при призьорите – 44 града имаха спортисти в олимпий-
ската шестица, което в най-голяма степен се дължеше на разгърнатата в стра-
ната мрежа на системата на ДЮС (82.00% от носителите на призове бяха преми-
нали през спортни училища и специализирани спортни школи).

5. Спортната „топография“ на БСФС

Тъй като олимпиадата в Сеул е последната от златния век, ще бъде полезно 
да направим някои обобщения, отнасящи се до мястото (topos – гр.) на отдел-
ните спортове. През периода с различен темп и с променлив успех БСФС разви-
ва възходящо всички видове спорт – олимпийски и неолимпийски; индивиду-
ални и колективни; летни и зимни. Ако влезем във вътрешната характеристика 
на тези групи спортове, ще отбележим, че примерно в индивидуалните спорто-
ве има циклични и ациклични, обективно измерими и с оценка на изкуство-
то на изпълнението, единоборства и т.н. Вътрешната характеристика ще оста-
вим на теоретиците, а тук ще разсъждаваме по генерално типизираните групи 
спортове в БСФС. Най-силно развитие получиха олимпийските спортове, ко-
ето бе приоритет при реформирането на спорта и при изграждането на новата 
национална система. На фона на общия напредък следва да отбележим някои 
различия и особености. По-силни са индивидуалните летни олимпийски спор-
тове, което се вижда от изложението до тук.

Колективните спортове, макар и значително да отстъпват на индивидуал-
ните, също през златния век имат най-силното си международно присъствие. 
Тук искам да кажа малко повече за тях. Безспорен лидер е волейболът, където 
имаме сребърен и бронзов медал и общо 15 т. от олимпиади и 11 (1, 2, 8) меда-
ла от световни и европейски първенства. На второ място е баскетболът – 2 ме-
дала и 11 олимпийски точки и 12 (1, 6, 5) медала от световни и европейски пър-
венства, а на трета позиция са футболистите с 2 медала и с 9 олимпийски точ-
ки. Трудно обяснимо е изоставането на игрите. Всички обективни показатели 
говорят за равнопоставеност и балансираност между индивидуалните и колек-
тивните спортове. Повече центрове и треньори в центровете, отколкото на бас-
кетбола и волейбола към 1983 г., имат само леката атлетика и борбата. Подоб-
но е съотношението и по броя на обучаващите се в СДЮС. Вероятно причини-
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те следва да се търсят в качеството на учебно-тренировъчния процес и в субек-
тивните фактори.

Неолимпийските спортове с малки изключения са били на по-заден план. 
Изключенията са онези от тях, за които сме мислили, че ще станат олимпийски 
– художествена гимнастика, джудо, женските направления по спортна стрел-
ба, баскетбол и волейбол. Специално място сред тези спортове има художес-
твената гимнастика, където благодарение на Жулиета Шишманова и особено 
на Нешка Робева се създаде българска школа със забележителни успехи – 57 
златни медала от световни първенства и само ние имаме 2 трикратни светов-
ни шампионки – Мария Гигова и Мария Петрова. По традиция силно развитие 
у нас имат борцовите и силовите спортове като самбо, сумо, таекуондо, силов 
трибой, канадска борба и др., както и гимнастическите спортове като акроба-
тика, скокове на батут, аеробика, фитнес и др. С най-много медали от световни 
и европейски първенства са самбото и акробатиката. Общото количество ме-
дали и титли по всички неолимпийски спортове е впечатляващо голямо и под-
силва представата за многото видове спорт в България и за множеството меж-
дународни успехи, постигнати от българските спортисти.

Зимните олимпийски спортове бяха слаборазвити, с малка и примитив-
на база и през годините се налагаше да се полагат неимоверни усилия за тяхно-
то придвижване напред. Поради липса на съвременни условия за алпийските 
дисциплини приоритет имаше работата ни по северните. Подобно на летните 
спортове и тук създадохме центрове и съвети за високо спортно майсторство, 
спортни училища, разгърнахме цялата гама на системите за детско-юношески 
спорт и за олимпийска подготовка. Най-широко комплексно развитие получи-
ха Боровец като база и Самоков като естествен център за развитие на зимните 
спортове с детски и специализирани спортни школи, спортно училище и науч-
ноприложна лаборатория. След Самоков по подобен модел се разви и Чепеларе, 
а напоследък и Банско, т.е. създават се предпоставки за постигане на сериозни 
резултати, които идват твърде късно и епизодично. През 1980 г. в Лейк-Плесид 
Иван Лебанов печели първи медал (бронз) за България на 30 км ски бягане. На 
същите игри Петър Попангелов беляза връх в представянето ни в алпий ските 
дисциплини с постигнатото шесто място на специален слалом и повтори успе-
ха си на следващите зимни олимпийски игри в Сараево (1984 г.). Класирането 
му още не е постигано от друг наш алпиец. През 1992 г. в Албервил направихме 
пробив в женския биатлон – Надежда Алексиева зае четвърто място на 7.5 км и 
женската ни щафета на тази дистанция също се класира шеста, а шест години 
по-късно в Нагано (Япония) Екатерина Дафовска завоюва златен медал на би-
атлон (15 км) и записа името на България в златния летопис на Зимните олим-
пийски игри.

