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СПИСАНИЕ „ПОНЕДЕЛНИК“ И 
РАЗВИТИЕТО НА ЛЕВИТЕ ИДЕИ 

В ЕВРОПА И В СВЕТА

15 ГОДИНИ СПИСАНИЕ

А Н Т О Л О Г И Я

Главният въпрос е дали системата, която ще замени сегашната, ще 
бъде йерархична и поляризирана (т.е. като сегашната или по-лоша), 
или ще бъде относително демократична и егалитарна. Въпрос на 
морален избор е на коя страна да застанем и този избор ще определи 
нашите политики.

Имануел Уолърстейн за бъдещето на света в XXI век
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Бележка на дежурния редактор

Скъпи читатели,

В това продължение на антология „Понеделник“ се връщаме към 
някои знакови публикации в списанието от последните петнадесет 
години. И към въпросите, които вълнуват хората от всички конти-
ненти – Светът в ХХІ век. Великата глобална революция. Светов-
ният преход. Новите общества след края на държавния социализъм. 
Пазарният фундаментализъм срещу егалитарното общество. Кра-
ят на Третия път и неолиберализмът в условията на глобалната 
криза на капитализма. Модернизацията на социализма. Смисълът 
и съдбата на реформите в Китай, Виетнам, Куба и в Русия.

Подбрали сме имената на световни мислители и държавници 
реформатори, на автори, които анализират сложните процеси в 
съвременната ни информационна епоха. Инициаторите, идеолози-
те и организаторите на зрелищната интелектуална, идеологиче-
ска, политическа и духовна битка за трансформация на днешната 
капиталистическа система и за замяната й с нова, демократич-
на, егалитарна, социално справедлива и солидарна политическа 
система – гарант за оцеляването, развитието и благоденствието 
на цялото човечество.

Както и в първата част на антологията, нямаме претенции 
за изчерпателност. Още много умни глави са впрегнати в гигант-
ската задача за разбирането на този свят, пълен с неподозирани 
предизвикателства и огромни възможности както за проспери-
тет, така и за гибел. И ако има нещо общо между всички мислите-
ли, това е съзнанието за мисията на новия homo informaticus: този 
свят не само трябва да се разбере – той трябва да се промени!

За по-добро.

Димитър Генчев
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ПОДБРАНИ МИСЛИ И АФОРИЗМИ

 Глобализацията сама по себе си не е нито добра, нито лоша... За 

по-голямата част от света обаче тя не донесе равностойни предимства. 

За повечето страни тя е сравнима с абсолютна катастрофа.

Джоузеф Стиглиц

 Конституционната държава може да гарантира на своите граж-

дани истинска свобода на вероизповеданията само при условие, че ре-

лигиозните общности вече няма да се обособяват, да се „гетоизират“ и 

„барикадират“ една срещу друга.

Юрген Хабермас

 Изобщо как може да се надяваме да се приближим до истината, 

ако смятаме за нелегитимно само това, което е далеч от собствените ни 

убеждения, ако сме убедени, че само ние сме прави?

Йохан Галтунг

 Кризата е тотална, дилемата е тотална. Ние ще изпитваме нейни-

те последици през следващия половин век. Както и да разрешим с колек-

тивни усилия тази криза, каквато и нова историческа система да пост-

роим, дали ще бъде тя по-добра, или по-лоша... не е известно, но едно е 

сигурно: това няма да е система, основана върху либералната идео логия, 

каквато я знаем в продължение вече на два века.

Имануел Уолърстейн

 Намаляването на материалното неравенство е най-важната ни 

задача: както чрез по-конкретна и ефективна социална политика, така 

и чрез създаване на възможности за всекиго да печели, да осигурява дос-

татъчно равнище на своите доходи.

Владимир Путин

 Никой автор не е имал повече читатели, никой революционер не е 

обединявал повече надежди, никоя идеология не е възбуждала повече тъл-

кувания и, като изключим няколко основатели на религии, никой човек 

не е имал такова влияние върху света, каквото Карл Маркс през ХХ век.

Жак Атали

 Едноизмерното мислене не може да бъде вечно, то е несъвмести-

мо със свободата... За да може сред хората на Европа да се създаде чув-

ството на принадлежност, за да може да се създаде нещо като „нация Ев-

ропа“, Европа трябва да успее като демократичен проект, но също и като 

проект на социалната справедливост.

Оскар Лафонтен
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА*

Джоузеф Стиглиц

Джоузеф Стиглиц – лауреат 
на Нобелова награда по икономи-
ка (2001). Действителен член е на 
Националната академия на нау-
ките на САЩ, на Американската 
академия за наука и изкуство и на 
Икономическото дружество. Про-
фесор е в Колумбийския универси-
тет. Бил е председател на Коми-
тета на икономическите съвет-
ници в администрацията на Бил 
Клинтън. До 1999 г. – главен ико-
номист на Световната банка. Съ-
ветник на президента на РБълга-
рия. Автор е на множество кни-
ги като: „Economics of the Public 
Sector“ (1986), „Economics“ (1993), 
„Principles of macroeconomics“ 
(1993), „Whither Socialism?“ (1994), 
„Globalization and its Discontents“ 
(2002) и други.

Защо глобализацията – една сила, предизвика-
ла толкова положителни ефекти, внесе и толко-

ва много противоречия? Отвореността на между-
народната търговия помогна на много страни да се 
развиват доста по-бързо, отколкото иначе щяха да го 
сторят. Международната търговия обаче помага на 
икономическото развитие, когато националният ек-
спорт води до икономически растеж. Увеличаване-
то на експорта заема централно място в индустриал-
ната политика на Азия, което създаде възможност за 
по-добър живот на милиони хора и за забогатяване 
на региона. Благодарение на глобализацията в све-
товен план се удължи средната продължителност на 
живота и се подобри жизненият стандарт за мнози-
на. Населението на Запада например може да смята 
нископлатената работа във фабриките на „Найк“ за 
експлоатация, но за населението на развиващите се 
страни тя е далеч по-добра, отколкото превиването 
на гръб във ферма или отглеждането на ориз.

Глобализацията намали усещането за изолация 
в развиващите се страни, предоставяйки на много 
хора достъп до знанията, което преди век бе приви-
легия дори за най-богатите.

Чуждестранната помощ е друг аспект от глоба-
лизирания свят, която независимо от своите недоста-
тъци все пак носи полза за милиони. Често обаче тя 
остава незабелязана заради избрания подход. 

Тези, които отричат глобализацията, нерядко 
пренебрегват нейните предимства. Но защитниците 
й са още по-объркани. За тях процесът на глобализа-

Сп. „Понеделник“, 2004, бр. 3/4, с. 7–24

*  Печата се със съкращения. 
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ция (който обикновено се асоциира с триумфиращия капитализъм в американ-
ски стил) е движение напред; развиващите се страни трябва да го приемат, ако 
искат ефективно да просперират и да се борят с бедността. Но на мнозинството 
хора в тези страни глобализацията няма да донесе обещаните икономически 
предимства.

Увеличаващата се пропаст между богати и бедни оставя все повече хора в 
Третия свят в състояние на ужасяваща нищета – те живеят с по-малко от един 
долар на ден. Въпреки обещанията за намаляване на бедността през последно-
то десетилетие на XX век фактически живеещите в бедност се увеличиха с поч-
ти 100 милиона. Това става по същото време, когато средният годишен прираст 
на брутния доход в света е около 2.5 процента.

Ако глобализацията не успее да намали бедността, то тя не може да осигури 
и устойчивост. Кризите в Азия и Латинска Америка застрашиха икономиките и 
стабилността на всички развиващи се страни. Съществуват опасения за разши-
ряване на финансовото заболяване в световен план така, че сгромолясването на 
паричното обращение на един нововъзникнал пазар в развиващите се страни 
да доведе до повсеместни сътресения. Например появилата се през 1997 и 1998 
г. криза в Азия постави за кратко време под заплаха световната икономика.

Глобализацията и въвеждането на пазарна икономика не доведоха до обе-
щаните резултати в Русия и в повечето страни, преминаващи от комунизъм 
към свободен пазар. Западът обясни на тези страни, че новата икономическа 
система ще им донесе невиждано дотогава благосъстояние. Вместо това обаче 
тя им донесе безпрецедентна нищета: в много отношения за по-голяма част от 
населението пазарната икономика се оказа нещо по-лошо, отколкото им пред-
ричаха техните комунистически лидери. Разликата между прехода в Русия, 
проектиран от международните икономически институции, и прехода в Китай, 
следващ собствения си ход, беше драстично голяма: докато през 1990 г. брутни-
ят вътрешен продукт на Китай бе 60% от този на Русия, в края на десетилетие-
то стана обратното. Докато Русия се сблъска с безпрецедентно увеличаване на 
бедността, Китай осъществи несравнимото й намаляване.

Критиците на глобализацията обвиняват западните страни в лицемерие 
и са прави. Западните страни принудиха бедните държави да премахнат огра-
ниченията за търговия, спъвайки същевременно експортирането на техните 
селскостопански продукти и лишавайки ги от така необходимите им приходи 
от износ. Съединените щати бяха, разбира се, сред основните виновници и това 
беше поведение, от което се чувствах дълбоко засегнат. Когато бях председател 
на Съвета на икономическите консултанти, водих тежка борба с това лицеме-
рие. То засяга не само развиващите се страни: това са разходи и на американци-
те както като потребители, заплащащи по-висока цена, така и като данъкоплат-
ци, финансиращи огромни субсидии от милиарди долари. Моите усилия доста 
често се проваляха. Определени търговски и финансови интереси вземаха над-
мощие и когато преминах в Световната банка, видях много ясно какви са пос-
ледствията за развиващите се страни.

Западът налага глобализацията, подсигурявайки си неравномерно разпре-
деление на печалбите за сметка на развиващия се свят. Това не е само отказ на 
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индустриално развитите страни да отворят пазарите си за стоки, произведени в 
развиващите се страни – например запазвайки квотите за множество стоки, от 
текстил до захар, докато същевременно настояват тези страни да отворят паза-
рите си за стоки от богатите държави. Това не е само продължаващото субсиди-
ране на селското стопанство в индустриално развитите страни, което затрудня-
ва конкурентоспособността на развиващите се страни, като в същото време се 
настоява те да преустановят субсидиите си за своите промишлени стоки. Като 
се разглежда показателят „условия за търговия“ – цените на произвежданите 
продукти от развитите и развиващите се страни, след последното споразуме-
ние за търговия от 1995 г. (осмо по ред), се вижда чистият ефект: намаляване 
на получените приходи от износа от най-бедните страни в сравнение с това, 
което плащат за вноса. Резултатът е, че някои от най-бедните страни в света са 
в още по-тежко положение.

И ако в повечето случаи предимствата на глобализацията са по-малко 
от сочените от нейните застъпници, плащаната цена е още по-висока заради 
унищожената околна среда, корумпираните действия на политиците и бързите 
темпове на промени, които не оставят време за културна адаптация на стра-
ните. След кризите, които доведоха до масовата безработица, настъпват дъл-
госрочните проблеми, породени от социалното разслоение – от насилието в 
Латинска Америка до етническите конфликти в други части на света, например 
в Индонезия.

Какъв е този феномен на глобализацията, който е едновременно толкова 
хулен и възхваляван? В основата си това е по-близката интеграция на страни и 
хора по света, предизвикана от огромното съкращаване на разходите за транс-
порт и комуникация и от разрушаването на изкуствените прегради пред пото-
ците от стоки, услуги, капитал, знания и (в по-малка степен) от хора. Глобали-
зацията е съпроводена от създаване на нови институции, обединяващи се със 
съществуващите, за функциониране през границите. На сцената на граждан-
ското общество възникват нови групи като движението Jubilee, настояващо за 
намаляване на задълженията на най-бедните страни, които се присъединяват 
към по-старите организации като Международния Червен кръст. Глобализа-
цията получава мощен тласък и от международните компании, които пренасят 
през границите не само капитал и стоки, а и технологии.

Глобализацията насочи отново вниманието към старите международни 
междуправителствени институции: Организацията на обединените нации 
(ООН), която се опитва да поддържа мира; Международната организация на 
труда (МОТ), първоначално създадена през 1919 г., чиято популяризация пре-
мина под девиза „добра работа“, и Световната здравна организация (СЗО), чи-
ято основна ангажираност е за подобряване на здравеопазването и на хигиен-
ните условия в развиващите се страни.

Повечето от тези аспекти на глобализацията се посрещат радушно нав-
сякъде. Никой не иска да гледа как детето му умира, когато някъде по света са 
достъпни и знанията, и лекарствата за спасяването му. По-точно са формули-
рани икономическите аспекти на глобализацията, които бяха обект на проти-
воречия.
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За да се разбере какво всъщност се провали, е важно да се разгледат трите 
основни институции, ръководещи глобализацията: МВФ, Световната банка и 
Световната търговска организация.

МВФ и Световната банка са създадени след Втората световна война от Па-
ричната и финансова конференция на Обединените нации в Бретън Уудс, Ню 
Хемпшир, през юли 1944 г. като част от съгласуваните усилия за финансиране на 
възстановяването на Европа след опустошенията на войната и за предпазване 
на света от бъдещи икономически кризи. Точното наименование на Световната 
банка – Световна банка за възстановяване и развитие, отразява нейната начал-
на мисия; последната дума – „развитие“, е добавена едва ли не впоследствие. 
По онова време повечето страни от развиващия се свят бяха все още колонии 
и техните европейски господари решаваха какви да бъдат мизерните усилия за 
икономическото им развитие.

Най-трудната задача за осигуряване на глобална икономическа стабил-
ност беше възложена на МВФ. Тези, които свикаха конференцията в Бретън 
Уудс, бяха преживели и помнеха много добре Голямата депресия от 30-те годи-
ни. Преди почти три четвърти век капитализмът се изправи пред най-тежката 
си криза. Голямата депресия обхвана целия свят и доведе до безпрецедентно 
нарастване на безработицата. Още по-лошо – почти една четвърт от работна-
та сила на Америка беше на улицата. Английският икономист Джон Мейнард 
Кейнс, който по-късно щеше да стане ключова фигура в Бретън Уудс, предложи 
следното просто обяснение и проста система от правила: отсъствието на задо-
волително общо търсене обяснява тенденцията към спад в икономиката; дър-
жавната политика може да помогне за стимулиране на съвкупното търсене. В 
случаи на неефективна монетарна политика правителствата могат да разчитат 
на фискални политики или с увеличаване на разходите, или със съкращаване 
на данъците. Докато моделите, основани върху анализите на Кейнс, по-късно се 
подлагат на критика и се прецизират, което довежда до по-дълбоко разбиране 
защо пазарните сили не могат бързо да променят икономиката за постигане на 
пълна заетост, основните поуки остават валидни.

МВФ беше натоварен със задачата да се предотврати друга глобална криза. 
И той работеше по въпроса чрез натиск върху страните, които не даваха своя 
дял в поддържането на всеобщото съвкупно търсене, като не се разрешаваше 
на тези икономики да изпаднат в криза. Когато е необходимо, може да се оси-
гури ликвидност чрез предоставяне на заеми на страните, които са в икономи-
чески спад и не са в състояние да стимулират съвкупно търсене със собствени 
ресурси.

През годините след създаването си МВФ се промени значително. Основан 
на убеждението, че пазарите често функционират лошо, сега МВФ защитава 
превъзходството на пазара с идеологически плам. Ръководил се от твърдата 
вяра в необходимостта от международен натиск върху страните да имат по-ек-
спанзивни икономически политики, включващи нарастване на разходите, ре-
дуциране на данъците или намаляване на лихвените проценти за стимулиране 
на икономиката, днес МВФ подсигурява средства само ако страните се ангажи-
рат с цели като намаляване на дефицита, висока събираемост на данъците или 
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покачване на лихвения процент, които всъщност водят до свиване на икономи-
ката. Кейнс сигурно би се преобърнал в гроба, ако можеше да види какво става 
с неговата рожба.

Най-драматичната промяна в тези институции настъпи през 80-те години 
на XX век, когато Роналд Рейгън и Маргарет Тачър проповядваха идеологията 
на свободния пазар в САЩ и в Обединеното кралство. МВФ и Световната бан-
ка се превърнаха в новите мисионерски институции, чрез които тези идеи се 
лансираха в съпротивляващите се бедни страни, често нуждаещи се от заеми и 
помощи.

Въпреки че мисиите на двете институции останаха различни, точно по 
това време техните действия започнаха все повече да се свързват. В началото на 
80-те Банката премина към кредитиране на проекти за строителство на пъти-
ща и язовири, осигурявайки помощи под формата на заеми за структурно при-
способяване, но това ставаше само след одобрение от страна на МВФ – с това 
съгласие се диктуваха и условията за съответната страна. Предполагаше се, че 
МВФ ще съсредоточи вниманието си върху кризите, но развиващите се страни 
се нуждаеха непрекъснато от помощ, така че той се превърна в неизменна част 
от съществуването на повечето от тях.

Падането на Берлинската стена осигури нова арена за действие на МВФ 
– управление на прехода към пазарна икономика в страните от бившия Съвет-
ски съюз и от комунистическия блок в Европа. Много скоро с разрастването на 
кризисните ситуации, когато даже финансовите резерви на МВФ изглеждаха 
недостатъчни, Световната банка беше поканена да предостави десетки мили-
арди долари за спешна помощ, но отново като младши партньор в програми, 
чиито насоки се диктуваха от МВФ. Фактически съществуваше разделение на 
труда. МВФ трябваше да се ограничи с въпросите на макроикономиката във 
взаимоотношенията си с дадена страна, с дефицита на държавния бюджет, мо-
нетарната политика, инфлацията, търговския дефицит, чуждестранните заеми; 
Световната банка трябваше да отговаря за структурните въпроси – за какво 
харчи средствата правителството на страната, за местните финансови институ-
ции, за пазарите на труда и търговската политика. Но МВФ наложи истински 
империалистични възгледи и тук: тъй като структурните въпроси въздейст-
ваха върху ефективността на работата на икономиката и следователно върху 
държавния бюджет или търговския дефицит, фондът прецени, че почти всичко 
попада в неговата област на действие. Често в него възникваше нетърпимост 
спрямо Световната банка, където дори в годините на господство на идеоло-
гията за свободния пазар често възникваха дебати за избора на подходящия 
за спецификата на страната курс. МВФ разполагаше с отговори (по същество 
едни и същи за всяка държава) и не виждаше необходимост от тези дискусии; 
докато Световната банка спореше какво трябва да се направи, фондът навлиза-
ше в създадения вакуум, за да предостави отговорите.

Двете институции можеха да осигурят на страните алтернативни перспек-
тиви за някои предизвикателства на развитието и прехода, с което да заздравят 
демократичните процеси. Но и двете се ръководеха от колективната решител-
ност на Г-7 (правителствата на седемте най-добре индустриално развити стра-
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ни), и особено на съответните финансови министри, които най-малко желаеха 
реални демократични дебати за алтернативните стратегии.

Половин век след учредяването му стана ясно, че МВФ се е провалил в 
своята мисия. Не беше реализирано неговото предназначение, а именно да оси-
гури фондове за страните, които преживяват икономически спад, да им даде 
възможност за възстановяване и приближаване до състоянието на пълна за-
етост. Въпреки че нашето разбиране за икономическите процеси многократ-
но се разшири през последните петдесет години и въпреки усилията на МВФ, 
през последния четвърт век кризите по света са по-чести и по-дълбоки (като 
се изключи Голямата депресия). Резултати от изследванията сочат, че близо сто 
страни са били обхванати от кризи. По-лошото е, че много от подтикнатите от 
МВФ политически курсове, и по-специално прибързаната либерализация на 
капиталовия пазар, спомогнаха за глобалната нестабилност. И ако дадена стра-
на е била в криза, фондовете и програмите на МВФ не само не са стабилизирали 
ситуацията, а в много отношения са влошили нещата, особено за бедните. МВФ 
не само се провали в първоначалната си мисия за поддържане на глобална ста-
билност, а и не постигаше успех при следващите предприети мисии, с които се 
захващаше – като ръководене на прехода на някои страни от комунизъм към 
пазарна икономика.

В споразумението от Бретън Уудс се споменаваше и трета международна 
икономическа организация – Световната търговска организация, която тряб-
ваше да управлява международните търговски отношения – дейност, сходна 
с тази на МВФ в областта на международните финансови отношения. Търгов-
ската политика, насочена към разоряване на съседите, при която страните по-
вишават митата, за да поддържат собствената си икономика за сметка на своите 
съседи, бе остро критикувана като причина за разширяване и задълбочаване на 
депресията. От международната общност се изискваше не само предотвратява-
не на повторни кризи, а и насърчаване на свободния поток от стоки и услуги. 
Въпреки че Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) успя мно-
гократно да намали митническите тарифи, финалният акорд се забави; това се 
случи чак през 1995 г. – половин век след края на Втората световна война и три 
четвърти век след Голямата депресия, когато се появи Световната търговска 
организация. Но СТО значително се различава от другите две институции. Тя 
не определя сама правилата, а вместо това организира форуми за провеждане 
на търговски преговори и подсигурява изпълнението на споразуменията.

Идеите и целите, които стояха пред създаването на международните ико-
номически организации, бяха добри, но впоследствие те постепенно се пре-
върнаха в нещо по-различно. Кейнсианската ориентация на МВФ, в която се 
наблягаше върху несполуките на пазара и ролята на държавата за създаване-
то на нови работни места, се смени в началото на 80-те години с постулата за 
свободните пазарни отношения, неразделна част от Вашингтонския консенсус. 
Този съставен елемент от новото споразумение между МВФ, Световната банка 
и Министерството на финансите на САЩ относно „правилния“ курс за разви-
ващите се страни сигнализира за напълно нов подход в икономическото разви-
тие и стабилизация.
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Много от включените в консенсуса идеи бяха развити в отговор на проб-
лемите на Латинска Америка, където правителствата допуснаха излизането на 
бюджета извън контрол и хлабавата монетарна политика доведе до увелича-
ване на инфлацията. Разцветът на някои страни от региона в десетилетията 
непосредствено след Втората световна война не беше продължителен уж за-
ради прекомерната намеса на държавата в икономиката. Оформилите се пред-
стави за решаване на спорни проблеми, специфични за страните на Латинска 
Америка, по-късно бяха оценени като приложими в различни страни по света. 
Либерализацията на капиталовия пазар беше осъществена независимо от лип-
сата на доказателства, че това води до икономически растеж. В други случаи 
икономическите насоки, създадени от Вашингтонския консенсус и въведени в 
развиващите се страни, не бяха уместни за тези от тях, които бяха в начален 
стадий на развитие или в началото на прехода.

Прилагането на погрешни икономически теории нямаше да е толкова 
проблематично, ако краят на първата колониална система и след това на кому-
нистическата система не предостави удобен момент на МВФ и на Световната 
банка за значително удължаване на първоначалните им мандати и за разши-
ряване на обсега на тяхното влияние. В наши дни тези институции се превър-
наха в господстващи участници в световната икономика. Икономическите им 
предписания се спазват не само от страните, търсещи тяхната помощ, а и от 
страните, стремящи се към техния „знак на одобрение“ за по-голям достъп до 
международните капиталови пазари – предписания, отразяващи идеологиите 
и теориите на свободния пазар.

Резултатът за много хора е бедност, а за много страни – социален и поли-
тически хаос. МВФ допусна грешки във всички области, в които участваше: 
развитие, управление на кризите, преход на страните от комунизъм към капи-
тализъм. Програмите за преустройство не донесоха постоянен растеж даже на 
страни като Боливия, които се придържаха към тях. В много държави растежът 
беше задушен от прекомерния режим на строги икономии; успешните иконо-
мически програми изискваха изключителна грижа за последователността в 
осъществяването на реформите и за тяхната скорост. Ако например пазари-
те се отварят за конкуренцията прекалено бързо, преди да се изградят силни 
финансови институции, тогава съкращаването на работните места изпреварва 
създаването на нови. В много страни грешките в последователността и в темпо-
то доведоха до нарастване на безработицата и до увеличаване на бедността. 

В основата на проблемите на МВФ и другите международни икономически 
институции е проблемът с властта: кой решава какво да се прави. Институциите 
са под чехъла не само на богатите индустриални страни, а и на техните търгов-
ски и финансови интереси, така че политиката, направлявана от тях, естествено 
отразява това. Изборът на лидери на тези институции символизира задачите 
им и твърде често способства за тях ното лошо функциониране. Почти цялата 
работа на МВФ и Световната банка е в развиващите се страни (безспорно това 
се отнася за всички заеми), но те се ръководят от представители на промиш-
лено развитите страни. (По традиция или с мълчаливо съгласие ръководител 
на МВФ е винаги европеец, а на Световната банка – американец.) Изборът се 



16 бр. 1/2 – год. XVI

АНТОЛОГИЯ

провежда при закрити врати и никога не се е изисквало като предпоставка ръ-
ководителят да има някакъв опит в развиващите се страни. В международните 
институции няма представители от страните, които те обслужват.

Останали без алтернатива, без възможност да изразят своите грижи, да 
настояват за промени, народите се разбунтуваха. Улиците, разбира се, не са 
мястото, където се обсъждат проблемите, формулират се решенията или се 
променят спогодбите. Но протестите накараха държавните чиновници и ико-
номистите по света да помислят за алтернативи на политиката на Вашингтон-
ския консенсус. Стана все по-ясно не само за обикновените граждани, а и за 
тези, които определят държавните политики в развиващите се, а и в развитите 
страни, че така прилагана, глобализацията не реализира обещанията – или това, 
което може и трябва да бъде направено. Понякога резултатите не са свързани 
с прогрес, а когато ги има – не водят след себе си предимства за всички. Окон-
чателният ефект от политиката, избрана от Вашингтонския консенсус, облаго-
детелства единици за сметка на мнозинството, богатите за сметка на бедните. 
В много случаи комерсиалните интереси изместват загрижеността за околната 
среда, демокрацията, правата на човека и социалната справедливост.

Глобализацията сама по себе си е нито добра, нито лоша. Тя можа да доне-
се огромно добро например за страните от Източна Азия, които се възползваха 
от нея при собствени условия, със собствено темпо; предимствата бяха огромни 
въпреки пречките на кризата от 1997 г. За по-голямата част от света обаче тя не 
донесе равностойни предимства. За повечето страни тя е сравнима с абсолютна 
катастрофа.

Опитът на Съединените щати през XIX век е добър паралел със съвремен-
ната глобализация – контрастите помагат да се илюстрират успехите от мина-
лото и днешните провали. По онова време разходите за превоз и комуника-
ция намаляват, местните пазари се разширяват, формират се нови национални 
икономики, а в тях се появяват национални компании, чиято дейност обхваща 
цялата страна. Но пазарите не са оставени на произвола на съдбата, държавата 
играе съществена роля в еволюцията на икономиката. Правителството на Съ-
единените щати получава широка икономическа свобода, когато съдът недву-
смислено разтълкува конституционната клауза, разрешаваща на федералното 
правителство да контролира междущатската търговия; то започва да контроли-
ра финансовата система, определяйки минимални надници и условия на труд, 
и накрая предприема мерки системите за социално осигуряване и безработица 
да се справят с проблемите, възникващи от пазара. Федералното правителство 
поощрява някои промишлени отрасли (например първата телеграфна линия е 
поставена от федералното правителство и свърза Балтимор и Вашингтон през 
1842 г.) и насърчава други – например селското стопанство, помагайки с из-
граждането на университети както за развитие на изследователската дейност, 
така и за осигуряване на разширени услуги за овладяване на новите технологии 
от фермерите. Дори и да не се ангажира с политика на активно преразпреде-
ление, то поне има програми, чиито предимства се споделят – не само в раз-
ширено обучение, увеличение на производителността в селското стопанство, 
предоставяне на държавна земя за строителство, а също и в осигуряване на 
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минимални благоприятни възможности за всички американци.
Днес с намаляването на цените за транспорт и комуникация, с редуцира-

нето на изкуствено създадените бариери пред обмена на стоки, услуги и капи-
тали (въпреки че останаха сериозни прегради пред свободното движение на 
работната сила) има процес на „глобализация“, сходен с ранните процеси при 
формиране на националните икономики. За съжаление няма световно прави-
телство, което да е отговорно за народите от различните страни и да управлява 
процеса на глобализация по начин, сравним с подхода на националните пра-
вителства при ръководенето на развитието на национализацията. Вместо това 
разполагаме със система, която би могла да се нарече глобално управление без 
глобално правителство, нещо, в което няколко институции – Световната бан-
ка, МВФ, СТО и няколко играчи като министерства на финансите и търговията, 
тясно свързани с определени финансови и комерсиални интереси, доминират 
на сцената, но много от тези, които са засегнати от техните решения, нямат глас. 
Време е да се променят някои от правилата, управляващи световния иконо-
мически ред, да се помисли отново върху решенията, взети на международно 
равнище – в името на чии интереси са те, и да се отмести ударението от идео-
логията, за да се види кое наистина работи. Жизнено важно е успешното разви-
тие, което се наблюдаваше в Източна Азия, да се осъществи и другаде. Огромна 
е цената от продължаване на глобалната нестабилност. Глобализацията може 
да се преразгледа и когато тя започне да се развива по подобаващ и безприст-
растен начин и всички страни получат право на глас върху въздействащите им 
решения, тогава ще се появи възможност, която ще помогне за създаването на 
нова глобална икономика, чиито резултати ще се споделят справедливо.

Реформите биха направили глобализацията по-справедлива и по-ефек-
тивна за повишаване на жизнените стандарти, особено в бедните страни. Въп-
росът не се изчерпва с промяна на институционалните структури. Трябва да 
променим самото си мислене за глобализацията. Финансовите и търговските 
министри я разглеждат преди всичко като икономически феномен, но за мно-
зинството от жителите на развиващия се свят тя е нещо много повече.

Една от причините да бъде атакувана глобализацията е, че тя очевидно 
подронва традиционните ценности. Конфликтите са реални и до известна сте-
пен неизбежни. Икономическият растеж – включително и растежът, предизви-
кан от процеса на глобализация, ще доведе до урбанизация и по този начин ще 
разклати устоите на традиционните селски общности. За съжаление до сегаш-
ния момент личностите, отговарящи за управлението на глобализацията, въз-
хваляваха положителните й ефекти, но твърде често не отчитаха достатъчно 
тази негативна страна – заплахата за културната идентичност и ценности. Това 
е изненадващо, като се има предвид, че сред самите развити страни същест-
вува ясно съзнание за проблема: Европа защитава политиката си в областта 
на сел ското стопанство не само за да опази специалните си интереси, а и за да 
съхрани традициите в селските области. Жителите на малките градчета по цял 
свят се оплакват, че големите търговски вериги са унищожили местния дребен 
бизнес и са обезличили общностите им.

Темпът на глобалната интеграция е от значение: ако осъществяваме про-
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цеса по-постепенно, ще осигурим на традиционните институции и културни 
норми възможност да се приспособят към новите предизвикателства, вместо 
да ги смазваме.

Не по-малко важен е начинът, по който глобализацията се отразява върху 
демокрацията. Глобализацията във вида, в който я пропагандираме, често като 
че ли заменя старите диктатури на националните елити с нови диктатури на 
международните финанси. На практика на страните се заявява, че ако не спаз-
ват определени условия, капиталовите пазари или МВФ ще откажат да ги фи-
нансират. Фактически ги принуждаваме да се откажат от част от суверенитета 
си и да позволят на своенравните капиталови пазари (включващи спекуланти, 
чиято единствена грижа е краткосрочният, а не дългосрочният растеж на стра-
ната и повишаването на жизнения стандарт) да ги „дисциплинират“, като им 
казват какво може и какво не може да правят.

Все пак страните имат възможност да избират – те могат да определят сте-
пента, до която са склонни да се подчинят на международните капиталови паза-
ри. Източна Азия например избягна ограниченията на МВФ и отбеляза по-бърз 
растеж, като успя да постигне по-голямо равенство и да ограничи бедността 
по-успешно от страните, които се подчиниха на неговите заповеди. Тъй като 
алтернативните програми се отразяват по различен начин на различните гру-
пи, политическият процес (не международните бюрократи) трябва да определя 
кой избор е най-сполучлив. Дори и растежът да пострада, това е цена, която 
много от развиващите се страни биха заплатили на драго сърце, за да изградят 
по-егалитарно и демократично общество – подобно на много от съвременните 
общества, които заявяват, че си струва да се пожертва част от растежа за осигу-
ряване на по-добра околна среда. Глобализацията такава, каквато ни я поднасят 
днес, представлява лишаване от права. Ето защо съпротивата срещу нея не е 
изненада, особено когато идва от хората, чиито права са отнети.

Днес глобализацията е оспорвана по цял свят. Недоволството от нея е на-
пълно оправдано. Тя би могла да бъде сила в името на доброто: глобализира-
нето на демократичните идеи и на гражданското общество промени начина ни 
на мислене, а глобалните политически движения доведоха до облекчаване на 
дългове и до договора за неизползване на мини. Глобализацията помогна на 
стотици милиони хора да постигнат по-висок жизнен стандарт, отколкото те 
самите и мнозинството икономисти доскоро едва ли са смятали за възможно. 
Глобализацията в икономически аспект облагодетелства страните, които се 
възползваха от нея, като потърсиха нови пазари за износа си и отвориха врати 
за чуждестранни инвестиции. Дори и с тази уговорка държа вите, усвоили най-
големите й ползи, бяха онези, които поеха съдбата си в свои ръце и отчетоха 
потенциалната роля на правителството за националното развитие, вместо да 
се осланят на идеята за саморегулиращия се пазар, който сам би се справил с 
проблемите си.

Глобализацията обаче не беше полезна за милиони хора. Мнозина всъщ-
ност се оказаха в по-лошо положение – работата им беше съсипана и животът 
им стана по-несигурен. Те се чувстват все по-безсилни срещу процесите, кои-
то са извън контрола им. Виждат демокрациите си подкопани, а културите си 



19

АНТОЛОГИЯ

– ерозирани.
Ако глобализацията продължи да се провежда постарому, ако все така не 

извличаме поука от грешките си, тя не само няма да стимулира развитието, а и ще 
продължи да причинява бедност и нестабилност. Без реформа вече проявилите 
се пропуски ще се увеличат и недоволството от глобализацията ще нарасне.

Това би било трагедия за всички нас, особено за милиардите хора, които 
иначе биха могли да бъдат облагодетелствани. Жителите на развиващия се свят 
ще изгубят най-много в икономически аспект, но политическите последици ще 
се разпрострат по целия свят и ще засегнат и развитите държави.

Ако очертаните тук реформи бъдат възприети сериозно, има надежда, че 
един по-хуманен процес на глобализация може да се превърне в мощно сред-
ство за просперитет. Тогава огромното мнозинство от жителите на развиващи-
те се страни ще усетят ползите й и ще я приветстват. Постигнем ли това, значи 
недоволството от глобализацията ще е послужило за добро на всички нас. 

Днешната ситуация ми напомня за света отпреди 70 години. Когато той за-
тъна в Голямата депресия, поддръжниците на свободния пазар заявиха: „Няма 
страшно; пазарите се саморегулират и с времето икономическият просперитет 
ще бъде възстановен.“ Нещастието на онези, чийто живот е разрушен в чака-
не на евентуалния разцвет, няма значение. Кейнс възразяваше, че пазарите не 
се самокоригират или поне недостатъчно своевременно. (Тук ще цитирам зна-
менитата му фраза: „Ако поизчакаме достатъчно дълго, всички ще бъдем по-
койници.“ – Keynes, J. М. A Tract on Monetary Reform. London: Macmillan, 1924.) 
Безработицата можеше да продължи с години и намесата на правителството бе 
наложителна. Кейнс бе прикован на позорния стълб, обвинен, че е социалист, 
критик на пазара. В действителност в определен смисъл той беше крайно кон-
сервативен. Вярваше безрезервно в пазарите: според него стига правителството 
да се справеше с този единствен провал, икономиката щеше да функционира 
достатъчно ефективно. Той бе далеч от идеята, че пазарната система трябва да 
се замени с друга, но отчиташе, че не се ли заеме с решаването на тези фунда-
ментални проблеми, общественото напрежение ще нарасне извънредно много. 
Лекарството на Кейнс се оказа добро: след края на Втората световна война стра-
ните като САЩ, които се придържаха към неговите предписания, започнаха да 
преживяват по-рядко и по-кратки икономически спадове и по-продължителни 
подеми отпреди.

Днес капиталистическата система е на кръстопът, също както по времето 
на Голямата депресия. През 30-те години на ХХ век капитализмът бе спасен от 
Кейнс, който разработи тезата за разкриване на работни места и осигури спа-
сение за пострадалите от глобалния икономически колапс. Сега милиони хора 
по цял свят с надежда очакват глобализацията да бъде реформирана така, че 
ползите й да бъдат споделени от повече хора.
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„Постсекуларно общество“ може да се създаде 
само в държава, извървяла пътя на секуларното раз-
витие. Следователно този небезспорен термин може 
да се отнесе само към високоразвитите общества в 
Европа или към страни като Канада, Австралия и 
Нова Зеландия, в които религиозните връзки между 
хората са отслабвали в течение на много години, но 
особено рязко в следвоенния период. В съзнанието 
на гражданите на тези страни достатъчно трайно се е 
закрепила представата, че живеят в секуларизирано 
общество. Ако се съди по общоприетите социологи-
чески показатели, през последните години религиоз-
ното поведение и религиозните убеждения на насе-
лението в тези държави не са се променили до такава 
степен, че да е възможно да наречем тези общества 
„постсекуларни“. Що се отнася до очертаващата се в 
тях тенденция към развитие на нови, деинституцио-
нализирани форми на религиозност, тя не би могла 
да компенсира осезаемите загуби, претърпени от ос-
новните религиозни общности.

1. Какви поуки може да се извлекат 
от социологическите дебати за 
секуларизацията?

Все пак глобалните изменения и острите кон-
фликти, разгарящи се в наши дни на религиозна поч-
ва, ни заставят да се усъмним, че ролята на религи-
ята постепенно изчезва. Днес хипотезата за пряката 
зависимост между модернизацията на обществото и 
секуларизацията на населението (която някога беше 

ПРОТИВ „ВОЙНСТВАЩИЯ АТЕИЗЪМ“. 
„ПОСТСЕКУЛАРНО ОБЩЕСТВО“  ЩО Е ТО?*

Юрген Хабермас

Юрген Хабермас – професор, ви-
ден немски философ от Франк-
фуртската школа, автор на де-
сетки научни произведения, пре-
ведени на почти всички езици и 
издавани в много страни. На бъл-
гарски език са преведени „Морал, 
право и демокрация“, „Постнаци-
оналната констелация“, „Фило-
софският дискурс на модерност-
та“. През ноември 2011 г. излезе 
на български език последната му 
книга „За конституцията на Ев-
ропа“, отпечатана едновременно 
в Германия и в други страни.

Сп. „Понеделник“, 2012, бр. 1/2, с. 7–22

*  Тук се печата с незначителни съкращения и без научния 
апарат.
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общопризната) се поддържа от сравнително немного социолози…
Освен всичко друго, съществуват три взаимнопресичащи се феномена, 

създаващи впечатлението за повсеместно „възраждане на религията“: мисио-
нерската експанзия (а), фундаменталистката радикализация (б) и политическа-
та инструментализация на присъщия на религиите потенциал за насилие (в).

а) Първият признак за жизнената устойчивост на религията се състои във 
факта, че ортодоксалните или поне консервативните групи, действащи в рамки-
те на традиционните религиозни организации и църкви, са навсякъде в подем. 
Това се отнася не само за трите монотеистични религии, а и за индуизма и бу-
дизма. Най-поразително е регионалното разпространение на тези традиционни 
религии, обхващащо Африка, страните на Изтока и Югоизточна Азия. Успехите 
на мисионерската дейност се обуславят освен с всичко друго и с гъвкавостта на 
използваните форми и организации. Транснационалната и мултикултурна ро-
мано-католическа църква по-добре се адаптира към глобализационния тренд, 
отколкото протестантските църкви, които в това отношение се оказаха в ро-
лята на губещи. Най-голям динамизъм проявяват децентрализираните мрежи 
на исляма (преди всичко в Африка на юг от Сахара) и евангелистките църкви 
(особено в Латинска Америка). Те практикуват екстатически форми на религи-
озност, инспирирани от харизматични лидери.

б) Колкото до фундаментализма, към него могат да бъдат отнесени бързо 
развиващите се религиозни движения от типа на „петдесятниците“ и на ради-
калните мюсюлмански секти. Те или воюват със съвременния свят, или му об-
ръщат гръб, отивайки в изолация. В практикуваните от тях форми на религи-
озност спиритуализмът и адвентизмът се съчетават с ригористични морални 
концепции и буквалистична трактовка на Светото писание. На тях им проти-
востоят модернистките движения „new age“ („new age movements“), които започ-
наха бързо да се разпространяват, след като през 1970-те години се създаде тъй 
нареченият калифорнийски синкретизъм; на тях, както и на евангелистите, са 
им свойствени деинституционализираните форми на религиозност. В Япония 
се появиха около 400 такива секти, съчетаващи елементи на будизма и на на-
родните религии с псевдонаучни и езотерични доктрини. В Китайската народ-
на република беше подложена на политически репресии сектата „Фалун Гонг“; 
твърдите действия на китайските власти само потвърдиха слуховете за широко 
разпространение на „новите религии“ в тази страна, чиито привърженици спо-
ред някои данни достигат до осемдесет милиона души.

в) Накрая, следва да се признае, че режимът на моллите в Иран и ислям-
ският тероризъм са само най-забележимите прояви на използването на при-
същия на религията насилствен потенциал с политически цели. Често става 
така, че тлеещите конфликти, светски по своя произход, се разгарят, след като 
са кодифицирани в религиозни категории. Това е вярно и по отношение на 
претърпелия „десекуларизация“ близкоизточен конфликт и е приложимо към 
политиката на индийския национализъм; към тях може да се отнесат и продъл-
жаващите разпри между Индия и Пакистан, и мобилизацията на религиозната 
десница в Съединените щати преди нахлуването в Ирак и в ранния стадий на 
неговата окупация.
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2. Дескриптивната характеристика на „постсекуларното общество“ 
и нормативният въпрос за самосъзнанието на неговите граждани

Сегашното обществено съзнание в Европа може да се опише с категори-
ите на „постсекуларното общество“ в онази степен, в която то „приема факта 
на по-нататъшното съществуване на религиозните общини в постоянно секу-
ларизиращата се среда и се адаптира към него“. Ревизионистичната трактовка 
на секуларизационната хипотеза се отнася не толкова до глъбинното й съдър-
жание, колкото до прогнозите й относно по-нататъшната съдба на религията. 
Описанието на съвременните общества като постсекуларни се обуславя с изме-
ненията в съзнанието, предизвикани според мен главно от три явления.