6. Барселона – 1992 г. – началото на края на златния век

Четири години след триумфа в Сеул констатираме началото на края на 
златния век на българския спорт. Само за четири години се сгромолясваме с 10 
места в комплексното класиране по нации и стигаме до равнището си от Рим 
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– 1960 г. – 17-о място. Точките и медалите намаляват повече от 2 пъти – точки-
те от 247.80 на 113.50, а медалите – от 35 на 16. Броят на златните медали пада 
от 10 на 3, на сребърните – от 12 на 7, а на бронзовите – от 13 на 6. Класиралите 
се спортисти от 4-то до 6-о място също намаляват от 32 на 19. Тотално отстъп-
ление. При това неслучайно, а напълно закономерно. Това потвърждават дан-
ните от световните и европейските първенства в предолимпийските години. В 
годината преди Сеул (1987) печелим 43 медала от световни и 39 от европейски 
първенства, а в годината преди Барселона (1991) – съответно 30 от световни и 
23 от европейски първенства, или с 13 по-малко от световни и с 16 по-малко от 
европейски първенства. Интересно е да погледнем какво става по това време с 
резерва на българския спорт. През 1988 г. в специализираните звена за деца и 
юноши се обучават и тренират 181 968 спортисти, а през 1992 г. – 90 160. Това е 
не само причина за слабото представяне в Барселона, а и бомба със закъснител 
за спада през следващите няколко олимпийски цикъла.

Нито успехите ни през седемдесетте и осемдесетте години, нито спадът 
в края на миналия век и дълбоката криза в началото на настоящия век са слу-
чайни. Имахме система за детско-юношески спорт и за високо спортно майс-
торство в страната и система за подготовка на националните отбори с всички 
полагащи се към тях подсистеми: методична, научна (фундаментална и при-
ложна), медицинска, за физикално и медикаментозно възстановяване, за мате-
риално-техническо осигуряване, за финансиране и т.н., които гарантираха ста-
билни темпове на развитие на спорта. Всичко това създаваше предпоставки и 
условия за атакуване на световните и на олимпийските върхове. Вместо да за-
пазим тези темпове и след промените през деветдесетте години, допуснахме ря-
зък спад. Защо?

Защото държавата, вместо да прави държавна спортна политика и да съз-
дава условия за развитие на спорта, реши да го командва. Парадокс. И за да 
няма конкуренция, ликвидира по същество обществената организация БСФС 
в центъра и нейните звена по места, прогони кадрите или ги принуди да емиг-
рират (над 1500 треньори сега работят в чужбина). Защото вместо единен учеб-
но-тренировъчен и спортносъстезателен процес се получи изкуствено разду-
ване на състезателния за сметка на учебно-тренировъчния процес и естествено 
секна създаването на спортисти. Защото ние, които имахме може би най-ефек-
тивната система за детско-юношески спорт, стигнахме дотам да внасяме спор-
тисти отвън, дори и в най-българските спортове като борба и вдигане на тежес-
ти. Защото позволихме да се разграби и унищожи материалната спортна база 
или от производствена база за спортисти я превърнахме в търговска стока с 
неспортно предназначение. След всичко сторено дотук става ясно, че спадът не 
е случаен, а закономерен.

Логично е да се зададе въпросът – защо през този период, когато управля-
ваха различни политически сили, резултатът е един и същ? Кое е общото, което 
пречи да се реформира системата? Общото е моделът. Грешното в него не е на-
личието на държавен спортен орган, а драстичното осакатяване или ликвидира-
не на общественото начало в управлението на спорта. Навсякъде по света спор-
тът се възприема като обществено явление и се ръководи от обществото. В стра-
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тегии, концепции, закони и други нормативни документи се подчертава ролята 
на държавата за създаване на правни, финансови, материални и други условия 
за практикуване на спорт за здраве и за високи постижения, както и правото на 
самоуправление на обществените спортни организации по развитието на спор-
та. Така е било и у нас – и в монархическа, и в тоталитарна България. Ето защо 
се налага да приложим балансиран подход при смяната на модела и при рефор-
мирането на националната система. В него следва да се очертаят доминиращи-
те функции на държавните органи по отношение на практикуването на физи-
чески упражнения и правенето на национална спортна политика и спомагател-
ните им функции по отношение на управлението на самодейния спорт. На дър-
жавния спортен орган, вместо да управлява самодейния спорт, да се възложат 
истинските държавни проблеми в спорта – формиране на държавната полити-
ка, изграждане на нормативната база, строителство и поддържане на спортната 
база, финансово и научно осигуряване, контрол по прилагане и спазване на за-
кона, на постановленията и на другите държавни нормативни актове.