Първо, към изменения в общественото съзнание води обстоятелството, че 
на хората им се налага да осмислят текущите конфликти, които често се под-
насят в пресата като имащи религиозна основа. За да си представят европей-
ците колко относително в световен мащаб е тяхното секуларно съзнание, не са 
необходими нито пасионарните фундаменталистки движения, нито страхът от 
тероризма на религиозните фанатици. Такова самоусещане подкопава секула-
ристката вяра в изчезването на религията в обозримо бъдеще и лишава секу-
ларния възглед за света от триумфалистко усърдие и жар. Съзнанието за своята 
принадлежност към секуларното общество вече не е свързано с увереността, 
че културната и социалната модернизация може да се осъществява само чрез 
намаляване влиянието на религията върху индивида и обществото.

Второ, влиянието на религията се усилва също и в националните държа-
ви. Имам предвид факта, че църквите и религиозните организации във все по-
голяма степен поемат ролята на „интерпретиращи общности“ („communities of 
interpretation“), действащи на публичната арена в секуларна среда. Те могат да 
оказват въздействие върху формирането на общественото мнение и обществе-
ната воля, внасяйки своя принос в обсъждането на ключови теми, независимо 
от това колко убедителни са техните аргументи. Нашите общества, живеещи по 
законите на мирогледния плурализъм, са изключително удобна среда за такова 
вмешателство, тъй като в значителна степен са разделени по въпроси, засяга-
щи ценностите и изискващи политическо регулиране. Всяка сериозна дискусия 
– за легализирането на абортите или за доброволната евтаназия, за биоетич-
ните аспекти на репродуктивната медицина, за защитата на животните или за 
климатичните промени – показва, че различията в изначалните позиции на 
опонентите са толкова размити, че решаващо значение придобива не верността 
към идеологическите догми, а способността повече или по-малко убедително 
да се апелира към моралната интуиция на аудиторията.

Връщайки се към вътрешните проблеми, искам да подчертая: видимото 
присъствие в европейските страни на пълните с живот „чужди“ религиозни 
общности също стимулира вниманието към „своите“ църкви и конфесионални 
общини. Съседството с мюсюлманите принуждава съгражданите християни 
така или иначе да съпоставят своята дейност с практиката на „конкуриращата“ 
вяра. Освен това невярващите могат по-добре да осъзнаят феномена присъст-
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вие на религията в обществения живот.
Третият стимул за изменение на общественото съзнание е имиграцията на 

работниците – чужденци и бежанци, особено от страните с традиционалист ка 
култура. От началото на ХVІ век Европа е принудена да си има работа с кон-
фесионални разцепления в собствените си култура и общество. Вследствие 
на последните вълни на имиграцията дисонансите само се изостриха: върху 
религиозното противостоене се насложи предизвикателството от страна на 
плурализма в начините на живот, типичен за обществата с осезаемо присъс-
твие на имигранти. По такъв начин проблемът надхвърли рамките на плура-
лизма на деноминациите. В общества като нашите, които все още са в процес 
на мъчителна трансформация от национални в постколониални имигрантски 
общества, проблемът за толерантно съвместно съществуване между различни 
религиозни общности е усложнен от трудностите, свързани със социалната ин-
теграция на имигрантските култури. В условията на глобализирания пазар на 
труда решаването на тази задача е затруднено по силата на постоянно растящо-
то социално неравенство. Но това вече е друга история.

Дотук заемах позицията на социолога наблюдател, който се опитва да от-
говори на въпроса защо съвременните секуларизирани общества може да се 
назоват „постсекуларни“. В тези общества религията запазва обществено влия-
ние и значимост, във връзка с което секуларистката увереност, че религиозният 
светоглед изчезва повсеместно под напора на модернизацията, губи почва под 
краката си. Но ако обаче застанем на позицията на участници в този процес, ще 
се сблъскаме със съвършено друг – нормативен по характер – въпрос: как раз-
бираме своята роля в качеството си на членове на постсекуларното общество 
и какво да очакваме един от друг, ако искаме да осигурим в нашите историче-
ски установени национални държави цивилизовано отношение на гражданите 
един към друг, независимо от безпрецедентното разнообразие на култури и ре-
лигиозни светогледи?

3. От неустойчивото modus vivendi към баланс 
между общото гражданство и културните различия

Конституционната държава може да гарантира на своите граждани истин-
ска свобода на вероизповеданията само при условие, че религиозните общно-
сти вече няма да се обособяват, да се „гетоизират“ и „барикадират“ една срещу 
друга. Такъв конституционен порядък предполага всички субкултури, както 
светските, така и религиозните, да освободят своите членове от дребнава опека, 
за да могат тези хора, изявяващи се в качеството си на граждани, взаимно да се 
признаят като представители на една и съща политическа общност. Гражданите 
на демократичната държава създават за себе си закони, благодарение на които 
частният индивид може да се ползва от правото да запази своята идентичност 
в рамките на собствената си култура и на светогледа си. Тези нови взаимоот-
ношения между демократичното правителство, гражданското общество и суб-
културното самоуправление може да послужат като ключ за правилното разби-
ране на двата мотива, които сега са в състояние на противоборство, макар че 
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по своята същност са взаимнодопълващи се. Защото универсалният проект на 
политическото просвещение в никакъв случай не противоречи на партикула-
ристката чувствителност на правилно разбрания мултикултурализъм.

Либералната идея за „господство на закона“ съдържа гарантирането на 
религиозната свобода в качеството на базово право, означаващо, че съдбата на 
религиозните малцинства повече не зависи от благоразположеността или от 
степента на толерантност на държавната власт. И все пак само демократична-
та държава първа демонстрира възможността за безпристрастно прилагане на 
принципите на религиозната свобода. Когато у турските общности в Берлин, 
Кьолн или Франкфурт възниква желание да преместят своите молитвени домове 
от закътани места на открити площадки, т.е. да строят видими отдалеч джамии, 
проблемът вече не е в самия принцип (principle per se), а в справедливото му при-
ложение. Обаче приемливи за всички критерии, по които се определя върху как-
во трябва и върху какво не трябва да се разпростира толерантността, може да бъ-
дат установени само по пътя на делиберативните и инклузивните процедури на 
демократичното волеизявяване. Принципът на толерантността пръв се освободи 
от подозрението в обикновена снизходителност, което позволи на конфликтува-
щите страни да разговарят на равни начала в процеса на постигане на взаимно 
съгласие. Въпросът къде минава границата между позитивната религиозна сво-
бода (т.е. правото да се изповядва своята вяра и да се изпълняват съответните 
култове и обреди) и негативната свобода (т.е. правото за освобождаване от ре-
лигиозните практики на хора, принадлежащи към други конфесии) трябва да се 
решава обособено при всеки отделен случай – този въпрос винаги предизвиква 
спорове. Но при демокрацията заинтересуваните лица така или иначе (често по 
косвен начин) са въвлечени във вземането на решения.

Разбира се, „толерантността“ се разпростира не само върху приемането и 
прилагането на законите; тя трябва да се практикува във всекидневния живот. 
Толерантността означава, че вярващите от една или друга конфесия и невяр-
ващите трябва взаимно да си отстъпват едни на други – т.е. да признават на 
другите правото на убеждения, религиозни практики и начин на живот, които 
те самите отхвърлят. Тези отстъпки трябва да се опират на общата основа на 
взаимното признаване, чието наличие позволява да се избягват остри стълк-
новения. Признание от такъв род не трябва да се бърка с оценката на чуждата 
култура и начин на живот или на отхвърлените убеждения и практики. Ние се 
нуждаем от толерантност само тогава, когато имаме работа с мироглед, който 
смятаме за неправилен, и с обичаи, които не ни харесват. Затова основа на вза-
имното признаване не е оценката на едни или други качества или постижения, 
а осъзнаването на факта, че другият е също такъв член на инклузивната граж-
данска общност, какъвто съм и аз самият; тъй като на всекиго са предоставени 
равни права, в политическата сфера се създава ситуация, при която всеки отго-
варя за своите действия пред всекиго.

Разбира се, това е по-лесно да се каже, отколкото да се направи. Включ-
ването в гражданското общество на всички граждани с равни права изисква 
не само политическа култура, която позволява да се разграничи либералната 
позиция от индиферентността. Принципът на инклузивността може да бъде 



25

АНТОЛОГИЯ

приложен на практика само при наличието на определени условия – като пълна 
интеграция и осигуряване на компенсаторно образование в детските градини, 
училищата и университетите и на равни възможности по отношение на достъ-
па до пазара на труда. При сегашните условия обаче за мен е важна преди всич-
ко идеята за инклузивно гражданско общество, в което равните граждански 
права, от една страна, и културните различия – от друга, по подходящ начин се 
допълват взаимно.

4. Kulturkampf (културната борба) между радикалния 
мултикултурализъм и войнстващия секуларизъм: 
философски основополагания

За да си отговорим на въпроса как трябва да се осъзнаваме в качеството 
си на членове на постсекуларното общество, трябва да вземем за основа тези 
два взаимнопресичащи се процеса. Такива ярки идеологически противници, 
каквито са мултикултуралистите и секуларистите, водещи помежду си публич-
ни дебати, не се замислят как да съгласуват тези процеси. Привържениците на 
мултикултурализма призовават към защита на колективните идентичности 
и обвиняват своите опоненти в привързаност към „просветителския фунда-
ментализъм“, докато секуларистите настояват за безкомпромисно включване 
на малцинствата в съществуващата политическа система и обвиняват своите 
идеологически противници в „мултикултуралистко предателство“ на осново-
полагащите ценности на Просвещението. В някои европейски страни голяма 
роля в подобни спорове играе една трета страна. Консервативните християни, 
имащи зад гърба си църквата с нейните вековни традиции, най-сетне правят 
крачка към тъй наречената култура на Просвещението (която при тях мина-
ва под псевдонима „западни ценности“), подкопавайки по този начин универ-
салистката насоченост на принципите на Просвещението. Но тази маскиров-
ка размива границите между двете обозначени по-горе сериозни опониращи 
страни, върху чиито позиции ще фокусирам вниманието си на първо място.

Мултикултуралистите се борят за непредубедена адаптация на юридиче-
ската система към стремежа на културните малцинства да получат действител-
но равни права. Те предупреждават за опасността, която се крие в политика-
та на насилствена асимилация. Секуларната държава, казват те, не трябва да 
пришпорва инкорпорацията на малцинствата в егалитарната общност на граж-
даните, откъсвайки „с месо“ индивиди от формиралата ги среда. От тази „кому-
нитарианска“ гледна точка политиката на абстрактна интеграция носи със себе 
си заплахата за подчиняване на малцинствата на императивите на културата на 
мнозинството…

От друга страна, секуларистите се борят за „далтоническо“ (color-blind) 
включване в обществения живот на всички граждани, независимо от техния 
произход и религиозни убеждения. Те предупреждават за последиците от 
„политиката на идентичността“, която „отива твърде далеч“ в адаптацията на 
юридическата система към стремежа на малцинствата да запазят своята само-
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битност. От „лаистична“ („laistic“) гледна точка религията трябва да си остане 
изцяло частно дело. Например Паскал Брукнер отхвърля културните права, за-
щото те са в състояние да предизвикат възникването на паралелни общности 
– „малки самоизолиращи се социални групи, всяка от които се придържа към 
собствени норми“. Брукнер недвусмислено осъжда мултикултурализма като 
„антирасистки расизъм“, макар че неговата критика е приложима само към ул-
трарадикалните мултикултуралисти, обявяващи се за въвеждане на колектив-
ни културни права. Според Брукнер такава защита на цели културни групи ще 
доведе на практика до накърняване на правата на индивидуалните им членове, 
които няма да могат да си избират начина на живот по свое усмотрение.

По такъв начин двете конфликтуващи страни претендират за ролята на 
борци за една и съща цел – либерално общество, което ще позволи на аноним-
ните граждани да съжителстват в цивилизован порядък. И все пак те са ярос-
тни съперници в Kulturkampf, която се разгаря с нова страст при всеки удобен 
(в политическо отношение) случай. Макар да е ясно, че гледните им точки са 
взаимносвързани, те неуморно спорят кое е по-важно – запазването на култур-
ната идентичност или на унифицираното гражданство. Тази дискусия черпи 
полемична острота в антагонистичните философски предпоставки, които опо-
нентите – справедливо или не – си приписват взаимно. Ян Бурума е направил 
интересно наблюдение: той обръща внимание, че след 11 септември академич-
ните дебати за Просвещението, за модернизма и постмодернизма са се пре-
местили от университетските аудитории на пазарните площади. Полемичната 
страст се подгрява от проблематични базови предпоставки: от едната страна 
настъпва културният релативизъм, който черпи вдъхновение от критиката на 
разума, а от другата страна – безкомпромисният екуларизъм, стимулиран от 
неприязънта (ако се изразим меко) към религията.

Мултикултурализмът в своята радикална версия често се позовава на тъй 
наречената несъизмеримост на различните светогледи, дискурси и концепту-
ални схеми. От такава „контекстуалистка“ гледна точка културните начини на 
живот се възприемат като семантично затворени универсуми, всеки от които се 
придържа към собствени стандарти на рационалност и представи за истина. Та-
къв подход води към мисълта, че всяка култура съществува сама за себе си, като 
семантически запечатана монада, неспособна да води диалог с другите култури. 
Ако не се броят неустойчивите компромиси, единствената алтернатива, която би 
могла в такъв случай да доведе до прекратяване на конфликтите между култури-
те, се явява или подчинението, или конверсията. Базирайки се на такива пред-
поставки, радикалните мултикултуралисти не могат да видят в какъвто и да е 
универсалистки проект – било то демокрация или права на човека – нищо друго, 
освен империалистическа експанзия на доминиращата култура.

Такава релативистка постановка неизбежно лишава сама себе си от кри-
терии за оценка, а значи и от възможността осмислено да критикува властта за 
нарушаване правата на едно или друго културно малцинство. В нашите пост-
колониални имигрантски общества дискриминацията на малцинствата обикно-
вено се корени в разпространените културни предразсъдъци, които водят към 
избирателно прилагане на установените конституционни принципи. Затова ако 
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човек не открива в себе си универсалистка привързаност към тези принципи и 
не е готов да се отнася към тях с цялата си сериозност, той се лишава от точката 
за обзор, от която би било видно как културните предразсъдъци на мнозинст-
вото въздействат на интерпретациите на конституцията. Тук не е мястото да се 
задълбочаваме във философията, но всеки непредубеден човек неизбежно ще 
стигне до разбирането, че позицията на културния релативизъм, опираща се на 
постмодернистката критика на разума, е неубедителна и общо взето е незащи-
тима. Обаче сама по себе си тази позиция е интересна по друга причина: от нея 
е лесно да се изведат правопротивоположни политически заключения, с което 
и се обяснява специфичната бърканица, отваряща за спорещите възможност да 
си разменят местата.

Иронията на ситуацията е в това, че точно такъв релативизъм е присъщ 
на войнстващите християни, които се борят с ислямския фундаментализъм и 
същевременно с гордост провъзгласяват културата на Просвещението или за 
неотменима част на романо-католическата традиция, или за специфично раз-
клонение на протестантството. От друга страна, тези консерватори си намери-
ха странни съюзници в лицето на някои бивши левичари мултикултуралисти, 
превърнали се във войнстващи либерални ястреби. Тези новопокръстени даже 
се вляха в редиците на неоконсерваторите, наричани „просвещенски фунда-
менталисти“ (Enlightenment fundamentalists). В борбата срещу ислямските фун-
даменталисти те застанаха под знамената на същото това Просвещение, с което 
някога враждуваха не на живот, а на смърт, и всичко това се прави в името на 
„западната култура“, тълкувана в антиуниверсалистки смисъл: „Просвещени-
ето придоби в техните очи особена привлекателност по две причини: първо, 
защото неговите ценности не са напълно универсалистки и, второ, защото те 
са „наши“ – т.е. европейски, западни – ценности“.

Разбира се, този упрек не се отнася за онези интелектуалци „лаицисти“ 
(главно от френски произход), за чието обозначаване изначално беше изобретен 
терминът „просвещенски фундаменталисти“. Но и в този случай същността е във 
философските предпоставки: само те могат да обяснят особената войн ственост 
на тези действително универсалистки настроени стражи на традициите на Прос-
вещението. Според тяхното мнение религията трябва да се оттегли от полити-
ческото публично пространство в частната сфера, защото от когнитивна гледна 
точка религията е преодоляна исторически като отишла в миналото „интелекту-
ална формация“ (остарялата „Gestalt des Geistes“, по израза на Хегел). В светлината 
на принципите на либералната конституция към религията следва да се отнасяме 
толерантно, но тя не притежава културни ресурси, които биха могли да облекчат 
себеразбирането на действително съвременното съзнание.

5. Двустранният процес на обучение

Секуларистката позиция не зависи от отношението ни към емпирично-
то предположение, че религиозните граждани и общности все още доприна-
сят съществено за формиране на общественото мнение и волеизлияние дори 
в секуларизираните общества. Независимо дали ще приемем за сполучливо 
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използването на епитета „постсекуларен“ за описание на западноевропейски-
те общества, философските доводи свидетелстват, че религиозните общности 
запазват своето влияние поради необичайната устойчивост на досъвременните 
форми на мислене – факт, изискващ емпирично обяснение. От гледна точка на 
секуларизма същността на вярата във всеки случай е дискредитирана. От тази 
страна на барикадата статусът на религиозната традиция е дотолкова подко-
пан, че се смята, че тя не заслужава някакво сериозно внимание; такава пози-
ция заставя „наследниците на Просвещението“ да водят безпощадна полемика 
с религиозните дейци и организации, които все още претендират за важна роля 
в обществения живот.

В терминологичен план аз виждам съществена разлика между двете по-
нятия: „секуларно“ и „секуларистко“. За разлика от „просто секуларните“, или 
невярващите граждани, отнасящи се към религиозните претенции индиферент-
но, в духа на агностицизма, секуларистите като правило заемат полемична по-
зиция по отношение на религиозните доктрини, продължаващи да оказват вли-
яние на публиката, независимо от факта, че претенциите им не може да бъдат 
научно обосновани. Днес секуларизмът често се базира на „твърдия“ натурали-
зъм; това означава, че човек се базира изключително на научните предпостав-
ки. За разлика от случая с културния релативизъм, тук мога да мина без анализ 
на философските предпоставки. Защото ако наистина нещо ме интересува в 
дадения контекст, това е въпросът: какво ще стане, ако един прекрасен ден се-
куларисткото „разобличаване“ на религията подейства и към тази гледна точка 
премине преобладаващото мнозинство от гражданите? Ще се окаже ли такава 
позиция съвместима с очертания по-горе постсекуларен баланс между общото 
гражданство и културните различия? Или секуларисткото умонастроение на 
преобладаващото мнозинство граждани ще се окаже също толкова комфортно 
за нормативното самосъзнание на постсекуларното общество, колкото днес е 
фундаментализмът за масата религиозни граждани? Според мен този въпрос 
засяга по-дълбоки корени на изпитваната от нас неудовлетвореност, отколкото 
„мултикултуралистката драма“. Оставям на съда на читателя съждението кой 
от тези проблеми за нас е по-насъщен.

Заради справедливостта следва да се признае, че секуларистите също на-
стояват за необходимостта всички граждани да се включат в гражданското об-
щество при равни условия. Тъй като демократичният порядък не може да бъде 
просто натрапен на тези, които са призвани да влизат в числото на неговите 
„автори“, конституционната държава възлага на своите граждани големи на-
дежди от етичен характер, които не се ограничават с просто спазване на закона. 
Религиозните граждани и общности не са длъжни да се задоволяват с повърх-
ностно приспособяване към конституционния порядък. От тях се очаква дъл-
жимата секуларна легитимация на конституционните принципи при запазване 
на верността към своите убеждения. Както е известно, католическата църква 
за пръв път предприе опит „да побере“ в себе си принципите на либерализма 
и демокрацията през 1965 г. във връзка с втория Ватикански събор. Протес-
тантската църква в Германия действаше по сходен начин. Много мюсюлман-
ски общности все още имат пред очите си този мъчителен „процес на обуче-
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ние“. Разбира се, в ислямския свят също назрява разбирането, че изложената в 
Корана доктрина изисква историко-херменевтичен подход. Но дискусията за 
очаквания „евроислям“ ни заставя за сетен път да се убедим, че религиозните 
общности са длъжни сами да решат могат ли да припознаят в реформираната 
религия своята „истинска вяра“.

Когато мислим за прехода от традиционното светоразбиране към по-реф-
лексивните форми на религиозното съзнание, на първо място ни идва на ум 
моделът на постреформационното изменение на епистемологичните положе-
ния в християнските общества на Запада. Но измененията в менталността не 
може да бъдат нито предписани, нито преместени с помощта на политически 
манипулации или на законодателството; в най-добрия случай такива изменения 
стават в резултат на процеса на обучение. Този процес обаче се представя като 
„процес на обучение“ само от гледна точка на свойственото на съвременността 
секуларно самосъзнание. Опитвайки се да осмислим изискванията, които ети-
ката на демократичното гражданство предявява в плана на менталността, ние 
се натъкваме на границите на нормативната политическа теория, която може 
да обоснове само правата и задълженията. Процесът на обучение може да бъде 
започнат, но не може да бъде придвижен с помощта на заповед, опираща се на 
морални или юридически основания.

Не трябва ли обаче да погледнем тези явления и от другата страна? Нима 
от обучение се нуждае само едната страна, представяна от религиозния тради-
ционализъм, а секуларизмът вече е отишъл напред сред отличниците? Нима 
същите тези нормативни очаквания, които управляват инклузивното граждан-
ско общество, не противоречат на секуларисткото принизяване на религията, 
както противоречат на религиозното неприемане на равните права на мъжете и 
жените? Учебният процес по своята природа е двустранен и в него непременно 
трябва да участва също и секуларната страна; не трябва да се бъркат такива 
различни понятия като „неутралност“ на секуларната държава по отношение 
на противоборстващите си религиозни светогледи – и „очистване“ на полити-
ческата публична сфера от всякаква религиозна намеса.

Без съмнение сферата на отговорността на държавата, която контролира 
средствата за легитимна принуда, не може да бъде отворена за конфликтите, 
възникващи между религиозните общности; иначе правителството рискува да 
се превърне в изпълнител на волята на религиозното (или „идеологическото“) 
мнозинство, стремящо се да смаже своите „конкуренти“. В конституционна-
та държава юридическите норми трябва да бъдат формулирани и публично 
обосновани на разбираем за всички граждани език. При това неутралността 
на държавата не означава, че трябва да бъде закрит достъпът на религията до 
политическата публична сфера дотолкова, доколкото институционализирани-
ят процес на вземане на решения – в парламента, в съда, на правителствено 
или административно равнище – си остава строго отделен от неформалните 
потоци на политическа комуникация в процеса на формиране на мнения в ши-
роките обществени среди. „Отделянето на църквата от държавата“ е призвано 
да постави филтър между тези две сфери – филтър, през който ще се просмук-
ват само „преведени на секуларен език“ реплики от нестройния хор гласове в 
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публичната сфера; по такъв начин волята на обществеността взема участие във 
формирането на дневния ред на държавните институции.

Ще приведа два довода в полза на такава либерална практика. Първо, хо-
рата, които или не искат, или не могат да разделят своите морални убеждения 
и своя речник в две русла, профанно и религиозно, трябва да бъдат допускани 
до участие във формирането на политическата воля дори ако използват религи-
озен език. Второ, демократичната държава не трябва „превантивно“ да орязва 
полифоничното многогласие в публичната сфера, защото никой не може да знае 
предварително как ще отекне едно или друго слово и какво влияние ще окаже 
то върху живота на бъдещите поколения за формиране на тяхната идентичност. 
Това е особено актуално днес, когато стана очевидна крайната неустойчивост и 
уязвимост на съществуващите социални отношения; при тези условия на помощ 
могат да ни се притекат религиозните традиции с присъщата им способност убе-
дително да артикулират моралните импулси и солидаристките интуиции.

По такъв начин върху секуларизма се наслагват определени ограничения: 
главното от тях е общественото очакване, че действайки в условията на граж-
данското общество и публичната сфера, невярващите ще общуват със своите 
религиозни съграждани на равни начала. Ако ли пък светските хора, разгова-
ряйки с тях, имат едно наум, че религиозният светоглед е отишъл в миналото 
и не трябва да се възприема сериозно, ние отново ще се свлечем на равнище-
то на обикновеното modus vivendi, в резултат на което обществото ще загуби 
дълбоката си основа във формата на взаимно признаване, конституиращо об-
щото гражданство. От секуларните граждани се очаква, че те няма нарочно да 
из ключват възможността в религиозния дискурс да присъстват семантични 
смисли и лични интуиции, които могат да бъдат „преведени на секуларен език“ 
и въведени в „общото речево обращение“.

Затова, ако искаме работата да завърши в съгласие и мир, двете страни 
– всяка от своя гледна точка, трябва да приемат такава интерпретация на вза-
имоотношенията между вярата и знанието, която би им позволила да живеят 
заедно върху основата на взаимната саморефлексивност.

Превод от руски език: Димитър Димитров
Източник: www.russ.ru/pole/Protiv-voinstvuyuschego-ateisma
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Живеем в преломна епоха и когато завърши пре-
ходният период, започнал с краха на Съвет-

ския съюз, светът ще стане съвсем друг. Има дос-
татъчно зловещи предзнаменования, едно от тях е 
двойната терористична атака в Норвегия през юли 
2011 г. (по тази тема по-долу в текста). Да се предска-
же какъв ще бъде светът, сега е невъзможно, но тен-
денциите, които набират сили пред очите ни, позво-
ляват поне да се очертаят контурите на възможните 
промени. Ще откроим десет основни тенденции. Пет 
от тях се разгръщат в глобалното пространство меж-
ду държавите и регионите, другите пет – в социално-
то пространство между групи от хора. 

Глобални тенденции Социални тенденции

Залез и рухване на 
империята САЩ Укрепване на нациите

Залез на Запада Укрепване на 
гражданското общество

Отслабване на държавите и 
засилване на регионите

Растеж на 
младежката активност

Подем на „останалите“ Повишаване на 
ролята на жените

Растеж на Китай Задълбочаване на 
неравенството и размирици

В резултат ние ставаме свидетели на мащабни 
промени, съпоставими с прехода от гръко-римска-
та античност към Средновековието, а след това към 
ранния Ренесанс и съвременната епоха (1789 г.) на 
Запада. Тези промени се извършваха в условията на 
глобализация на християнството, докато сегашните 

Йохан Галтунг

Сп. „Понеделник“, 2012, бр. 9/10, с. 64–73

ДЕСЕТ ТЕНДЕНЦИИ, ПРОМЕНЯЩИ СВЕТА
Неизбежни сътресения и 
революционно обновление

Йохан Галтунг – професор, съз-
дател на Международния инсти-
тут за изследване на мира (Ос-
ло, 1989 г.) и на сп. „Journal of Peace 
Research“. Чете лекции в редица 
университети в Европа и в Аме-
рика. Изследванията му са в об-
ластта на социологията, психо-
логията, икономиката, култу-
рологията, международните от-
ношения. Публикувал е повече от 
100 книги и над 1000 академични 
статии. На български език е пуб-
ликувана книгата му „Разрешава-
не на конфликти“ (2005 г.).



32 бр. 1/2 – год. XVI

АНТОЛОГИЯ

преобразования  се осъществяват в условията на глобализация на капитализма 
и на глобално затопляне.

Петте глобални тенденции може да се възприемат като потвърждение на 
теорията за скачените съдове: когато единият се изпразва, другият се пълни. 
Западът „се смалява“ – „останалите“ се издигат, Съединените щати отслабват 
– Китай се усилва. Всички тези тенденции са взаимносвързани, но същевре-
менно се проявяват не по-малко отчетливо и дори по-убедително и като пет 
независими едно от друго явления, всяко от които се развива по собствена со-
циална логика.

Например упадъкът на американската империя има своите причини и 
следствия, напълно съпоставими с това, което знаем от историята за упадъка 
на другите империи. Залезът на Запада като цяло е свързан с това явление, но 
има своя мотивация, докато САЩ по други причини, преди всичко социално-
икономически, се проявяват като част на Запада, която не може да си позволи 
устойчиво развитие. Колкото и парадоксално да прозвучи – като слаборазвита 
страна, в която американската мечта се превръща в американски кошмар.

Залезът и окончателното сриване на империята са различни процеси, свър-
зани с неизбежната логика на развитие на империите като организми, като се 
започне от тяхното раждане, растеж и зрялост и се стигне до остаряването и 
смъртта. При грамотна организация и щедро възнаграждавани за сътрудничест-
во елити в периферията центърът е способен да постави покрайнините в същест-
вена икономическа зависимост, да всее страх от възможно използване на сила, да 
създаде у тях стремеж да се идентифицират с центъра и да му се подчиняват. Но 
само за известно време: империята става жертва на собствения си успех, надце-
нявайки своите възможности и/или подценявайки възможностите на държавата, 
появяваща се в качеството на противотежест. Периодът на експанзия завършва 
и на негово място идва продължителен период на статукво, когато крайната не-
справедливост се консервира във всичките четири аспекта на силата.

Империята се явява архетип на несправедливата сила, тъй като постига 
зависимост и притворно послушание, всявайки страх и внедрявайки колабора-
ционистки елити. Понякога периферията се слива с центъра. Когато става дума 
за съседни географски региони, този процес нерядко се обозначава с термина 
„строителство на нацията“. Именно така е ставало това в Испания, Франция, 
Великобритания, Германия, Русия и Китай.

Урокът, поднесен от Британската, Френската, другите западноевропейски 
и съветската империи, трябва да подтикне Съединените щати да започнат да 
произвеждат стоки, а не да живеят от неравноправна търговия и тиражиране 
на „световната валута“. Гибелта на долара в това му качество е неизбежна, както 
и замяната му с валутна кошница. САЩ трябва да се съсредоточат върху вът-
решната отбрана, изоставяйки безчетните военни бази и прекратявайки войната 
навсякъде по света, да започнат диалог с другите култури и да се договарят за по-
литически компромиси вместо да се стремят да налагат своята воля на всички. 

Но въпреки растящия брой на загубените войни, привлекателността на 
другите култури (исляма, Япония, Китай) и засилващото се неподчинение, 
икономическата експлоатация може за известно време да не отслабва, бидейки 
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вградена в неравноправните международни търговски структури, където ре-
сурсите и човешкият труд струват нищожно малко. Разбира се, ще има място 
и за известна част разпределителна справедливост във вид на помощ за разви-
тие, призвана да скрие трансферите в противоположно направление, извлича-
ни благодарение на експлоатацията, бягството на капитала, корупцията. Нещо 
повече, зад чисто икономическите начини за поощрение се крие много по-
важният социологически ефект от западната помощ за развитие. Стипендии 
се дават на перспективни млади хора, които след това попълват редиците на 
постколониалния елит. Другите трансфери също са предназначени да поставят 
тази група в изгодно положение. Кваме Нкрума (основател на съвременна Гана, 
виден представител на африканското антиколониално движение – б.р.) точно 
характеризира подобна политика като неоколониализъм.

Неустойчивото равновесие беше постижимо дотогава, докато Западът се 
ползваше от монопола в обработващите отрасли. Япония стана първата неев-
ропейска страна, отправила предизвикателство към това положение. Последва-
ха я четирите малки „дракона“, а след това четирите огромни страни от БРИК. 
Предишното равновесие се наруши и това стана един от факторите за залеза 
на Запада. Тези първи лястовици скоро ще бъдат последвани от „останалите“, 
които също ще започнат производство ако не за експорт, поне за осигуряване 
на своите елити. 

Нарастващото в целия свят предлагане би могло да съответства на също та-
кова бързорастящо търсене, ако го нямаше изостреното неравенство на Запада, 
при което на 30–50–70%, представляващи населението на „дъното“, не им дос-
тига покупателна способност, за да купуват стоки с висока добавена стойност. 
Прибавете към това съществуването поради неравенството на аномалия като 
изтичането на ликвидността към висшите класи – това не им оставя друг избор 
освен спекулата. Те разполагат с маса нови финансови инструменти като дери-
ватите за бърза покупко-продажба – своеобразна хазартна игра. В резултат: бум 
на финансовата икономика + замразяване на реалния сектор = крах. Още повече 
че за това допринасят икономистите, неспособни или нежелаещи да предсказват 
или да предвиждат. Ако „останалите“ и Китай, подобно на Индия, попаднат в 
този капан, ще дойде краят на тяхното усилване, както се случи с Япония.

Рецептата за оздравяване на Запада е толкова проста, колкото и неосъщест-
вима: да не се напомпват с ликвидност банките, неспособни да оцелеят, твърдо 
да се регулира финансовият сектор, а след това да се стимулират хората, като 
се започва с нуждаещите се слоеве от населението. Да се поощряват неголемите 
компании, селскостопанските кооперации, поликлиниките с генерични лекар-
ства за лекуване на обикновените болести при обикновените хора, училищата 
за двата пола и за всички възрастови групи. Но управляващите класи на Запад 
са готови да защитават повече банкерите, отколкото обикновените хора. Ки-
тайската формула „капитализъм-комунизъм“, повдигаща хората от „дъното“, 
облекчаваща техните лишения и включваща ги в реалната икономика, би могла 
да направи чудо на Запад. Обаче препъни камък биха станали ярко изразените 
класови различия, и не само в САЩ. Оттук и последният от социалните трен-
дове – задълбочаване на неравенството и размирици.
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Ако главният ключ към развитието и прогреса е повишаването на поку-
пателната способност на онова население, което влачи съществуване „на дъ-
ното“ на обществото, все повече страни, включително Индия, ще подражават 
на Китай. Това ще се отрази негативно върху самоуважението и чувството за 
собствено достойнство у жителите на Запада и ще доведе до нарастване на ду-
шевните болести. Не е изключено да се повтори епидемията от самоубийства, с 
която започна залезът на империята на Хабсбургите.

Главната причина за неизбежността на тенденцията към залез на държа-
вата и усилване на регионите е удивително проста. Маркс писа за средствата 
за производство, но не и за средствата за съобщения и за транспорт. Благода-
рение на SMS и на скоростното движение всички процеси в света протичат в 
режим на реално време и размерите на повечето страни значително намаляват. 
Ще оцелеят само най-силните – БРИК, САЩ и някои други; останалите все по-
вече ще се всмукват в орбитата на регионите, които се отличават с географска 
близост и културно родство. В резултат се получава:

– светско-християнски Европейски съюз,
– смесен Африкански съюз,
– индуистко-мюсюлманска Асоциация за регионално сътрудничество 

между страните в Южна Азия (СААРК),
– смесена Асоциация на държавите от Югоизточна Азия (АСЕАН), 
– светско-католическа Латинска Америка,
– мюсюлманска Организация Ислямска конференция (ОИК), простира-

ща се от Мароко до Филипините,
– будистко-конфуцианска Източна Азия и 
– светско-православна Руска федерация, където Чечения има същата ав-

тономия като Нидерландия в Евросъюза.
А на мястото на Организацията на обединените нации (ООН) най-вероят-

но ще дойде Организацията на обединените региони (ООР).
„Държава“ означава територия, властта над която е концентрирана в ед-

ноименната организация – „държавата“. Що се отнася до нациите, става дума 
за  културни групи, характеризиращи се с четири признака: общ език, рели-
гия-идеология, време – общи представи за историята, миналото, настоящето 
и бъдещето, и пространство, т.е. обща територия и география. В света има две 
хиляди нации и около 200 държави, но само 20 от тях са сами по себе си нацио-
нални държави, в които преобладава една нация. Само в четири от 180 много-
национални държави няма преобладаваща нация (в Европа това е Швейцария, 
в която няколко нации съжителстват на равни начала, също и Белгия, раздира-
на от проблеми в междунационалните отношения, а в Азия – лингвистически 
федералната Индия и Малайзия). Що се отнася до останалите страни, най-вяр-
ната прогноза за техните отношения е борбата, често насилствена. Нациите, 
които са в сянка, ще се борят за място под слънцето – за пълна независимост, за 
автономия в рамките на федерацията или за друг вид суверенитет.

Процесът на формиране на нациите има корени в историята и зародилото 
се някога във Франция определение за нацията като „граждани на една и съща 
държава“ сега убеждава малцина. Линията на вододела, зад която се мобили-
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зира готовността да убиваш и да бъдеш убит, днес рядко съвпада с границите 
на държавата – тя минава между нациите, религиите, езиците и териториите. 
Характерът на войната се променя, но формулата „от междудържавните кон-
фликти към вътрешнодържавните междуособици“ е твърде повърхностна и 
не издържа критика. Нациите понякога заемат територии на различни страни, 
както и много страни са общ дом за много нации. Това води до образуване на 
многочислени и разнообразни конфедерации. Обаче регионите могат да служат 
като своеобразни адаптационни „чадъри“, доколкото увеличаващият се поток 
от хора, пресичащи държавните граници, все повече ги сближава.

Държавите се размиват от могъщи сили отгоре – като регионализма и гло-
бализиращия се капитализъм на транснационалните корпорации и банки. И 
отдолу – национализмът и недържавното, некапиталистическото гражданско 
общество, което вдъхновява хората за солидарност и поражда ново самоопре-
деление и идентичност: разширени семейства, кланове, племена, профсъюзи, 
градове и села, религиозни групи, въстаници. Държавите се свиват, но ще про-
съществуват още известно време.

Днес в света освен обикновените държави има толкова територии, че на-
шите политически карти, оцветени в четири основни цвята за обозначаване на 
различните страни, се оказват лош пътеводител из съвременната действител-
ност. Въпреки това САЩ са под хипнозата на този пътеводител и нерационал-
но се придържат към онази реалност, която изчезва пред очите ни.

Възникват все повече нови реалности. Възможно е пролетариатът в марк-
систкия смисъл да е загубил порива си след появата на социалдемокрацията и 
след краха на социализма от съветски и източноевропейски образец. Но в об-
ществото има други линии на разлом освен противостоенето между купувачите 
и продавачите на работна сила – възраст, пол, раса и националност в широкия 
културологичен аспект, включващ езика и религията. За възрастта например 
си струва да помним четирите основни категории: детството, юношеството 
(отрочество), нуждаещо се от образование, възрастния период, когато трябва 
да се работи, и времето на пенсията. Младежко-студентският бунт започна в 
Латинска Америка през 1963 година. През 1968 г. се пренесе в Европа и малко 
по-късно в САЩ и в Япония. След това дойде в Близкия изток и в Северна 
Африка (БИСА), а също в Испания във вид на Движението М15 (движение на 
социалния протест против мерките, предприемани за преодоляване на иконо-
мическата криза – б.р.). То ще намира благодатна почва навсякъде, където има 
безработица, където получаването на висше образование не се осигурява с ра-
ботни места, където господстват автокрацията и клептокрацията (включител-
но, разбира се, и корупцията).

Тъй като стареещото (и следователно по-малко плодовито) население се 
разглежда като проблем, а не като източник на опит и дори на мъдрост, очаква 
ни не само увеличение на числото на младежките бунтове, а и бунт на пен-
сионерите. Едни ще искат да им се върнат пенсионните фондове, загубени в 
резултат на спекулата, други ще отстояват правото си на обществено полезна 
трудова дейност, като не се подчиняват на диктатурата на хората на средна въз-
раст, които казват на хората в напреднала възраст „махайте се!“.
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Страните приличат по нещо на хората; те търпят процес, аналогичен на 
човешкото развитие. 1960-те години породиха редица страни деца, търсещи 
собствена идентичност. Те се намират в обкръжението на страни юноши с нега-
тивно самоопределение, които протестират и оспорват статуквото. Съществу-
ват също страни възрастни, реализиращи множество различни проекти – като 
пример може да се посочат страните от БРИК. И накрая, има страни пенсио-
нери, чиято главна задача е да запазят статуквото и да оцелеят. Китай е бивша 
страна пенсионер, която сега изминава пътя от детството към юношеството и 
зрялата възраст.

Добавете към това въстанието на жените – революционна, епохална тен-
денция, американската революция през 1970–1980-те години с последвалите я 
реакции. Жените притежават огромен ресурс в областта на културата и обра-
зованието, с лекота превъзхождайки ленивите мъже благодарение на своето 
усърдие и на старанието си. Бунтът се разпространи във всички страни, нана-
сяйки удар по патриархалното семейство (само една пета част от всички амери-
кански домакинства са съпружески двойки с деца), и днес жените претендират 
за заемане на половината от всички длъжности.

Това повлича след себе си последната тенденция – задълбочаване на нера-
венството и размирици. Несправедливостта води до неравенство, а неравен-
ството поражда размирици. Другият въпрос е прерастват ли тези размирици в 
революции, преобръщащи обществото с главата надолу? Колосалното неравен-
ство – като това, че 1% от населението на Съединените щати контролира 40% от 
богатството – рязко понижава относителната мобилност на поколенията и се 
усеща както вътре в страните, така и между тях. Преди няколко години расте-
жът на брутния световен продукт беше около 2.8%, а неравенството – измерено 
със съотношението между покупателната способност на най-богатите и на най-
бедните 20% от населението – стигна до 3.2%. Растежът на брутния световен 
продукт не смекчи участта на най-бедната една пета част от населението. А на 
„дъното“ на това „дъно“ умират днес със скорост примерно 125 хил. човека на 
ден – 25 хил. от глад и 100 хил. от болести, които се поддават на профилактика 
и лечение при наличие на пари. Милиарди хора са убедени, че живеем в зъл и 
несправедлив свят.

Съществува ли аналогична пропаст във военната, културната и полити-
ческата сфера? Ако става дума за силовото неравенство, нима една-единствена 
свръхдържава не е обявена за най-могъщата, която значително превъзхожда по 
мощ всички останали?

Ако е така, защо САЩ търпят неуспех в следващите една след друга вой-
ни? Отначало във Виетнам, след това в Ирак и в Афганистан, сега в Сомалия, 
Йемен и Либия – не е ли затова, защото не са в състояние да се справят с таки-
ва уравновесяващи тяхното предимство сили като партизаните, тероризма и 
ненасилствените методи на борба? Да се нападне световна свръхдържава като 
Съединените щати или регионална империалистическа държава като Израел 
с мощно собствено въоръжение, би било глупаво. Особено ако се разчита на 
танковете, като Садам Хюсеин през 1991 г. по време на операцията „Пустинна 
буря“, или на ракетите с близък радиус на действие, които ХАМАС използваше 



37

АНТОЛОГИЯ

срещу Израел. По-лесно е да се установи балансът на силите, отколкото балан-
сът на богатството. Макар Югоизточна Азия да посочи пътя към втория баланс, 
по-лесно и по-бързо е да се постигне балансът на силата.

Що се отнася до културното неравенство, до пропастта между светлината 
за народите и черните дупки във Вселената, които в най-добрия случай поглъ-
щат светлината, но не я излъчват, то бившите звезди постепенно изгасват. Че-
тири страни от Голямата осморка – САЩ, Великобритания, Италия и Япония, 
проповядващи своите културни евангелия на света – са в процес на разложение 
и инволюция. Нещо повече, тези „черни дупки“ може да имат вътрешен жи-
вот, черпещ енергия от богатите културни ресурси, включвайки знанието им 
за Запада – за собствено добро и във вреда за себе си. В действителност те биха 
могли да излъчват светлина хилядолетия, но бедата е там, че тя се предаваше 
на дължина на вълната, която беше неразличима за очите на западните есна-
фи. Обаче в началото на миналия век японският модел за развитие внезапно 
се откри за Запада, макар че самата Япония направи всичко нейната свръхнова 
звезда да изгасне така бързо, както и изгря. На смяна на японския модел идва 
китайският. Китай е твърде голяма страна, за да може да бъде победена, и тя 
също е способна да завладее умовете на милиони.

Когато става дума за политическото неравенство, на авансцената излиза 
демокрацията, сблъсквайки общонародното мнозинство с елитните малцин-
ства, ако последните не успеят да променят правилата на играта – например 
да заменят принципа „един човек/един глас“ с принципа „хиляда долара/един 
глас“. Съединените щати, Великобритания и другите страни от НАТО с всички 
сили се държат за властта в ООН, противопоставяйки се на такива демокра-
тични учреждения на ООН като Обединението за мир или противодействайки 
на признаването на Палестина, което отдавна е назряло. С една дума, днес ООН 
има само един избор: демокрация или смърт.

В условията на саботаж на демокрацията хората или страните намират 
изход с помощта на нови оси на взаимодействие, подобни на кооперирането 
Юг–Юг, на сътрудничеството по хуманитарна линия и т.н. Те ще намаляват 
икономическата зависимост, ще създават собствени алианси по подобие на 
Шанхайската организация за сътрудничество, ще се вдъхновяват взаимно, без 
при това да отхвърлят най-добрите идеи на Запада, ще приемат собствени ре-
шения. С други думи, те ще се опират на собствените си сили и възможности, 
раз граничавайки се от антидемократичните елементи или страни, много от ко-
ито се намират в стадия на „пенсионна немощ и оцеляване“. Те вървят по пътя 
на Ганди, стремейки се към самодостатъчност, намират се в процес на търсене 
на собствена самобитност, експериментират, без да се страхуват, и се уповават 
на „свараджа“ – самоуправлението.

Какви последствия може да се очакват от всичко това през най-близките 
години?

Ние не даваме приоритет нито на глобалните, нито на социалните тен-
денции – те взаимно се допълват и усилват. „Арабската пролет“ в страните на 
Близкия изток и Северна Африка е явен бунт против въпиющото политическо 
и икономическо неравенство, инспириран предимно от младежите и жените, 
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които по този начин заявиха своето оформяне като водещи социални сили. 
Обаче бунтът е насочен също и против имперската двойка САЩ/Израел, които 
се мислят за Божии избраници и виждат мисията си в това да създават местни 
елити в целия свят и да управляват своите империи чрез продажни, корумпи-
рани диктатори. „Арабската пролет“ отслабва тези елити и империи, от дълго 
време подкопавани от различни процеси, принуждавайки ги да прилагат не-
пропорционално насилие, което от своя страна поражда ответни бунтове. 

Американската империя и израелската империя е възможно да се разпаднат 
до 2020 г., но Съединените щати и Израел ще се запазят, ако проявят мъдрост и 
се съгласят на компромиси. В рамките на границите от 1967 г. Израел би могъл да 
бъде приет в съдружието на близкоизточните нации заедно с петте си арабски съ-
седи, както направи Германия в рамките на Римския договор, започвайки от 1957 
година. А САЩ, прекратявайки войните и интервенциите, закривайки военните 
бази зад пределите на собствената си територия и отказвайки се от политиката 
на диктата, може да станат пълноправен член на Северноамериканската общност 
заедно с Канада и Мексико. Сегашните американски президенти ще навлекат още 
повече позор и безчестие на страната си, ако прибягват до сила, не постъпват 
умно и с всички сили се държат за умиращите империи. Същото се отнася и за 
наследниците на сегашните лидери в Израел и в Съединените щати (Авигдор Ли-
берман, Сара Пейлин?). Но наследниците на наследниците е възможно да започ-
нат да провеждат по-реалистична политика.

Отказвайки се от безнадеждната и безплодна външна политика, Западът 
фактически би могъл да се захване със социално-икономическо възстановя-
ване. Обаче докато се лута, засилването на Китай и на „останалите“ може да 
отиде твърде далеч и тогава надигналите се западни страни едва ли ще могат да 
разчитат на същото пространство, към което са привикнали. На гигантските 
простори на Руската федерация ще настъпи процъфтяване, на което е възмож-
но да окаже съдействие „руската пролет“, без твърде да се различава от арабска-
та. Младежите и жените ще играят главната роля и може би дори ще изобретят 
най-добрия комунизъм през 2017 година…

Вероятността от подобни събития не е изключена и за Китай, но много вече 
е направено в самата Китайска комунистическа партия. Динамиката на страната 
изглежда устойчива – както в смисъл на растеж (средно с 26% годишно през пос-
ледните 30 години в икономическите зони, където Дън Сяопин започна своите 
епохални реформи през 1980 г.), породил колосално неравенство в равнището на 
богатството, властта и достъпа до природните ресурси, така и в смисъл на „от-
вореност“. Примерно 30 млн. китайци годишно отиват в чужбина и се връщат в 
родината си, където свободата на личността става все по-реална.

Много повече са проблемите в Индия, половината от жителите на която 
както преди живеят в провинцията, където все още са силни кастовите пред-
разсъдъци – тежко бреме за живота в целия полуостров. Наксалитите може би 
са само предшественици на такива форми на борба като партизанската война, 
тероризма и ненасилствените форми на съпротива. Може би някога Китай с 
неговите национални проблеми ще се поучи от лингвистичния федерализъм 
на Индия, а Индия с нейните класово-кастови проблеми ще може да приеме от 
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Китай своеобразен вид на „капитализма-комунизма“? Може би двете най-гъс-
тонаселени страни в света ще си помогнат една на друга да се освободят?

Африка с населението си от повече от един милиард души е възможно да 
бъде разтърсена от бунтове против отгледаните на Запад елити. Либия е раз-
положена върху прясноводно „море“ (тъй наречената Велика изкуствена река 
– най-голямата в света тръбопроводна система с обща дължина 4 хил. км, която 
доставя прясна вода от резервоарите под Сахара, скрити на дълбочина 600–800 
метра – б.р.), което би могло да напоява голяма част от Сахара. А на юг от Саха-
ра има достатъчно богатства, включително плодородни земи, за да се изхранва 
сама, при условие че за разпределението на благата ще отговарят жените. Ла-
тинска Америка експериментира с икономика, ориентирана към фундаментал-
ните потребности – например експортират месо и импортират енергоносители, 
а енергоносителите разменят за услуги в областта на здравеопазването.

Метежите ще дойдат и на Запад. Движението М-15 в Испания поражда го-
лям интерес. Главното е неговите лидери да не искат промени от управляващи-
те класи, охраняващи статуквото – това би било голяма грешка. Те биха могли 
да създават „низови“ компании, т.е. да развиват малкия бизнес, за който стана 
дума по-горе. Кооперативните спестовни банки биха могли да инвестират в 
реалната икономика вместо да спекулират във финансовия сектор, отчитайки 
високото ниво на образованието и на здравеопазването, а също и изобилието 
на пенсионери, които биха могли да внесат своя запас от  опит и мъдрост в хода 
на надигащия се метеж на възрастните и пенсионерите (към 2015 г.?).

* * *
Има събития, в които изведнъж се събират много нишки. Катастрофата, 

която се случи в  Норвегия на 22 юли 2011 г., ни се иска да припишем на маниака 
Брейвик. Това би било най-лесното. Но не трябва да се поддаваме на съблазънта 
на тясната интерпретация. Да разширим хоризонта. На единия край е ислямо-
фобът-единак, свързан с някакви групи, олицетворение на европейския неофа-
шизъм. Ако го обявят за луд, би изчезнал всякакъв политически оттенък. Той 
би се превърнал в causa sui, причина на самия себе си. В такъв случай Норвегия 
би могла да научи нещо от Америка след 11 септември – как да се произнасят 
речи за „абсолютното и немотивирано зло“. На другия край е Ansar al-Jihad al-
Alami, групировка, поела като че ли в началото отговорността за терористични-
те актове в Норвегия, която би станала за банкрутиралия Вашингтон отличен 
повод да поиска нови асигнации за „войната с тероризма“.

А в средата е реалният Брейвик, рожба на своето време, този, за когото 
либийската ситуация в един момент е станала прикритие, а в същото време сам 
той се е оказал едва ли не оръжие на възмездието. Сътрудничество в премъл-
чаването?

Брейвик съзнателно убиваше участниците в младежкия лагер на социал-
демократите, заявявайки, че изкоренява марксизма, левите идеи… Но защо са 
избрани именно тези жертви, след като Работническата партия има толкова от-
ношение към левите идеи и марксизма, колкото Партията на прогреса, в която 
убиецът някога е членувал, към десните идеи. Двете партии гласуваха за бом-



40 бр. 1/2 – год. XVI

АНТОЛОГИЯ

бардировките в Либия, двете подкрепиха купуването по немислими цени на 
американските F35. Идеологията няма нищо общо с това.

Министър-председателят постъпи правилно, заявявайки: нищо няма да 
отврати Норвегия от демокрацията. Но демокрацията не е просто съвкупност 
от индивиди, всеки затворен в своята идеологическа килия. Демокрацията е 
диалог, предизвикателство, спор с другите, а не преброяване на обитателите на 
килиите по време на изборите веднъж на четири години. Брейвик е трябвало да 
общува с голям брой хора и това не би ни попречило. Парламентът и гражда-
ните трябва открито да обсъждат всякакви проблеми.

Насилието е противоположност на диалога. Към средата на юли НАТО 
беше извършил в Либия 5838 бойни пòлета, 535 от тях се падат на Норвегия, 
хвърлени са 501 бомби. По военни цели, нали? Но ако принципът на Алианса 
гласи, че нападението срещу един е нападение срещу всички, тогава и атаката 
от страна на един е атака от страна на всички, а в основата е само колебливият 
мандат на СС на ООН с пет въздържали се и при липсата на правото на вето на 
която и да е мюсюлманска страна. Може би диалогът би дал повече, отколкото 
бомбите с обеднен уран?

Норвегия е потресена от една-единствена бомба. И през ум не ни минава, 
че на Либия може да не й харесват 535 бомби. Норвегия я ужасяват убийствата 
на мирни жители. Но защо афганците да не трябва да чувстват същото?

Политиката е низ от конфликти, изискващи творчески, конструктивни, 
конкретни решения. Училищата и средствата за масова информация са длъж-
ни да обучават как да се разрешават конфликтите, да приучват към конфликтна 
хигиена също така, както от детството ни приучват към обикновена хигиена. 

Може би причините за това, което се случи на 22 юли в Осло, трябва да 
се разследват от специален орган на ООН? Такъв, който притежава (трябва да 
притежава) големи знания по история на взаимоотношенията между Запада и 
ислямския свят? Не е ли време да се изпробва диалог с „екстремистите“, преди 
да им лепим етикети, да се поинтересуваме за техните цели, които може пък да 
не са лишени от логика? Изобщо как може да се надяваме да се приближим до 
истината, ако смятаме за нелегитимно само това, което е далеч от собствените 
ни убеждения, ако сме убедени, че само ние сме прави?

Превод от руски език: Димитър Димитров
Източник: 

http://www.globalaffairs.ru/number/Desyat-tendentcii-menyayuschikh-mir-15276
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На 26 август 1789 г. френското Национално съб-
рание приема Декларация за правата на чове-

ка и гражданина. От тогава до днес тя е символично 
утвърждение на онова, което сега наричаме права на 
човека. Тя беше подкрепена и обновена от Всеобщата 
декларация за правата на човека, приета на 10 декем-
ври 1948 г. от Организацията на обединените нации 
без нито един глас против и само с няколко въздър-
жали се. Никога обаче, поне до 14 декември 1960 г., 
когато ООН прие Декларация за предоставяне неза-
висимост на колониалните страни и народи, не е съ-
ществувало паралелно символично утвърждаване на 
правата на народите.

В Преамбюла на Декларацията от 1789 г. в ка-
чеството на изходно разсъждение се предлага: „не-
познаването, забравянето или пренебрегването на 
правата на човека са единствените причини за об-
ществените бедствия и за покварата на правител-
ствата“. И така, започваме с проблема за невежество-
то, което подхожда на документ на Просвещението, 
и непосредственият извод от тази идея е, че щом 
приключим с невежеството, няма да има обществе-
ни бедствия.

Защо Френската революция не издава подобна 
декларация за правата на народите? Наистина през 
1793 г. абат Грегуар предлага на Конвента да положи 
усилия за кодифициране на закони относно „права-
та и съответните задължения на нациите, правата на 
народите (gens)“. Но Мерлен дьо Дюари възразява, че 
„това предложение би следвало да се адресира не до 
Конвента на френския народ, а по-скоро до общия 
конгрес на народите на Европа“, и предложението 
бива отклонено.

НЕПРЕОДОЛИМИТЕ 
ПРОТИВОРЕЧИЯ НА ЛИБЕРАЛИЗМА

Имануел Уолърстейн
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Съображението е уместно, но, разбира се, тогава не е съществувал такъв 
общ конгрес. И когато възниква (до известна степен), отначало във формата на 
Лига на нациите, а след това като Организация на обединените нации, такава 
декларация е приета съвсем не веднага. През 1945 г. колониалните държави, 
удържали победа в борбата за своята собствена свобода, все още не допускат 
мисълта за незаконността на колониализма. Едва през 1960 г., след като зна-
чителна част от колониалния свят вече е извоювала независимостта си, ООН 
потвърждава своята „вяра в основните права на човека, в достойнството и 
ценността на човешката личност, в равноправието на мъжете и жените и в ра-
венството на големите и малките нации“ и затова „тържествено провъзгласява 
необходимостта незабавно и безусловно да се сложи край на колониализма във 
всичките му форми и прояви“.

Не бих искал да обсъждам вписват ли се правата на човека или правата 
на народите в естественото право, не бих искал и да разглеждам историята на 
тези идеи като интелектуални конструкции. По-скоро бих искал да анализи-
рам ролята им на ключови елементи на либералната идеология в онази степен, 
в която тя стана геокултура на съвременната свят-система през ХІХ и ХХ в. 
Бих искал също да докажа, че интелектуалната конструкция на геокултурата не 
само е вътрешно противоречива в логически термини, а и че представяното от 
тези термини непреодолимо противоречие самò по себе си е същностна част на 
геокултурата.

Всяка свят-система има геокултура, макар че може да е необходимо извест-
но време, за да се утвърди такава геокултура в дадената историческа система. 
Тук аз използвам думата „култура“ в смисъла, традиционно прилаган от ан-
трополозите – като система от ценности и основни правила, които, съзнателно 
и безсъзнателно, управляват с поощрения и наказания в обществото и създават 
система от илюзии, които да убеждават членовете на обществото в неговата ле-
гитимност. Във всяка свят-система винаги има хора и групи, които изцяло или 
частично отхвърлят геокултурните ценности, и дори такива, които се борят 
срещу тях. Но може да се каже, че докато мнозинството „кадри“ на системата 
активно приемат тези ценности, а мнозинството обикновени хора не се отна-
сят към тях с активен скептицизъм, геокултурата съществува и ценностите й 
преобладават.

Нещо повече, важно е да се различават основополагащите ценности, кос-
могонията и телеологията, от една страна, и политиката за прилагането им – от 
друга. Фактът, че някакви групи активно се бунтуват политически, съвсем не е 
задължително да означава, че те не се подписват, макар и подсъзнателно, под 
основополагащите ценности, космологията и телеологията на системата. Това 
просто може да означава, че те възприемат тези ценности като неправилно при-
лагани. И накрая, ние трябва да помним за историческия процес. Геокултурите в 
някакъв момент се създават, а по-късно могат да престанат да властват над умо-
вете. Говорейки конкретно за съвременната свят-система, аз имам намерение да 
покажа, че нейната геокултура се появява с Френската революция и започва да 
губи широко признание след световната революция от 1968 година.

Съвременната свят-система – капиталистическата свят-икономика – за-
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почва своето съществуване през „дългия ХVІ век“. Обаче в продължение на три 
столетия тя функционира без някаква твърдо установена геокултура. Тоест в 
периода ХVІ–ХVІІІ в. в капиталистическата свят-система няма система от цен-
ности и правила, за които би могло да се каже, че повечето народи активно ги 
приемат, а мнозинството хора се съгласяват с тях, макар и пасивно. Френската 
революция качествено изменя положението. Тя установява два нови принципа: 
естествеността и нормалността на политическите изменения и суверенитета 
на народа. Тези принципи така бързо и така дълбоко се вкореняват в народно-
то съзнание, че нито Термидор, нито Ватерлоо са в състояние да ги изтръгнат. 
В резултат така наречената Реставрация във Франция (и фактически в цялата 
свят-система) в нито един пункт и в никакъв смисъл не е истинско възстановя-
ване на „стария режим“.

Главното, което следва да се отбележи относно тези два принципа, е, че 
сами по себе си те бяха изцяло революционни по отношение на свят-система-
та. В дългосрочна перспектива, без изобщо да гарантират легитимирането на 
капиталистическата свят-икономика, те я заплашват с подкопаване на нейната 
легитимност. Именно в този смисъл вече съм доказвал, че „Френската рево-
люция е първата от антисистемните революции в капиталистическата свят-
икономика в по-малка степен успешна, в по-голяма – претърпяла поражение“. 
Именно за да удържат тези идеи, като ги впишат в нещо по-общо, „кадрите“ на 
свят-системата усещат спешната необходимост да изработят и да наложат по-
широка геокултура.

Изработването на такава геокултура приема формата на дебати между 
идеологиите. Тук използвам термина „идеология“ в специфичното му значение. 
Сигурен съм, че трите идеологии, разработени през ХІХ в. – консерватизмът, 
либерализмът и социализмът, всъщност са отговор на един-единствен въпрос: 
като се тръгне от широкото съгласие с двете идеи – за нормалността на проме-
ните и за суверенитета на народа, коя политическа програма най-успешно ще 
гарантира добро общество?

Отговорите са изключително прости. Консерваторите, които се ужася-
ват от тези концепции и всъщност изпитват отвращение към тях, са за край-
на предпазливост в обществените действия. Политически промени, казват те, 
трябва да се предприемат само тогава, когато призивите за такива промени се 
поддържат от преобладаващо мнозинство, но дори и в този случай те трябва 
да се извършват при възможно минимално скъсване с миналото. Колкото до 
суверенитета на народа, те твърдят, че той ще бъде използван най-мъдро, ако 
реалната власт фактически бъде дадена в ръцете на онези, които традиционно я 
упражняват и които олицетворяват мъдростта на непрекъснатата традиция.

Противоположното гледище принадлежи на социалистите (или на ради-
калите). Те приветстват промените и призовават народа напълно и пряко да 
осъществи своя суверенитет, за да се осигури максимално бързото провеждане 
на промените, насочени към създаване на по-егалитарно общество.

Консервативната позиция и социалистическата позиция са ясно очертани 
и прости за разбиране: колкото може по-бавно или колкото може по-бързо! С 
всички сили да се противопоставят на уравнителните тенденции или, обрат-
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но, решително да разрушават структурите, изградени върху неравенството! 
Вярата, че са възможни само съвсем незначителни промени, срещу вярата, че 
всичко може да се направи, ако само се преодолеят съществуващите изострени 
социални препятствия! Това са познатите контури „десница против левица“, 
два термина, които са родени от Френската революция.

Но в такъв случай какво е либерализмът, който заявява, че се противопос-
тавя на консерватизма, от една страна, и на социализма – от друга? Отговорът 
е формално ясен, но съдържателно двусмислен. Формално изразен, либерализ-
мът се представя като „среден път“, „жизнен център“ (ако използваме самооп-
ределението, дадено през ХХ в.). Не твърде бързи и не твърде бавни промени, а 
промени с правилната скорост! Но какво точно означава това в съдържателни 
термини? Тук либералите наистина рядко намират общ език помежду си даже 
когато са в рамките на конкретно място и време и съвсем не могат да се разбе-
рат, когато се отнася за различни места и различни периоди.

Следователно съвсем не яснотата на програмите, а по-скоро особеното 
внимание към процеса определя либерализма като идеология.

Либералите вярват, че политическите промени са неизбежни, но вярват 
също, че те водят към добро общество само дотолкова, доколкото процесът е 
рационален, т.е. когато обществените решения са резултат от щателен интелек-
туален анализ. Оттук и особената важност, която придават на това: текущата 
политика да се изработва и провежда от онези, които имат най-големи възмож-
ности да осъществяват такива рационални решения, т.е. от експерти и специа-
листи. Именно те могат най-добре да разработят реформите, които биха могли 
(и действително това правеха) да усъвършенстват системата, където живеят. Та 
нали либералите по определение не са радикали. Те се стремят да усъвършен-
стват системата, а не да я преобразуват, защото от тяхна гледна точка светът 
на ХІХ столетие вече е кулминацията на човешкия прогрес или, ако употребим 
неотдавна възродената фраза, „краят на историята“. Ако живеем в последна-
та епоха на човешката история, естествено нашата първостепенна (и наистина 
единствено възможна) задача е да усъвършенстваме системата, т.е. да се заемем 
с рационален реформизъм.

Трите идеологии на съвременността по-нататък са трите политически 
стратегии, призвани да отговорят на народните упования, господстващи в на-
шия съвременен свят след 1789 г. В тези три идеологии особено интересни са 
две неща. Първо, макар формално да са антидържавни, на практика и трите 
работят за укрепване на държавните структури. Второ, от трите постепенно 
и очевидно възтържествува либерализмът, което може да се проследи в два 
политически процеса: с времето както консерваторите, така и социалистите 
придвижват своите действащи програми по-скоро към, отколкото извън ли-
бералния център; и наистина именно консерваторите и социалистите, дейс-
тващи поотделно, но допълващи се взаимно, носят отговорността за реали-
зирането на либералната политическа програма в много по-голяма степен, 
отколкото самите либерали с главна буква „Л“. Ето защо с тържествуването на 
либералната идеология е свързана и тенденцията към изчезване на либерал-
ните политиче ски партии.
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Какво представляват правата на човека в рамките на тържествуващата ли-
берална идеология и откъде идват те? Действително на този въпрос се дават раз-
лични отговори. Но като цяло за либералите е присъщо да отговарят, че правата 
на човека се коренят в естественото право. Такъв отговор придава на правата 
на човека мощна основа, позволяваща да се дава отпор на опонентите. Когато 
обаче това предположение е изречено и е видян конкретният списък на правата 
на човека, както и преди голяма част от въпросите остават открити: кой има мо-
ралното (и юридическото) право да определя количеството на такива права? Ако 
една група права влиза в противоречие с друга, коя от тях е с приоритет и кой ре-
шава това? Абсолютни ли са правата, или са ограничени от някакви рационални 
оценки за последиците от прилагането им? (Тази последна дилема е отразена в 
известното изявление на съдията Оливър Уендъл Холмс, че свобо дата на словото 
не предполага правото да се изкрещи „Пожар“ в препълнения театър.) И най-
главното – кой има право да се ползва от правата на човека?

Последният въпрос може да изглежда неочакван. Нима не е очевидно, че 
верният отговор е – „всички“? Съвсем не! В действителност това никой и нико-
га не го е заявявал. Например почти повсеместно се признава, че такива права 
не притежават непълнолетните, или поне не всички непълнолетни, с очевид-
ното основание, че умствените способности не им позволяват да се ползват от 
тези права разумно и безопасно за себе си и за другите. Но ако са изключени 
непълнолетните, как е по отношение на изпадналите в маразъм старци, на бе-
бетата, социопатите, престъпниците? А след тях списъкът може да бъде про-
дължен до безкрайност: как е по отношение на подрастващите, невротиците, 
военнослужещите, неграмотните, бедните, жените? Къде е оная очевидна ли-
ния, която отделя способността от неспособността? Разбира се, такава линия 
не съществува и действително няма линия, която да се определя от естествено-
то право. По такъв начин се оказва, че определянето на лицата, върху които се 
разпростира действието на тези права на човека, неизбежно е текущо и зависи 
от политиката.

Определянето на това кой има права на човека от своя страна е тясно свър-
зано с въпроса кой може да претендира за осъществяване на правата на човека. И 
тук се появява още едно понятие, родено от Френската революция – „гражданин“. 
Защото хората, които съвсем очевидно са били упълномощени да осъществяват 
народния суверенитет, са били именно „граждани“. Но кои са граждани? Подраз-
бира се, че това е група по-широка от „крал“, или „големци“, или даже „собстве-
ници“, но същевременно това е група по-тясна от „всички“ или даже от „всички, 
живеещи в географските граници на дадена суверенна държава“.

И ето тук започва главната история. Къде е разположена властта на сувере-
на? Във феодалната система властта е парцелирана. Човекът би могъл да е пода-
ник на няколко стоящи над него повелители и често действително е така. Затова 
висшестоящият повелител не може да разчита на безспорна власт над своите по-
даници. Съвременната свят-система създава радикално друга правна и морална 
структура, в която суверенните държави, действащи в междудържавна система и 
ограничени от нея, претендират за изключителна юрисдикция над всички лица, 
обитаващи територията им. Нещо повече, всичките тези територии са свързани 
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географски, т.е. свързани са с граничен и митнически режим, и по този начин са 
отделени от другите територии. Освен това в рамките на междудържавната сис-
тема не са останали никому непринадлежащи територии.

По такъв начин, когато „поданиците“ се превръщат в „граждани“, всички 
живеещи в държавата се оказват разделени на „граждани“ и „неграждани“ (или 
чужденци). Чужденците също се разделят на множество категории; тези катего-
рии се ранжират от дългосрочните (дори пожизнени) мигранти, от една страна, 
до транзитните пътници – от друга. Във всеки случай обаче такива чужденци не 
са граждани. А тъй като държавите са съединения на „региони“ и „местности“, в 
началото на ХІХ в. самите граждани, както и да се определят, обикновено са хора с 
твърде разнообразен произход – говорещи различни езици, придържащи се към 
различни обичаи, съхраняващи различна историческа памет. Когато поданиците 
стават граждани, на гражданите от своя страна им предстои да се превърнат в 
представители на нации, т.е. в хора, за които лоялността към своята държава е на 
първо място в сравнение с всяка друга социална лоялност. Това не е лесно, но има 
съществено значение, ако осъществяването на народния суверенитет не трябва 
да е резултат от възможни ирационални междугрупови конфликти.

Затова по времето, когато държави като Великобритания, Франция и САЩ 
възпитават своите граждани в национализъм, на други места подобно на Гер-
мания и Италия преддържавни националисти се борят за създаване на държа-
ви, които от своя страна биха възпитали също такъв национализъм. През ХІХ 
в. за развитието на чувството за национално самосъзнание повечето държави 
придават първостепенно значение на две обществени институции: началното 
училище и армията. Онези държави, които по-добре от всички решават тези 
задачи, процъфтяват най-успешно. Както отбелязва Уилям Макнейл: „При та-
кива обстоятелства фикцията за етническо еднообразие в рамките на особена 
национална юрисдикция намира своите корени в последните столетия, когато 
водещи нации в Европа се обръщат към идеализирани по подходящ начин и 
произволно избрани варварски предшественици. (Без съмнение е любопитно 
да се отбележи, че французите и британците избират за свои предполагаеми 
предци съответно галите и бритите, като лекомислено не отчитат по-късните 
завоеватели, от които са наследили националните си езици.) Фикцията за етни-
ческо еднообразие разцъфтява особено след 1789 г., когато са демонстрирани 
преимуществото и мощта на неоварварската полития (обединяваща възраст-
ните мъже, способни да владеят оръжие, споявани от национално чувство и 
доброволно подчиняващи се на избирани вождове) пред правителствата, огра-
ничаващи се с мобилизация на тесни групи от населението за война.“

Ако помислим, нито началното училище, нито армията са се прославили 
със своята практика за спазване на човешките права. И училището, и армията 
са напълно авторитарни, изградени отгоре надолу структури. Превръщането 
на обикновените хора в граждани-избиратели и в граждани-войници може би 
е много полезно, ако искате да осигурите единството на държавата както пред 
лицето на другите държави, така и в смисъл на намаляване на насилието и на 
класовата борба вътре в държавата, но това дава ли нещо реално за развитието 
и реализацията на правата на човека?
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Политическият проект на либерализма през ХІХ в. за страните от сърце-
вината на капиталистическата свят-икономика се състои в това да опитоми 
опасните класи, като им предложи тройна програма за рационална реформа: 
всеобщо избирателно право, политика на благосъстояние и национално са-
мосъзнание. Програмата се изгражда върху надеждата и предположението, че 
обикновеният народ ще бъде умиротворен от това ограничено предоставяне 
на блага и няма да оказва натиск за осъществяване на своите „права на човека“ 
в тяхната пълнота. Пропагандата на лозунгите за правата на човека, свобода-
та, демокрацията сама по себе си е част от опитомяването на опасните класи. 
Незначителността на социалните отстъпки, дарявани на опасните класи, ще 
изпъкне още по-силно, ако се вземат предвид поне два факта. Първият – вър-
ху общото равнище на живота в страните от сърцевината благотворно влияе 
прехвърлянето на добавения продукт от периферните зони. А локалният наци-
онализъм на всяка от тези държави се допълва от колективния национализъм 
на „цивилизованите“ нации по отношение на „варварите“. Днес ние наричаме 
това явление расизъм, чиято доктрина в явен вид беше кодифицирана именно в 
оня период и именно в онези държави и проникна дълбоко във всички общес-
твени институти и в обществената мисъл. Това беше така поне докато нацис-
тите доведоха расизма до логическото му завършване, до неговата nec plus ultra 
версия, и по този начин принудиха засрамения западен свят формално, макар 
и само частично, да отхвърли расизма теоретически.

Кои бяха тези „варвари“? Без съмнение колониалните народи. Черните и 
жълтите за белите. „Изтокът“ за „Запада“. „Неисторическите“ нации на Източ-
на Европа за „историческите нации“ на Западна Европа. Евреите за християни-
те. Изначално правата на човека на „цивилизованите“ нации се утвърждават 
на това основание, че те са „цивилизовани“. Логиката на империализма беше 
аверсът на тази монета. Оттук и задължението на тези страни, за които се пред-
полага, че уважават правата на човека, да „цивилизоват“ онези, които не ги ува-
жават, имат „варварски“ обичаи и вследствие на това трябва да се вземат на 
буксир и да бъдат обучавани, както се учат децата. От това следва, че всякакви 
„права на народите“ са запазени за немного конкретни народи и съвсем не са 
права на всички останали народи. И наистина се допускаше, че ако на „варва-
рите“ се предоставят техните права като народи, това би довело до отричане на 
индивидуалните „права на човека“ при тези народи.

Така през ХІХ в. двете системи на права бяха в ситуация на пряк конфликт 
помежду си. Нямаше начин светът да ги съвмести.

Либерализмът на ХІХ в. реши онези проблеми, които си постави за реша-
ване. В условията на свят-система, където започнаха да господстват доктри-
ните за нормалността на промените и за суверенитета на народа, как горният 
слой на разумните, компетентните и имащите хора на добрата воля можа да 
удържи „опасните класи“ от опитите да катурнат каруцата с ябълките? Отго-
ворът гла сеше: това може да се постигне с използване на необходимата доза 
рационални реформи. Този отговор означаваше групата, която може да се 
ползва от своите права на човека, на практика да се ограничи само до някои 
хора при едновременно още по-строго ограничаване на числото на народите, 
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които изобщо могат да реализират своя суверенитет. Но тъй като в логика-
та на либерализма правата теоретически имат всеобщ характер, ограниче-
нията трябваше да се оправдаят със заплетени и благовидни основания. По 
такъв начин в теорията правата се разбираха като универсални, но нещото, 
което либералите най-малко искаха, бе буквалното възприемане на либерал-
ните принципи, т.е. тяхното действително всеобщо приложение. За да не се 
възприемат буквално тези принципи, либералите се нуждаеха от сдържаща 
сила. Такава сдържаща сила беше расизмът в съчетание със сексизма. Разбира 
се, това никога не можеше да се признае от либералите открито, тъй като по 
определение и расизмът, и сексизмът са антиуниверсални и антилиберални. 
Едуард Саид много добре е схванал духа и последиците на тази втора фаза на 
либерализма: „Заедно с другите народи, определяни по различен начин като 
изостанали, изродили се, нецивилизовани или закъснели в развитието си, 
народите на Изтока се раз глеждат в рамките на концепция, изградена върху 
биологическия детерминизъм и морално-политическата предубеденост. По 
такъв начин източното се свързва с онези елементи в западните общества (хо-
рата с отклоняващо се поведение, душевноболните, жените, бедните), които 
обобщено се определят като пораждащи съжаление отцепници. Представи-
телите на Изтока рядко се разглеждат като такива, гледат по-скоро през тях, 
анализират ги не като граждани, дори не като хора, а като проблеми, които 
следва да се решават или да се удържат, или – доколкото колониалните дър-
жави открито завладяват техните територии – да бъдат подчинени… Моята 
гледна точка е, че метаморфозата на относително невинната филологическа 
специализация (ориенталистиката, източнологията) в средство за управление 
на политически движения, за администриране в колониите, за произвеждане 
на почти апокалиптични заявления за трудната цивилизаторска мисия на Бе-
лия човек – се извърши в предполагаемо либералната култура, пълна с грижа 
за възхваляваните от нея норми за всеобщност, плурализъм, отвореност на 
мисълта. В действителност онова, което ставаше, беше противоположно на 
либералните принципи: втвърдяване на доктрината и на значенията, дадени 
от „науката“, в „истина“. Защото, ако истината е такава, присвояваща си пра-
вото да съди Изтока като неизменно „източен“ в описаното от мен разбира-
не, либералността се оказва не повече от форма на потискане и на либерален 
предразсъдък.“

През ХХ век се случи така, че угнетените от расизма и сексизма започнаха 
да настояват да се ползват от правата, които, както казваха либералите, теоре-
тически им принадлежат. Да ползват и правата на човека, и правата на народи-
те. Първата световна война обозначи тази политическа цезура. Разрушаването 
на реда в отношенията между държавите от центъра, „трийсетгодишната вой-
на“, продължила от 1914 до 1945 г., отвори пространство за нови движения.

Тъй като колониализмът/империализмът, т.е. юридическият контрол от 
страна на европейските държави (а също на САЩ и Япония) над голяма част 
от Азия, Африка и Карибския басейн, беше най-горещият проблем на светов-
ната сцена, на първо място се прояви искането за правата на народите, а не за 
правата на човека. Най-ярко законността на това искане беше демонстрирана 



49

АНТОЛОГИЯ

от Удро Уилсън, когато направи „самоопределението на нациите“ централна 
тема на глобалния либерализъм. Разбира се, Уилсън настояваше самоопределе-
нието да се предоставя в строги юридически форми, методически, рационално, 
когато нациите са готови за това. Докато такива условия не съзреят, тези нации 
могат да съществуват в режим на „опека“ (ако използваме езика на Устава на 
ООН от 1945 г.).

За консерваторите, както и можеше да се очаква, беше характерна тен-
денцията да бъдат още по-предпазливи, смятайки, че „готовността“ за само-
определение ще съзрее след много продължително време, ако изобщо се случи 
някога. През първата половина на ХХ в. консерваторите често използваха те-
мата за правата на човека, за да оспорят правата на народите. Те твърдяха, че в 
коло ниите има население, а не истински „народи“, че това население е просто 
съв купност от индивиди, чиито лични права на човека могат да бъдат приз-
нати, когато индивидът има достатъчно равнище на образование и е усвоил в 
достатъчна степен западния начин на живот, доказвайки, че той – много ряд-
ко тя – е достигнал статуса на „цивилизована личност“. Това беше логиката на 
доктрината на формалната асимилация, която използваха редица колониални 
държави (например Франция, Белгия и Португалия), но и други държави прак-
тикуваха сходен, макар и не формализиран подход при определяне и предоста-
вяне на правата на човека.

Онези социалисти, които в годините на Първата световна война бяха на-
строени радикално антисистемно и антилиберално, иначе казано, болшевиките 
(или ленинистите) и Третият интернационал, поначало се отнасяха много по-
дозрително към всякакви разговори за правата на народите, като ги асоциираха 
с националистическото движение на европейската средна класа. Дълго време те 
бяха открито враждебни към тази концепция. След това, през 1920 година, те 
доста внезапно промениха радикално курса си. На бакинския Конгрес на наро-
дите от Изтока тактическият приоритет на класовата борба в Европа и в Север-
на Америка беше тихичко сложен под килима в полза на тактическия приоритет 
на антиимпериализма, тема, около която Третият интернационал се надяваше 
да изгради политически съюз между предимно европейските комунистически 
партии и поне най-радикалните националноосвободителни движения в Азия 
и други части на периферните зони. Но като направиха това, ленинистите по 
същество се присъединиха към Уилсъновата програма за самоопределение на 
нациите. А след Втората световна война, когато СССР активно провеждаше по-
литика за поощряване на „социалистическото строителство“ в редица страни, 
политически повече или по-малко тясно привързани към Съветския съюз, той 
де факто се присъедини към изпълнението на програмата на световния либера-
лизъм за икономическо развитие на слаборазвитите страни.

По такъв начин през 1945–1970 г. либерализмът преживя втори апотеоз. 
Ако в десетилетията преди 1914 г. изглеждаше, че той тържествува в Европа, 
през 1945–1970 г. изглеждаше, че тържествува в целия свят. САЩ, световни-
ят изразител на либерализма, бяха държавата хегемон. СССР, който им беше 
само теоретически опонент, осъществяваше тактическа програма, която, ако 
говорим за правата на народите, по същество с нищо не се различаваше от 
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либералната. По този начин той фактически съдействаше на САЩ за опито-
мяване на опасните класи на свят-системата. Нещо повече, изглеждаше, че на 
дело тази либерална политика носи плодове на самите опасни класи. Наци-
оналноосвободителните движения бяха дошли или идваха на власт в целия 
Трети свят. И изглеждаше, че тези класи идват на власт (поне частично) нав-
сякъде не само във вида на комунистическите режими в съветския блок, а и 
чрез голямата роля на социалдемократическите партии в Западна Европа и в 
другите страни на бялата общност. През 1945–1970 г. темповете на икономи-
чески растеж в почти всички периферни страни, като част от невероятното 
глобално разширяване на икономиката, бяха твърде високи. Това бяха години 
на оптимизма даже и там, където (като във Виетнам) борбата се оказа твърде 
жестока и разрушителна.

Като погледнем назад към това, което ретроспективно изглежда почти 
златен век, поразява ни доколко е отсъствала каквато и да е загриженост за 
правата на човека. Навсякъде бие на очи отсъствието на правата на човека или 
тяхното пренебрегване. От чистките и фалшифицираните процеси в Източна 
Европа до различните форми на диктатура в страните от Третия свят (и да не 
забравяме маккартизма в САЩ и Berufsverbot във Федерална република Герма-
ния) това едва ли беше епоха на триумфа на правата на човека. Но което е още 
по-съществено, това беше период, когато политическите движения в света про-
явяваха много голяма риторична загриженост за правата на човека. Доводите 
на защитниците на правата на човека навсякъде се разглеждаха като заплаха за 
националното единение в битките на Студената война. В страните от Третия 
свят, най-тясно свързани със Запада, уважението към правата на човека съвсем 
не беше по-голямо, отколкото в страните, максимално тясно свързани със съ-
ветския блок. Нещо повече, открито изказваната загриженост на САЩ/СССР 
за положението с правата на човека в сферата на влияние на опонента беше 
сведена до пропагандистки радиопредавания и не оказваше сериозно влияние 
върху реалната политика.

Какво стана след това? Главно две неща: предвещаващата и разобличи-
телна световна революция от 1968 година, която отправи предизвикателство 
към либералната геокултура; и последвалата я проява бе опустошаването на 
либералния пакет от отстъпки. През 1968 г. студентите и техните съюзници 
говореха навсякъде – в страните на Запада, в комунистическия блок и в зоните 
на перифериите, че либералната идеология (включително различния на думи, 
но сходен по същество съветски вариант) представлява от само себе си систе-
ма от лъжливи обещания, чието реално съдържание наистина е негативно за 
огромното мнозинство от населението на света. Разбира се, революционерите 
се стремяха навсякъде да говорят с езика на понятията, отразяващи специфи-
ката на техните страни – в САЩ различно от Германия, Чехословакия и Ки-
тай, Мексико и Португалия, Индия или Япония, но навсякъде се завръщаха 
към едни и същи теми.

Световната революция от 1968 г. не разруши свят-системата. Тя не се и 
доближи до постигането на тази цел. Но тя изтласка либерализма от мястото 
му на определяща идеология на свят-системата. И консерватизмът, и радика-
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лизмът се отместиха от либералния център повече или по-малко към места-
та, които заемаха през първата половина на ХІХ в. По този начин те нарушиха 
оня чувствителен баланс, който либерализмът се стремеше да установи, за да се 
ограничи революционното въздействие както на правата на човека, така и на 
правата на народите.

Как се наруши този баланс може да се види например чрез влиянието 
на второто главно изменение, което стана вече в социално-икономическа-
та структура на свят-системата. Примерно от 1968–1973 г. свят-системата 
се намираше в Б-фазата на кондратиевския цикъл, в периода на стагнация. 
Стагнацията фактически анулира икономическите постижения на повечето 
периферни зони с изключение на кътчето в Източна Азия, превърнало се в 
място на своеобразно преместване на ограничена част от производството в 
свят-системата, което е нормална характеристика на Б-фазата на кондрати-
евския цикъл. Тя доведе също (с различна скорост) до падане на реалните 
доходи на трудовите класи на Севера. Розите окапаха. Измамата се оказа гра-
мадна. Надеждата за последователно, устойчиво, подредено подобряване на 
перспективите на живота, поддържана от силите на световния либерализъм 
(и от техния фактически съюзник – световното комунистическо движение), 
претърпя крах. И още щом като настъпи крахът, самите спечелили, както се 
предполагаше от предишното развитие, поставиха въпроса доколко наистина 
са били осигурени правата на народите.

Когато под съмнение беше поставена считаната преди за успешна реали-
зация на правата на народите в епохата след 1945 г., политическите последици 
бяха две. От една страна, мнозина се заеха да отстояват правата на „новите на-
роди“. Може би, допускаха те, работата е именно в това, че не се признаваха 
правата на техните „народи“. Оттук и новите и по-войнствени етнически дви-
жения, движенията за отделяне, исканията на „малцинствата“ в съществува-
щите държави, които се развиваха едновременно с издигането на исканията на 
други групи или квазинароди като жените, гейовете и лесбийките, инвалидите, 
престарелите. От друга страна, ако правата на народите не донесоха плодове, 
защо да се потиска стремежът към правата на човека, като това се оправдава 
със стремежа да се осигурят правата на народите? Ето защо в еднопартийните 
държави и военните диктатури в съветския блок и в Третия свят внезапно се 
надигнаха искания за незабавна реализация на правата на човека. Това беше 
движение на тъй наречената демократизация. Но и в западния свят това беше 
време на разпадане на структурите, които преди сериозно ограничаваха изра-
зяването на правата на човека, и време на създаване на нови права, например 
„правото на ненамеса в частния живот“ в САЩ.