Обществените спортни организации трябва да поемат фундаменталната 
отговорност за цялостното развитие на спорта в страната – спорт за здраве, 
детско-юношески спорт, високо спортно майсторство, професионален спорт и 
подготовка на националните отбори. Тук са нужни два вида организации: спе-
циализирани по отделни спортове – федерации (съюзи), и единна национална 
комплексна спортна организация по всички видове спорт на национално, об-
ластно, общинско и низово териториално равнище. Двата типа организации 
следва да имат юридическа, административна и финансова самостоятелност и 
лостове за координиране и взаимен контрол. Те следва да осъществяват вза-
имодействие с останалите неспортни обществени организации (синдикални, 
младежки), с държавния спортен орган, с ведомствата и с общините по раз-
витието на самодейния спорт в страната. Тези два типа спортни организации 
трябва да реанимират производствения процес в спорта – обучение, селекция, 
тренировка и състезания, и да осигурят възпроизводството на спортисти от 
висока класа. Освен това да разработят и предложат стратегия за развитието на 
спортовете по вертикала и хоризонтала, т.е. по отделните спортове и комплек-
сно по територии и ведомства.

Предложеният подход има стратегически характер, може да постави нача-
лото на реалното провеждане на обективно необходимата реформа в спорта и 
да създаде предпоставки за спиране на спада и за постепенно връщане на меж-
дународния спортен престиж на България.

Често чувам сегашните ръководители на спорта да твърдят, че система-
та от златния век е неприложима в началото на новия век. Не е вярно. Да се въз-
станови стопроцентово старата система е невъзможно, а да се отрече е пагубно. 
Това го доказва вече над 20-годишната практика. Остава да се реформира, но 
как? Тази система не може да се възстанови в същите параметри и структури, 
в същите мащаби, а ако не се усъвършенства и преадаптира към новите соци-
ално-икономически и административно-управленски условия, както правехме 
непрекъснато по времето на златния спортен век, то няма смисъл да се говори 
нито за нея, нито за възраждане на българския спорт.
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Неслучайно цели подсистеми на нашата СОП са заимствани и адапти-
рани към специфичните условия на Франция, Англия, Германия и други. Не-
случайно Русия запази по-голямата част от действащата система в бившия Съ-
ветски съюз. Националната спортна система няма партийна или идеологиче ска 
принадлежност, поради което не трябва да се допуска всяка партия или коа-
лиция да може да променя същността й. Съгласно Конституцията на Бълга-
рия, Олимпийската и Европейската спортна харта, както и основните принци-
пи на правното положение на неправителствените организации в Европа, спор-
тът е право и задължение на държавата, обществото и индивида. Тези поста-
новки следва да намерят място в съответните нормативни документи, които да 
задължават, да поощряват и да улесняват трите субекта в реализацията на тех-
ните права и задължения. Особено внимание да се отдели на привличането на 
бизнеса и на лични средства при финансирането на заниманията с физически 
упражнения и на развитието на спорта. Реформираният модел и реформата на 
самата система следва да предпазват спорта от външни намеси – политически, 
идеологически, религиозни, расистки и т.н. За да стане това, е необходимо те да 
бъдат утвърдени със съответни документи (концепция, стратегия, манифест, 
закон, доктрина) от Народното събрание.

Националната спортна система (за детско-юношески спорт, за високо 
спортно майсторство и за олимпийска подготовка) през седемдесетте и осем-
десетте години на миналия век бе много добре адаптирана към държавната и 
обществената система на управление на страната и към изискванията и кри-
териите на научно-методичния прогрес на световния спорт. Ето защо всички 
идеи за реформиране на българския спорт – управленски, научни, методични и 
т.н., трябва да съответстват на нашите прогнози за прогреса на световния спорт 
през периода след 10 години, а не на нашите спомени от 1988 г. Нещо повече – 
наша цел следва да бъде не постигнатото от най-добрите в Пекин, а прогнозата 
за това, което се очаква да бъде след 10–15 години. В този контекст трябва да се 
разглеждат и лансираните по-горе стратегически и тактически идеи за рефор-
миране на националната спортна система. С други  думи казано, не трябва да 
рециклираме стари наши и чужди образци, а да ги използваме като база за над-
строяване на прототипа на бъдещите технологии и инструментариуми, за да 
върнем България в елита на световния спорт.
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