Нещо повече, изглеждаше, че не просто всички проговориха за правата на 
човека в своите собствени страни, те започнаха да говорят и за правата на чо-
века в другите страни: заявлението на Картър за правата на човека като главна 
грижа на външната политика на САЩ, Хелзинкските споразумения, разпрос-
транението на движения от типа на „Международна амнистия“ и Medicins du 
Monde, желанието на интелектуалците от Третия свят да обсъждат правата на 
човека като главен и приоритетен проблем.
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Двете движения през последните 10–20 години – издирването на нови 
„народи“, чиито права трябва да бъдат утвърдени, и по-интензивните искания, 
засягащи „правата на човека“ – бяха реакция на разочарованията и измамите 
на епохата 1945–1970 г., които доведоха до революцията през 1968 г. – револю-
ция, разгърнала се около темата за лъжливостта на надеждите на глобалния 
либерализъм и за онези гнусни намерения, които стояха зад предлаганата от 
либерализма програма за рационален реформизъм. Поначало двата отговора 
изглеждаха един. Същите хора, които утвърждаваха правата на „новите“ наро-
ди, искаха и по-големи права на човека.

Обаче към края на 80-те г. на ХХ век и особено след геополитическите про-
пуквания на предишната система на хегемония на САЩ, отбелязани с краха на 
комунизма, двете движения тръгнаха по отделни, често противоположни пъ-
тища. Към 90-те г. се появиха цели движения, използващи (отново) темата за 
правата на човека, за да я противопоставят на правата на „новите народи“. Това 
може да се наблюдава в неоконсервативната кампания против политическата 
коректност в САЩ. Но същото се забелязва в заявлението на Medicins du Monde 
и съюзниците им френски интелектуалци от droit d‘ingerance (правото на наме-
са) – намесата в Босна и Сомалия днес, в Китай и Иран утре; и (защо пък не) в 
намиращите се под властта на черните муниципални управления в САЩ вдру-
гиден. Днес либерализмът е изтикан в ъгъла от своята собствена логика. Той 
продължава да утвърждава законността на правата на човека и не така гръмко 
– на правата на народите. Той все още няма предвид това, което е в действи-
телност. Той утвърждава права с цел те да не бъдат приложени в пълен обем. 
Но това е все по-трудно да се направи. И либералите, притиснати, както се каз-
ва, между Сцила и Харибда, показват истинската си същност, като повечето се 
превръщат в консерватори и само малцина в редки случаи стават радикали.

Да вземем простия, много важен и много насъщен въпрос, въпроса за миг-
рацията. Политическата икономия на проблема за миграцията е изключително 
проста. Свят-икономиката повече отвсякога е поляризирана в две отношения: 
социално-икономически и демографски. Между Севера и Юга зее разрив и има 
всички признаци, че в близките десетилетия той ще стане още по-широк. Пос-
ледиците са очевидни. Съществува силен натиск на миграционния поток от 
Юга към Севера.

Да го видим от гледна точка на либералната идеология. Понятието „права 
на човека“ очевидно включва правото на свободно придвижване. По логиката 
на либерализма не трябва да има нито паспорти, нито визи. На всекиго трябва 
да бъде позволено да работи и да се заселва навсякъде, както например днес 
става в САЩ и в повечето суверенни държави – наистина точно в онези дър-
жави, които претендират, че са либерални.

На практика, разбира се, повечето хора на Севера буквално изпадат в ужас 
от идеята за открити граници. Но и политиците през последния четвърт век съв-
сем не вървят към такива граници. Обединеното кралство беше първата държа-
ва, която издигна нови бариери, за да се огради от поданиците на предишните си 
колонии. Само през 1993 г. станаха три важни събития. Германският парламент 
жестоко сви гостоприемството за „бежанците“, боейки се, че такива могат да ста-
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нат жителите на Източна Европа. (Да се разобличават злобните комунисти, кои-
то не пускат народите от своите страни, беше добро шоу, но сега виждаме какво 
става, когато вече ги няма на власт злобните комунисти, способни да ограничат 
емиграцията.) Във Франция правителството прокара закони, които не само огра-
ничават миграцията от бившите колонии, но дори усложняват получаването на 
гражданство от децата на мигрантите, родени във Франция. А в САЩ през 1993 г. 
губернаторът на най-големия щат, Калифорния – и не може да се каже, че фактът 
на скорошното му превръщане в щат с небяло мнозинство няма отношение към 
проблема, – призова да се приеме поправка в Конституцията на САЩ, която да 
сложи край на една от нашите най-тачени традиции – jus soli: всеки роден в САЩ 
е техен гражданин по правото на раждане.

Какви са аргументите, издигани във Великобритания, Германия, Франция 
и САЩ? Това, че ние (Северът) не можем да приемем върху себе си бремето 
(икономическото бреме) на целия свят. А защо да не можем? Само преди сто-
летие същият този Север вземаше върху себе си „бремето на белия човек“, бре-
мето на „цивилизаторската мисия“ сред варварите. Сега варварите, опасните 
класи казват: „Благодарим ви много! Стига сте ни цивилизовали; просто ни 
дайте възможност да се ползваме от някои права на човека, да речем, от право-
то на свободно придвижване и търсене на работа навсякъде, където можем да 
я намерим.“

Вътрешните противоречия на либералната идеология носят тотален ха-
рактер. Ако всички хора са с равни права и всички народи са с равни права, 
не можем да запазваме такава неегалитарна система, каквато винаги е била и 
винаги ще бъде капиталистическата свят-икономика. Но ако това открито се 
признае, капиталистическата свят-икономика ще загуби легитимност в очите 
на опасните (т.е. онеправданите) класи. А ако системата е лишена от легитим-
ност, тя няма да просъществува.

Кризата е тотална, дилемата е тотална. Ние ще изпитваме нейните пос-
ледици през близкия половин век. Както и да разрешим с колективни усилия 
тази криза, каквато и нова историческа система да построим, дали ще бъде тя 
по-лоша, или по-добра, дали ще имаме повече, или по-малко права на човека 
и права на народите – не е известно, но едно е сигурно: това няма да е система, 
основана върху либералната идеология, каквато я знаем в продължение вече на 
два века.

Превод от руски: Димитър Димитров
Публикува се по: http//www.arhipelag.ru/geoculture/concept/transform/antagonisms/
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* * *

СВЕТОВНАТА ЛЕВИЦА СЛЕД 2011 ГОДИНА
2011 беше добра година за световната левица, колкото и тясно или широко 

да я определяме. Главната причина са негативните икономически условия, от 
които страда голямата част от света. Безработицата беше висока и става все по-
висока. Повечето правителства се сблъскаха с високи нива на дълга и с ниски 
приходи. Те потърсиха изход в опита да наложат на своето население строги 
икономии, като същевременно защитят банките.

В резултат – в целия свят се надигнаха на протести „деветдесет и деветте 
процента“, по израза на движението „Окупирай Уолстрийт“. Протестите бяха 
срещу прекалената поляризация на богатството, срещу корумпираните прави-
телства и срещу недемократичната им природа, независимо дали в съответните 
страни има, или няма многопартийна система.

Това не означава, че „Окупирай Уолстрийт“, Арабската пролет или възму-
тените постигнаха всичко, към което се стремяха. Те успяха да променят све-
товния дискурс, преодолявайки идеологическите мантри на неолиберализма и 
налагайки темите за неравенството, несправедливостта и деколонизацията. За 
пръв път от дълго време насам обикновените хора обсъждаха самата природа 
на системата, в която живеят; те вече не я приемат като нещо дадено.

Сега въпросът е как световната левица може да продължи напред и да пре-
върне дискурсивния успех в политическа трансформация. Проблемът може да 
се постави доста просто. Дори ако, според икономическата терминология, съ-
ществува ясно изразена и увеличаваща се пропаст между много малката (1%) 
и много голямата (99%) група от населението, от това не следва, че такова е и 
политическото разделение. В целия свят дясноцентристките сили все още се 
ползват с подкрепата на около поло вината от населението, във всеки случай от 
политически активната му част.

За да трансформира света, световната левица се нуждае от определена сте-
пен на политическо единство, което все още й липсва. Наистина тя се сблъсква 
с дълбоки разногласия както за дългосрочните цели, така и за краткосрочните 
тактики. Проблемът не е в това, че тези въпроси не се обсъждат. Обратно, те се 
обсъждат разпалено, но се очертава малък напредък за преодоляване на раз-
ногласията.

Тези разногласия не са нови, но това не ги прави леки за преодоляване. От 
тях две са главните. Първото е за изборите. Има не две, а три позиции относно 
изборите. Има група, която е крайно подозрителна към изборите, твърдейки, че 
участието в тях е не само неефективно политически, а и подсилва легитимност-
та на съществуващата свят-система.

Други смятат, че да се участва в електоралния процес е от решаващо значе-

Сп. „Понеделник“, 2012, бр. 1/2, с. 42–44
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ние. Но тази група е разделена на две. От едната страна са тези, които се само-
определят като прагматици. Те искат да работят отвътре, в рамките на главната 
лявоцентристка партия при функционираща многопартийна система или във 
фактически единствената партия, когато редуването във властта по парламен-
тарен път не е разрешено.

Разбира се, има и такива, които заклеймяват тази политика като избиране 
на така нареченото по-малко зло. Те твърдят, че няма съществена разлика меж-
ду основните алтернативни партии и подкрепата с гласуване за някоя партия, 
която е „истински“ лява.

Всички сме запознати с този дебат и сме слушали аргументите и на едните, и 
на другите. Все пак е ясно, поне за мен, че ако не се постигне сближаване на три-
те групи относно електоралните тактики, световната левица няма да има особен 
шанс да надделее както в краткосрочна, така и в дългосрочна перспектива.

Аз вярвам, че има начин за помирение. Трябва да се прави разлика между 
краткосрочните тактики и дългосрочната стратегия. Напълно съм съгласен с 
тези, които смятат, че овладяването на държавната власт няма отношение към 
възможността, може би дори я заплашва, за трансформация на свят-системата 
в дългосрочен план. Овладяването на държавната власт беше многократно из-
пробвано като стратегия за трансформация и се провали.

От това обаче не следва, че в краткосрочна перспектива електоралното 
участие е губене на време. Факт е, че много голяма част от деветдесет и деветте 
процента ще страдат остро в краткосрочна перспектива. И именно това ги без-
покои най-много. Те се опитват да оцелеят и да помогнат на своите семейства и 
приятели да оцелеят. Ако ние мислим за правителствата не като за потенциални 
агенти на социалната трансформация, а като за структури, които могат да пов-
лияят на краткосрочните страдания с конкретните си политически решения, 
тогава световната левица е задължена да направи каквото може, за да получи 
от тях решения, които ще намалят страданията.

Работата за намаляване на страданието изисква участие в изборите. Що 
се отнася до дебата между защитниците на по-малкото зло и защитниците на 
подкрепата за истински левите партии, това е въпрос за избор на местна так-
тика, която силно зависи от много фактори: размера на страната, формалната 
политическа структура, демографията на страната, геополитическото й разпо-
ложение, политическата й история. Няма и не може да има стандартен отговор 
на този въпрос. Нито пък отговорът за 2012 г. може да важи и за 2014 или за 
2016 година. Според мен това не е дебат за принципи, а по-скоро за променяща 
се тактическа ситуация във всяка страна.

Вторият основен дебат, който се води в световната левица, е между „деве-
лопментализма“, както аз го наричам, и онова, което може да се назове приори-
тет на цивилизационната промяна. Ние можем да проследим този дебат в мно-
го части на света. Той може да се види в Латинска Америка в продължаващия 
твърде остър дебат между левите правителства и движенията на коренното на-
селение – например в Боливия, Еквадор, Венесуела. Други го виждат в Северна 
Америка и в Европа в дебатите между еколозите/Зелените и профсъюзите, за 
които приоритет е запазването и разширяването на заетостта.
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От една страна, „девелопменталисткият“ избор, издигнат от леви прави-
телства или от профсъюзи, се базира на разбирането, че без икономически 
растеж не може да се поправи икономическият дисбаланс в сегашния свят, не-
зависимо дали става дума за поляризацията в страните или между страните. 
Тази група обвинява своите опоненти, че обективно, а може би и субективно, 
подкрепят интересите на десните сили.

Защитниците на антидевелопменталисткия избор заявяват, че концентри-
рането върху приоритета на икономическия растеж е погрешно по две причи-
ни: първо, това е политика, която просто продължава лошите черти на капи-
талистическата система, и, второ, това е политика, която нанася непоправими 
както екологични, така и социални вреди.

Това разделение е дори по-взривно, ако може така да се каже, отколкото за 
или против участието в изборите. Компромисът, постиган при всеки отделен 
случай, е единственият начин то да се преодолее. За да стане това възможно, 
двете групи трябва взаимно да се приемат като честни и добросъвестни леви. 
Това няма да бъде лесно.

Могат ли тези разногласия в левицата да бъдат преодолени в близките 
петдесет години? Не съм сигурен. Но ако не бъдат преодолени, не вярвам, че 
през следващите двадесет до четиридесет години световната левица ще може 
да спечели битката за облика на системата, която ще наследи провалящата се 
окончателно капиталистическа система.

Превод от английски език: Димитър Войничански
Източник: Commentary No. 320, Jan. 1, 2012
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Никой автор не е имал повече читатели, никой 
революционер не е обединявал повече надежди, 

никоя идеология не е възбуждала повече тълкувания 
и като изключим няколко основатели на религии, ни-
кой човек не е имал такова влияние върху света, как-
вото Карл Маркс през ХХ век.

При все това в самото навечерие на века, в кой-
то живеем, неговите теории, схващането му за света 
бяха всеобщо отхвърлени; политическата практика, 
изградена около името му, бе изхвърлена на истори-
ческото сметище. Днес почти никой не го изучава 
и е проява на добър вкус да се твърди, че е грешал, 
вярвайки в агонията на капитализма и скорошното 
настъпване на социализма. В очите на мнозина той 
е главен отговорник за някои от най-големите прес-
тъпления в историята и в частност за най-ужасните 
извращения, които белязаха края на предходното хи-
лядолетие – от нацизма до сталинизма.

Въпреки това, четейки внимателно творче ството 
му, ще открием, че много преди другите той е видял 
до каква степен капитализмът представляваше осво-
бождаване от предишното отчуждение. Ще открием 
също, че никога не го е мислил за агонизиращ и ни-
кога не е вярвал социализма за възможен само в една 
страна, а напротив, възхвалявал е свободния обмен 
и глобализацията и е предвидил, че революцията ще 
настъпи, ако това се случи, само като преодоляване 
на станалия вече всеобщ капитализъм.

Вглеждайки се отново в живота му, си даваме 
сметка и за изключителната актуалност на тази неве-

КАРЛ МАРКС ИЛИ СВЕТОВНИЯТ ДУХ*
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роятна съдба, взета в цялата й противоречивост.
Най-напред, защото неговият век учудващо много прилича на нашия. 

Както и днес, демографски над света е властвала Азия, а икономически – англо-
саксонската общност. Както и днес, демокрацията и свободният пазар се опит-
вали да завладеят планетата. Както и днес, технологиите революционизирали 
производството на енергия и предмети за бита, комуникациите, изкуствата, 
идеологиите и предвещавали чувствително намаляване на тежкия труд. Както 
и днес, никой не знаел дали пазарите са в навечерието на безпрецедентно бур-
но развитие, или на върха на противоречията си. Както и днес, неравенствата 
между най-силните и най-бедните били много големи. Както и днес, групи за 
натиск, понякога крайни до отчаяние, се противопоставяли на глобализацията 
на пазарите, на настъплението на демокрацията и светското мислене. Както и 
днес, хората се надявали на нов, по-справедлив живот, който би ги освободил 
от мизерията, отчуждението и страданията. Както и днес, множество писатели 
и политици си оспорвали честта, че са открили пътя, по който доброволно или 
насила да поведат хората към него. Както и днес, смели мъже и жени, особено 
журналисти като Маркс, загивали за свободата на словото и на мисълта. На-
края, както и днес, капитализмът господствал едновластно, потискайки нався-
къде цената на труда, нагаждайки организацията на света според вижданията 
на европейските народи.

Освен това, защото дейността му е в същността на нашето съвремие: в 
една от организациите, които основава – Интернационала, се заражда соци-
алдемокрацията; изкривявайки нейния идеал, се появяват някои от най-ужас-
ните диктатури на миналия век, чиито последици все още тегнат над редица 
континенти. Той бе един от бащите на социалните науки, чрез които се оформи 
нашето схващане за държавата и историята. Той бе един от най-големите про-
фесионалисти в журналистиката, чрез която светът постоянно се припознава и 
следователно се преобразува.

И накрая, защото е в средищната точка на всичко онова, което представля-
ва съвременният западен човек. От юдаизма наследява възгледа, че бедността е 
неприемлива и смисълът на живота е в подобряване съдбата на човечеството. 
От християнството наследява мечтата за едно освободено бъдеще, в което хо-
рата ще се обичат един друг. От Възраждането наследява стремежа да мисли за 
света рационално. От Прусия наследява увереността, че философията е първа 
сред науките и че държавата е грозящото сърце на всяка власт. От Франция 
наследява убеждението, че революцията е условие за освобождаване на наро-
дите. От Англия наследява страстта към демокрацията, емпиризма и полити-
ческата икономия. И накрая от Европа наследява страстта към всеобщото и 
свободата.

Чрез тези наследства, които последователно приема и отхвърля, той се 
превръща в политически мислител на всеобщото и защитник на слабите. Дори 
и мнозина философи преди него да са осмисляли човешкото същество в него-
вата цялост, той първи възприема света като едновременно политическо, ико-
номическо, научно и философско цяло. Подобно на Хегел, неговия първи учи-
тел по мислене, той се стреми да даде глобален прочит на действителността; но 
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за разлика от него открива действителността само в човешката история, а не в 
царството Божие. Проявявайки невероятен глад за знания във всички области 
и на всички езици, до последния си дъх се опитва да обхване света в неговата 
цялост и силата на човешката свобода. Той е световният дух.

Като цяло от необикновения път на този забранен основател на един-
ствената нова религия в последните векове разбираме как нашето съвремие 
се е изградило върху малцината, които предпочетоха да живеят отхвърлени в 
лишения, докато коридорите на властта бяха широко отворени за тях, за да си 
запазят правото да мечтаят за един по-добър живот. Дължим им истинска бла-
годарност. Същевременно съдбата на творчеството му ни показва как и най-
хубавата мечта може да се превърне в най-страшно варварство.

Казвам го без никаква предвзетост, нито носталгия – никога не съм бил, 
нито съм „марксист“, в който и да е смисъл на тази дума. Творчеството на 
Маркс не ме е съпътствало в младостта ми; колкото и да е невероятно, дори 
не бях чувал името му, когато изучавах икономически науки, право или исто-
рия. Първото ми сериозно запознаване с него се осъществи чрез късното че-
тене на книгите му и кореспонденцията, която водих с Луи Алтюсе, автора на 
„За Маркс“. Оттогава личността и творчеството му не ме напуснаха. Маркс ме 
плени с точна мисъл, силна диалектика, убедителни разсъждения, ясни анали-
зи, яростна критика, духовит хумор, разбираеми понятия. По време на моите 
изследвания все по-често ми се искаше да узная какво той мисли за пазара, за 
цените, за производството, за обмена, за властта, за несправедливостта, за от-
чуждението, за стоката, за антропологията, за музиката, за времето, за медици-
ната, за физиката, за собствеността, за юдаизма и за историята. Днес, с пълното 
съзнание за всички двусмислици и почти без да споделям изводите на неговите 
последователи, в която и тема да се впусна, винаги се питам какво той е мислил 
по въпроса. И винаги намирам прочита му за изключително интересен.

За този изумителен гений са написани десетки хиляди изследвания, де-
сетки биографии – все хвалебствени или враждебни, но почти никога доста-
тъчно обективни. Всеки негов ред е провокирал стотици страници гневни или 
възторжени коментари. Някои го изкараха политически авантюрист, финансов 
кариерист, домашен тиранин, обществен паразит. Други видяха в него пророк, 
извънземен, първия голям икономист, бащата на обществените науки, на но-
вата история, на антропологията и дори на психоанализата. А някои стигна-
ха дотам, че припознаха в него последния християнски философ. Днес, когато 
изглежда, че комунизмът завинаги е изчезнал от земното кълбо и мисълта му 
вече не представлява властови залог, най-после е възможно да говорим за него 
спокойно, сериозно и следователно ползотворно.

Така че настъпи моментът, когато можем да разкажем без превземки и по 
един модерен начин невероятната му съдба и необикновения му интелектуален 
и политически път. Да разберем как е успял, на по-малко от тридесет години, да 
напише най-четения в цялата човешка история политически текст, да разкрием 
особените му взаимоотношения с парите, труда, жените; да открием и изклю-
чителния памфлетист в него. И същевременно да преразгледаме ХІХ век, чиито 
преки наследници сме ние, изтъкан от насилие и борби, бедствия и кланета, 
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диктатури и потисничество, мизерия и епидемии, толкова чужд на пламенния 
романтизъм, на парфюмирания буржоазен роман, на позлатата в операта и на 
кулисите на бел епок.

* * *
(...)
При смъртта си Маркс оставя значително творчество, едновременно ясно 

и осеяно с двусмислия.
Виждането му за света най-напред се основава на изобличаване на труда, 

на действието му на изолиране, на изтръгването от себе си и от другите, до ко-
ето той води. Трудът прави историята, пораждайки класовата борба, която пък 
ражда капитализма; по своята природа той е тласкан да се развива като свето-
вен, да експлоатира все повече труда на хората, да превръща все по-голяма част 
от услугите в промишлени стоки, да се изтощава в търсене на все по-трудно 
постижима печалба, да изисква все по-висока принадена стойност, за да ком-
пенсира увеличаването на себестойността на необходимите инвестиции вслед-
ствие на конкуренцията. За Маркс капитализмът е цивилизаторски („Идеите за 
свобода на мисълта, за религиозна свобода само провъзгласиха царството на 
свободната конкуренция в областта на знанието“). Дори в неговите очи буржо-
азията играе революционна роля, преобръщаща потенциала на човечеството, 
разчупваща изолираността на нациите, благоприятстваща за „селската мигра-
ция към градовете, което представлява истински прогрес, защото така пред-
пазва голяма част от населението от идиотизма на полския живот...“.

Капитализмът е задължително предварително условие за комунизма, „аб-
солютно необходимо, защото без него оскъдицата ще бъде всеобща, а с нуж-
дата ще се възобнови и борбата за най-необходимото и неизбежно ще изпад-
нем в старата тиня“. Пролетариатът ще успее наистина да победи буржоазията 
единствено когато „ходът на историята е подготвил материалните фактори, 
които ще създадат необходимост да се сложи край на буржоазните начини на 
производство и следователно на политическото господство на буржоазията“. 
Следователно е необходимо да се ускори всеобхватността на капитализма, да 
се подпомогнат глобализацията и свободният обмен: „Трябва да приемем, че 
най-благоприятно за работника е състоянието на нарастване на капитала. (...) 
По принцип днешната протекционистка система е консервативна, докато сво-
бодният обмен е рушител. Той пречупва старите нации и довежда до крайност 
антагонизма между пролетариата и буржоазията. С една дума, свободният об-
мен ускорява революцията и именно заради революцията, господа, аз гласувам 
в полза на свободния обмен!“.

Като отчуждава и експлоатира работниците, капитализмът копае собстве-
ния си гроб. Той ги отчуждава чрез поставянето им извън предметите, които 
произвеждат, чрез магията, която парите упражняват върху тях; така създава 
един свят на „разочарование“, в който всеки е отчужден поради самото съще-
ствуване на консумираните и произведените от него стоки. Той експлоатира 
производителите, превръщайки тяхната трудова сила в стока, чиято цена (въз-
награждението, отговарящо на себестойността за поддържане и възпроизвод-
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ство на трудовата сила) е по-ниска от стойността, която може да създаде – и 
която единствено трудовата сила може да създаде, защото машините не при-
бавят към произведения предмет повече стойност, отколкото съдържат самите 
те. Разликата между създадената от труда стойност и изразходваната, за да го 
произведе – принадената стойност, принадлежи на капитала, който се стреми 
да я увеличи, като намалява възнаграждението на наемните работници, като 
образува „индустриална резервна армия“, съставена от безработните в разви-
тите промишлени страни и от колониалния пазар, и като увеличава произво-
дителността на труда: „Каквото и да е нивото на заплащане, високо или ниско, 
положението на работника трябва да се влошава успоредно с натрупването на 
капитал.“ Това е пауперизацията на работническата класа.

Под тези удари изчезва средната класа. Самите предприятия клонят към 
разреждане заради необузданата взаимна конкуренция: „Монополът на ка-
питала се превръща в пречка за начина на производство, който се е развил и 
процъфтял заедно с него. Социализацията на труда и съсредоточаването на не-
говите материални движещи сили стигат до степен, когато не могат повече да 
останат в капиталистическата си обвивка. Тази обвивка се разбива на парчета. 
Експроприаторите са на свой ред експроприирани.“ Все повече капиталисти се 
превръщат в пролетарии. И въпреки че всяко предприятие се мъчи индивиду-
ално да запази постигнатата печалба, глобалната норма на печалба може само 
да намалява, поради увеличаването на капиталовложенията, което неизбежно 
води до кризи, а после до революция – единствено способна да преобрази ес-
теството на обществото и да породи онова, в което ще изчезнат едновременно 
отчуждението и експлоатацията: комунистическото общество.

Парламентарната демокрация ще позволи да се роди и развие политиче-
ското съзнание на пролетариата, необходимо за възшествие на революцията 
и за прехода към комунизъм. Всяка брутална революция, както терора, обс-
лужва единствено буржоазията. „В Англия например пътят към политическата 
власт е отворен за работническата класа. Въстанието би било лудост там, къ-
дето мирното движение може да постигне всичко бързо и сигурно.“ След като 
веднъж вече властта е взета по демократичен път, мнозинството трябва да я 
запази благодарение на „диктатурата на пролетариата“; тя се свежда до изпол-
зване сред ствата на демокрацията в служба на мнозинството за „събаряне на 
репресивния апарат“, запазвайки същевременно личните свободи, разделени-
ето на властите и свободата на печата. В страните, в които не съществува нито 
демокрация, нито капитализъм, в частност в Русия, никаква комунистическа 
революция не би успяла, освен ако не избухне световна революция: „Ако руска-
та революция даде сигнал за пролетарска революция на Запад и двете взаимно 
се допълнят, сегашната колективна собственост в Русия ще може да послужи за 
отправна точка на комунистическо развитие.“

За да се осъществи подобно осъзнаване на работническата класа, нуж-
но е да се организират представляващи партии, те да се явят на избори и да 
ги спечелят; те могат да го постигнат дори и господстващата идеология да е 
на икономическите собственици, защото човешкото действие и мислене не са 
пленници на икономическите структури. Както могат да съществуват свобод-
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ни художествени произведения, без връзка с икономическите силови отноше-
ния, може да съществува и свободна политическа мисъл. Угнетените могат да 
въстанат, придобивайки „класово съзнание“. Историята се прави от личности, 
а не от масата.

Щом държавата изчезне, ще се установи комунизмът. Всеки ще е свободен 
да използва времето си както желае, благата ще са в изобилие и безвъзмездни, 
защото средствата за производство ще принадлежат на общността. Комунизмът 
няма да е застинало веднъж завинаги общество, а непрекъснато „движение“ 
към една лична свобода, която постоянно трябва да се печели, да се изнами-
ра, така че всеки да осъществи стремежите си: например „в комунистическото 
общество вече няма да има художници, а просто хора, които между другото 
ще рисуват“. Свободата и равенството ще бъдат съвместими чрез реално, а не 
теоретично равенство на личните права и свободи.

Комунизмът може да съществува единствено в световен мащаб; рево-
люцията не може да има траен успех в една-единствена страна, защото „про-
летариатът може да съществува само в лоното на световната история; както 
комунизма, неговата дейност може да има единствено световноисторическо съ-
ществуване“. Така Маркс превръща „социализма“ в ново световно пришествие, 
когато човекът и неговото творение ще се помирят, когато човекът ще достигне 
вечността посредством своята класа, която, като вземе властта, ще се осъщест-
ви, отричайки се същевременно.

Цялото бъдеще е в това опасно двусмислие. Защото учението на Маркс 
крие достатъчно двусмислици, за да позволи различни интерпретации. Както 
всеки друг преди и след него, Маркс греши относно датите и сроковете. При 
всяка нова криза се вижда принуден да вмъква допълнителна фаза между нео-
чакваното разширяване и неизбежния апокалипсис. Не уточнява също как да 
се измерват принадената стойност и нормата на печалба. Не казва как, нито за 
колко време капитализмът ще успее да отложи последната си криза. Не обяс-
нява дали и как диктатурата на пролетариата би могла да бъде обратима, иначе 
казано, какво ще се случи, когато народното мнозинство – с известно двусмис-
лие в думата народно – пожелае да прекрати хода на революцията. Не казва 
нищо и за природата на комунистическото общество, нито за начина, по който 
предприятията ще бъдат колективно присвоени, нито за ролята на остатъчната 
държава: подчинява отговорите на тези въпроси на проучването на всеки от-
делен случай. И накрая последната двусмислица – той възхвалява работника, 
като същевременно смята, че по своята същност и независимо от собственика 
трудът сам по себе си поражда непоносимо отчуждение.

(...)
Решително включва теорията си в борбата, разбирайки и изграждайки 

живота си като постоянно сноване между действието, което го разпалва, и пи-
сането, което го изнервя, превръщайки политическата икономия в оръдие за 
бунт на лишените, угнетените, онеправданите; той е материалист, който вярва 
в силата на духа, философ, за когото икономиката пренасочва историята и в 
очите на когото действието стои преди теорията; той е песимист, който вярва 
в човека. Скоро други ще окарикатурят неговата теория, за да я приложат на 
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практика, опитвайки се да подражават на поведението му.
Това са: Енгелс, който ще измисли понятието партия авангард; Кауцки, 

който ще окарикатури икономическата теория на Маркс; Ленин, който ще вне-
се марксизма в Русия като стратегия за европеизиране на една изостанала дър-
жава; Сталин, който ще превърне диктатурата на пролетариата в диктатура над 
пролетариата след ликвидирането на останалите класи.

Действието им се развива на четири сцени: Великобритания, която ще за-
пази от Маркс само социалдемократическата дейност, без фразеологията; Фран-
ция, която ще запази от него само фразеологията, без политическата дейност; 
Германия и Русия, които ще осъществят две карикатури на неговия замисъл; 
Германия ще заложи на национален тоталитаризъм срещу комунистическия 
интернационализъм; Русия ще замени един национален тоталитаризъм с друг, 
прибягвайки до лозунгите на интернационализма. И едната, и другата страна са 
много повече наследнички на Бисмарк и Хегел (тоест на пруската диктатура), 
отколкото на Маркс (тоест на рейнския дух и Френската революция).

За да изработят оръдието за завземане на държавната власт, от което 
Маркс се е пазил още от младостта си, последователите му ще трябва старател-
но да пренапишат биографията му, след това да прочистят творчеството му, за 
да го нагодят към необходимата им карикатура; накрая ще трябва да се опитат 
да издигнат писанията си до неговото ниво, за да си присвоят правото да гово-
рят от негово име.

* * *
(...)
Вече не е възможно да определим обществените класи; буржоазията и 

пролетариатът вече не са две абсолютно противопоставени обществени гру-
пи; самите наемни работници са разделени на все по-нюансирани групи; ня-
кои от тях вече са акционери; служители управляват предприятия, без да са 
техни собственици, и усвояват част от печалбата; новатори и хора на изкуст-
вото придобиват финансова тежест. Заедно с парите умението става решаващ 
капитал; през него минава значителна част от печалбата и не е възможно да 
се определи себестойността на производството на даден предмет с необходи-
мите за производството му часове. Накрая размерът на принадената стойност 
е все по-несигурен.

Въпреки това теорията на Маркс преоткрива своето пълно значение в рам-
ките на днешната глобализация, която той бе предвидил. Свидетели сме на из-
ригването на капитализма, на преобръщането на традиционните общества, на 
настъплението на индивидуализма, на абсолютното обедняване на една трета 
от света, на концентрацията на капитал, на делокализацията, на меркантилиза-
цията, на надигащата се несигурност, на потребителския фетишизъм, на създа-
ването на богатство единствено от индустрията, на множенето на финансовата 
индустрия, целяща да се осигури срещу рисковете на несигурността. Всичко 
това Маркс го бе предвидил. Цената на труда си остава, както бе посочил, клю-
чова променлива на икономиката; главна цел остава нивото на рентабилност; за 
да се запази, даже да се увеличи, заплащането продължава да се увеличава по-
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бавно от производителността, а държавата продължава да поема за своя сметка 
нарастваща част от социалните разходи и разходите за научни изследвания.

Утре – ако глобализацията отново не се отсрочи – поддържането на рен-
табилността на капитала няма да може да се осъществи чрез световна соци-
ализация на загубите поради липса на световна държава; ще се извърши сле-
дователно чрез намаляване на стойността на труда, тоест чрез делокализация, 
сриване на социалната защита и ускорена замяна на някои услуги с индустри-
ални продукти с цел да се намали стойността на възпроизводство на трудовата 
сила. С други думи, чрез автоматизация на услугите за свободното време, за 
здравеопазването и образованието.

Ако така човекът се превърне в стока, накрая и ще бъде клониран като 
такъв въпреки илюзорните юридически пречки, които някои страни се стараят 
да издигнат; никой вече не ще иска да бъде нещо друго освен стока. Тиранията 
на новото, потребителският фетишизъм, за който Маркс толкова говореше, то-
гава ще забави – може би завинаги, – в заслепението от вечно подновяващото 
се представление на стоките, настъпването на революцията, самата тя превър-
нала се в представление, изнасяно от няколко терористи пред останалия свят.

Когато е изчерпал по този начин меркантилността на обществените от-
ношения и е използвал всичките си средства, капитализмът, ако не е унищо-
жил човечеството, би могъл да премине и към световен социализъм. Казано 
с други думи, пазарът би могъл да отстъпи пред братството. За да си го пред-
ставим, би трябвало да се върнем към принципите, които Маркс отбелязваше, 
мечтаейки за всеобщ социализъм: безвъзмездността, изкуството да „правиш“, 
а не да „произвеждаш“, общото и безвъзмездно предоставяне на необходимите 
блага за упражняване на свободата и отговорностите („присъщи блага“). Тъй 
като няма световна държава, която да бъде завладявана, това не би могло да се 
осъществи чрез упражняването на власт в планетарен мащаб, а чрез преход в 
световното съзнание – така скъпата на Маркс „революционна еволюция“. Чрез 
преход към отговорност и безвъзмездност. Всеки човек ще стане гражданин на 
света и светът най-сетне ще бъде направен за човека.

Тогава ще трябва отново да се прочете Карл Маркс; от него ще се черпят 
доводи да не се повтарят грешките на изминалия век, да не се поддаваме на 
фалшиви убеждения; да приемем, че всяка власт трябва да е обратима, че всяка 
теория съществува, за да бъде оспорвана, че всяка истина е обречена да остарее, 
че произволът е сигурна смърт, че абсолютното благо е източник на абсолютно-
то зло; че мисълта трябва да остане отворена, да не обяснява всичко, да приема 
противоположни гледни точки, да не бърка кауза с отговорници, механизми с 
действащи лица, класи и личности.

За да постигнат това, бъдещите поколения ще си спомнят за отхвърления 
Маркс, който в лондонската си нищета, оплаквайки мъртвите си деца, мечтае-
ше за по-добро човечество. Тогава ще се обърнат към световния дух и най-важ-
ното му послание: човекът заслужава доверие.
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Лобисти и стопански съюзи триумфираха след мо-
ята оставка, като че ли се отнасяше за празнува-

не на втората победа на капитализма над плановата 
икономика. „Това е един от най-хубавите дни в моя 
професионален живот“, ликуваше Ханс Шрайбер, 
председател на Съюза на работодателите от осигури-
телния бранш; „Лафонтен беше един унищожител на 
капитал и работни места“. Блестящо настроен, Ханс-
Олаф Хенкел коментираше новината. „Канцлерът 
вече си освободи едната ръка от оковите – ликуваше 
президентът на индустрията, – сега му остава да си 
освободи и другата – от Тритин. Борсите пре живяха 
курсов фойерверк, както никога преди: в рамките на 
седем минути европейската валута се повиши с два 
цента спрямо долара; немският Dах-индекс се покачи 
в първия четвърт час в сравнение с предишния ден 
с около над 300 пункта, т. е. с 6% – първите лаври за 
Шрьодер.“

Глупавите момчета на британския булеварден 
вестник „Сън“ ликуваха също, и то така, сякаш тех-
ните предизвикателни заглавия бяха поводът за мо-
ята оставка.

Между нашите противници, както е известно, 
има най-различни. Фьодор М. Достоевски, един от 
моите любими автори, пише: „Освен това има раз-
лични опоненти: не с всеки може човек да си позволи 
разговор.“ Бих желал да разкажа една басня, която чух 
преди няколко дни. Казаха ми, че била прастара пого-
ворка, може би от индийски произход, което е твърде 
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*  Из книгата на Оскар Лафонтен „Сърцето бие отляво“ от поре-
дицата „Социалистическа библиотека“ на ЦСИ и ИК „Христо 
Ботев.
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успокоително. „Веднъж една свиня влязла в спор с един лъв и го предизвикала на 
дуел. Като се върнала вкъщи, се осъзнала и уплашила. Събрало се цялото стадо, 
обсъдили и решили тъй: „Виждаш ли, свиньо, тук наблизо има една яма за течен 
тор; овъргаляй се вътре и отиди така на бойното поле.“ Свинята направила, както 
й казали. Лъвът дошъл, подушил, сбърчил ноздри и си тръгнал. Още дълго след 
това се хвалила свинята, че лъвът се бил изплашил и избягал.“

Ако беше само вонята от торната яма, не бих избягал от полесражение-
то. Аз бях над тридесет години на бойното поле и често миризмата ме удряше 
в носа. Съпротивата не ме доведе до примирение, а ме подтикваше към още 
по-големи усилия. В Съюза по труда трябваше често да потискам по някоя 
иронична усмивка. Икономическите схващания на съюзните говорители на 
работодателите смятах за глупави. Доставяше ми удоволствие да им изнасям 
икономически данни, които, най-малкото, за известно време създаваха обър-
кване. При моя анализ на обществените зависимости и при пледоарията ми за 
отричане от неолиберализма бих се усъмнил в себе си, ако моята политика не 
беше срещнала съпротива.

Решаващо за моето оттегляне беше, че Герхард Шрьодер има мандата на 
избирателите и един социалдемократически председател на партия не може да 
търси принципно разногласие със социалдемократическия бундесканцлер. С 
учудване и гняв проследих как след моята оставка Герхард Шрьодер опитваше 
да поведе ГСДП в грешната посока на така наречения Трети път. Стигнах до 
прозрението, че някои от ръководството на ГСДП, всичките те начело с новия 
председател на партията, не бяха разбрали с какво и защо бяхме спечелили пар-
ламентарните избори.

Загрижен, председателят на Профсъюза на обществените служби, транс-
порта и комуникациите Херберт Май адресира до своя профсъюз, към който 
принадлежа и аз, следното писмо:

„Скъпи колеги, проявите и събитията през последните седмици предиз-
викаха дебат върху това трябва ли новото федерално правителство да смени 
политиката, която пренебрегва интересите на икономиката... Резултатът от из-
бора за Бундестаг на 27 септември 1997 г. беше един ясен отказ от възвестено-
то от ХДС/ХСС и от СвДП продължаване на една, ориентирана предимно към 
предлагането, икономическа, данъчна, социална и пазарна политика. ГСДП и 
Съюз 90/Зелени постигнаха парламентарно мнозинство, защото двете партии 
бяха обещали да поставят в центъра на своята управленска дейност политиката 
за трудовата заетост, да преустановят материалното преразпределение отдолу 
нагоре и да се грижат за повече социална справедливост.“

За да не може да бъде отхвърлена преценката на Херберт Май като пре-
дубеждение на един „традиционалист“, цитирам Института по демография 
„Аленсбах“. Той стигна до резултата, публикуван във „Франкфуртер Алгемай-
не цайтунг“ през юни 1999 г. под заглавие „Губят ли социалдемократическите 
концепции блясък?“. Отхвърля се не основната идея, а политиката на прави-
телството. „Предвид изборните резултати и тези, които воденото от ГСДП пра-
вителство трябваше да постигне през тази година, населението днес вещае за 
ГСДП, само няколко месеца след триумфалния резултат от избора за Бундестаг, 
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негативна прогноза. Все повече са тези, които очакват, че в бъдеще ГСДП ще 
продължи да губи поддръжка. Извади ли се откритата дистанцираност на бун-
десканцлера в съвместния документ с Тони Блеър от досегашната програма на 
ГСДП, както и от собствената му политика през първите девет месеца, се нат-
рапва впечатлението, че социалдемократическите концепции притежават днес 
толкова ограничена притегателна сила в обществото, че дори председателят на 
ГСДП не може да очаква успех. При това и дума не може да става, че основните 
социалдемократически идеи сред населението са излезли от мода. Една силна и 
грижовна държава, една широко изградена социална мрежа и идеали за равен-
ство имат за населението голямо значение. Изходът от изборите за Бундестаг 
беше решение на народа за запазване на социалната държава и реакция на не-
одобрение на реформите на старото правителство. Това по никакъв начин не 
означава, колкото и често да го предполагаме, че избирателите първо търсят 
нови лица... Повече лична отговорност и по-малко намеса на държавата – с това 
населението свързва на първо място очакванията си за нарастващата социална 
диференциация; повече студенина и егоизъм, растяща безработица, несигур-
ност и по-малко защита за онеправданите и малцинствата... Широко одобрение 
намират не само идеите за една силна държава и за една по възможност всеоб-
хватна социална мрежа, а и идеалите за равноправие, които са съставна част на 
социалдемократическата програма. Едно относително мнозинство е убедено, 
че дадена страна се развива по-добре, когато запази не само равните шансове, а 
също и стремежа за равенство в успеха. Затова растящата критика към прави-
телството не може да бъде обяснена с това, че класическите социалдемократи-
чески концепции са загубили привлекателната си сила сред населението.“

През лятото на 1999 г. беше изискан отново нулев рунд на заплатите или 
повишаване в рамките на инфлационното изравняване, за да се намали без-
работицата. При това беше недооценено, че в точно определен период безра-
ботицата в Германия усилено се покачваше, докато квотите за заплати именно 
през последните двадесет години стремглаво падаха надолу. На председателя на 
Съюза на германските профсъюзи Дитер Шулте му оставаше възможност само 
да отговори рязко. Той каза, че имало предложения по-малко добри и имало 
глупави предложения. Предложението заплатите да се повишат само в рамките 
на инфлационното изравняване определено принадлежало към вторите.

Председателят на Младите социалисти на провинция Мекленбург-Форпо-
мерн Матиас Броткорб каза ясно, че дискусионните приноси на „модернизатори-
те“ започват да стават смехотворни. Той открито се надсмиваше: „Ние изискваме 
солидарност от предприемачите. Техните печалби само за 1998 г. са се покачили 
с около 30.5%. Предлагаме и увеличаването на печалбите да се обвърже с инфла-
ционната норма.“ Говореше ми с убеждение. He беше за вярване! След немското 
обединение курсовете на акциите се покачваха година за година, а Dax-индек-
сът стои на историческо високо равнище. Печалбите на предприятията скочиха 
неимоверно много. Повиши се броят на милиардерите. Наследяват се ежегодно 
големи състояния. Германският данъчен профсъюз посочва, че повече от 800 ми-
лиарда марки са изнесени от германците извън държавата в данъчните „оазиси“. 
Международният валутен фонд оценява в международен мащаб средствата, из-
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несени в тези „оазиси“, на седем билиона долара. Реалните заплати на наемните 
работници стагнират или спадат, а те тук отново дрънкат за нулеви рундове. Ус-
пехът, а това означава работа, все по-малко се цени, цени се все повече притежа-
ването на пари. Какво развитие ни е довело до това духовно объркване, което 
ежедневно ни конфронтира с тези авантюристични предложения?

(…)
С право преди изборите за Бундестаг ние говорехме за десолидаризиране 

на обществото. При това знаехме, че не единствено политиката е причина за 
промяна на ценностите. Когато въз основа на повишеното благосъстояние се 
разхлабят връзките с традиционните институции като семейство, църква или 
профсъюз, тогава нормите и ценностите стават относителни. Хомогенността 
на някогашните обществени класи и слоеве се е разтворила в големия брой 
социални битиета. Определено различни са начините на живот и начините на 
поведение.

Още Алекс д' Токвил, самият той либерал, беше предвидил едно такова 
развитие. „Искам да си представя – пише той – под какви нови белези може 
да настъпи в света отново деспотизмът: забелязвам една маса от приличащи 
си един на друг и равнопоставени хора, които се въртят безпомощно в кръг, за 
да си осигурят малки и обикновени неща, които изпълват техния уют. Всеки 
в своята единичност е чужд към съдбата на дру гия: неговите деца и неговите 
лични приятели олицетворяват за него целия човешки род; що се отнася до ос-
таналите съграждани, той седи до тях, но не ги вижда; той ги докосва, но не ги 
усеща; той съществува само в себе си и само за себе си.“

Над тази маса от отделни личности, смята Токвил, всеки би могъл да на-
ложи едно абсолютно господство. Той трябва само да гарантира сигурност, ред 
и евтини удоволствия и да се грижи за възгледа, така че той да е достатъчен за 
щастливото съществуване. „Деспотизмът – пише той – не може никога да бъде 
сигурен за продължителността на своето съществуване, освен ако му се удаде 
да изолира хората един от друг.“

Както винаги, така и сега опасността от какъвто и да е вид тоталитари-
зъм по никакъв начин не е премахната. Когато днес например критични ду-
хове, имам предвид определени проявления на информационното общество, 
предупреждават за опасността от един възможен тоталитаризъм, техните опа-
сения приличат на опасенията на Токвил: както могат да бъдат задоволени или 
най-малкото успокоени изолираните и десолидаризирани индивиди или гру-
пички посредством телевизионния екран, чрез зрими развлечения и оцветена 
информация, така би могло абсолютното политическо господство да попадне 
в същите ръце, в които неконтролираната, демократично предоставена власт 
да се разпростре над медиите. Изборът на медийния господар Берлускони за 
министър-председател на Италия е сигнал за това.

В края на ХХ век политическата идеология на неолиберализма съответ-
ства на един непознаващ причините и проблемите дух на времето, който въз-
висява индивидуализирането на обществото. На Свободната демократическа 
партия (СвДП) затова й харесва представата, че на нея принадлежи бъдеще-
то. Понятна е тази политическа фата моргана, разбира се: всяка партия, която 
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от години стои над бездната на политическото си съществуване, се нуждае от 
предпазване на самосъзнанието от илюзията за изпълненото с обещания бъ-
деще. Сляпата припряност обаче, с която неолибералите и „модернизаторите“ 
се захванаха с орязването на социалните успехи, възпрепятства по всяка ве-
роятност мисленето за проблемите, които настъпват в едно десолидаризирано 
общество на лактите. Защото, ако е вярно, а за това говорят фактите, че едно 
десолидаризирано общество е предразположено към авторитарни форми на 
общност – да си спомним само успехите на деснорадикалите при изборите за 
провинциалните парламенти, тогава, най-после, един невъзпиран социално и 
държавностопански неолиберализъм погребва обществения фундамент на ин-
дивидуалната свобода.

На този фон дебатите за подрастващото поколение в ГСДП и при „зелени-
те“ са повече от учудващи. СвДП от всички избори точно беше разбрала колко 
„въодушевени“ са хората от нейните постановки. А социалната действителност 
в либералните англосаксонски демокрации трябваше да бъде позната на поли-
тическото подрастващо поколение на ГСДП и на „зелените“.

Дори и днес, когато демократичните структури на западноевропейското 
общество са еднакви със северноамериканските, европейските страни имат все 
пак друго историческо развитие. Те имат други традиции и друга политическа 
култура. Възхвалява се индивидуалистично-либералната традиция в Съедине-
ните щати. Същевременно тя има и своите тъмни страни.

Достатъчен е един поглед върху историята на емиграцията от Стария в 
Новия свят, за да установим колко голяма например е била привлекателната 
сила на Съединените щати за анархистичното крило на европейското работни-
ческо движение. Към иронията на историята може да се прибави: първоначал-
но анархистичните склонности на северноамериканското общество са се фор-
мирали най-трайно точно в оная област, в която би било най-добре да се мине 
без анархистичните емигранти, а именно – в областта на икономиката. Едва не-
отдавна американските комунитаристи разясниха на своите сънародници кол-
ко силно анархичната склонност на англо-американското пазарно стопан ство 
възпрепятства създаването на чувство за колективност и на обществена соли-
дарност. В една вече класическа пледоария за „силна демокрация“ Бениамин 
Барбер пише: „Анархистичното влечение има реално изразен усет за общест-
вените тиранични сили – за държавата, за мнозинството, да, дори за властната 
възвишеност на правото, но спрямо личната тиранична власт остава сляпо, все 
едно дали произлиза от акционерните дружества, или от анархистичния дух.“

За европейците навярно не би било зле, ако в някои области на общест-
вото се осланят по-малко на държавата. И за някои политически представи-
тели не би било зле, ако предоставят в ръцете на обществото някои от своите 
задължения. Това, че гражданите превръщат представителите на политиката в 
отговорни за всичко, което върви зле, е реакция на това, че тези представители 
от своя страна се обявяват за отговорни за всичко, което върви добре. Култу-
рата на демократическото участие в управлението предполага, че гражданското 
общество ще поеме част от отговорността. Втренчването на европейското обще-
ство в държавата пречи за създаването на оня подмладяващ пионерски дух, от 
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който северноамериканското общество получава толкова силни импулси. Но 
също толкова малко се поощряват сплотеността и общото благосъстояние на 
обществото, когато в стопанския живот господства един фундаментален анти-
етатизъм, който осакатява политическата активност.

Никоя друга област от обществения живот не се влияе така силно от инди-
видуалните стремежи към печалба, както икономиката. Съвсем не е за учудва-
не, че дори и ония, които иначе са отрицателно настроени към всякакъв полъх 
на свободолюбив дух в обществото и сега прекомерно бързо призоваха за „за-
конност и ред“, несъзнателно защитават анархистичното увлечение на пазар-
ното стопанство. Какво става обаче, ако печалбата не дойде? Точно тогава важи 
една друга истина. Защото, по всяка вероятност, сред предприемачеството по 
въпроса за пазарната икономика се борави с две истини – една за добрите и 
една за лошите времена. Ако едно предприятие трупа черни точки, тогава него-
вата пазарноикономическа истина гласи: никаква намеса на държавата в ико-
номиката, никакви субсидии на възможните конкуренти и никакви социални 
и екологични данъци. Но когато не се получава печалба, картината се сменя. 
Започват да се изискват инвестиции. За останалите чрез фалит безработни дър-
жавата трябва да се грижи.

Все още господства единство за това, че един „свободен“ пазар първо се 
конституира чрез правилник, който регулира движението на стоките и стопан-
ските процеси. Спорно е колко всеобхватна трябва да бъде тази регулираща 
система. Политиката се измерва с различен аршин от икономиката. Нейната 
цел е общото добруване, а не личната печалба. Високата безработица наистина 
изисква задължително политическо противодействие. Дотогава обаче, докато 
липсват за това съответстващи, автоматично регулиращи и контролиращи сис-
теми на пазарното стопанство, всяка икономическа политика ще се проваля 
при решаването на този проблем. Тази констатация не трябва да се възприема 
като оправдание на един бюрократичен контролиращ фанатизъм. Би било без-
смислено да стегнем изцяло пазарната икономика в здрава броня от регулиращи 
механизми и да вържем динамичните й сили. Но навсякъде, където чрез пазар-
ната икономика се създават социални отхвърляния, задача на политиката е да 
намери начин за разрешаване на проблема. He обществото трябва да слугува за 
добруването на икономиката, а икономиката – за добруването на обществото, 
тази стара истина се забравя винаги. И който често си я спомня, бива белязан 
като „вчерашен“, „традиционалист“ или „бетонна глава“. Защото обществено-
то разискване за икономическото развитие и бъдещето на обществото, което в 
Германия се провежда под определението „дебат за месторазпределението“, е 
едностранно повлияно от неолиберално-консервативните възгледи на съюзите 
на предприемачите.

В своето, излязло през 1996 г., есе под заглавие „Терорът на икономиката“ 
Вивиан Форестър твърди, че на хората им се отнема способността да възприе-
мат по друг начин икономическия и обществения ред, освен като редуцирани 
категории, предлагани от неговите представители. Тази критика на едностран-
но измеримия пазарноикономически обществен ред на отиващото си ХХ столе-
тие може да се възприеме като потвърждение на ясновидската прозорливост на 
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Токвил: „За да може да подчини по-добре хората – така пише Вивиан Форестър, 
– всяка власт отклонява човешкия организъм от трудното и опасно упражне-
ние на разсъждението, избягва акуратността, която е толкова рядка, да, дори 
търсенето на акуратност, за да може да дирижира по-добре масите.“

Признавам, съюзите на предприемачите добре използваха благоприятния 
час за идеологическа офанзива. Никога преди това, от Втората световна война 
насам, не е имало за такова нещо по-удобно време от последните години. За-
едно с падането на желязната завеса между Изтока и Запада се вдигна и една 
бариера на световния пазар. Пред икономическата глобализация вече нямаше 
никаква пречка. Разбира се, за западноевропейските, и преди всичко за живе-
ещата от експорт немска икономика, глобализацията е едно силно предизви-
кателство. Производителите трябва да настояват при новите обстоятелства на 
остра глобална конкуренция за напасване на домашните рамкови фактори и за 
подобряване на техните производствени условия.

Но немската експортна икономика е най-конкурентоспособна сред голе-
мите индустриални държави. За да запазим тази преднина, трябва да инвес-
тираме. Нуждаем се от добри средни и висши училища, от отлично обзаве-
дени изследователски организации и от добра инфраструктура на пътищата, 
железопътните и телекомуникационните връзки. Бъдещето ще принадлежи на 
онази икономика, която разполага с най-голяма продуктивност на енергия и с 
екологично поносими технологии. В сравнение с европейските боледуващата 
английска икономика плаща сега за „традицията на подинвестицията в държа-
вата“, както установи министерството на Гордън Браун. „Ролс-Ройс“ и „Роувър“ 
бяха купени от немските автомобилопроизводители. Само да си представим 
какво би станало в Германия, ако „Мерцедес“, BMW и „Фолксваген“ биха били 
купени от английски автомобилни фирми. И англосаксонската традиция на со-
циалното разграждане е икономически неразумна.

Дори Шрьодер и Блеър пишат в своя документ: „За нас общественото за-
длъжняване не може да бъде отхвърлено – по време на цикличен скок това 
може да има смисъл, да задвижи автоматичните стабилизатори. А задлъжнява-
нето с цел по-високи обществени инвестиции, като строго се спазва „златното 
правило“, може да играе важна роля в засилване на предлагането като страна 
на икономиката.“

Който отхвърля социалната държава, не разполага повече с автоматични 
стабилизатори. „Традицията на подинвестицията“ се прехвърля сега и в пред-
приемаческия бранш. Дерегулираният световен финансов пазар предлага във 
финансовите натрупвания и в спекулативните области норми на печалба, 
които са по-високи от тези в производствените предприятия. Поради тази 
причина финансовите инвестиции нараснаха по-бързо от производствени-
те. Установеният спад на инвестиционната квота в европейската общност от 
средата на седемдесетте години сигурно се дължи на това. Световният финан-
сов пазар без съмнение не само има отражения в инвестиционните квоти, а и 
води до един осезаем обрат в предприемаческата култура. Все повече предп-
риятия си осигуряват капитал чрез участие на борсата. Така те все по-силно 
са обвързани с краткосрочните интереси на акционерите (Shareholder). Това 
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води до положението, че решенията се определят чрез бързо мислене и вари-
ращи разходи. Към вариращите разходи принадлежат най-вече разходите за 
заплати. Ако много десетилетия работодателят още беше сътрудник и пора-
ди това – призван към съотговорност и съучастие, сега той се е редуцирал в 
бюро за разходи.

Това е същността на нещата и тя едва ли може да бъде по-добре онагледе-
на освен с онова събитие, от което у Вивиан Форестър се разпали „свещеният 
гняв“.

Да си спомним: във всички новини 8 март 1996 г. беше обявен като „черен 
петък“ за международните финансови пазари. На Уолстрийт Dow Jones-индек-
сът се беше срутил, европейските и други борсови курсове също паднаха. Тази 
паника беше предизвикана от публикация, че безработицата в САЩ е достиг-
нала неочаквано високо равнище. Американското пра вителство беше оповес-
тило, че през изминалия месец февруари са създадени 705 000 нови работни 
места. Във връзка с този срив на курса „Монд“ от 12 март 1996 г. отбеляза, че 
борсите също реагират чувствител но на „всяка лоша новина“.

С това вече всичко е казано. Даниел Готверт смяташе: „Направо си е пер-
верзен знак, когато една фирма съобщава, че възнамерява да съкращава работ-
ни места, и тогава скачат акциите.“ Покачващи се курсове на акциите е самò по 
себе си онова, което повечето акци онери очакват от отговорните мениджъри на 
своето предприятие. He e учудващо, че големи акционерни дружества постигат 
огромни печалби на борсата точно в тези времена на висока безработица.

Така поднесено, това поставя под съмнение логиката, която принуждава 
предприятията към съкращения, за да поддържат висок курса на своите ак-
ции. Така абсурдно би било и да се обвинява една частна фирма в стремеж към 
печалба. Печалбата е смисълът на нейната стопанска дейност. He става въпрос 
и за проклинане на рационализациите. Тяхната цел е повишаване на произво-
дителността. Продуктивността е един съществен фактор на стопанската мощ. 
Тя е предпоставка за късо работно време и за добри зап лати. Рационализация 
и концентрация на производс твото са единственият шанс за някои предприя-
тия да се докажат в грубата глобална конкуренция. Други предприятия, които 
вече участват блестящо в играта, опитват и чрез изгодни в ценово отношение 
предложения да увеличат своя дял на пазара. А пък трети се стремят само да 
повишат своята печалба. Според правилата на „свободното“ пазарно стопан-
ство нищо самò по себе си не е осъдително: и защо един частен предприемач ще 
трябва да ангажира работна ръка, от която не се нуждае? Задача на политиците 
е да се грижат частната пазарноикономическа дейност да протича в рамките 
на един правилник, който да принуждава извършващите такава дейност да съ-
блюдават социалните и екологичните изходни точки.

В Германия и сега все още съществува политически климат, когато който 
почне да се занимава с такава задача, веднага може да прочете и да чуе, че му 
липсва модерно мислене. За това допринасят и съюзите на предприемачите. Те, 
със своята кампания „Германия не е конкурентоспособна, искаме работни мес-
та в чужбина“, създават климат, който затруднява прокарването на решения, 
насочени към общото благо. При това видът и начинът, как се заблуждава об-
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ществеността чрез разпространяване на фалшиви факти и несъответстващи на 
истината аргументи, граничат с народооглупяване.

Неолиберализмът не би завоювал така лесно идеологическото въздушно 
пространство над Германия, ако не беше се продавал с патоса за обществената 
полза. Дълго време вярата в благословеността на един неограничен стопански 
растеж беше ядрото на тази идеология. Икономическите критици на необузда-
ния растеж бяха накарани да замлъкнат с твърдението, че растежът гарантирал 
повече работа. След като обаче стана ясно, че икономиката нараства и с „без-
работни“, трябваше да се включи нов принцип, за да се бетонира обществената 
полза от предприемаческите интереси: колкото по-голяма е печалбата на предп-
риемача, толкова по-ограничена е трудовата безработица. В действителност без-
работицата е във взаимна зависимост от печалбата – една корелация, но с два 
противоположни знака. Когато едно предприятие не постига никаква печалба, то 
не се разширява и закрива повече работни места. Това е едната истина. Другата 
истина е: едно предприятие може да повиши печалбата си, като се освобожда-
ва от заетите в него. В една икономика без съответстваща социална уредба още 
дълго време печалбата няма да бъде гарант за работа. Защо тогава се подвежда 
обществеността с полуистини? Никой сериозно възприемащ се човек не оспорва, 
че работодателите допринасят също за общото добруване, преследвайки своите 
интереси. Но невинаги това, което е от полза за икономиката, е добро за хората.

Колко голяма тежест възлага икономиката в едно систематично въздей-
ствие над общественото мнение в името на собствения си интерес, може да се 
измери много добре по възхода на лобирането. Консултантски фирми полу-
чават днес добри пари, като за целите на своя възложител манипулират мне-
ния, създават настроения, „обработват“ вземащите решения. Често истинските 
аргументи в името на общото добруване биват пренебрегнати чрез измъдру-
ваните техники за убеждение на наетите в служба на партикуларни интереси 
професионални манипулатори. На политиката могат да се търсят много кусу-
ри, справедливи и по-малко справедливи, но едно не може да й бъде отречено: 
за една демократична политика общественото благо е последната цел. Тази цел 
определя постъпката на „актьора“ така силно, че дори и най-корумпираният не 
би могъл да избяга от нея.

Глобализацията – нейните предизвикателства и предполагаеми последици 
– предизвиква несигурност в икономиката и в обществото. Върху това се гради 
идеологическата офанзива на неолиберализма. Глобализацията беше раздухана 
като страшилище, за да може страхът да направи обществото по-склонно към 
отстъпки. Местоположението на Германия, едно от най-добрите в света, беше 
оплюто, за да се наложат намаляването на данъците на предприятията, социал-
ното разграждане и ограниченията на трудовите възнаграждения.

Заедно с глобализацията гибелта на комунизма облагодетелства полити-
ческото наддаване на неолиберализма. Безусловната капитулация на „реалсо-
циалистическия“ икономически и обществен ред постави точка на конфликта 
Изток–Запад. Демокрацията и пазарната икономика бяха победили.

Циниците навярно изпадат в носталгия, когато се сетят за Студената вой-
на. Колко удобен беше за Запада двуполюсният световен ред – ясното разделя-
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не на западно-капиталистически и източно-комунистически сфери на власт и 
влияние! Самото сравнение с ужасния източен антимодел придаваше на запад-
ните демокрации достатъчна легитимност. В бъдеще тези демокрации трябва 
да се измерват по своите претенции и да се доказват чрез своите цели. „Желяз-
ната завеса“ не допускаше на западния трудов пазар конкуренцията на „сил-
ния мъж“ от Изтока. И в глобалната конкуренция на икономическите системи 
социалната пазарна икономика превъзхождаше плановата. За човека от Запада 
постоянният растеж на неговото благосъстояние изглеждаше като нещо естес-
твено. Наистина, благосъстоянието имаше своята цена: нарастващото разру-
шаване на природата и експлоатацията на суровини в Третия свят. Но цената за 
прахосничеството на ценни ресурси Западът трябваше да заплати само отчас-
ти. Неговият принос срещу глада и нищетата в бедните страни, които доставя-
ха суровините, остана незначителен.

Падането на Берлинската стена завари Запада неподготвен. Толкова бързо 
развитие не беше очаквано. Едва днес става ясно какво се промени с това. Студе-
ната война беше белязана с изразходване на големи технологични и финансови 
средства за осъществяваната надпревара във въоръжаването. Тя беше белязана 
и от остра идеологическа борба, и от конкурентна битка между двете икономи-
чески системи. Безнадеждно победеният Източен блок би бил принуден още 
по-рано да даде клетвена декларация, ако не беше се окопал зад бодливата тел. 
Едва след като стената беше съборена, се видя пълният размер на банкрута. 
Оттогава, независимо от някои изключения, навсякъде по света господства па-
зарната икономика. И светът се организира съгласно нейните закони.

Ако представим източно-западния конфликт в икономическия и общес-
твения строй като графична ос, десният полюс представя капитализъм със 
силно англо-американско изражение, а левият – комунизъм със сталински 
структури. Между тях обаче лежи един широк център, в който се разграни-
чават елементи и на двете полюсни системи. Теоретиците на конвергенцията 
от петдесетте се надяваха, че конфликтът Изток–Запад би отшумял, ако биха 
се доближили двете икономически системи. Тези илюзии се подхранваха и от 
търсенето от демократичните социалисти на „трети“ път – път, който искаше 
да обедини предимствата на полюсната система и да изключи недостатъците. 
Свободно пазарно стопанство и демократичен обществен строй трябваше да 
бъдат свързани със социалната сигурност. Сега, след като конфликтът Изток–
Запад е история, стана ясно, че с разпадането на старата двуполюсна система 
не беше сложен едновременно край на глобалната надпревара на системите. Тя 
продължава по-мирно, по-демократично, по-безопасно от преди, но едва ли е 
по-малко остра и по-малко идеологическа. Тя премести своята тежест. След ги-
белта на комунизма сега на левия полюс стои социалната пазарна икономика. 
Англо-американ ското виждане за пазарна икономика е противоположно на ев-
ропейската версия за социално пазарно стопанство.

Докато социалната пазарна икономика беше заела центъра на оста на гло-
балната конкуренция на системите, тя беше значително недосегаема. Основ-
ните сили на сблъсък в битката между двата полюса в известна степен бяха 
минали над главите им. Съществуването на комунизма донесе защитен период 
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за социалната пазарна икономика. Това допринесе в значителна степен за „по-
бедата“ на капитализма. В сравнение с постигнатото в Западна Европа равнище 
на благоденствие и на социална сигурност „реалният“ социализъм губеше ос-
татъка от своята атрактивност.

Сега вече е отминал защитният период на социалната пазарна икономика. 
Неолибералите от всички страни се обединиха и се приготвиха за атака. Кой-
то не съ действа за социалното разграждане, ще бъде наказан от финансовите 
пазари. При рендитни очаквания от 115% за повишаване на заплатите място 
няма. Всички граници за неудобство паднаха. Уолстрийт се чуди, че Дойче банк 
плаща на пет банкови мениджъри за пет години 335 млн. дм за заплати и въз-
награждения. Във времето на акционерния баланс на печалбата работодателят 
не е повече сътрудник, който трябва да съотговаря и да съопределя, a e само 
един фактор на разходите.

Затова днес е важно да се защитава активно социалната пазарна иконо-
мика. Затова е важно тя да се развива, за да бъде на висотата на предизвикател-
ствата на бъдещето – също и в екологичен смисъл. Важно е да се проектира и да 
се наложи европейски модел на социална държава, която в глобалната конку-
ренция на системите да превъзхожда англосаксонския капитализъм.

От само себе си се разбира, че в идеологически нажежена от неолибера-
лизма атмосфера една социалдемократическа реформаторска политика среща 
съпротива.

He само при Малките, а и при Големите днес липсва алтернатива. От за-
гиването на комунизма идеолозите на неолиберализма правят заключението, 
че всякаква алтернатива, свързана с днешната форма на пазарното стопанство, 
трябвало да бъде непригодна. Точно това искаше да ни внуши американският 
икономист Френсис Фукуяма с твърдението, че разпадането на Източния блок 
оз начавало „края на историята“. Да призоваваш „края на историята“ е един вид 
неолиберално заклинание срещу зли духове. На левицата най-после трябваше 
да й се избие от главата оня лош дух, от който тя изглеждаше обсебена – духа 
на утопията.

Учудващо е колко си влияят днес много от държащите се като екзорсисти 
(заклинатели срещу зли духове) и как се насилват да разглеждат историята само 
в една посока, безалтернативно. Жан-Франсоа Кан, французин, публикува през 
1995 г. книга за това. Тя носи особеното заглавие „Уникалната идея“. Четириде-
сет години преди него полският философ Лешек Колаковски беше публикувал 
по този въпрос станалата известна книга „Човек без алтернатива“. Тя беше вик 
срещу сталинските забрани върху мисленето, срещу картината на света, в коя-
то, с помощта на диктатурата на пролетариата, беше дошъл краят на света.

Едноизмерното мислене не може да бъде вечно, то е несъвместимо със сво-
бодата. Въпросът е само колко дълго още ще продължава безразсъдството, че 
в един свят на технологиите с непредвидими виртуални възможности общест-
вените алтернативи остават безсмислени. А някъде, във Франция например 
или в САЩ, открито се дебатира върху икономическото положение и общест-
вените последици. И въпреки това се остава с впечатлението, че като че ли ин-
телектуалците в Германия се намесват много нерешително. Дали преживяното 
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от онзи епохален обрат на 1989/90 г. не ги беше изтощило, та те се нуждаеха от 
творческа пауза? Или някои са мудни, защото историята най-после беше из-
пълнила тяхната дълго лелеяна мечта за национално преоткриване? Или дру-
гите са обезверени, защото техните някогашни анализи за бъдещото развитие 
са се оказали погрешни и утопиите им – измамни? А може би все пак това е 
един съвсем банален пристъп на модерна меланхолия (Fin-de-siecle-Melancholie), 
който кара немските интелектуалци да се държат настрана? И то точно сега, във 
фазата на технологическо и икономическо преустройство, малко преди настъп-
ването на новото хилядолетие, където за всички нас нищо не би било по-нужно 
от едно духовно ориентиране, където четири милиона безработни неотложно 
биха се нуждаели от друга политическа култура, различна от тая на ненаме-
сата (Laissez-faire)! Политическа култура, която не изисква само едно – повече 
печалба! Която невинаги и не на всяка цена се домогва до повече блага. Чиято 
постоянна цел са повече демокрация и обществено участие, повече знание и 
образование, повече качество на живот и човешко единение.

По-скоро тихото участие на интелектуалната левица, която в сравнение с 
някогашните бойни викове почти събужда впечатлението за духовна капитула-
ция, се обяснява чрез друг, по-общ цивилизационен процес – самобитното мис-
лене все повече изчезва под голото възпроизвеждане, под репродуктивността.

Все пак има знаци за пробуждането на интелектуалните леви. Тиражът, 
който страстното полемично съчинение на Вивиан Форестър достигна за крат-
ко време във Франция („Нойе Цюрихер цайтунг“ нарича тази книга „отдавна 
чаканата първа стъпка за отвоюване на полето на популярната обществена 
критика за левите“), говори за това, че все още (или вече отново) е възможен 
широк реформаторски съюз между гражданско съзнание и дух. И в Германия 
също. Такъв съюз между мнозинството от народа и интелектуалците в мина-
лото се беше доказал като най-добрата хранителна среда за дълбокообхватни 
социални реформи. Социолози установяват нарастващо идентифициране на 
мно зинството с ценности, които преди всичко са били класифицирани от за-
питаните като „леви“. С понятията „ляво“ и „дясно“, казват „модернизаторите“, 
хората днес вече не могат да направят много. Допитванията доказват обратно-
то: по-точно допитаните граждани не биха могли да класифицират определени 
ценности на левите и на десните.

Все още резултатите от допитванията за ценностното съзнание на герман-
ците допускат заключението, че в Германия съществува главното предразполо-
жение към широко одобрение на една ценностно определено лява политика.

Хората бяха разбрали, че социалната държава трябва да бъде реформи-
рана. Те бяха и са готови да поемат и ограничения. Да си спомним, че Норберт 
Блюм точно за една година беше спестил от пенсионерите и от безработните 98 
млрд. дм. Гражданите подкрепят реформата на социалната държава, но само 
при условие че това ще става справедливо. Социалните ограничения предиз-
викват обществени битки за преразпределение. Точно в такова време се търси 
политика, която действа според принципа на социалната справедливост.

В САЩ, където неравенството на приходите и на условията на живот през 
последните десетилетия силно е нараснало, един от водещите икономисти по 
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въпросите на пазара на труда Ричард Фриман говори днес за „икономика на апар-
тейда“. Целият икономически успех на неолибералната „Рейгъномика“ била само 
ползата за ония 5% от обществото, които и бездруго вече са познали радостта от 
живота. Всички други били загубили – бедните станали още по-бедни. Фриман 
се страхува от една нова краткотрайна или продължителна класова борба. Това, 
което важи за Америка, е възможно да важи с основание и за Европа. В Европа 
левите правителства дойдоха на власт, защото гражданите отхвърлиха социална-
та студенина на неолиберализма. Ако политиката не чуе вика за помощ на граж-
даните и не въведе подобрение, протестът ще намери други начини за изява. Към 
радикалните партии ще се влеят нови привърженици, ако социалдемократиче-
ските правителства на Европа проиграят своя неповторим шанс да противо-
поставят на неолиберализма, който доведе до драматични валутни и финансови 
кризи, един социалдемократически обществен модел. Абсолютно необходимо е 
на обществения дух и в икономическия живот да се придаде нова стойност. Ни-
каква друга задача и друга цел не може да има левицата. Под понятието „социали-
зъм“ отначало се разбираше не една определена производствена система, а един-
ствено усилията да се канализират индивидуалните или егоистичните стремежи 
на хората така, че да бъдат от полза на общото.

Заедно с познатите, свързани с всеобщата социална промяна причини за 
загуба на обществен дух, не на последно място глобализацията допринася и 
за отслабване на насочеността на икономиката към общественото благо. При 
глобалните условия на икономическата конкуренция националнодържавните 
инструменти се намесват в още по-ограничен мащаб. Традиционната нацио-
нална икономика, която не изпускаше от поглед изравняването на отделните 
икономически интереси за благото на цялото в националнодържавните рамки, 
ще става все по-недостатъчна с напредващото интернационализиране на па-
зарите. В глобалната конкуренция всяко предприятие се бори самò за себе си, 
самò си изчислява успехите – и се задоволява с това. He съществува никаква 
демократично легитимирана инстанция, която да се опита да съдейства за по-
висше изравняване на интересите.

Да се инжектира нещо като дух на солидарност в глобалните икономиче ски 
отношения, не се получи, както и с призивите към морала на актьорите. Става 
дума повече за това, с най-малка мярка на ограничения да се структурират пра-
вилата на международните икономически отношения. Без съмнение налагането 
на такива правила на световния пазар се нуждае от властова позиция. Нито една 
европейска страна не притежава такава позиция, но затова пък Европейският 
съюз има. Членовете на Европейския съюз трябва да се разберат за една обща 
икономическа и финансова политика, Германия трябва по-упорито да настоява в 
Брюксел за по-обхватно уеднаквяване на данъците. Профсъюзите трябваше по-
енергично да атакуват координирането на европейско равнище на тарифната по-
литика. Приемането на Европейска социална харта, с която Общността се задъл-
жава да се бори срещу безработицата, може да бъде само една първа необходима 
стъпка по пътя на един европейски социалнодържавен модел.

Развитието на такъв модел би имало пре димството не само да засили по-
зицията на социалната пазарна икономика в глобалната конкуренция на систе-
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мите спрямо „чистия“ капитализъм, а и да създава властова база за налагане на 
необходимите правила на световния пазар. Тя би могла да бъде също и катали-
затор за чувството на принадлежност на европейците към една наднационална 
структура, за създаването на европейско „национално чувство“. За много хора 
Европейският съюз все още не е вътрешна убеденост, а целесъобразно споразу-
мение за запазване на икономическите или на политическите предимства. Като 
политическа или културна визия Обединена Европа се появява само в патоса 
на неделните оратори. В действителност пред мечтата стои трезвото разбиране, 
че средствата на националнодържавната политика на една глобализирана ико-
номика не могат вече да се справят.

Чувството на принадлежност израства от общото емоционално простран-
ство. Но как да функционира то, докато европейското емоционално простран-
ство не е нищо повече от един общ свят на стоки?

Самото потребление сигурно не е създадено да подтиква към трайно чув-
ство за принадлежност – независимо от това, че след привлекателността на 
социалната мрежа все повече хора ще възприемат стоковия свят като емоцио-
нално пространство, от което те остават изключени. He само разграждането на 
конкурентните препятствия в хода на глобализирането, а и големите усилия, 
към които почти всички страни са принудени да пристъпят, за да изпълнят 
критериите на Маастрихт, доведоха до нови социални трудности. Не е нужно 
да се спори за това дали не би било по-целесъобразно, ако преди валутния съюз 
европейското обединение се оформи по-тясно в други сфери. Влакът потегли 
и трябва да пристигне. При всички случаи общата валута не трябва да доведе 
до продължително отслабване на социалната политика. С право хората не биха 
приели Европа, която произлиза само от такава обща валута. Валутният съюз 
ще се доказва според мярката на двигателната си сила за бъдещото развитие, 
как провокира по-нататъшните обединителни стремежи на Европейския съюз 
и как ускорява единната данъчна политика, политиката за трудовата заетост, 
единната икономическа политика и не на последно място – последователната 
единна социална политика. За да може сред хората на Европа да се създаде чув-
ството на принадлежност, за да може да се създаде нещо като „нация Европа“, 
Европа трябва да успее като демократичен проект, но също и като проект на 
социалната справедливост.

А фактът, че още не сме стигнали далеч, се дължи на това, че все още лип-
сва европейска идентичност. Да я създадем, стъпка по стъпка, е духовна и об-
разователна задача. Пазарът не може да направи това. Обществените проекти, 
които са формулирани само в категориите на производствената икономика, 
противоречат на западноевропейската култура. Те свеждат човека, желаещ сво-
бода и достойнство, до един флексибилен обект, който трябва да се нагажда 
към всякакви условия за увеличаване стойността на капитала. Затова обявени-
ят като Трети път – приспособяване на политиката към мними икономически 
принуди, е погрешен път.
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ТРЕТИ ПЪТ, НОВ ЦЕНТЪР И 
МОДЕРЕН СОЦИАЛИЗЪМ

Анри Вебер

Анри Вебер – национален секре-
тар на Френската социалисти-
ческа партия по проблемите на 
културата и на средствата за 
информация, сенатор от депар-
тамента Сен-Маритим.

Основният от дебатите във всички партии на 
множествената левица* продължава. Комунистите 
си задават въпроса каква би могла да бъде една „нова 
радикалност“, която не би довела до безизходица и до 
престъпленията на сталинизма. Зелените се стремят 
да дефинират една „трета левица“. Социалдемократи-
те се питат каква би трябвало да бъде „социалдемо-
крацията на ХХІ век“. (…)

Каква е същността на различията?
Нека избегнем карикатурите: „новият лейбъ-

ризъм“ на Тони Блеър не може да се сведе до „тачъ-
ризъм с човешко лице“, нито пък френският социа-
лизъм може да бъде уподобен на „старата етатистка 
левица“, която знае само да увеличава разходите, да-
нъците и ограниченията. Правителството на Тони 
Блеър подписа Социалната харта на Европейския 
съюз, създаде 150 хиляди работни места за младежи, 
въведе задължителна минимална почасова работ-
на за плата за всички отрасли, увеличи публичните 
разходи за образованието и здравеопазването, като 
обложи с данъци печалбите на наскоро приватизи-
раните предприятия. Предприе демократична модер-
низация на британските институции. Сведе безра-
ботицата до 4.4% от активното население (макар че 
може много да се говори за растежа на подкласата на 
бедните трудещи се).

Но в същото време правителството продължи 
приватизацията на публичните услуги, започната от 
консерваторите, и скрупульозно спазва обещанията 

Сп. „Понеделник“, 2003, бр. 11/12, с. 68–70

*  Множествена левица – коалиция на Френската социалисти-
ческа партия, Френската комунистическа партия и Зелените, 
която управляваше през 1997–2002 г. – бел. прев.
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си да остави социалното преразпределение на равнището, установено от Мар-
гарет Тачър.

Френските социалисти са съгласни с британските лейбъристи по отноше-
ние на необходимостта да се осъществи преминаване към информационното 
общество или, както те казват, към обществото на услугите, основано върху 
знанието. Френските социалисти знаят, както и лейбъристите, че за да се реа-
лизира този преход, трябва да бъдат насърчени индивидуалната  инициатива, 
творческата активност, иновацията, предприемаческият дух. Правителството 
на множествената левица предприе многобройни мерки в този смисъл, вклю-
чително и финансови. Впрочем през последните години в нашата страна отно-
во се увеличи броят на новосъздадените предприятия и това е много добре за 
заетостта.

Но, може би в противоположност на нашите лейбъристки приятели, ние не 
забравяме, че това информационно  общество остава в основата си капиталис-
тическо общество, общество на наемния труд. Както всяко общество, основано 
на наемния труд, което представлява социално отношение на подчиненост и 
зависимост, информационното общество, в което навлизаме, е белязано от три 
големи конфликта:

– Икономически конфликт, породен от разпределението на плодовете на 
растежа – финансовите оператори не изискват ли днес заплащане на капитала 
от 12 или 15% и не вият ли на умряло, когато наемниците поискат 3% увеличе-
ние на заплатите?

– Политически конфликт, породен от съответните роли на държавата, на 
пазара и на социалните партньори в регулирането на икономиката.

– Най-после, социален конфликт, произтичащ от това как самото общес-
тво използва своите ресурси, и по-специално от насоката, която то дава на про-
тичащата технологическа революция.

Тези разлики в гледищата пораждат пет политически разногласия, които 
не са незначителни.

• Френските социалисти са за активна макроикономическа политика на 
национално, европейско и международно равнище с цел да се осигури силен и 
траен растеж, който запазва околната реда и подсигурява солидна заетост. Те 
не вярват, че свободната игра на пазарните сили позволява да се достигне най-
доброто равнище на възможния икономически растеж и още по-малко – спра-
ведливо разпределение на плодовете на растежа. От икономическа гледна точка 
„новият лейбъризъм“ е неолиберален, а Френската социалистическа партия е 
неокейнсианска.

• Френските социалисти разбират необходимостта от гъвкавост, която 
предприемачите прилагат, за да подобрят своята реактивност, своята способ-
ност за състезателност или за по-добро задоволяване на потребителите. Но 
според нас императивът за гъвкавост не трябва да превръща труда в безми-
лостна ангария. Гъвкавостта не трябва да е другото име на всеобщата несигур-
ност.

• За разлика от защитниците на Третия път френските социалисти се от-
казват да противопоставят „социалните инвестиции“ (образование, квалифи-



81

АНТОЛОГИЯ

кация, здравеопазване…), представяни като необходими и полезни (тъй като 
помагат на безработните да си намерят работа), на „социалните помощи“, смя-
тани за вредни, защото генерират „култура на подпомагането“ и общество на 
подпомаганите. В нашите застаряващи общества, подложени на ускорена про-
мяна, тези два типа социално действие са еднакво необходими.

• Френските социалисти са за обновяване на публичните услуги, за тях-
ната модернизация и рационализация, но са решително против тяхното раз-
граждане. Те остават привърженици на „смесеното общество“, което съчетава 
частния търговски (пазарен) сектор, мощните публични услуги и третия сек-
тор на социалната икономика.

• И накрая, френските социалисти са твърдо убедени, че работното вре-
ме трябва да се намали. Отчасти за да се борим с безработицата, но също – и 
това е главното – за да се даде възможност и на наемниците да се възползват от 
техническия прогрес и за да се насърчи напредъкът на една нова цивилизация. 
Активното гражданство означава: обучение през целия живот, самоусъвършен-
стване, пълно развитие на най-високи човешки способности. Всичко това обаче 
изисква време. Нашите приятели „нови лейбъристи“ не придават на работната 
седмица от 35 часа, от 32 часа, на четирите работни дни същото значение, което 
им придаваме ние.

Икономическата роля на държавата, равнището и начинът на социал-
ното преразпределение, гъвкавостта, публичният сектор, намаляването на 
работното време – толкова ябълки на раздора, които ще открият терен за де-
бати в средите на Партията на европейските социалисти и на Социалистичес-
кия интернационал. Ще бъде добре всички части на множествената левица 
да участват в дебатите с цел да ги обогатят със своя опит и да извлекат от тях 
полза за себе си.

Превод от френски: проф. Д. Сирков
(Публикува се с незначителни съкращения по file: A:\1999-09-03-053.htm)



82 бр. 1/2 – год. XVI

АНТОЛОГИЯ

ВЕЛИКАТА ИСТОРИЧЕСКА ТРАЕКТОРИЯ НА 
КИТАЙСКИЯ СОЦИАЛИЗЪМ

Ху Дзинтао

Ху Дзинтао – председател на 
Китайската народна република, 
председател на Китайската ко-
мунистическа партия през 2002–
2012 година.

Историческият Трети пленум на Централния ко-
митет през 1978 г. положи началото на новия 

исторически период – периода на реформата и на 
отвореността. Оттогава китайските комунисти и ки-
тайският народ с непозната по устремност и размах 
иновационна практика създават нова героична епо-
пея на китайската нация, която неуморно и с упорита 
борба се движи напред. В облика на китайския народ, 
на социалистически Китай и на неговата Комунисти-
ческа партия настъпиха исторически промени.

Реформа и отвореност – това е новата велика ре-
волюция, която народът под ръководството на парти-
ята осъществява в условията на новото време. Целта 
е: да се освободят и да се развият обществените про-
изводителни сили; да се осъществи модернизация на 
страната; да се създаде заможен живот за китайския 
народ; да се възроди великата китайска нация; да 
се ускори самоусъвършенстването и развитието на 
нашия социалистически строй, да се придадат нови 
жизнени сили на социализма, на строителството и 
развитието на социализма с китайска специфика. 
Призвани сме в процеса на извеждането на съвреме-
нен Китай по пътя на развитието и прогреса да ук-
репваме и да подобряваме партийното строителство, 
да пазим и да развиваме характера на нашата партия 
като модерна партия, да й гарантираме постоянно 
място в челните редици на епохата.

Ние трябва да помним винаги, че великото дело 
на реформата и отвореността се осъществява върху 
основата на това, че ръководният колектив на Цен-
тралния комитет от първото поколение, ядро на ко-
ето беше другарят Мао Цзедун, формулира идеите 
на Мао Цзедун, доведе партията и народите на стра-

Сп. „Понеделник“, 2010, бр. 1/2, с. 7–9
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ната до създаването на Нов Китай, до великите успехи на социалистическата 
революция и на строителството, а също така натрупа ценен опит в процеса на 
упоритото и настойчиво прилагане и проверяване в практиката на законите на 
строителството на социализма. Победата на новодемократическата революция 
и създаването на основните институции на социализма станаха коренна поли-
тическа предпоставка и институционална основа за цялостното развитие и за 
прогреса на съвременен Китай.

Ние трябва да помним винаги, че великото дело на реформата и отво-
реността беше започнато от партията и от народите на страната ни начело с 
ръководния колектив на Централния комитет от второто поколение, ядро на 
което беше другарят Дън Сяопин. В трудна ситуация, създадена в резултат на 
десетилетната културна революция, ръководният колектив на Централния ко-
митет от второто поколение, като следваше твърдо курса на разкрепостяване 
на съзнанието и на реализма, с велико политическо и теоретическо мъжество 
даде научна оценка на другаря Мао Цзедун и на идеите на Мао Цзедун; отхвър-
ли решително погрешната теория и практика, поставящи класовата борба на 
първо място; прие историческото решение центърът на партийно-държавната 
работа да се пренесе върху икономическото строителство и върху прехода към 
реформа и отвореност; очерта основната линия за началния стадий на социа-
лизма, която като горнило на епохата призовава да се върви по собствен път и 
да се строи социализъм с китайска специфика; създаде теорията на Дън Сяо-
пин, ръководейки се от която партията и народът тръгнаха с широки крачки по 
великия път на реформата и отвореността.

Ние трябва да помним винаги, че начело с ръководния колектив на Цен-
тралния комитет от третото поколение, ядро на което беше другарят Цзян 
Цзъмин, партията и народът наследиха и развиха великото дело на рефор-
мата и отвореността и го придвижиха успешно в ХХІ век. Във важен истори-
чески момент в периода от Четвъртия пленум на Централния комитет (след 
ХІІІ конгрес) до ХVІ общокитайски конгрес на Китайската комунистическа 
партия ръководният колектив на ЦК от третото поколение се нагърби с ми-
сията да носи високо великото знаме на теорията на Дън Сяопин. Той твърдо 
се придържаше към реформата и отвореността, вървеше в крак с времето. 
Като се опираше на партията и народа, пред лицето на вътрешни и външни 
политически вълнения, на икономически рискове и други сурови изпитания, 
той отстояваше и отстоя социализма с китайска специфика, създавайки нова 
система на социалистическа пазарна икономика и нова обстановка на пъл-
на отвореност. Придвижи напред новото велико инженерство на партийното 
строителство, като формулира важните идеи на тройното представителство, 
а като цяло продължаваше да води кораба на реформата и отвореността в 
правилна посока, въпреки вълните.

След ХVІ конгрес, ръководейки се от теорията на Дън Сяопин и от важ-
ните идеи за тройното представителство, адаптирайки се към развиващата се и 
променяща се ситуация в страната и вън от нея, възползвайки се от появилите 
се през периода важни стратегически възможности, развивайки духа на стре-
меж към истина и към деловитост, към инициативност и предприемчивост, ние 
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продължавахме своето теоретическо и практическо новаторство, обръщахме 
особено внимание на стимулирането на научността на развитието и на социал-
ната хармония, регулирахме системата на социалистическа пазарна икономика, 
твърдо и неотклонно придвижвахме напред великото дело на реформата и от-
вореността в процеса на пълното изграждане на среднозаможно общество.

Най-ярката особеност на новия период са реформата и отвореността. Про-
цесът на всестранна реформа с неудържима сила тръгна от селото към града, от 
сферата на икономиката към всички други сфери. Вратите на морските, речни-
те и граничните зони, на източните, централните и западните региони твърдо и 
безвъзвратно се отвориха широко за външния свят. Невижданите в историята 
велика реформа и широка отвореност, мобилизирали максимално активността 
на милиардния народ, ни позволиха да извършим успешно великия историчес-
ки преход от високоцентрализирана планова икономика към твърде жизнеспо-
собна социалистическа пазарна икономика, от частична или пълна затвореност 
към отвореност във всички посоки. Днес социалистически Китай, обърнат с 
лице към модернизацията, към целия свят и към бъдещето, стои на Изток с 
целия си гигантски ръст.

Превод: Димитър Димитров
Из доклада на Ху Дзинтао пред ХVІІ конгрес на 

Китайската комунистическа партия
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Русия е социална държава. Ние имаме много по-
високо равнище на социални гаранции, отколко-

то страните със съпоставимо ниво на производител-
ност на труда и на доходи на човек от населението. 
През последните години разходите на бюджетната 
система в социалната сфера са повече от половина-
та на общите бюджетни разходи. Само през послед-
ните четири години те се увеличиха 1.5 пъти в абсо-
лютни числа, а като част от БВП – от 21 на 27%. Нито 
една социална гаранция не беше покътната в услови-
ята на кризата през 2008–2009 година. Нещо повече, 
дори през този период растяха заплатите на работ-
ниците в бюджетния сектор, увеличаваха се пенсиите 
и другите социални плащания. Но нашите граждани 
съвсем не са удовлетворени от съществуващото по-
ложение – и недоволството им е справедливо.

Социалната политика има няколко цели, някол-
ко измерения. Това е подкрепа за слабите, за тези, 
които по обективни причини не могат да печелят за 
осигуряването на собствения си живот. Това е осигу-
ряване на системите за социални лифтове, за „равен 
старт“ и за израстване на всеки човек в зависимост 
от неговите способности и талант. Ефективността 
на социалната политика се измерва с мнението на 
хората доколко справедливо е уредено обществото, 
в което живеем.

Няма да говоря за успехите, които сме постигна-
ли. И в демографската политика, където има сериозно 
подобрение, и в пенсионното осигуряване, и в огра-
ничаването на бедността. Имаме реални постижения 
в образованието, в здравеопазването, в културата.

Днес ние трябва да говорим за проблемите, кои-
то не успяхме да решим, и за задачите, които трябва 

ИЗГРАЖДАНЕ НА СПРАВЕДЛИВОСТ. 
СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА ЗА РУСИЯ

Владимир Путин

Владимир Путин – президент 
на Руската федерация

Сп. „Понеделник“, 2012, бр. 3/4, с. 28–45



86 бр. 1/2 – год. XVI

АНТОЛОГИЯ

да станат дневен ред на следващия етап от развитието на Русия.
Първо. Много граждани не могат да реализират своите професионални 

знания, да намерят такава работа, която би им позволила да имат достойна зап-
лата, да се развиват и да градят кариера. Лошо, с големи прекъсвания работят 
системите за социално израстване, като се почне от системата на образованието. 
Този проблем значително се изостри през последните години, когато повечето 
млади работници, излизащи на пазара на труда, завършиха висши училища.

Второ. Недопустимо, предизвикателно голяма е разликата между доходи-
те. Всеки осми гражданин на Русия все още живее под официалната черта на 
бедността.

Трето. През първото десетилетие на ХХІ век принципно се промени пред-
ставата за нормалните потребности и възможности на средното руско семейс-
тво. Само преди 10–12 години ставаше дума да не се изпадне под границата на 
бедността, а цели социални категории, на първо място пенсионерите, бяха при-
нудени да съществуват под тази граница. Сега основната маса от населението 
предявява искания от съвсем друго естество. Социалната сфера не успя да се 
адаптира към тези промени. Населението, на първо място „средната класа“ – об-
разовани и добре печелещи хора, като цяло си остава неудовлетворено от рав-
нището на социалните услуги. Независимо от увеличаването на бюджетното фи-
нансиране за образованието и здравеопазването, качеството им е все още ниско, 
а пълзящото принудително плащане за услугите в тези сфери не е спряно. Далеч 
сме от решаването на задачата за създаване на комфортна среда за живеене.

Четвърто. В условията на значително съкращаване на числеността на насе-
лението в трудоспособна възраст и увеличаване на числеността на старите хора е 
неотложно кардинално да се повиши ефективността на социалните разходи. Няма 
друг изход, ако искаме да съхраним и дори качествено да подобрим ситуацията.

Социалното измерение на икономиката

Хората с различни професии – предприемачи, работници, специалисти, 
„бюджетници“ – трябва да имат простор за реализиране на своя потенциал, 
простор за професионален и социален растеж.

Първо. Всеки професионалист – инженер, агроном, икономист, дизайнер, 
трябва да получи възможност не просто да работи по специалността си, а да 
гради професионална кариера. Това означава постоянно да повишава своята 
квалификация, да усвоява новите приложни технологии. Квалификацията на 
всекиго трябва да стане видима, различима за работодателите.

Още през 2006 г. се договорихме с обединенията на предприемачите, че те 
ще се заемат със създаването на система за професионални квалификации. За 
съжаление резултатите са много скромни. За 5 години са утвърдени само 69 стан-
дарта. Меко казано, това е капка в морето. Очевидно сме надценили заинтересу-
ваността на големите корпорации към националната система за квалификации, 
отворена за малкия и за средния бизнес. Следователно това трябва да се решава 
като общонационална задача, да се включат всички ресурси на държавата.

Предлагам до края на 2012 г. правителството, заедно с предприемаческите 
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и професионалните асоциации и с водещите университети в страната, да прие-
ме Национален план за развитие на професионалните стандарти и за създаване 
на отворена база данни на членовете на професионалните асоциации.

Второ. Във всяка страна учителите и лекарите, учените и работниците в 
културата са не само гръбнакът на „креативната класа“. Именно те придават 
устойчивост в развитието на обществото и са опората на обществения морал.

Няма съмнение, че ние ще повишаваме ефективността в работата на наши-
те системи за образование и здравеопазване. Ще отстраняваме ситуации, кога-
то финансираме по инерция учреждения, които явно работят лошо. Работата в 
това направление започна още през 90-те години: провеждаха се организацион-
но-икономически реформи, променяха се системите на управление, въвеждаха 
се механизми за външна оценка – досега обаче това не е довело до забележимо 
за народа подобряване на качеството на образованието и на здравеопазването. 
Очевидно поради това, че от обсъждането постоянно отпадаше най-важното 
– мотивацията на хората, които работят в тези отрасли.

Смятам, че за каквито и да е реформи в здравеопазването и в образовани-
ето може да се говори само ако те осигуряват достойно заплащане на труда на 
професионалистите в бюджетната сфера. Лекарят, учителят, професорът тряб-
ва да получават достатъчно на своето основно работно място, за да не търсят 
странични доходи. Не изпълним ли това условие, всичките ни усилия за изме-
нение на организационно-икономическите механизми и за обновление на ма-
териалната база на тези сектори ще потънат в пясъка.

Да управляваме ефективно качеството на медицинската помощ, на образо-
вателните програми и на научните изследвания ще можем само като се опираме 
на авторитета на професионалните среди. А преразглеждайки своите отноше-
ния с медицинската, с учителската и с научната общност, обществото е в право-
то си да очаква професионалните колективи да възстановят професионалния 
си морал, сами да се управляват и прочистват.

Заплатите в бюджетната сфера трябва да съответстват на конкретните ус-
ловия в регионалния пазар на труда. Човек сравнява своята работна заплата не 
с абстрактни величини, които може да се намерят в статистическия справоч-
ник, а със заплатата на своите съседи и познати, и преценява колко би получа-
вал самият той, преминавайки от бюджетната сфера в бизнеса.

Механичното повишаване на заплатите на всички и на всекиго не е ефек-
тивно. Необходимо е в заплатата много по-пълно да се отчитат квалификаци-
ята и професионалните постижения на работника. Това означава, че растежът 
на базовото равнище на заплащането трябва се съчетава с още по-бързо увели-
чаване на фонда за стимулиращите надбавки и доплащания.

Ние направихме първата крачка във формирането на ефективен контракт с 
учителите, а това са милиони хора. Започвайки от тази година, субектите на фе-
дерацията с подкрепата на федералния бюджет трябва да осигурят на учителите 
средна заплата не по-ниска от средната заплата в икономиката на региона.

Започвайки от 1 септември тази година, ще повишим заплащането на тру-
да на преподавателите в държавните висши училища до размера на средната 
работна заплата в съответния регион. В периода 2013–2018 г. средната запла-
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та на професорите и преподавателите във висшите училища постепенно ще 
се увеличи още два пъти и ще бъде доведена до 200% от средната заплата в 
икономиката. При това повишената заплата трябва да се дава веднага на тези, 
които имат научни резултати и се ползват с уважението на студентите и на ви-
пускниците. Всяка година ще расте числото на най-добрите професионалисти. 
Откроявайки достойните, конкурентоспособните преподаватели, ще осигурим 
необходимото обновяване на кадрите във висшите училища.

Ресурсите за реализирането на тази задача ще осигури държавата чрез ре-
довно увеличаване на нормативното финансиране на програмите за висше обра-
зование. А конкретната отговорност за нейното изпълнение ще носят ректорите 
на висшите училища, в чиито контракти ще включим съответните показатели.

По аналогия за няколко години до ефективно равнище ще се повишат зап-
латите на преподавателите в колежите и в професионалните лицеи, на майсто-
рите в производственото обучение, на другите педагози, на лекарите, на средния 
медицински персонал, на научните сътрудници в Руската академия на науки-
те (РАН) и в държавните научни центрове, на работещите в учрежденията на 
културата. При това целевата ориентация към 2018 г. за лекарите и научните 
сътрудници е същата като за преподавателите във висшите училища – 200% от 
средната заплата в региона.

За реализацията на тази задача ще са необходими значителни ресурси – по 
съвкупност до процент и половина от БВП годишно. Важно е да се използват 
сериозните вътрешни резерви на отраслите, включително като се реорганизи-
рат неефективните организации и програми. Такава реорганизация трябва да 
осигури не по-малко от една трета от необходимите средства.

В крайна сметка работната заплата трябва да се плаща не за принадлеж-
ност към определено учреждение, а за реален принос в науката, образованието, 
здравеопазването, културата, за оказани конкретни услуги на обществото и на 
гражданите. За ръководителите на висшите училища, на медицинските и науч-
ните учреждения, финансирани от бюджета, трябва да се въведе, по аналогия 
с по-рано приетите решения за държавните корпорации, задължението да де-
кларират доходите си.

Трето. Не по-малко значим е проблемът за квалификацията и социалното 
самочувствие на работниците – гръбнака на всяка икономика.

Отдавна мина времето, когато работниците можеха да са с ниско жизнено 
равнище, с ниско ниво на образование. Днешният работник е отговорен изпъл-
нител на сложни и променящи се технически регламенти. В условията, когато 
конкурентоспособните предприятия постоянно обновяват технологиите, когато 
стоките с ниско качество бързо се изтикват от пазара, квалификацията на ра-
ботника, неговият кръгозор, неговата професионална гордост, способността му 
постоянно да се обучава са решаващ фактор за неговата конкурентоспособност.

Междувременно някои собственици и мениджъри на предприятия про-
дължават да се държат така, като че ли навън е началото на миналия век, като че 
ли на пазара може да се утвърдят чрез икономии за сметка на работниците. От 
2004 до 2010 г. в икономиката съществено, със 17%, се увеличи делът на работ-
ниците, заети в условия, неотговарящи на нормите за хигиена. Относителният 
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дял на такива работни места се увеличи от 21% на 29%.
Съвместно с профсъюзите трябва да се проучват възможностите зако-

нодателно да се разшири участието на работниците в управлението на пред-
приятията. В Германия например такова участие се практикува под формата на 
производствени съвети. При нас в компетенцията на такива съвети би могла 
да влиза всекидневната организация на труда на колективите – от графиците 
за работното време до съставянето на социален план в случай на затваряне на 
някои производства, до повишаването на квалификацията на работниците.

Пазарът на труда на квалифицираните работници се нуждае от сериозни 
промени. Трябва да се изградят механизми за социално израстване вътре в работ-
ническите професии. В Русия трябва да се възроди работническата аристо крация. 
Към 2020 г. тя трябва да обхване не по-малко от една трета от квалифицираните 
работници – около десет милиона човека (25 милиона със семействата).

Квалифицираните работници трябва да се включат в национална систе-
ма за професионални квалификации; оценката на професионалното им ниво 
и получаването на нови квалификации не трябва да се затварят в отделните 
предприятия, както фактически се прави сега. Това ще увеличи възможностите 
на работниците на пазара на труда, ще повиши тяхната мобилност и в крайна 
сметка – техните доходи.

Четвърто. Ние съвършено недостатъчно се грижим за възможностите, 
които пазарът на труда би трябвало да предоставя на онези наши граждани, 
чиито талант и желание да работят и да печелят са не по-малки, отколкото на 
другите, но им е сложно да се впишат в стандартните трудови отношения. Това 
са преди всичко хората с ограничени възможности по здравословни причини 
(придвижващите се с колички, хората със слабо зрение, с намален слух и реди-
ца други категории).

През последните години ние приехме редица решения за данъчни стиму-
ли за работодателите, използващи труда на хора с ограничени възможности по 
здравословни причини. До края на 2012 г. правителството заедно със заинте-
ресуваните обществени организации трябва да оцени доколко действени са се 
оказали тези мерки и при необходимост да предприеме допълнителни стъпки 
в тази област.

В близките години трябва да се създаде система, която да помага на всеки 
инвалид, който е способен и желае да се учи и да работи, да намери своята об-
разователна и професионална траектория за израстване в живота. От специа-
лизираната образователна програма до адаптираното към неговите специални 
потребности работно място.

Пето. В нашето общество предприемачите все още не се чувстват уверено. 
В немалка степен това е наследство от 1990-те години. Тогава предприемачест-
вото, от една страна, често се съчетаваше буквално с риск за живота, създаван 
от безнаказани бандитски групировки, а, от друга страна, нерядко се свеждаше 
до подялба на държавното имущество. Оттук и недоверието на много гражда-
ни към предприемачите и недоверието на много предприемачи към общество-
то и държавата.

Много наши граждани все още смятат всяка едра собственост за нечестно 
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придобита и възприемат едрите предприемачи по-скоро като светски персона-
жи, а не като творци, чиято дейност е двигател в развитието на страната. (По-
води за това дават отчасти и някои предприемачи.)

Нужна е история не просто на успеха, а на заслужения, т.е. справедливия 
успех от гледна точка на околните. На успеха, постигнат с тежък труд, с умение 
да се рискува, с готовност да се поема отговорност за другите.

В руския бизнес вече има масова прослойка от хора, които са настроени 
за промени, които искат да живеят поновому. Това са стопаните на малкия и 
на средния бизнес, това са мениджърите, тези, които сега са във втория или 
третия етаж на управлението. Тези хора добре осъзнават неефективността на 
образувалия се модел на бизнеса.

Шансът на младия бизнес елит през настъпилото десетилетие е в управ-
лението на частните корпорации от нов тип, които на руския фондов пазар ще 
съберат парите на десетки и стотици хиляди граждани като тях самите. Тези 
корпорации са публични, те вече нямат персонален стопанин и затова са устой-
чиви срещу корупцията и срещу обвързаността с чиновническите интереси.

* * *
На фона на общото повишаване на нивото на доходите твърде бавно нама-

лява разривът между най-много и най-малко осигурените групи от население-
то. В нашата страна диференциацията на доходите съответства на диференци-
ацията в САЩ и е съществено по-висока от съществуващата в Западна Европа. 
Определена степен на диференциация на доходите е естествена за зрялата па-
зарна икономика, обаче прекалената разлика се възприема като несправедлива 
и се явява източник на социално напрежение. Затова намаляването на матери-
алното неравенство е най-важната ни задача: както чрез по-конкретна и ефек-
тивна социална политика, така и, най-вече, чрез създаване на възможности за 
всекиго да печели, да осигурява достатъчно равнище на своите доходи.

Доходите от нефт и газ текат неравномерно вътре в икономиката. Повече 
няма накъде да се увеличават преразпределителните мощности на държавата. 
Убеден съм, че ще възприемаме нашата страна като по-справедлива само спо-
ред растежа на новите сектори, според развитието на обработващата промиш-
леност, на селското стопанство, на съвременните транспортни и интелектуални 
услуги, където всеки печели със своя труд и талант.

Но държавата ще подпомага конкретно тези, които не могат да печелят 
– или още не работят.

Пенсиите и социалната помощ

Държавата предоставя плащания и улеснения на около 60% от семейства-
та. Удаде ни се съществено да вдигнем нивото на пенсиите, ще ги повишаваме 
и по-нататък, за да не изяжда добавките растежът на цените. Същевременно на 
преден план се издига проблемът за помощта на семействата с деца.

Държавата предприема мерки в подкрепа на стремежа на семействата за 
раждане на две и повече деца. Тези мерки, на първо място въвеждането на май-
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чинския капитал*, започнаха да донасят първите резултати. Раждаемостта се 
повишава и това ни радва. Но семействата с деца, особено ако са три-четири, 
често изпадат в ситуация майката да няма възможност да работи, а пък е труд-
но на децата да се даде това, което получават връстниците им в семействата с 
едно дете. Дори и с едно дете младото семейство изпитва сериозни материални 
трудности, ако родителите още не са успели да се утвърдят както трябва в сво-
ята професия и са принудени да наемат жилище под наем.

Абсолютно е нетърпимо, когато раждането на дете довежда семейството 
до границата на бедността. Пълното изключване на такава ситуация е нацио-
нална задача за предстоящите 3–4 години. Сега размерите на повечето помощи 
за деца се определят от регионите и в много субекти на Федерацията, откровено 
казано, те са срамно малки.

През 2006 г. предложих комплекс от мерки, включително и майчинския ка-
питал, който постоянно се индексира, за стимулиране раждането на второ дете. 
Практиката от прилагането на тези мерки показа тяхната резултатност. Днес смя-
там за възможно да направим още една крачка напред. Предлагам в субектите 
на Федерацията, в които се запазват негативните демографски тенденции, да се 
въведат специални помощи при раждане на три и повече деца до достигането на 
тригодишната им възраст в размера на жизнения минимум за дете. Конкретно 
това ще означава увеличение с около 7000 рубли месечно. Федералният бюджет 
ще подкрепи регионите, които въведат такива помощи: до 90% от необходимите 
средства през 2013 г. с постепенно увеличаване на собствените средства на ре-
гиона до 50% към 2018 година. Това е началото, нека да видим доколко полезна 
ще се окаже такава програма. Ако работата тръгне добре и ако икономическите 
условия бъдат благоприятни, ще търсим възможности да подкрепим и другите 
региони. Искам да напомня – едни или други мерки в подкрепа на отделни групи 
региони се предприемаха и в съветско време, например за Далечния изток.

Очаквам регионите с добро бюджетно осигуряване да допринесат същест-
вено за тази инициатива, поемайки голяма част от разходите или увеличавайки 
размера на помощта за семействата.

Естествено такива помощи не трябва да получават семействата с високи 
доходи на родителите. Ще бъде правилно да се въведе принципът помощите да 
се предоставят по заявки. Семейството ще може да получава детски надбавки, 
ако доходът му на човек не е по-висок примерно от средния за региона. Над-
бавките ще се предоставят без дълги предварителни проверки, но данъчните 
служби по избор ще анализират доходите на получателите на помощи, обръ-
щайки особено внимание например на собствениците на скъпи недвижимости. 
Мисля, че с времето по подобен начин трябва да се постъпва и при другите 
плащания за помагане на нуждаещите се.

Ние не можем да спрем и усъвършенстването на пенсионната система.
Пенсионното осигуряване вероятно е най-голямото постижение и същев-

ременно най-големият проблем за нашата страна. Достатъчно е да кажем, че за 

*  Материнский (семейный) капитал: сума, изплащана на семействата от Пенсионния фонд при 
раждане на второ, трето и следващо дете – бел. ред.
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пенсии харчим повече от 10 процента от брутния вътрешен продукт, а това е 
една четвърт от целия бюджет на „разширеното правителство“ (бюджетите на 
федералното правителство, на местните органи на властта и всички държавни 
извънбюджетни фондове – бел. прев.).

Заради краха на икономиката през 90-те години практически нямахме из-
бор: бяхме длъжни да измъкнем възрастните хора от нищетата. Ще напомня, че 
през 1992 г., първата година след началото на реформите, реалният размер на 
пенсията се намали до половината от размера й през предната година. После, 
след слабите опити да се вдигнат пенсиите въз основа на всевъзможните индек-
сации и добавки, дойде кризата през 1998 година, която провокира новото им 
рухване. На такава база просто не можеше да се живее.

За възстановяването на размера на пенсиите бяха нужни повече от 10 го-
дини. Докато работната заплата и общото ниво на доходите се възстановиха 
към средата на първото десетилетие на 2000-те години, то пълното възстановя-
ване на размера на пенсиите по отношение на кризисното равнище през 1990-
те години руската пенсионна система успя да постигне едва през 2010 г. бла-
годарение на валоризацията на пенсионните права и въвеждането на добавки 
към минималните пенсии до равнището на жизнения минимум на пенсионера. 
Дълговете трябва да се погасяват. Руското правителство изпълни своя дълг.

Често ни казват: защо правителството повиши пенсиите през 2009 г., прак-
тически веднага след изборите за президент? Ако властта беше направила това 
днес, сега и изборите биха били в кърпа вързани, както се казва, тъй като пен-
сионерите по-често от другите отиват да гласуват. Ние направихме това когато 
можехме, веднага след като се появи първата икономическа възможност. Всич-
ко друго би било безнравствено.

Пенсиите непременно ще растат. Искам още веднъж да кажа, че както и 
преди съм против повишаването на пенсионната възраст. Същевременно е не-
обходимо да се отчитат интересите на тези, които имат намерение да продължат 
да работят и след навършване на пенсионна възраст и при наличието на добра 
заплата желаят да отложат пенсионирането си, за да увеличат бъдещия размер 
на пенсията си. В най-близко време такава възможност трябва да се предвиди.

За средната класа е необходима съвършено нова пенсионна политика, ко-
ято ще предостави на хората най-широки възможности с отговорност да изби-
рат вариантите за решаване на своите жизнени проблеми. Решение, което се 
постига с помощта на държавата, в сътрудничество с държавата, но не само със 
силите на държавата.

На първо място това предполага да се развие натрупващ компонент в пен-
сионната система. Трябва да се признае, че той все още не действа както трябва. 
Доходността на пенсионните натрупвания не е висока, а в резултат е тяхната 
ниска привлекателност. При липсата на сериозен натрупващ компонент едва 
ли ще успеем да намалим неприемливия разрив между работните заплати на 
типичните представители на средната класа и пенсиите, които те получават 
след завършване на трудовата си дейност. Държавата може и е задължена да 
предостави на всеки гражданин при старост средства за нормално хранене, за 
лекарства, дрехи и други основни нужди. Но когато, получавайки висока зап-
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лата, човек е свикнал да не се ограничава в разходите и да не пести за бъдещето, 
реалистично ли е да иска държа вата да му запази привичното жизнено равни-
ще и след като се пенсионира? Ако липсва натрупващ компонент, това ще е въз-
можно да се направи само за сметка на плащанията на всички, които работят. А 
в предстоящия период съотношението между числеността на работещите и на 
пенсионерите ще се понижи значително.

Същевременно е очевидно, че е невъзможно да се надяваме само на обик-
новените спестявания. Когато става дума за осигуряване на човека при старост, 
държавата е длъжна не само да гарантира запазването на пенсионните натруп-
вания, а и да се грижи за устойчивата им доходност, като при необходимост ги 
допълва със свои средства.

Образованието и културата

Нашата система за образование и възпитание трябва да отговаря на пре-
дизвикателствата на новото време. При това няма да се отказваме от главно-
то си постижение – достъпността на образованието. Но ние имаме сериозни 
проблеми с качеството на образованието.

Виждам следните приоритетни национални задачи.
Първо. В течение на близките четири години да ликвидираме опашките за 

детските градини, включително като увеличаваме местата в семейните, недър-
жавните, корпоративните детски градини. Трябва да се преразгледат санитарните 
норми и правила, които сега пречат за развитието на тези форми, и да се прибли-
жат детските предучилищни учреждения до местата, където децата живеят. Ор-
ганизаторите и педагозите в недържавните детски градини трябва да се включат 
в системата за финансова и методическа подкрепа от муниципалните бюджети.

Второ. Да се осигури социално равенство за получаване на образование. 
Ние вече свикнахме подборът на децата за престижните училища (и съответ-
ната конкуренция на техните родители) да започва от първи клас. При това 
в редица наши големи градове се образуваха групи от училища с устойчиво 
ниски резултати в обучението. В такива училища почти няма отличници, няма 
участници в олимпиади, но има много деца с трудности в обучението, с раз-
личен от руския роден език, с девиантно поведение. Училището престава да 
изпълнява функцията си за социално издигане, а започва да възпроизвежда и 
да затвърждава социалната диференциация.

Децата не са длъжни да бъдат заложници на социалния или културния статус 
на своите семейства. Ако училищата работят в трудни социални условия, то и те, а 
не само гимназиите и лицеите, работещи като правило с благополучни деца, трябва 
да получават специална подкрепа – и методическа, и кадрова, и финансова.

Трето. През последните десетилетия системата за допълнително образо-
вание на децата загуби значителна част от своите кадрови и финансови ресур-
си. Кръжоци и секции сега посещават само половината ученици и само една 
четвърт безплатно. На силна деформация е подложена традиционно значимата 
сфера на социализация – детският спорт. Броят на детските спортни школи и 
секции расте, но те често са ориентирани само към перспективите за минаване 
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в големия спорт. Това поражда ранна селекция и отсяване на децата.
Необходимо е системата за допълнително образование да се върне в сфе-

рата на отговорност на държавата, като при необходимост на регионално рав-
нище се оказва подкрепа от федералния бюджет. Заплатите на педагозите в 
допълнителното образование, чието ниво на квалификация е съпоставимо с 
учителското (като се включат спортните школи и школите по изкуствата), тряб-
ва поетапно да се изравнят със заплатите на учителите в общообразователните 
училища. В резултат на тези мерки ние разчитаме към 2018 г. да се увеличи 
частта на учениците, включени в допълнителни програми, до 70–75%, включи-
телно не по-малко от 50% на безплатна основа.

Четвърто. Предстои сериозно обновяване на програмите и методите на 
работа в училище, а тук, трябва да признаем, сериозно сме изостанали. Новите 
стандарти за горните класове трябва да осигуряват на всеки ученик достъп до 
5–6 профила на обучение, съответстващи на наклонностите и житейските пла-
нове на подрастващите.

Трябва да се развиват нашите силни страни. У нас традиционно силни са мате-
матическите школи в университетите и в РАН. Ние можем да си поставим задачата 
за десет години да направим нашето училищно математическо образование най-
доброто в света. Това ще даде на страната ни сериозни конкурентни предимства.

Пето. Време е да се въведе ред в осигуряването на стипендии. Стипендията 
е за тези, на които е реално необходима, без която няма да могат да продължат 
образованието си (и, разбира се, които се учат добре), тя трябва да се изравни 
с жизнения минимум на студента. Днес това означава да се добавят към сти-
пендията 5 хил. рубли месечно, поне в първите курсове на обучение, когато 
студентът трябва да отделя основното си време за обучение, а не да се отвлича 
с работа за припечелване. Всичко това трябва да се следи от самите студентски 
колективи – студентите знаят как живеят техните другари и е трудно да ги из-
лъжеш с неверни справки. При това безусловно ще продължим практиката да 
отделяме поименни стипендии и специални грантове за тези, които показват 
открояващи се резултати в учението и в научната работа.

Шесто. Ще продължаваме да усъвършенстваме системата на Единния дър-
жавен изпит. В последно време често я критикуват и в много отношения спра-
ведливо: в редица региони има претенции към прозрачността при провеждане-
то на Единния държавен изпит и към това, доколко той отразява способностите 
и знанията на випускника на училището. Трябва методически и организацион-
но да се обнови Единният държавен изпит, в контрола при провеждането му 
да се привличат независими обществени наблюдатели, да се защити изпитът 
от злоупотреби и извращения, като се съхранят несъмнените му достойн ства, 
рационалното му зърно – имам предвид принципа за независима оценка на ка-
чеството на образованието на децата и на работата на училищните педагози 
– и най-вече възможността децата от селата, от отдалечените територии, от се-
мействата с различна заможност да продължат образованието си в най-добри-
те регионални и федерални университети.

Седмо. Не може да се съгласим с тези, които предлагат да се намали при-
емът във висшите училища, за да се ограничат повечето млади хора с обуче-
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нието си в техникумите или в системата за професионално образование. Тези 
предложения не отчитат нагласите на младежите, а това са конструктивни и 
ценни за обществото нагласи. Заедно с това не може да съхраняваме положе-
нието випускник на висше училище съзнателно да не намира (а често и да не 
търси) работа по профила на подготовката си и да постъпва на друга работа, 
където да му се налага отново да овладява знания и навици. Причината е в 
несъответствието на структурата на местата с държавна поръчка с реалните 
потребности на пазара на труда. Абитуриентите виждат това несъответствие 
и затова на „изобилието“ от места по държавна поръчка постъпват тези, които 
нямат намерение да работят по специалността си, а често нямат и минимална 
подготовка за това. Когато повече от половината редовни студенти от трети 
курс започват да учат с прекъсвания, защото без връзка с бъдещата си профе-
сия работят някъде практически на пълен работен ден, ние използваме неефек-
тивно близо една четвърт от бюджетните сред ства за висше образование, което 
е повече от 100 милиарда рубли годишно.

Трябва да се възстановят престижът и високото качество на руското вис-
ше образование. Не е приемливо, когато зачисляваме по държавна поръчка 
(включително в сложните инженерни висши училища) такива абитуриенти, 
които поради ниското равнище на своите знания просто няма да могат да учат 
избраната от тях специалност. Трябва да се създаде такава система, при която 
на местата по държавна поръчка да постъпват главно тези, които имат отлични 
и добри резултати по профилните предмети или са победители на олимпиадите 
по съответните предмети.

Програмите за обучение в приложната им част трябва да се формират с не-
посредственото участие на обединението на работодателите. Ние, заедно с други-
те развити страни, вече намерихме оптималната форма за подготовка на профе-
сионалисти, владеещи приложни компетенции. Това е приложното бакалавърско 
обучение, съвместяващо базовото фундаментално образование с получаването 
на търсената на пазара конкретна квалификация. Сега е необходимо последова-
телно да го развиваме. Към 2018 г. бакалаврите с приложна квалификация трябва 
да бъдат не по-малко от 30–40% от випускниците на нашите висши училища.

Осмо. Трябва да се въведе елементарен ред в системата на висшето обра-
зование. На пазара има голям брой висши училища (включително държавни), 
които направо нарушават правата на човека за получаване на знания с доб-
ро качество. Руският образователен надзор е неефективен в това отношение. 
Предлагам през 2012–2014 г. със силите на нашите водещи университети, с 
привличане на учени от РАН и на международни експерти да се проведе одит 
на всички образователни програми на висшето професионално образование. 
На първо място по икономика, юриспруденция, управление, социология.

Висшите училища, които са загубили пазара на труда за своите випуск-
ници, които не провеждат сериозни изследвания, ще бъдат присъединени към 
силните университети с утвърдени колективи и традиции. Този процес вече е 
започнал. Държавата ще отдели допълнителни средства за възстановяване на 
научните школи и за необходимата допълнителна подготовка на студентите от 
„присъединените“ висши училища.
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Девето. Да се възстановят престижът и актуалността на обучението по 
приложните квалификации, които да се обвържат с конкретните технологии, 
представени на пазара. И обучението да се води като правило на базата на пъл-
ноценно средно образование, получавано в училището. За това ще са необходи-
ми не 3–4 години, както е сега, а не повече от година, а понякога и половин го-
дина. Това ще бъде наистина напрегнат учебен труд, полаган на реални работни 
места под ръководството на най-добрите професионалисти в качеството на нас-
тавници. И човек ще може да получава такава подготовка не веднъж в живота 
си, а според степента на необходимост – толкова пъти, колкото е нужно. Такива 
центрове ще създаваме със съвместните усилия на държавата и работодателите. 
Професионалните лицеи и колежи ще станат многопрофилни центрове, където 
ще се провежда обучение по широк набор от такива програми. Разбира се, това 
трябва да се прави внимателно, без да се разрушават съществуващи форми там, 
където те работят ефективно и хората са доволни от тях.

Инвестициите в образованието ще станат наш ключов бюджетен приори-
тет. Защото това е не само подготовка на кадри за икономиката, а и най-важ-
ният фактор за социалното развитие на обществото, за формирането на обеди-
няващите ни ценности. В това отношение ролята на образованието се слива с 
ролята на културата.

Трябва да признаем, че през изминалото десетилетие вниманието към раз-
витието на културата беше недостатъчно. Нас ни успокояваше, от една страна, 
растящото платежоспособно търсене на билети за концерти и за театър, а, от 
друга – широкото разпространение на интернет, в който нелошо са представе-
ни включително достойни културни блага. Разбира се, държавата от своя стра-
на стимулираше художественото творчество и поддържаше музеите, библио-
теките и други културни учреждения. Но по размери активността от този род 
изоставаше от растежа на търговската съставка в сферата на свободното време. 
Излишно комерсиализирани (а много хора направо казват, че са пошли) стана-
ха и програмите на федералните телевизионни канали.

В резултат виждаме „разтварящи се ножици“ между подкрепата и потреб-
лението на културата: в сравнение с 1990 г. числото на музеите и театрите се 
увеличи, а броят на посещенията намаля.

Би било неправилно с административни методи да се потиска комерчески 
ориентираната активност в тази сфера. В края на краищата хората гласуват със 
своите пари. Обаче мисията на културата, на изкуството съвсем не се ограни-
чава в тези рамки и държавата е призвана да създава заедно с меценатите необ-
ходимите условия за реализирането на тази мисия.

Първо. Необходимо е да се осигури широк, без каквито и да е ограничения 
достъп на всеки гражданин до националните и световните културни ценности. 
Държавата ще подкрепи създаването на публични електронни библиотеки, на 
музейни и театрални интернет ресурси, ще придобива права за безплатно по-
местване в интернет на забележителни филми и спектакли.

Второ. Културните практики трябва да си възвърнат ключовото място в 
организирането на свободното време на хората. Ще развиваме системата на са-
модейното художествено творчество: започвайки от училището, където е не-
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обходимо да се предвиди позицията на организатора на детското творчество 
(той във всеки конкретен случай може да бъде режисьор, художник, хореограф 
или музикант) и да се заделят необходимите ресурси. Важно е още в училище 
децата да се приобщават към националната култура на народите на Русия.

В големите и в средните градове ще се развива практиката музеите да ра-
ботят до късно. „Нощи на музеите“ се провеждат успешно в Москва и в други 
наши градове.

Държавата ще отделя особено внимание на работата на музеите, театрите, 
библиотеките и творческите клубове в малките градове. Там сега е най-големият 
дефицит на културни развлечения. Министерството на културата заедно с ръко-
водителите на регионите трябва да създаде и широко да обсъди с интелигенция-
та проект на държавна програма за развитие на културата в малките градове.

Тъй като значителна част от музейните ценности е в хранилищата, а не в 
изложбените зали, трябва да се създаде подвижен фонд на нашите музеи, за да 
се напълнят галериите на малките и средните градове в Русия и да се даде въз-
можност на много хора да се докоснат до високата култура.

Трето. Ще се увеличава финансирането на системата от грантове, предос-
тавяни на конкурсна основа на дейци на изкуството и на художествени колек-
тиви, включително младежки. Трябва да се възприеме практиката да се канят 
млади дейци на изкуството от различни страни, като им се предоставят стипен-
дии и условия за творчество и общуване помежду им. Такива международни 
центрове има в много градове в Европа и те допринасят много не само за каче-
ството на културната среда, а и за разпространението на националната култура 
в света. От своя страна ние ще разширяваме програмите със стипендии и за 
младите руски дейци на изкуството, създавайки им възможност да поработят в 
нови за тях градове и региони.

Четвърто. Чрез цифровата телевизия може да се създадат общонационал-
ни специализирани канали. Трябва да имаме канали, посветени на класическата 
музика, на театъра, на изобразителното изкуство и архитектурата, „литерату-
рен“ и „исторически“ канал. И, разбира се – няколко канала с „детска класика“ 
за всяка възраст.

Съхраняването на човека

През 2011 г. беше създадена принципно нова правна база за развитие на рус-
кото здравеопазване. С нейна помощ по-точно и по-справедливо ще се разпределят 
средствата за финансиране на медицината, а пациентите ще получат широки въз-
можности за избор на лекар и на лечебно заведение. Ще са нужни няколко години 
за пълна реализация на възможностите, които тази правна база създава. През това 
време е необходимо да се решат още много проблеми в здравеопазването.

Първо. Пациентите не са доволни от качеството на медицинските услуги. На 
първо място това е свързано с квалификацията на лекарите и на медицинските 
сестри. Едновременно с осигуряването на конкурентоспособна работна заплата 
на медиците е необходимо в течение на близките 4 години да се направи оценка 
на равнището на професионалната квалификация на лекарите в съчетание с об-
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новяването на програмите за повишаване на квалификацията. Професионални те 
асоциации на медиците трябва да играят решаваща роля в тази оценка.

Второ. Немалки резерви за повишаване качеството на медицинското об-
служване има в подобряването на неговата организация. В повечето случаи 
амбулаторното лечение е по-комфортно за пациента и по-евтино за държавата. 
Ненапразно в медицинската помощ в икономически развитите страни то заема 
много по-голямо място, отколкото у нас.

Но подобрявайки и развивайки амбулаторното лечение, трябва да от-
читаме, че неговата ефективност зависи от прилаганите медикаменти. Необ-
ходима е обмислена пътна карта за развитие на лекарственото осигуряване. 
Иначе просто ще се изхарчим за подарък на чуждестранната фармацевтична 
индустрия. Вече приехме програма за развитие на нашата фармацевтична про-
мишленост, за производство на медицинска техника, отделяйки за тези цели 
големи средства – повече от 120 млрд. рубли. Сега трябва да се приемат мерки 
за организиране на пазара на такава продукция и на система за информиране 
на потребителите. С информирането на потребителите трябва да се занимават 
лекарите и професионалната им общност, а не самите производители на лекар-
ства и на оборудване.

Трето. Необходимо е да се повиши отговорността на всеки човек за състо-
янието на собственото му здраве. Иначе никакви пари няма да са достатъчни. 
Сега у нас 80% от хората не се занимават с физическа култура или спорт, 65% 
редовно употребяват силни спиртни напитки или пушат, 60% минават през ме-
дицинско изследване само ако се разболеят. При това повечето от запитаните 
са убедени, че следят своето здраве!

Четвърто. Опазването на здравето е преди всичко предотвратяване на 
заболяванията и в това отношение ключова роля има формирането на здраво-
словен начин на живот. Ще създаваме условия за безплатни занимания с фи-
зическа култура в местата за живеене и в работата, настойчиво и твърдо ще се 
борим с разпространението на наркотиците, ще приемаме мерки за намаляване 
употребата на алкохол и на тютюн.

Жилището

Осигуряването на жилища за гражданите на Русия в сравнение със съветско 
време се увеличи с 40% – до 22 кв. м на човек. Частта на комуналките намаля че-
тири пъти. Но това, което имаме, изглежда много скромно в сравнение с европей-
ските страни и със САЩ. Прекомерно, непропорционално нарасна стойността 
на жилището. Сега само една четвърт от гражданите у нас имат възможност да 
по строят или да се сдобият с ново жилище. По изчисление на експертите, ако се 
заделя цялата заплата за апартамент от 52 кв. м, през 1989 г. можеше да се събе-
рат пари в течение на 2.5 години, а сега – за 4.5 години. (Това е при положение, че 
относителната стойност на повечето стоки рязко пада и те стават по-достъпни.) 
Именно намаляването на достъпността на жилището се възприема от много наши 
граждани като понижаване на качеството на живота в сравнение със СССР. Липса-
та на перспективи в тази област изкривява жизнените приоритети на хората.
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Днес ние помагаме да получат жилище ветераните, офицерите от армията, 
младите семейства. Преместваме хората от старите жилища, където няма чо-
вешки условия за живеене. Ние пресметнахме своите възможности и до края 
на 2012 г. ще заделим допълнително още 30 милиарда рубли за жилища на вете-
раните. Искам да кажа – ще продължаваме и ще разширяваме тази практика на 
първо място за младите семейства с деца.

Това обаче е недостатъчно. Средната класа трябва да има възможност да се 
сдобие с ново жилище, използвайки ипотечните механизми. Засега ипотеката 
е недостъпна за повече от половината средна класа, особено в най-големите 
градове, където стойността на жилището е завишена.

Какво предлагаме да се направи?
Първо. Да се намалява стойността на строителството, но не за сметка на 

работната заплата и охраната на труда на работниците, а като се понижават 
цените на строителните материали и се прекрати надуването на цените поради 
корупционното натоварване на строителния бизнес. Сега той буквално се зада-
вя от митарства за съгласуване. Вероятно две трети от усилията и разходите на 
специалистите в строителните фирми отиват за преодоляване на разнообразно 
изградени бюрократични бариери, а не за организиране на производството.

Ще въведем конкурентни процедури при експертизата на строителните 
проекти. Сега много строителни проекти стоят в продължение на години. Стро-
ителите ще могат да потърсят не само държавна, а и частна експертиза. Излиш-
ните процедури по съгласуване и строителен надзор ще приведем в категорията 
уведомителни, което ще позволи на строителите да спестят големи ресурси.

На регионално равнище трябва да се осигури отстраняването на изкуст-
вения монополизъм както на строителите, така и на доставчиците на базови 
строителни материали. В редица региони например има монопол даже върху 
кариерите за пясък и баластра. И кой знае защо тези кариери принадлежат на 
родственици и познати на хора, които навремето са ръководили тези региони.

Като цяло може да намалим цените на съвременното комфортно жилище 
не по-малко от 20%, а в отделни региони и до 30 процента.

Второ. Въвеждане в икономически оборот на голямо количество поземлени 
участъци – както чрез разширяването на „агломерационния радиус“ на големите 
градове и строителството на местната пътна и инфраструктурна мрежа (за това 
писах в „икономическата“ статия), така и в резултат на изземването им от онези 
държавни учреждения и ведомства, където лежат като мъртъв товар. Тук не може 
да има никакви „свещени крави“. При това земята трябва да се предоставя на тези, 
които строят социални, икономични жилища и социални обекти – без платно (в 
замяна на ограничаване на продажната цена на жилищата). Правител ството ще 
представи съответната програма не по-късно от есента на тази година.

Трето. Цената на ипотеката трябва да се понижи заедно с понижаването 
на инфлацията. Трябва да се развият спестовно натрупващи механизми от типа 
на немските строителни спестовни каси. Ние започнахме редица регионални 
пилотни проекти в тази област и ще ги разширяваме. Накрая ще разширяваме 
програмата за субсидиране на лихвения процент по ипотеката за млади семей-
ства, както и за работниците в бюджетния сектор. За това ще бъдат заделени 
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средства, които ще се освободят след завършване на олимпийските строежи в 
Сочи, на обектите на Азиатско-Тихоокеанското икономическо сътрудничество 
в Далечния изток, както и след завършване на програмата за осигуряване на 
жилища за офицерите от Въоръжените сили.

Четвърто. Наред с разширяване на възможностите за купуване на апарта-
мент трябва да се създаде цивилизован пазар на жилищата под наем. В повече-
то страни на Европа например от една трета до половината семейства наемат 
жилища през целия си живот и не се чувстват ощетени. Затова е необходимо да 
се стимулира създаването на специализирани компании както от самите пред-
приемачи, така и независими. Да се създадат типови контракти, гарантиращи 
правата на дългосрочните наематели, а сега у нас този, който наема квартира, 
психологически „живее върху куфарите си“.

Смятам това за важно още и защото достъпното жилище под наем е ус-
ловие за нарастване на териториалната мобилност на нашите граждани и за 
икономическата конкуренция между градовете и регионите.

За хората с невисоки доходи ще създаваме програми за развитие на неко-
мерческо арендуване на жилище.

В съвкупност представените мерки ще дадат възможност към 2020 г. да ре-
шим проблема с достъпността на новите жилища не за една четвърт, както е сега, 
а за 60% от руските семейства, а към 2030 г. напълно да снемем този проблем.

Жизнената среда

Особен, голям проблем за нашата страна е състоянието на жилищно-ко-
муналната инфраструктура. Плащанията за комунални услуги са забележима и, 
трябва да признаем, нарастваща част от разходите на семействата. Днес хората 
плащат повече от 90% от т.нар. икономически обоснована тарифа, а не се вижда 
краят на исканията на обслужващите служби. При това качеството на много 
услуги – от почистването на жилищните сгради и прилежащите територии до 
ремонта на жилищния фонд – съвършено не съответства на тяхната стойност.

Данните от много региони свидетелстват: проблемът е в локалния моно-
полизъм и в безконтролността на доставчиците на комунални услуги, в неуме-
нието или нежеланието на местните власти да създадат конкурентни условия 
на този пазар. Неподготвените хора (а най-много страдат възрастните хора с 
невисоки доходи) често са оставени сами срещу фирмата монополист.

Регионалните и местните органи на властта трябва да организират за хо-
рата качествени комунални услуги и да носят реална отговорност за изпълне-
нието на тази работа. Това може да се прави, като се дотира от бюджета една 
предпочитана фирма. А може и като се положат усилия пазарът на жилищно-
комуналното стопанство в града да привлече повече фирми конкуренти.

С общи усилия трябва да въведем ред в жилищно-комуналното стопанство.
Първо. Необходимо е широко обучение на гражданите за основите на законо-

дателството и на икономиката на жилищно-комуналното стопанство. Трябва да се 
подкрепи създаването на мрежа от обществени организации, помагащи на жите-
лите да се организират, да защитават правата си, да контролират как предприятия-
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та на жилищно-комуналното стопанство изпълняват своите задължения.
Второ. Ще преминем към установяване на социална норма за потребле-

ние на комунални ресурси, което ще позволи заплащането им да бъде по-спра-
ведливо. При това е важно да се разработят компенсиращи мерки, за да не по-
страдат възрастните хора, останали сами в голяма квартира, ако са живели в 
нея повече от 10 години.

Трето. Няма да успеем да модернизираме жилищно-комуналното стопан-
ство само със средства от бюджета и с плащанията на гражданите за комунал-
ни услуги. Ключът за решаване на задачата за модернизиране на комуналното 
стопанство е създаването на благоприятни условия за привличане на частни 
инвестиции в този отрасъл. Задача на частния бизнес в жилищно-комунално-
то стопанство е да реализира мащабни инфраструктурни проекти, а не да за-
пушва дупки за сметка на тарифите. Затова стойността на комуналните услуги 
ще се определя минимум за три години напред, а тарифите за този срок ще се 
изчисляват по проста формула, разбираема както за потребителя, така и за ин-
веститора. Главното е, че тарифите ще зависят от качеството и надеждността на 
предоставените услуги.

Опазването на Русия

На нашата територия са съсредоточени около 40 процента от световните 
природни богатства. А населението ни е едва 2 процента от жителите на Земята. 
Смисълът на създалата се ситуация е очевиден. Ако не реализираме мащабен, 
дългосрочен проект за демографско развитие, за нарастване на човешкия потен-
циал, за усвояване на своите територии, ние рискуваме да се превърнем в глоба-
лен смисъл в „празно пространство“, чиято съдба няма да се решава от нас.

Днес в Русия живеят 143 млн. души. По оценка на експертите при инер-
ционен сценарий – т.е. при запазване на съществуващите и при липса на нови 
мерки – към 2050 г. населението ни ще намалее до около 107 млн. души. Ако 
успеем да формулираме и да реализираме ефективна, комплексна стратегия за 
опазване на народа – населението ни ще се увеличи до 154 млн. души. Следова-
телно историческата цена на избора между действието и бездействието е почти 
50 млн. човешки живота през близките 40 години.

Първо. Да подкрепяме многодетните семейства. По-горе вече казах за мерки-
те за преодоляване на временната бедност, свързана с раждането на трето дете.

В допълнение към това трябва да се реализира специална програма за първо-
начално подобряване на жилищните условия на семействата с три и повече деца.

Ще бъдат предложени допълнителни решения за съдействие за заетостта 
на жените с деца. Те ще им дадат възможност успешно да съчетават майчин-
ството и професионалната дейност: гъвкав работен график, дистанционна за-
етост, детски градини и ясли. Жената, завръщаща се на работа след определе-
ната със закон отпуска по майчинство, трябва да получи нови възможности за 
допълнително професионално обучение, а работодателят, който я приема на 
работа – съдействие от държавата.

Второ. За решаване на демографския проблем обективно ще е необходима 



102 бр. 1/2 – год. XVI

АНТОЛОГИЯ

разумна миграционна политика, изградена върху ясни изисквания и критерии, 
изключваща потенциални етнокултурни и други рискове. Ще ни е нужно да 
осигурим миграционен приток в размер на около 300 хил. души годишно. На 
първо място, като привличаме за постоянно жителство в Русия наши съотече-
ственици, живеещи в близката и в далечната чужбина, квалифицирани чужде-
странни специалисти, перспективни младежи.

У нас вече се осъществява програма за преселване в Русия на съотече-
ственици. Ще кажа откровено – тя заработи неефективно. На новия етап в раз-
витието на страната ние сме длъжни отново да се върнем към този въпрос и да 
разработим много по-действени и мащабни мерки за подкрепа на хората, кои то 
искат да се върнат в своята историческа Родина.

Вече писах (в статията за националната политика), че главното, ключовото 
условие човек да се пресели да живее и да работи в Русия трябва да бъде го-
товността му да приеме нашата култура, нашите ценности. Предлагам да се от-
странят всички ограничения за онези чуждестранни граждани, които на общи 
основания с гражданите на Русия (т.е. полагайки изпити и изучавайки руски 
език) биха желали да постъпят в нашите професионални учебни заведения. 
Значително да се облекчи получаването на жителство, а след това и на граждан-
ство в Русия за випускниците на нашите висши училища, постъпили на работа 
по специалността си.

Ние трябва да изградим нашата социална, икономическа, миграционна, ху-
манитарна, културно-просветна, екологична, законодателна политика около за-
дачата за развитие на човешкия потенциал на Русия. И не само за периода „от 
избори до избори“, а в дългосрочна, историческа в пълния смисъл перспектива.

* * *
Ключовият проблем на социалната политика на Русия дори не е обемът на 

ресурсите, които насочваме за решаване на социалните задачи, а ефективността, 
целенасоченият характер на провежданите мерки. Необходимо ни е през близ-
ките години да променим ситуацията, да ликвидираме всички губещи зони в со-
циалния сектор – когато ресурсите се харчат напразно, насочват се не към тези, 
които отчаяно се нуждаят от тях, а към хора, които могат да преживяват леко и 
без тях; когато поддържаме учреждения, без да обръщаме внимание на ефекта от 
тяхната работа за гражданите; когато поставяме интересите на тези, които рабо-
тят в социалните учреждения, над интересите на тези, за които те работят.

През настъпилото десетилетие сме длъжни да изменим ситуацията. Вся-
ка рубла, насочена в социалната сфера, трябва „да произвежда справедливост“. 
Справедливото устройство на обществото, на икономиката е главното условие 
за нашето устойчиво развитие през тези години.

Превод от руски език: Димитър Димитров
Източник: в. „Комсомольская правда“, 13.02.2012 г.
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Обновлението като съвременен революционен 
избор води началото си от 1986 г. и е важен пов-

ратен момент в процеса на развитието на Виетнам. 
След 15 години, през които преодоля огромни из-
питания и трудности, провеждайки обновление във 
всички области: политическа, икономическа и соци-
ална, Виетнам има достатъчно основания да твърди, 
че обновлението е верният избор, поставил страна-
та в качествено нова траектория на развитие в съот-
ветствие със съвременните тенденции и с народна-
та воля. Все по-широкият и съзнателен отзвук сред 
народа по отношение на курса на обновление, въз-
можността за ефективно сближаване и интегриране 
на страната с живота на международната общност, 
както и постигнатите при обновлението големи по-
ложителни резултати са очевидни и убедителни до-
казателства за историческата обоснованост на про-
цеса на обновление във Виетнам.

1. Обновлението – фундаментална 
логика на живота

Подобно на другите социалистически страни, 
десетилетия преди обновлението Виетнам строеше 
и се развиваше по съществуващия за времето модел 
на социализма. Затова всенародната и колективната 
собственост на средствата за производство и меха-
низмът на централизираното планиране играеха ро-
лята на главни фактори на развитието.

През годините на ожесточена война виетнамски-
ят народ трябваше да мобилизира всичките си сили и 
да съсредоточи цялата си мощ в строителството и в 
обединението на Родината. Осъществяването на този 

ОБНОВЛЕНИЕТО  ИСТОРИЧЕСКИ ИЗБОР ЗА 
СЪВРЕМЕННОТО РАЗВИТИЕ НА ВИЕТНАМ

Чан Дък Лъонг

Чан Дък Лъонг – член на Полит-
бюро на ЦК на ВКП; президент на 
СР Виетнам през 1997–2006 го-
дина.

Сп. „Понеделник“, 2001, бр. 11/12, с. 7–22
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модел на развитие безспорно донесе големи резултати. Те бяха решаваща гаран-
ция за победата в борбата за освобождение и за защита на Виетнам, създадоха 
изключително важната начална материално-техническа база на социализма, 
осигуриха на народа свободен живот, работа, правото да бъде стопанин в об-
ществото, както и значителни подобрения в материалния и в духовния живот.

Но действителността преди обновлението, и особено през 10-те години 
строителство на социализма в цялата страна (1975–1986), доказа, че в иконо-
мика с изразена аграрна специфика, понесла тежки разрушения от войната, къ-
дето моделът за развитие е свързан с ме ханизма на централизираното плани-
ране, съществуват и големи пропуски при решаване на задачите на развитието, 
преди всичко в областта на икономиката. След многогодишно функциониране 
на механизма на централизираното планиране, независимо от постигнатите го-
леми успехи, много ключови и най-насъщни задачи от бита на народа (храна, 
облекло, жилище) все още не бяха напълно решени; в страната не бяха настъ-
пили дълбоки и последователни промени в начините на развитие; дисбалансът 
в икономиката се задълбочаваше; трудовият ентусиазъм и творческите способ-
ности на народа, природните ресурси и източници не бяха напълно разработе-
ни и развити.

Общо взето чрез механизма на централизирано планиране виетнамската 
икономика се развиваше недостатъчно динамично и със слаб ефект. Дисбалан-
сите и опасността от дестабилизация в социално-икономическия живот отново 
се увеличаваха. Състоянието на постоянен дефицит водеше до нарастване на 
напреженията в социалния живот. Доверието на народните маси към ръко-
водството на партията и към държавното управление намаляваше. В края на 
70-те години страната наистина изпадна в социално-икономическа криза. Ак-
туалният въпрос, поставен тогава пред Виетнамската комунистическа партия 
и виетнамската държава, бе търсенето на нов начин на развитие, способен да 
отговори на целите на строителството на социализма, най-важната от които е 
освобождаването от оковите на централизираното планиране и на институци-
онализма, освобождаването на източниците за развитие на страната.

В момента на изпадането на страната в криза, под натиска на реалността 
във виетнамската икономика се извършиха два важни експеримента: 1) прило-
жи се режимът на семейния акорд в селскостопанските кооперации; 2) въведе 
се режимът „план в 3 части“ в държавните промишлени предприятия. Експе-
риментите са съобразени принципно с обща тенденция: разхлабване на вери-
гите на механизма на централизираното планиране, по-голямо разширяване на 
действащата сфера на пазарните отношения, даване на повече права за иници-
ативност в предприемаческата дейност на икономическите субекти и на трудо-
вите хора. Движението се разпространи във всички стопански сфери и бързо се 
увенча с изключителни успехи, преди всичко на селскостопанския фронт.

Но резултатите от реформистката тенденция бяха ограничени поради ло-
калния характер на реформите и поради тяхното спиране на микроравнище в 
рамките на усилията за запазване на механизма на централизираното планира-
не в макропредела. Ето защо, независимо от изключителните успехи в селското 
стопанство, все по-задълбочаващата се криза не беше овладяна. Тази ситуация 
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способства за превръщането на обновлението в изключително неотложна пот-
ребност, в насъщно изискване на живота. Осъзнавайки тази потребност, VI 
конгрес на ВКП (декември 1986) официално постави началото на обновлени-
ето.

Когато Виетнам официално поемаше курс на обновление, в света настъп-
ваха много и важни промени. Те оказаха влияние върху развитието на страната 
и породиха практически поуки, които биха могли да се обобщят по следния 
начин:

1. Икономическата реформа в Китай в посоката пазар–отваряне към све-
та, започна през 1978 г. Изключителните успехи на Китай в реформата предиз-
викаха интереса на Виетнамската комунистическа партия и на правителство-
то поради многостранното сходство в социално-икономическите условия на 
двете страни, въпреки че през този период виетнамско-китайските отношения 
продължаваха да бъдат обтегнати и все още не бяха нормализирани.

2. Неуспешната перестройка в СССР доведе до рухването на социализма 
в Съветския съюз и в другите източноевропейски страни и се превърна в отри-
цателен урок, в доказателство, че преустройството няма да успее по мо дела на 
„пълното отрицание“, на „шоковата терапия“, на неправилното разрешаване на 
политическите и икономическите отношения. Цената се оказа много висока.

3. Успехът на „новите индустриални страни“ в Източна Азия предизвика 
размишления за начините и решенията за развитие на аграрните страни със 
социални отношения по модела на източните културни ценности. Това е успех 
на стратегиите за развитие: мощно разгръщане на вътрешните сили, отваряне 
на пазарите, ориентиране към експорта и привличане на чужди инвестиции.

4. Тенденцията към сътрудничество и конкуренция в света постепенно 
измества тенденцията към конфронтация и конфликти. Тази ситуация при-
нуждава държавите да преориентират мисленето си за проблемите на развити-
ето. В новата обстановка отварянето на вратите и международната икономиче-
ска интеграция се превърнаха във вътрешна потребност за селското стопанство 
на Виетнам, което носи подчертано затворен и натурален характер.

Посочените промени в страната и в чужбина оказаха въздействие върху 
Виетнам в два аспекта. От една страна, те изискват обновление на мисленето, 
като се поставя ударение върху новото икономическо развитие. От друга стра-
на, те създават възможности и условия за благоприятното провеждане на ре-
формите. Това е началната точка в исторически и в теоретичен аспект на про-
цеса на обновлението.

2. Обновление на мисленето, 
на концепцията за развитие

Съзнавайки промените в обстановката и острата потребност от извърш-
ване на прелом в процеса на развитието на страната, VI конгрес на ВКП обя-
ви провеждането на всестранно и последователно обновление. Програмата за 
развитие на Виетнам, приета на този конгрес, има особено важно съдържание, 
защото включва прехода на икономиката към пазарен механизъм със социалис-
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тическа ориентация. За осъществяването на този преход първото и решаващо 
условие е обновлението в мисленето за развитието. Именно това определи ис-
торическата стойност на VI конгрес: Конгрес на обновление в мисленето.

Обновлението в мисленето е процес на теоретическа и идеологическа бор-
ба за постигане на ново познание за социализма и за виетнамския път към со-
циализма.

Преди всичко, в духа на постановката „Да се гледа истината в очите, пра-
вилно да се оценява истината, ясно да се казва истината“, VI конгрес напра-
ви критичен преглед и оценка на волунтаритичните грешки, на прибързаното 
субективно мислене, на неуважението към обективните закономерности и на 
действията, несъобразени с тях. Конгресът извлече четири големи поуки, пър-
вите две от тях са: „В цялата своя дейност партията трябва да бъде последо-
вателна в идеята, че „народът е коренът“, да създава и да разгръща правото 
на трудовия народ да бъде стопанин“ и „Партията винаги трябва да се ос-
новава на действителността, да уважава обективните закономерности и да 
действа съобразно с тях“. Тези поуки са базата за отхвърляне на шаблонното и 
аб страктнотеоретичното мислене; за съсредоточаване на умовете в цялата пар-
тия за търсене и избор на новото мислене, на новата стратегия на развитието, 
които да са в състояние да отговорят по най-добрия начин на народните иска-
ния. VI партиен конгрес се превърна в събитие, извършило поврат в развитие-
то благодарение на дълбоко осмисления от него принцип: без сериозна критика 
и самокритика не може да има каквото и да било обновление, включително и 
обновление в мисленето.

Второ. Основното съдържание на обновеното мислене е преход от концеп-
цията, че социалистическата икономика е централизирана планова, субсиди-
рана икономика, която трябва да бъде създадена още в преходния период, към 
твърдението, че през този период е необходимо да се развива многосекторна 
стокова икономика със социалистическа ориентация, функционираща по па-
зарния механизъм при регулиращата роля на държавата, т.е. социалистически 
ориентирана пазарна икономика.

Всъщност това е обновлението в мисленето за развитието.
То е насочено към последователното и всестранно обновление на начина 

за развитие, без да променя насоката на развитие – целта си остава социализ-
мът. Но в начина за развитие има основни промени:

– Преминаване от старата концепция за икономиката в преходния период, 
според която социалистическият стопански сектор в икономиката (включващ 
държавното и колективното стопанство) и обществената собственост (включ-
ваща всенародната и колективната собственост) запазват господстващата си 
роля, към концепцията за развитие на многосекторна стокова икономика 
(включваща държавната, колективната, личната, частната капиталистическа, 
държавната капиталистическа и икономиката на чуждите инвестиции) с мно-
гообразните форми на собственост, смесени и преплетени помежду си.

– Преход от механизма на централизираната планова субсидирана иконо-
мика към механизма на социалистически ориентираната пазарна икономика, 
при което от абсолютизиране на ролята на планирането и отхвърляне на пазара 
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се преминава към приемането на пазара и към убеждението, че е необходимо 
планът да се свърже с пазара. При това планът направлява пазара, а пазарът е 
едновременно и основа, и обект на плана, играе ролята на регулатор при дос-
тавките, цените и производството на стопанските единици.

Трето. Обновлението в мисленето за развитието се проявява и в трета-
та поука, осмислена на VI конгрес: „Необходимо е да се съчетава народната 
сила със силата на епохата в новите условия.“ Същността на обновлението 
е замяната на представата за затвореното развитие в условията на конфрон-
тация с концепцията, основаваща се на отворените врати, на разширяването 
на международното сътрудничество съобразно с курса на съчетаване на сила-
та на нацията със силата на епохата, на интензификация на международното 
сътрудничество и на конкуренция в развитието въз основа на разгръщането 
на вътрешните сили. Този нов подход произтича от насъщната потребност за 
освобождаване от ембаргото в обстановката на големите промени, настъпили 
в света, в региона и в общността на социалистическите страни. ВКП смята, че 
това е най-добрата алтернатива за Виетнам за активното му интегриране към 
процеса на световното икономическо сътрудничество, за пълното използване 
на благоприятните условия за развитие, които епохата предоставя на изоста-
ващите страни. Своевременното преориентиране и на външнополитическия 
курс е ярък израз на новата концепция за националната независимост в съот-
ветствие с дълбоко изменилите се условия в света.

Четвърто. Успоредно с обновлението на механизма за стопанско управле-
ние ВКП реши да усъвършенства механизма „партийно ръководство, държавно 
управление и народ стопанин“ и да го превърне в общ механизъм за управление 
на цялото общество. Ако механизмът за стопанско управление гарантира функ-
ционирането и развитието на икономическите отрасли, общият механизъм за 
управление на цялото общество ще бъде гарант за разгръщане на ролята на 
политическата система и ще се превърне в универсална сила на цяла система за 
управление на обществото.

Механизмът на партийното ръководство, държавното управление и на-
родът стопанин е приет още през 70-те години, но днес е необходимо да про-
дължи да се усъвършенства в отговор на изискванията на обновлението, спо-
ред което „Партията трябва да се изгради на равнището на политическите 
задачи на една управляваща партия – ръководител на народа, в провеждането 
на социалистическата революция.“ Това е четвъртата поука, осмислена на VI 
конгрес, за засилване на борбената сила, за повишаване на ръководните и на 
организационно-практическите възможности на партията. А държавата тряб-
ва да се изгради като правова държава за народа, от народа и в името на народа, 
да управлява със закони обществото, в което народът действително да е стопа-
нин и всяка дейност да се извършва съобразно с принципа „Народът да знае, 
народът да обсъжда, народът да осъществи, народът да контролира“.

Пето. Обновлението на мисленето за развитие се проявява и в твърде-
нието, че трябва „да се мобилизира човешкият фактор и служенето в полза 
на човека да бъде най-висшата цел на всяка дейност, човешките ресурси да се 
считат за най-голяма ценност с решаваща сила за развитието на страната и 
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за основен фактор за бързото и стабилно развитие“. От това произтича изис-
кването „да се преодолее подценяването на социалната политика, т.е. подценя-
ването на човешкия фактор в строителството на социализма“, както неведнъж 
е ставало в периода преди обновлението.

Въз основа на този възглед за обновлението бе поставена задачата за не-
обходимостта от кардинална и дълготрайна социална политика и се опре-
делиха задачите и целите в съответствие с потребностите и възможностите в 
началната фаза на преходния период към социализма.

Изложеното дотук обновление на теоретичното мислене на Виетнам, от 
една страна, положи необходимия теоретичен фундамент за процеса на прак-
тическото обновление, а, от друга, е продукт на самия процес. Това, което тряб-
ва да се направи за формирането на новото мислене, е диалектическото съчета-
ване на марксистките теоретични основи, идеите на Хо Ши Мин, националните 
традиции и най-доброто от националната култура с новите познания за съвре-
менния свят, за пътя на развитието, носещ специфичните особености на време-
то и на нацията. Много важен е фактът, че новото мислене е формирано именно 
от творческата практика на виетнамския народ. Благодарение на това то стана 
една от най-важните причини за големите успехи, които виетнамският народ 
постигна през изминалите над 15 години обновление.

3. Резултати от обновлението: 
успехът на новия курс на развитие

Не може да се каже, че обновлението на Виетнам до днес върви гладко и 
безпрепятствено, но последователността на процеса е потвърден факт. А пос-
тавянето на икономиката в нова траектория на развитие – траекторията на па-
зарната икономика, отварянето на вратите съобразно със социалистическата 
ориентация – доведе до значителни успехи във всички области на социално-
икономическия живот.

Само за 10 години от изпълнението на курса за обновление в икономиче-
ско отношение Виетнам излезе от състоянието на тежка криза. Галопиращата 
инфлация, която от 700% през 1986 г. спадна на 12% през 1995 г., днес се намира 
под строг контрол, което дава значителен принос във възстановяването, укреп-
ването, стабилизирането и развитието на предприятията. Брутният вътрешен 
продукт се удвои за 10 години (1991–2000) благодарение на увеличаването на 
средногодишните темпове с над 7.5%, а нарастването в експорта и импорта дос-
тигна повече от 20% годишно. Това са преки резултати от обновлението на ико-
номическия механизъм и от приложението на новия модел на развитие. Съсре-
доточеното върху икономическия механизъм обновление и неговото поетапно 
съчетаване с политическото, културното и социалното обновление стимулира 
развитието на всички икономически сектори и сили, даде тласък за невиждано 
мощно развитие и едновременно с това запази макростабилността в икономи-
ческо, политическо и социално отношение – от своя страна крайно необходима 
предпоставка за успеха на обновлението. Държавният бюджет, търговският ба-
ланс и държавният резерв непрекъснато се подобряват, което създава надеж-
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дна основа за процеса на висок и стабилен растеж. Икономическата структура 
интензивно се променя по направлението на индустриализацията и модерни-
зацията: относителният дял на селското стопанство в БВП намалява в съответ-
ствие с очевидното увеличение на дела на промишлеността и на услугите. Па-
зарният механизъм при целенасочената намеса на държавата коренно промени 
принципа за разпределение на източниците на ресурси. За бедна страна като 
Виетнам тази промяна има особено голяма стойност в дългосрочен план.

Курсът на развитие със запазена социалистическа ориентация ясно опре-
дели, че растежът не е самоцел. Успоредно с концентрацията на силите за пости-
гане на висок и стабилен темп на растеж държавата прие повсеместното и спра-
ведливо разпределение сред трудовия народ на постигнатите от обновлението 
блага. Благодарение на това животът на обикновения човек бързо се подобри. 
Само за 5 години (1993–1998) средният доход на човек от населението в цялата 
страна се увеличи 2.45 пъти, делът на бедните семейства от над 50% за периода 
1992–1993 г. спадна до около 30% през периода 1997–1998 г. Духовният живот 
в обществото също очевидно се подобри. В резултат на решителната ориента-
ция на развитието в името на човека индексът за човешкото развитие (HDI) 
във Виетнам според UNDP се е повишил много бързо и от 121-во през 1990 г. 
страната стигна до 101-во място през 2000 г. (сред 174 страни). Необходимо е да 
се добави също, че за Виетнам индексът за развитието на човека винаги е над-
хвърлял индекса на БВП на човек от населението. През 1992 г. разликата между 
тези индекси е била 34 пункта, а през 2000 г. – 19 пункта1. Тя красноречиво от-
разява приоритетната ориентация в стратегията за развитието на Виетнам към 
човека, към работата в името на човека. Това е един от забележителните успехи 
на обновлението във Виетнам.

Друг изключителен резултат на обновлението във Виетнам е във външно-
политическата сфера. Следвайки желанието си да бъде приятел с всички страни 
в световната общност, борещи се в името на мира, независимостта и прогреса, 
Виетнам нормализира сътрудничеството си със САЩ и със страните, с които 
преди имаше враждебни отношения, активно разширява международните си 
връзки на сътрудничество и проявява инициатива за присъединяването си към 
траекторията на развитие в региона и в света. До днес Виетнам е установил пъл-
ноценни отношения с почти всички страни в света и е член на много междуна-
родни и регионални организации. Хиляди чуждестранни фирми инвестираха 
във Виетнам с поети капитални задължения към 40 милиарда долара, без да се 
включват десетките милиарди долари, привлечени от официални източници за 
финансова поддръжка за развитието.

Общо взето резултатите от обновлението дадоха на Виетнам нова позиция 
и сила за развитие. Това са резултати с комплексен характер, които имат зна-
чение за определяне на линията на бъдещето. При този начин на виждане би 
могло да се каже, че най-важният успех на обновлението се състои в това, че 
Виетнам намери и утвърди подходящия път за разрешаването на проблемите 
на своето развитие в новите условия.

1  UNDP. Human Development Reports 1994, 2001.
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4. Някои поуки от опита при провеждането на 
обновлението във Виетнам

Петнадесетте години на обновление за Виетнам са пълен с изпитания и 
трудности период по пътя на търсенето на новия модел на развитие, който да 
бъде по-ефективен и да гарантира успеха на делото за изграждане на социализ-
ма. Практиката на тези 15 години позволи да бъдат направени много полезни 
поуки за неговото провеждане. Най-главните от тях са изложени по-долу.

Първа поука: Решително отстояване на целите на националната незави-
симост и социализма.

В условията на разпадане на световния социализъм ВКП своевременно 
направи анализ на обстановката в света и в страната, утвърди пътя на реши-
телно отстояване на целите на националната независимост и социализма на 
основата на марксизма-ленинизма и идеите на Хо Ши Мин като политическо 
решение от първостепенна важност. Проблемът се състои в разграничаването 
на революционните и научните марксистки принципи от неправилните схва-
щания, от наивните и абстрактни разбирания, отхвърлени от практиката.

През изминалите повече от 70 години, направлявана от президента Хо Ши 
Мин, ВКП ръководи виетнамския народ за осъществяването на грандиозната 
революция в името на независимостта и свободата на всеки човек и на целия 
народ. Идеите на Хо Ши Мин са червената нишка по целия път на виетнамска-
та революция, органическо съчетание на целта за националната независимост 
с целта да се изгради ново социалистическо общество, съчетание на научно-
революционната есенция на марксисткото учение с безценните културно-ис-
торически традиции на виетнамския народ. Тази истина не би била трудна за 
разбиране от всеки, който има възможността да се запознае с произведенията и 
делото на Нгуен Ай Куок – Хо Ши Мин, от 1920 г. до края на живота му.

Втора поука: Пълно, синхронно и последователно обновление, но с подходя-
щи стъпки, форми и методи.

Това е поука, свързана с изкуството за провеждане на обновлението. Не-
говата същност се съдържа в координацията на политики и в оптималното 
съчетание на краткосрочните локални с дългосрочните цялостни интереси в 
търсенето на подходящи стъпки, форми и начини съобразно с конкретната об-
становка във Виетнам.

Практиката показа, че обновлението е дълбока революция във всички 
сфери на обществения живот. Следователно то трябва да се провежда син-
хронно във всички области. Логиката изисква координиране на политически-
те директиви и решения за обновлението въз основа на последователността 
на курса за обновление и на решимостта за развитие. Това изискване е осо-
бено точно за процеса на преход към пазарния икономически механизъм на 
отворените врати.

Докато комплексните изисквания се проявяват като популярен принцип, 
определящ дългосрочната перспектива на обновлението, конкретните реални 
условия в страната изискват гъвкавост и оперативност в избора и координаци-
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ята на политическите решения. Виетнам е бедна, изостанала, със слаборазвит 
потенциал страна, която бе в продължителен период на блокада и ембарго. Об-
новлението можеше да бъде успешно само при умение да се направи оптимал-
ният избор на подходящите форми и стъпки, да се съсредоточат усилията и ог-
раниченият потенциал за решителни пробиви с цел промяна на обстановката. 
Неслучайно процесът на обновление започна от селското стопанство и селата. 
Резултатът бе, че от страна с продължителен недостиг на хранителни продук-
ти след кратък период Виетнам се превърна в една от първите износителки на 
ориз в света.

В обновителната практика Виетнам насочи своята политика към съсредо-
точаване на силите и мощта си за извършване на пробив в развитието в рамки-
те на общата ориентация. С това именно се обяснява защо той толкова бързо 
постигна успехи в борбата с инфлацията, в ликвидирането на ембаргото, в раз-
решаването на проблемите с глада, бедността и растежа, в създаването на нов 
икономически механизъм, в постепенното повишаване на неговата конкурен-
тоспособност в света и прочее.

Трета поука: Здраво съчетание на икономическото и политическото об-
новление при решаващата роля на икономическото обновление.

Това е поука за решаване на отношенията между икономика и политика в 
процеса на промените, извършващи се в бързо изменящата се международна 
обстановка и при неблагоприятното въздействие на много фактори. Този извод 
е направен от самия опит на обновлението във Виетнам.

Въпросът за изясняването на отношенията между икономическото и по-
литическото обновление бе поставен още на VI конгрес. Но практиката на об-
новлението във Виетнам, както и практиката на реформи и преустройство в 
социалистическите страни позволиха на VII конгрес на ВКП (юни 1991 г.) да 
направи извода, че силите трябва да се съсредоточат върху икономическото 
обновление като важно условие за успешното провеждане на обновлението и в 
политическата сфера. Едновременно с икономическото обновление е необходимо 
постепенно обновление на организацията и начина на дейност на политическа-
та система. То трябва да се извършва внимателно, на базата на много сериозни 
проучвания и подготовка, при наличие на високо единомислие в обществото 
и с непрекъснато поетапно стабилно провеждане. Абсолютно е недопустимо 
в името на преустройството и реформата да се предизвиква политическа не-
стабилност, която би довела до хаос. Но независимо от това обновлението на 
политическата система не бива да се забавя (особено усъвършенстването на 
законодателната система, административните реформи, организацията на апа-
рата и кадрите, отношенията между партията, държавата и масовите организа-
ции), тъй като забавянето ще възпрепятства обновлението в икономиката и в 
другите области.

Четвърта поука: Развитие на пазарна икономика със социалистическа 
ориентация.

Петнадесетгодишната практика на обновлението във Виетнам показа, че 
преходът от централизирана планова икономика с подчертано бюрократичен 
и дотационен характер към пазарна икономика е напълно необходим. Именно 
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пазарният механизъм има значителен принос за използването и разгръщането 
на производствения потенциал в обществото, той събуди огромните творче ски 
сили на десетки милиони трудови хора, стана гаранция за реализиране на пра-
вото на трудещите се да бъдат стопани в икономиката и на тази основа се раз-
шири и разгърна демокрацията във всички останали сфери на живота.

Практиката обаче показа също, че успоредно със стимулирането на раз-
витието на производството пазарната икономика доведе до прекомерно раз-
слоение на богати и бедни, до комерсиализиране на обществените отношения, 
до поява на социални пороци, до обезценяване на традиционни национални 
културни ценности. Именно за да бъдат ограничени и преодолени негативните 
последици, за да се запази правилната социалистическа ориентация в обнов-
лението, приложението на пазарния механизъм трябва да върви успоредно с 
повишаването на качеството на социално-икономическото управление на дър-
жавата. Чрез законите, плановете, политиката и други инструменти държавата 
трябва да насочва своите усилия в развитието и оздравяването на общество-
то, да осъществява справедливо разпределение и равноправие в обществените 
отношения, да стимулира законното забогатяване успоредно с ликвидиране-
то на глада и намаляването на мизерията, да не допуска прекалено различие 
в жизненото равнище и в степента на развитие между различните региони и 
социални слоеве, да приеме съществуващите отдавна форми на наемане на ра-
ботна ръка, без те да се превръщат в господстващи отношения, което би довело 
до разделяне на обществото и до създаване на два противоположни полюса, и 
пр. Накратко, заедно с използването на пазарния механизъм за стимулиране на 
развитието на производството трябва да се засили ролята и да се повиши ка-
чеството на социално-икономическото управление на държавата за запазване 
на социалистическата ориентация.

Пета поука: Да се разшири и да се увеличи всенародната солидарност, да 
се разгърне мощта на цялата нация.

Това е традиционният урок на Виетнам, особено ясно изразен чрез мо-
билизацията на всенародната мощ в борбите за освобождение и за защита на 
Родината.

Наследявайки и разгръщайки тази традиция, съобразявайки се със специ-
фичната обстановка във Виетнам след 30 години войни, в периода на обновле-
нието ВКП започна линия за осъществяване на широко сплотяване на всички 
виетнамци, които подкрепят обновлението в името на националната незави-
симост и водят борба за Виетнам с богат народ, силна държава и справедливо, 
демократично и цивилизовано общество; на всички съпричастни на национал-
ната справедливост, приемащи различните позиции, но без те да бъдат в разрез 
с общите интереси, които заедно отхвърлят комплексите, предубежденията, 
дискриминацията в отношенията от миналото, класовите и социалните разли-
чия и изграждат взаимоотношения на откритост и взаимно доверие, насочени 
към бъдещето.

Разширяването и укрепването на всенародната солидарност в духа на идеи-
те на обновлението мобилизират силата на цялата нация и се превърнаха в глав-
ната движеща сила за развитието на Виетнам през периода на обновлението.



113

АНТОЛОГИЯ

Шеста поука: Разширяване на международното сътрудничество, привли-
чане на симпатиите, подкрепата и помощта на международната общност, 
съчетаване на националната сила със силата на епохата.

Обновлението във Виетнам се извършва в момент, когато в международ-
ната обстановка настъпват много промени, особено засилената глобализация 
на икономиката и бързият преход към интелектуалната икономика. Въоръжена 
с обновено мислене, ВКП се придържа към линията за оптимално разгръща-
не на волята за опора в собствените сили, за мобилизация на целия вътрешен 
потенциал, за необходимост от целесъобразно използване на новите благопри-
ятни външни условия за осъществяване на многопосочни и многообразни вън-
шнополитически отношения, за по-широко отваряне на вратите и проявяване 
на инициатива за международна интеграция като рационален начин за бързо и 
ефективно сближаване с протичащите в света и определящи бъдещето тенден-
ции на развитие в усилията си да подбере подходящ модел за разрешаване на 
остро възникналите проблеми в една изоставаща в развитието си страна.

Още в началния етап на своето обновление Виетнам избра разгледаната 
по-горе политика на развитие. Благодарение на нея той поетапно премахна бло-
кадата и ембаргото, създаде и укрепи доверието към себе си в международната 
общност; бързо разшири икономическите, политическите и дипломатическите 
си отношения с държавите и с териториалните зони в света, както и с между-
народните и с регионални организации. Така авторитетът и международните 
позиции на Виетнам непрекъснато растат при решаването на международните 
и на регионалните въпроси на сътрудничество. Най-красноречивият резултат 
от това са създаването на мирна и стабилна среда за строителство и развитие на 
страната, високият растеж на външнотърговската дейност, на потока от чужди 
инвестиции и финансова поддръжка на развитието във Виетнам през измина-
лите години.

Но практиката от обновлението показа също, че при по-широкото отваряне 
на вратите и при проявата на инициатива за международна интеграция е необ-
ходимо да се запазят независимостта и суверенитетът, връзките с други държави 
да се разширяват на базата на равноправието и взаимната изгода, да се запазят и 
развиват националната идентичност и прекрасните национални традиции.

Свързване на националната сила със силата на епохата, „приобщаване“, но 
не „стопяване“ (малка игра на думи във виетнамския език – б. пр.) – това е една 
от причините за успехите на обновлението във Виетнам.

Седма поука: Правилната линия на управляващата партия е решаващи-
ят фактор за успеха на обновлението.

Виетнамската комунистическа партия е управляваща партия. Победите и 
постиженията, пораженията и загубите на революцията са свързани с нейната 
отговорност и ръководна роля. Без ръководството на комунистическата пар-
тия – политическата сила, която пое отговорността за историческата мисия и 
при нашите условия е в състояние да събере и организира народните маси за 
успешно постигане на целта за национално освобождение и за възстановяване 
на страната, както и за започване на обновлението, откриващо нова страница в 
националната история – със сигурност развитието не би могло да се осъществи 
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в духа на непрекъсната приемственост, дори би могло да се отклони от курса. 
Затова партията и правилната партийна линия са решаващият фактор за успеха 
на обновлението.

5. Продължаване и засилване на обновлението: 
пътят към бъдещето на Виетнам

След 15 години на обновление във виетнамското общество настъпиха дъл-
боки промени. Те дадоха на страната нова позиция и сила за развитие в начало-
то на новия век.

Днес във всички отношения потенциалът за развитие на Виетнам е мно-
гократно умножен в сравнение с периода преди обновлението. Икономиката 
излезе от кризисното състояние, в което се намираше през 80-те години, и из-
държа на огромното негативно въздействие на регионалната криза през втора-
та половина на 90-те години. Основите за бърз и стабилен растеж са положени 
и укрепени. Институцията на пазара е окончателно утвърдена благодарение на 
огромната ефективност в развитието, постигната през изтеклия период. Изме-
нящата се в посока на индустриализацията и модернизацията икономическа 
структура създаде добра изходна база за следващия период. Животът на народа 
очевидно се подобри, което създаде нови възможности за още по-големи ин-
вестиции в икономиката, укрепи се вярата в социалистическата линия, създаде 
се мощна движеща сила за развитието.

В международните отношения Виетнам недвусмислено повиши своите по-
зиции. Това е основно благоприятно условие, което му позволява по-лесно да 
стигне до шансовете си за развитие, по-ефективно да използва предимствата на 
развиваща се страна.

След 15 години обновление Виетнам встъпва в новия век с нов образ, из-
пълнен с перспектива.

Но това е само едната страна на въпроса. Виетнамската партия и виетнам-
ската държава ясно съзнават, че обновлението е експериментиране на един нов 
път на развитие. Грешките и пропуските са неизбежни. Въз основа на сериоз-
ното обобщение на практиката партийните конгреси, последният от които бе 
Деветият, направиха задълбочен анализ на слабостите вътре в икономиката, 
на възникналите в процеса на обновлението социално-политически проблеми, 
разкриха причините и особено субективните причини за тях.

Партията и държавата във Виетнам направиха цялостен анализ и обектив-
на оценка и на възникващите в света тенденции, ясно определиха факторите, 
които оказват огромно влияние върху глобалните и регионалните перспективи 
на развитие и върху възможностите им за въздействие върху Виетнам.

Тези познания са основа на оценките за шансовете, опасностите и предиз-
викателствата в развитието, с които Виетнам се сблъсква и ще се сблъсква в 
следващия етап. Шансовете за развитие са много големи, но и предизвикател-
ствата – много тежки.

Най-важният извод от тези оценки е: засилване на обновлението, иници-
ативност и активност в интегрирането със световната икономика като 
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стратегически курс, който решително трябва да продължава, тъй като това 
е един ственият път, гарантиращ перспективите на светлото развитие на 
Виетнам.

От стратегическа гледна точка основните цели, които Виетнам се стреми 
да постигне до 2020 г., са да излезе от състоянието на изостаналост в развитието 
си и в общи линии да се превърне в индустриална страна. Това е материалната 
база за постигане на общата цел на развитие – строителството на Виетнам и 
превръщането му в страна с „богат народ, силна държава, справедливо, демо-
кратично и цивилизовано общество“.

В условията на големите и бързи промени, които стават в света, когато 
рискът за развитието нараства заедно с тенденцията на икономическа глоба-
лизация, постигането на тази цел изисква още по-големи усилия, които да са с 
по-високо качество и с по-висок интелектуален заряд. Тези усилия са насочени 
към решаването на следните задачи.

Първо. Запазване на бързите и стабилни темпове на растеж и развитие и на 
правилната социалистическа ориентация.

Второ. Синхронно усъвършенстване на институциите на пазарната ико-
номика.

Трето. Инициатива и активност в приобщаването към световната иконо-
мика.

Тези задачи се съдържат в стратегията за индустриализация и модерни-
зация на новия етап. По своята същност тази стратегия е синоним на усъвър-
шенстването на модела за развитие, който позволява на Виетнам да съкрати 
пътя към съвременността, бързо да намали разликата между себе си и другите 
страни в света.

Но за да постигне тези дългосрочни цели, Виетнам трябва на първо място 
да съсредоточи своите усилия за решаване на няколко актуални задачи, като 
засилване на реформата на икономическата система, особено в сектора на дър-
жавния бизнес; рязко изменение на икономическата структура в селата и в 
селското стопанство по посока към индустриализация и модернизация; пови-
шаване на конкурентната способност на виетнамските продукти на световния 
пазар; ликвидиране на глада и намаляване на бедността; развитие на източни-
ците на работна ръка и на административната реформа и създаване на среда, 
благоприятстваща процеса на приобщаване към света.

След известен период на забавяне на реформата и на растежа в резултат 
на въздействието на регионалната икономическа криза и на неблагоприятните 
условия на международния пазар, както и на все още непреодолените слабости, 
на прага на новия век виетнамската икономика успя да възстанови своя темп 
на развитие. Това е резултат от прилагането на стратегията за продължаване на 
обновлението с още по-голяма решимост и по-високо качество. След 15 години 
на обновление Виетнам натрупа допълнителен опит и потвърди, че неговото 
по-нататъшно осъществяване е единствено правилният избор за бъдещето на 
страната.

Превод: Ле Чунг Зунг
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На 17 ноември 2010 г. Фидел Кастро е поканен 
на среща със студенти да изложи своите идеи за раз-
витието на Куба през ХХІ век, които той е изложил 
пет години по-рано, на 17 ноември 2005 година. По-
долу са изложени основните моменти от речта на 
Фидел на 17 ноември 2010 година.

Аз знаех, че това изложение (на 17 ноември 2005 г. – 
бел. прев.) привлича вниманието заради момен-

та, в който живеехме, противопоставяйки се на могъ-
щия враг, който все повече ни заплашваше, държеше 
в желязна блокада нашата икономика и с всички сили 
се стремеше да всява недоволство, стимулираше на-
рушаването на законите и нелегалното напускане на 
страната, лишаваше я от резерва на младата работна 
сила, добре подготвена и в културно, и в професио-
нално отношение. Много от тях по-късно бяха въвле-
чени в незаконна дейност и престъпления.

Факт е моята склонност към самокритика и иро-
ния по отношение на нашите собствени действия. 
Макар моите думи да бяха остри, язвителни, аз защи-
тавах принципи и не отстъпвах от тях.

Всичко това го помня, но естествено не помня 
точните думи, които съм използвал, както и приве-
дените от мен аргументи в подробности и цялото съ-
държание на изказването.

Помолих в архива на Държавния съвет за ко-
пие от текста на това мое изказване – и открих, че 
то се състои от 115 страници, написани с такъв ин-
тервал, че всъщност то представлява повече от 200 
страници… Като се позовах на оригиналния текст, 
аз извлякох основните идеи от словото, произнесено 
тогава…

КУБА В XXI ВЕК  ИДЕИ ЗА РАЗВИТИЕТО Й
Фидел Кастро

Фидел Кастро – лидер на Кубин-
ската революция и на социалис-
тическа Куба.

Сп. „Понеделник“, 2011, бр. 1/2, с. 7–13
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Трябва да призная, че ме удиви актуалността на изказаните идеи, които 
след пет години са по-актуални, отколкото тогава, тъй като много от тях са 
свързани с бъдещето, както и това, че събитията стават така, както е предви-
дено. Само че днес, доколкото разполагаме със знания за такива явления като 
изменението на климата, икономическата криза, нарасналата опасност от вой-
на и придвижването на имперската власт към фашизма, те изискват от младите 
студенти максимално отдаване и усилия в идеологическата борба.

Една от първите идеи, които съм изразил тогава, е следната:
„Съчетанията на факторите, които направиха възможен живота, се създа-

ваха в продължение на милиарди години на планетата Земя, този крехък жи-
вот, който може да съществува в границите на определена температура, между 
няколко градуса под нулата и няколко градуса над нулата...“

Аз питах: „Що за свят е това, където варварската империя провъзгласява, 
че има право да напада внезапно и превантивно 60 или повече страни, като е в 
състояние да носи смърт във всяко ъгълче на света, прилагайки най-високотех-
нологично оръжие и методи за убийство?“.

Аз казах: „Куба никога не е възнамерявала да произвежда ядрено оръжие. 
Ние имаме друг вид ядрено оръжие – това са нашите идеи... оръжие, което по 
мощ е равно на ядреното, защото е непобедима мощта на моралното оръжие... 
никога не ни е идвало наум да разработваме биологическо оръжие. Оръжие, кое-
то да се сражава със смъртта, което да се сражава със СПИН, да се сражава с бо-
лестите, да се сражава с рака – на това ние посвещаваме своите възможности…“

„САЩ превърнаха вербуването в армията в източник на заетост, договарят 
се с безработни и често се мъчат да ангажират за своите несправедливи войни 
колкото може повече американски негри, но има съобщения, че все по-малко 
афроамериканци са готови да бъдат завербовани в армията, въпреки безрабо-
тицата и маргинализацията, в която живеят…“

„Те търсят латиноамериканци, имигранти, които се опитват да избягат от 
глада и преминават границата, тази граница, където умират повече от 500 имиг-
ранти ежегодно, много повече за 12 месеца, отколкото хората, които загинаха за 
28 години от съществуването на Берлинската стена.“

Говорих къде и кога се зароди нашата борба: „Идваха млади хора в този 
университет, който, разбира се, не беше университет за обикновени хора; това 
беше университет за средните слоеве на населението, това беше университет 
за богаташите на тази страна, макар че много от младите хора бяха надраснали 
идеите на своята класа и много от тях бяха способни да се борят и се бориха 
през цялата кубинска история.“

„Ние постъпихме в университета в края на 1945 г. и започнахме нашата въ-
оръжена борба в „Монкада“ на 26 юли 1953 г. почти осем години след това. Ре-
волюцията победи пет години, пет месеца и пет дни след битката при „Монка-
да“, след дълго странстване по затворите, след изгнание и борба в планините.“

„Това са идеите, които ни обединяват, това са идеите, които ни превръщат в 
народ боец, това са идеите, които ни правят не само индивидуално, но и колек-
тивно революционери, и тогава... народът никога не може да бъде победен...“

„Тук, на 90 мили от колосалната империя, най-могъщата от всички, които 
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някога са съществували в историята – минаха 46 години, а тя е повече от когато 
и да било далече от това да постави на колене кубинската нация, тази, която 
унижаваха и обиждаха в продължение на определено време...“

„Куба говори, когато трябва да говори, и Куба има много какво да каже, 
но тя не бърза и не проявява нетърпение. Тя много добре знае кога, къде и как 
трябва да нанесе удар на империята, на нейната система и на нейните лакеи.“

„Този изумителен и забележителен народ вчера беше само семе, а днес е 
вече израснало дърво с дълбоки корени; вчера беше изпълнен с потенциално 
благородство, а днес с реално благородство; вчера пълен със знания в мечтите 
си, а днес – с реални знания, той едва започва обучението си в този гигантски 
университет, какъвто сега представлява Куба.“

„Появяват се нови ръководни кадри, млади кадри.“
„Както ви е известно, ние се сражаваме с пороците, с използването на ре-

сурси не по предназначение, с кражбите...“
„В това сражение с пороците няма да има почивки... ние ще призовем към 

чест всеки сектор. Ние сме уверени в едно: че у всеки човек има голяма доза 
съвест. Когато остане сам със себе си, той не съди себе си строго, макар според 
мен първият дълг на революционера е много строго да съди сам себе си.“

„Критика и самокритика – това е правилно, а не е съществувало досега; но 
ако започнем битка, трябва да използваме снаряди от голям калибър, трябва да 
отидем към критика и самокритика в аудиторията, в своята група, а след това и 
извън нея, после в общината и после да чуе цялата страна.“

„След това могат да възникнат други въпроси: колко заработваме? И ако 
възникне въпросът колко заработваме, ще стане разбираема мечтата всеки да 
живее от своята заплата или от своята справедлива пенсия.“

„...Ние станахме съзнателни, целият живот е обучение, до последната се-
кунда и в един момент започваш да разбираш много неща...“

Грешка е да се мисли, че 
някой знае как се строи социализмът

„За всичките тези много години аз стигнах до заключението, че сред тол-
кова допуснати от всички нас грешки най-важната грешка беше да вярваме, 
че някой знае какво е социализъм или знае как да се строи социализмът. Това 
изглеждаше позната наука, толкова позната, колкото електрическата система, 
измислена от някои, които се считат за експерти по електрическите системи... 
Ние сме идиоти, ако мислим например, че икономиката – и нека ми простят 
десетките хиляди икономисти в нашата страна – е точна и вечна наука и че съ-
ществува още от времето на Адам и Ева.

Губи се целият диалектически смисъл, ако някой мисли, че тази, сегашната 
икономика е същата като преди 50 години, или преди 100 години, или преди 
150 години, или като от епохата на Ленин, или от епохата на Карл Маркс. Моето 
мислене е на хиляди километри от ревизионизма, истински се прекланям пред 
Маркс, Енгелс и Ленин.“

„В този реален свят, който трябва да бъде променен, всеки революционер, 
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като революционен тактик и стратег, е длъжен да разработи тактика и страте-
гия, която да води към главната цел – да се измени този реален свят. Никаква 
разединяваща тактика или стратегия не може да бъде добра.

Аз имах привилегията да се запозная в Чили със създателите на „Теология 
на освобождението“, когато ходих при Алиенде през 1971 г. и се срещнах с много 
свещеници и представители на различни вероизповедания, които предлагаха да 
обединят силите си и да се борят, независимо от своите религиозни вярвания.

Светът отчаяно се нуждае от единство и ако не успеем да постигнем макар 
и минимално единство, доникъде няма да стигнем.“

„През цялата история първият сериозен човешки опит да се създаде пър-
вото справедливо общество започва преди по-малко от 200 години...“

„С догматизъм никога не би могло да се създаде стратегия. Ленин ни научи 
на много, защото Маркс ни научи да разбираме обществото; Ленин ни научи да 
разбираме държавата и ролята на държавата.“

„Когато СССР се разпадна, много останаха сами, включително и ние, ку-
бинските революционери. Но ние знаехме какво сме длъжни да правим и какво 
трябва да правим, какви са нашите варианти. Останалите революционни дви-
жения на много места водеха своята борба. Няма да говоря какви и кои бяха те, 
но става дума за сериозни революционни движения, те ни питаха да влизат ли 
в преговори, или не в тази отчаяна ситуация, трябва ли да продължат борбата, 
или не; да влязат ли в преговори с опозиционните сили в търсене на мир, когато 
знаеш към какво води този мир.“

„Мисля, че опитът на първата социалистическа държава, държавата, която 
трябваше да се пригоди, да се адаптира, а не да се руши, е много горчив. Не мис-
лете, че не сме размишлявали често над това невероятно явление, в резултат на 
което една от най-могъщите държави в света, която успя да се сравнява по сила 
с друга свръхдържава, страна, която заплати с живота на повече от 20 милиона 
свои граждани борбата против фашизма, страната, която стъпка фашизма, се 
разруши по такъв начин.

Нима революциите са призвани да се саморазрушават, или хората могат да 
направят така, че революциите да се разрушат? Могат ли хората, или не могат, 
може ли обществото, или не може да попречи на пропадането на революциите? 
Веднага мога да добавя още един въпрос: вие как мислите, този революционен, 
социалистически процес може ли да се разруши, или не? (Възклицания: „Не!“) 
Вие някога замисляли ли сте се над това? Замисляли ли сте се дълбоко?“

„Но ние се приближаваме – аз вече достигнах, и то отдавна – към това да 
си зададем един въпрос пред лицето на тази свръхмощна империя, която ни 
преследва, заплашва ни, има в действие планове за преход и военни планове в 
определен исторически момент.

Те очакват естественото и абсолютно логично явление – нечия смърт. В 
този случай на мен са ми оказали немалка чест, като мислят за мен. Това е приз-
нание за това, което не успяха да направят в продължение на много време. Ако 
бях тщеславен човек, можех да се гордея, че тези типове казват, че трябва да ча-
кат, докато умра, че това е нужният момент. Чакат, докато аз умра, и всеки ден 
нещо измислят, ту че Кастро има едно, ту че друго, такава и такава болест.“
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„Аз ви зададох въпрос, другари студенти, за който не съм забравил, нищо 
не съм забравил, и искам и вие никога да не го забравяте, аз задавам този въп-
рос, за да се обърнете към известния ви исторически опит, и ви моля всички, 
без изключение, да помислите: може ли революционният процес да бъде необ-
ратим, или не? Какви трябва да бъдат идеите или нивото на съзнание, които 
биха направили невъзможен обратът на революционния процес?“

„Ръководителят притежава огромна власт, когато се ползва от доверието 
на масите, когато те вярват в неговите способности. Ужасни са последствията 
от грешките на тези, които са с най-голямата власт, и в хода на революционните 
процеси това се е случвало неведнъж.

Това са неща, над които трябва да се размишлява. Да изучаваш историята, 
какво е станало тук, какво е станало там, какво е станало на друго място, да 
размишляваш над това какво е станало днес и какво ще стане утре, къде водят 
процесите във всяка държава, накъде ще тръгне процесът у нас, накъде ще вър-
ви, каква ще бъде ролята на Куба в този процес.“

„Затова аз казах, че една от най-големите наши грешки в началото, а често 
и по време на цялата Революция, бе да се мисли, че някой знае как да се строи 
социализмът.“

„Какво би било това общество и дали би било достойно за радост, когато 
се събираме на място като това, в ден като този, ако не знаехме минимума на 
това, което трябва да се знае, за да може на този героичен остров този героичен 
народ, този народ, написал страници, ненаписани от никого другиго в исто-
рията на човечеството, да съхрани Революцията? Не мислете, че този, който 
говори тук пред вас, е тщеславен човек, шарлатанин, на когото му харесва да 
блъфира.“

„Днес ние имаме много повече от седем пушки и имаме цял народ, който 
се научи да владее оръжието; цял народ, който въпреки нашите грешки прите-
жава такова ниво на култура, знания и съзнателност, че никога няма да позволи 
тази страна отново да се превърне в тяхна колония.

Тази страна може да се разруши сама, тази Революция може да се разруши, 
но те не могат да я унищожат днес; ние да, ние можем да я разрушим – и това 
ще бъде по наша вина.

На мен се падна привилегията да преживея много години, това не е заслу-
га, а изключителна възможност да ви говоря на вас, на всички младежки ръко-
водители, на всички ръководители на масови организации, на всички ръково-
дители на работническото движение, на комитетите за защита на Революцията, 
на женските и селските организации, на бойците на Революцията, на всички 
организирани, които се борят в продължение на много години, на стотиците 
хиляди, които изпълниха славните интернационални мисии...“

„Позволете ми да ви кажа, че днес човешкият капитал практически е най-
важният ресурс на страната или бързо върви към това, а то е много по-висше 
от всички останали ресурси, взети заедно. Аз не преувеличавам.“

„Отдавна се разпадна Съветският съюз, ние внезапно останахме без гори-
во, без суровини, без хранителни продукти, без продукти за лична хигиена, без 
нищо. Може би трябваше да стане това, което стана, може би и беше нужно да 
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понесем това, което понесохме, готови сто пъти да отдадем живота си, преди да 
предадем родината или Революцията...“

„Може би това беше нужно, защото направихме много грешки и това са 
грешки, които се опитваме да поправим, по-точно – поправяме.“

„...Не злоупотребявай с власт, нищо и никога не би оправдало онзи от нас, 
който се опита да злоупотреби с власт. Да, ние сме длъжни да имаме смелостта, 
ние трябва да имаме мъжеството да говорим истината... вие не сте длъжни да я 
казвате цялата веднага, политическата борба има своята тактика, съответната 
информация, тя също върви по своя път... Не е важно какво ще кажат банди-
тите и информационните съобщения, които ще излязат утре или вдругиден, 
най-добре се смее този, който се смее последен.“

„В определен момент това би могло да бъде принудително, също би могло 
да бъде грешка, ето страната претърпя зашеметяващ удар, когато съвършено 
внезапно рухна великата държава, ние останахме сами, сами-самички и загу-
бихме всички пазари за захар, и престанахме да получаваме хранителни про-
дукти, гориво, дори дърва, за да погребем по християнски своите мъртъвци. И 
всички мислеха: „Това ще рухне“, и големите идиоти продължават да мислят, 
че това ще рухне, ако не сега, то след малко. И колкото повече градят илюзии и 
колкото повече мислят, толкова повече трябва да мислим ние и толкова повече 
трябва правим такива изводи, че никога да не претърпи поражение този славен 
народ, който така вярва във всички нас.“

„За да не създава империята тук тайни затвори, за да измъчва прогресивни 
мъже и жени от останалата част от континента, който сега се вдига, решен да 
завоюва втората и окончателна независимост!

Нека най-добре да не остане и сянка от памет нито за нас, нито за нашите 
деца, отколкото да ни се налага отново да живеем такъв отвратителен и жалък 
живот.“

„В момента, когато ви говоря това, аз не теоретизирам, макар че трябва да 
се теоретизира; ние действаме, ние отиваме към пълно изменение на нашето 
общество.“

„Днес цената на нефта не се подчинява на никакъв закон за търсенето и 
предлагането; тази цена е подчинена на други фактори – недостиг, колосално 
разточителство на богатите страни, тази цена няма нищо общо с какъвто и да 
е икономически закон. Това е поради недостига пред лицето на растящото и 
изключително търсене.“

„Ние призоваваме целия народ да сътрудничи в голямата битка, това е 
битка не само за гориво, за електричество, това е битка против всякаква краж-
ба, от какъвто и да е вид, на всяко място.“

„Аз нямам нищо против никого, но нямам и нищо против истината. Аз не 
съм свързан с никаква лъжа, ако някой се разсърди, на мен ми е много мъчно, 
но предупреждавам отрано, че той ще загуби и това няма да бъде нито акт на 
несправедливост, нито злоупотреба с власт.“

„Ние трябва да приложим максимум рационалност в работната заплата, в 
цените, в пенсиите и социалните помощи. Нула разхищение... Ние не сме капи-
талистическа страна, в която всичко е оставено на волята на случайността.
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Субсидии или безплатно само за първостепенните и насъщни неща... За 
какво ще плащаме?... Всичко ни е достъпно, всичко принадлежи на народа, 
единственото, което не се разрешава, това е егоистичното и безотговорно раз-
хищение на богатствата.

В действителност аз не мислех да чета лекция по толкова чувствителни 
теми, но би било престъпление да не се възползвам от възможността да кажа 
някои неща, свързани с икономиката, с материалния живот на страната, със 
съдбата на Революцията, с революционните идеи, с причините, поради които 
започнахме тази борба, с колосалната сила, която днес имаме в страната, какви 
сме и какви можем да си останем и да бъдем много повече от това, което сме.“

„Аз говоря с вас с цялото доверие, на което съм способен.“
„Страната ни ще има много повече, но никога няма да бъде консуматорско 

общество, тя ще бъде общество на знанието, на културата, общество на най-
изключителното човешко развитие, което може да си представим, развитие на 
културата, изкуството, науката... общество на пълната свобода, която никой не 
може да прекъсне. Ние знаем това, това не е необходимо да се провъзгласява, 
макар че трябва да се помни.“

„Никой не трябва да има право да произвежда ядрено оръжие. Още повече 
привилегировано право, наложено от империализма, за да налага своето хеге-
монно господство и да отнема от страните от Третия свят природните ресурси 
и суровини.“

„Светът трябва да приключи с дързостта, с беззаконието, с империята на 
силата и терора. Тя ще изчезне вследствие на пълното отсъствие на страх, а сега 
все повече народи губят страх и ще бъдат все повече тези, които се бунтуват, и 
империята няма да може да поддържа подлата система, която още поддържа.“

„Много е справедливо да се бориш за това и ние трябва да използваме ця-
лата си енергия, всичките си сили, всичкото си време, за да можем да кажем от 
името на милионите, или стотиците милиони, или милиардите хора: Струваше 
си да се родим! Струваше си да живеем!“.

Резюмето направи: посланик Тересита Капоте
Превод: Емилия Лазарова
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Доц.  Янаки Стоилов

Госпожи и господа,
Другарки и другари,
Откривам днешната юбилейна 

конференция, посветена на 15-годиш-
нината на списание „Понеделник“.

Виждате, че в тази аудитория 
присъстват дългогодишни автори на 
списанието, негови читатели и почи-
татели, членове на ръководството на 
Българската социалистическа партия, 
народни представители, журналисти. 
Хора, които ние всички уважаваме, 
хора, с които сме съпричастни, споде-
ляли сме през тези години общи идеи и възгледи. Обсъждали сме редица инте-
ресни въпроси.

Някак неусетно списанието навърши тази юношеска, или, както я нари-
чат, тийнейджърска възраст. Списание, което за разлика от много други в тези 
бурни времена не приключи своето съществуване за няколко години. Списание 
за теория, политика и култура, списание, което е мост за левите идеи в Бъл-
гария и то във време на крушение на социализма, когато той беше подлаган 
на множест во изпитания, когато той беше отричан и оспорван. В списанието 
намериха възможност за изява редица български, европейски, а няма да бъде 
никак неподходящо да кажем и автори със световно значение.

Предстои да бъдат издадени две книжки на списанието с отпечатвани през 
тези 15 години статии от български и европейски автори за развитието на со-
циалистическите идеи. И, убеден съм, много от статиите ще звучат също тол-
кова актуално, колкото и във времето на тяхното написване. Достатъчно е да 
споменем имената на проф. Добрин Спасов или на Имануел Уолърстейн, за да 
бъде достатъчно красноречиво казаното.

Но списанието не е паметник на социализма, а е израз на стремежа за тър-
сене на съвременното проявление и развитие на левите идеи у нас, в Европа и 
в света. Тук трябва да споменем имената на неговите създатели – на главния 
редактор чл.-кор. проф. Александър Лилов, на заместник главния редактор 
доц. Димитър Генчев, на секретаря Виктория Дамянова и на редактора Генка 
Николова. На хората, които бяха заедно с тях и около тях в следващите години 
и развиха този екип. Те всички заедно продължиха да издават списанието, а то 
в последните години съдържа актуални и задълбочени разработки.

Сигурно можем да направим и други паралели с нашата собствена и с по-
далечната история. Мисля, че както навремето се е формирал кръгът „Мисъл“, 
така днес подобна амбиция в областта на политическата теория изпълнява и 
списание „Понеделник“. Изкушавам се да сравня неговия главен редактор с 
първосъздателя на идеите на социализма в България Димитър Благоев, без да 
подценявам никое от бележитите имена, които се появяват на полето на бъл-
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гарския социализъм. Мисля, че като средище на идеи, на дискусии, на възгледи 
списанието достига  тази висока точка и е нейно продължение.

Списание „Понеделник“ вече има над 100 книжни тела, ритмично издава-
ни по шест броя годишно в изминалите 15 години. През този период са изда-
дени и 9 книги от „Социалистическа библиотека“, включително и последната 
– „Преходът“ на проф. Александър Лилов.

Списанието стана интелектуален център, който допринесе за създаването 
на Лявото крило в Българската социалистическа партия преди няколко години. 
И списанието, и Обединението на левите социалисти отстояват левия социа-
листически характер на партията, което пролича и при приемането на първата 
програма „Нови времена, нова България, нова БСП“, както и в сега действащата 
програма на БСП.

Чл.-кор.  А лександър Лилов

Драги колеги,
Другари,
Приятели,
Позволете и на мен в качеството 

ми на главен редактор да ви благода-
ря, че почетохте 15-годишнината на 
„Понеделник“. Ние гледаме на тази 
среща не като на традиционно юби-
лейно тържество, а като на делова 
дискусия за по-нататъшното развитие 
на списанието. Очакваме с интерес и 
уважение вашите преценки, вашите 
препоръки, вашата критика.

Затова няма да правя юбилеен доклад. Самият факт, че списанието съ-
ществува вече 15 години, показва, че то е необходимо, че върши положителна 
работа и че притежава ниво и качества, които му позволяват да функционира 
успешно. При сегашния порой от заглавия на вестници, списания и други ме-
дии това е добър факт.

Днес „Понеделник“ е утвърдено ляво списание за теория, политика и кул-
тура.

Разбира се, има слабости, има мегдан за развитие, има обществена и инте-
лектуална потребност от издаване на списанието на ново, по-високо стъпало. 
Разчитаме на вашата помощ в тази насока.

Като начало, ще ви предложа няколко сумарни числа, които са статисти-
ческият израз на направеното току-що заключение. 15-годишният показалец 
за публикуваните заглавия наброява 70 страници, общият брой на страниците 

• • •
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от всичките номера на „Понеделник“ надвишава 16 000 страници, броят на ав-
торите – над 600 души, от които над 80 души от чужбина и над 500 български 
автори. С огромен респект посочвам имената на такива български автори като 
Добрин Спасов, който много ни липсва днес, на академиците Васил Сгурев, Ва-
сил Гюзелев, Благовест Сендов, Валери Петров, Антон Дончев, Светлин Русев, 
Любомир Левчев, Людмил Стайков, Петър Попиванов, на член-кореспонденти-
те Васил Проданов, Иван Маразов, Любен Димитров, Иван Ангелов, на такива 
изтъкнати български писатели като Кольо Георгиев, Джеки Вагенщайн, Петър 
Караангов, Петър Велчев, Никола Инджов, Здравко Петров, Стоян Илиев, Геор-
ги Константинов, Николай Петев, Чавдар Добрев, на такива ярки журналисти 
като Стефан Продев, Владимир Костов, Павел Писарев, на такива авторитетни 
учени от средното поколение като професорите Искра Баева, Нина Дюлгеро-
ва, Михаил Мирчев, Чавдар Николов, Ганчо Ганчев, Димитър Генчев, Светла 
Бъчварова, Орлин Загоров, доцентите Евгений Кандиларов, Вилиян Кръстев, 
Валентин Михайлов и други.

С приятелска топлота благодаря на моите талантливи заместници Янаки 
Стоилов, Димитър Генчев и Павел Писарев, на секретарите Виктория Дамянова 
и Димитър Димитров, на редакторите Харалампия Чунева, Генка Николова, Ро-
сица Стоева и Ненка Панова за безукорната работа по списанието.

С радост отбелязвам успеха на рубриката за младите автори „Поколение-
21“, в което дебютираха над 100 имена на млади творци от различни области 
на науката и литературата. От най-младите обществоведи бих изтъкнал Борис 
Попиванов, Александър Смочевски, Христо Проданов.

Гордост за списанието е неговата българска и чуждестранна авторска ко-
легия. Изключително ценни са публикациите на такива чуждестранни автори 
като Имануел Уолърстейн, Евгений Примаков, Дмитрий Лихачов, Сергей Ка-
пица, на над 15 видни учени на Китай, на Самюел Хънтингтън, Йохан Галтунг, 
Сергей Караганов, Александър Галкин, Юрген Хабермас и други. Списанието 
следи отблизо водещите тенденции в европейското, западното, китайското об-
ществознание и редовно информира българския читател за тях.

Списанието има и своите литературни открития. Едно от най-хубавите 
е прозата на факта на Георги Григоров – един самороден художествен талант, 
който създава много свежи и красиви неща.

Тук свършвам с юбилейните акценти и преминавам към същинската част 
на моето встъпление – поставянето на няколко въпроса, които смятам за осо-
бено важни. Ще маркирам няколко от тях.

Трябва да запазим стратегическия профил на „Понеделник“. Българската 
левица вече има сериозен медиен комплект от издания: „Дума“, „Земя“, „Русия 
днес“, „Жарава“, „Китай днес“, „Ново време“, „Понеделник“, „Съвременен пока-
зател“, авторитетни леви журналисти в сп. „Тема“, в. „Сега“ и други. Не е необ-
ходимо специално разделение на труда, на тематиката и прочее между тях. Важ-
но е да се съхрани разнообразието на левия печат и да се повишава неговото 
качество. Специално „Понеделник“ трябва да концентрира усилията си върху 
подбора и разработването на фундаменталните, стратегическите проблеми на 
нашето национално, регионално и глобално развитие. Ние не можем да комен-
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тираме ежедневния политически процес. Нашата задача е да осветляваме от 
леви позиции стратегическите явления, тенденции и насоки на общественото 
развитие.

Още повече, подчертавам това, че в близките години и десетилетия ще се 
извършат кардинални промени: преходът в нова историческа епоха – от индус-
триалната в информационната епоха, иновационното развитие на съвремен-
ните икономики, изграждането на нова многополюсна световна система, сблъ-
съкът и диалогът на цивилизациите. Настава време на преломна и повишена 
турбулентност на развитието. Светът се намира в период на бифуркация – из-
чезват остарели, изчерпани и изоставащи от времето реалности и се появяват 
нови, оформя се един различен от досегашния начин на живот. Списание „По-
неделник“ трябва да подбира теми и автори, които своевременно да осветляват 
геополитическото развитие на света днес.

От вътрешнополитическото развитие на България особена стратегиче ска 
важност придобиват в сегашния момент три проблемни въпроса, които би 
следвало да се обособят като проблемни центрове на „Понеделник“.

Първият – опасността от авторитарно израждане на демократичната дър-
жавна политическа система.

Вторият – необходимостта от изработване на дългосрочна социално-
икономическа програма за намаляване и ликвидиране на бедността у нас. Ико-
номическата криза продължава, но социалният упадък не може да продължи. 
Търсят се политика и правителство, които могат да намерят път за по-добър 
живот на хората.

Третият – създаването на национална дългосрочна програма за спиране 
на топенето на българския народ и нормализиране на демографския процес у 
нас.

Настъпи моментът, когато България не може повече да остане в сегашното 
положение. Нужен е друг модел на социално-икономическото ни развитие, в 
основата на който да се постави човекът, условията за живота на нашия народ. 
„Коалиция за България“, БСП трябва да поемат отговорността за формирането 
на такава нова национална следпреходна политика и следпреходно държавно 
управление. България очаква от БСП проект на меморандум за такава полити-
ка и такова управление.

Списание „Понеделник“ ще участва според силите си в това съдбоносно 
важно за страната дело.

Благодаря на Янаки за добрите думи и на вас за участието ви в днешния 
дебат.

• • •
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Чл.-кор.  Васил Проданов

Изказването ми е на тема: „Осо-
бености на реставрацията на капита-
лизма в България“.

1. Защо вместо за 
реставрация на капитализма 
у нас 23 години се говори за 
„преход към демокрация и 
пазарна икономика“?

Ще започна с тезата за рестав-
рацията на капитализма, развита в 
юбилейния брой на списание „Поне-
делник“. Там се казва, че „съвкупният резултат на прехода е реставрацията на 
капитализма в България. При това не на съвременния, а на дивия капитализъм 
на първоначалното натрупване на капитала. Сегашните български поколения 
живеят в условията на жестоко капиталистическо общество, което отгоре 
на всичко се намира в тежка финансова и икономическа криза“1. Тази теза е 
слабо популярна в българското публично пространство. Няма да я прочетете 
у голямата част от авторите, пишещи за българския преход. Липсва в програм-
ните документи на основните партии, включително и на основната лява партия 
БСП. В повечето случаи клишето, което се използва, е „преход към демокрация 
и пазарна икономика“. В последната програма на БСП от 2008 г. никъде дори 
не се споменава за „реставрация на капитализма“, а се говори за „преход към 
плуралистично общество“ и за „преход от централно планирана към пазарно 
основана икономика“.

Реставрация означава връщане назад, а не движение напред, и то по схе-
мата, представена чрез идеологемата „преход към плуралистично общество“ 
или „към пазарно основана икономика“, при която капитализмът изобщо го 
няма, да не говорим за връщане към него. Реставрацията предполага коренно 
различна визия в сравнение с доминиращото в началото на 90-те години очак-
ване, че т.нар. преход е движение към нов етап, с по-ефективно управление, с 
повече производителност на труда, повече блага и равенство, повече свободи, 
включително движение и към социална държава, както се прокламира в Кон-
ституцията. На практика имаме деградация, гигантски материални, културни, 
човешки загуби. Твърденията, че „преходът към демокрация“ е по-висш етап, 
са идеологема, защото прикриват по същество разрушаването на държавата 
чрез формалните механизми на многопартийната представителна демокрация, 
даващо възможност за гигантски грабеж и за унищожаване на национално бо-
гатство за много милиарди. Това е идеологема, а не реална демокрация, защото 
реалната демокрация предполага, че действията, извършени през последните 
23 години, отговарят на интересите и очакванията на всички българи. В този 
смисъл става дума за реална диктатура на това малцинство, в чийто интерес е 
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станала промяната, прикривана чрез идеологемата, че сме дошли в „демокра-
цията“, която би трябвало да бъде управление в интерес на всички.

Според мен две са основните причини за това, че вместо понятието „рес-
таврация на капитализма“ се използва идеологемата „преход към демокрация 
и пазарна икономика“.

Първата причина е мощната неолиберална идеологическа хегемония в 
публичната сфера на българското общество. В началото тя влиза в масови-
те интерпретации в контекста на представата, че това, към което вървим, ще 
бъде „повече социализъм“, а после настъпват шокът от неочакваността и ско-
ростта на трудно предвидимите процеси, разгръщащи се както у нас, така и 
в европейски и в глобален план. Много неща могат да се видят едва след като 
се е оформила тенденцията, както казва Хегел. Едни изглеждаха нещата през 
втората половина на 80-те години по време на перестроечното идеологиче ско 
съзнание, други при доминиращото неолиберално идеологическо съзнание 
през 90-те години и съвсем други две десетилетия по-късно. Хаосът, разноре-
чивостта, идеологическите илюзии и обяснения в късната перестройка, довели 
до делегитимация на дотогава съществуващия социализъм, кризата на иден-
тичността на предходната партия, множеството интерпретации на това какво и 
защо е било във втория български преход към капитализъм също допринесоха 
за неразбирането какво става.

Към това бих добавил изключително мощните идеологически апарати, ко-
ито дойдоха на наша територия, работят активно, осъществяват неолиберална 
хегемония, особено в първите две десетилетия след 1989 г. Захранвани с огром-
ни средства, те буквално купиха част от интелигенцията в медиите. В момента 
действат за окончателната ликвидация на относително свободните академични 
изследователи в обществените науки. Именно тук бих искал да кажа, че в усло-
вията на тотална доминация в масовото съзнание на неолиберални идеологеми 
сп. „Понеделник“ се превърна в място, което обединяваше и задаваше алтерна-
тивни визии на хегемонно доминиращите в публичното пространство.

Второто обяснение за това защо виждането за станалото се наложи като 
„преход към демокрация“, а не като „реставрация на капитализма“ е предста-
вата, която можем да срещнем нерядко, че капитализмът, който е възникнал 
днес, е различен от капитализма, който е бил преди 1944 г., и в този смисъл 
нямаме реставрация на някогашното състояние. 

Тази представа обаче надали е оправдана, ако се обърнем към най-попу-
лярната в историята версия на реставрация – след края на Наполеоновите вой-
ни във Франция на Луи ХVІІІ като представител на Бурбоните. И тя не е връ-
щане към състоянието, което е било преди 1879 г. В политическо отношение не 
се възстановява абсолютната монархия, а версия на конституционна монархия, 
признаваща свободата на словото и религията, с двукамарен парламент и из-
бирателно право, макар и с определени имуществени ограничения. Приема се 
съществуващата вече организация на държавата чрез департаменти и окръзи. 
Запазен е Наполеоновият кодекс и другите кодекси, свързани с новите буржо-
азни обществени отношения. Как стоят нещата у нас? У нас се възстановява 
корумпираната многопартийна представителна демокрация, каквато имаме и 
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по Търновската конституция, макар и във версията на република. В същото 
време бившият цар има достатъчен авторитет да успее да се върне като минис-
тър-председател.

В икономическо отношение Луи ХVІІІ извършва много по-ограничена 
реституция в сравнение с тази, която имаме след 1989 г. в България. Нямаме 
възстановяване на феодалните права. Земите на аристократите, конфискувани 
по време на революцията и разпродадени, не са реституирани от краля, за да не 
се стига до хаос, за разлика от нашенската ликвидация на селското стопанство. 
И все пак този период се описва в историята като „реставрация“.

Във всеки случай бих отбелязал, че в сравнение с Централна и Източна 
Европа у нас се стигна до много по-големи крайности в реставрацията. Основ-
ната причина е, че нашата антикомунистическа опозиция не е създадена като в 
Чехия или Полша през 50-те и 60-те години и няма легитимационните основи 
на съпротивляваща се срещу режима, поради което много по-хунски и с по-
големи крайности търси ресурси за обосноваване на своето съществуване в 
миналото. Затова в много отношения реставрацията се превръща в постоянна 
битка на различни интерпретации на миналото.

2. В какво се състоеше реставрацията?

2.1. Реализира се икономическа реставрация в мащаби много по-крайни, 
отколкото в другите бивши социалистически държави

Единствено в България се започна с реституцията и то в най-крайни версии, 
а не с приватизацията, т.е. реставрационният момент у нас бе най-силно изра-
зен. Крайностите бяха такива, че в продължение на две десетилетия съществуват 
конфликти и проблеми в големите градове, където голяма част от публичните 
сгради загубиха своя статус. Реституцията беше така деструктивна, че и до днес 
не стигат детските градини в София. Там, където беше абсолютно невъзможна 
буквална реституция, се мина към системата на компенсаторни бонове. В крайна 
сметка идеята беше наследниците на някогашната буржоазия да получат макси-
мално всичко, което е било национализирано някога, и по този начин да имат и 
определено предимство при приватизацията след това. Приватизацията бе реа-
лизирана последователно главно от две десни и реставрационни правителства 
– на Филип Димитров и на Иван Костов, превръщайки се в гигантски грабеж. 
Неолибералната версия на извършването на приватизацията се оценява като 
бедствена за цяла Източна Европа две десетилетия по-късно в специално изслед-
ване на специалисти от университетите в Кеймбридж и Харвард2.

Беше извършено „връщане на земята в реални граници“, което я надроби 
на повече от 10 милиона парчета – както преди половин век, труднообработва-
еми със съвременна техника. Унищожени бяха огромни стада и птици в модер-
ни птицеферми, системи за напояване бяха продадени за скрап. Върнаха се вре-
мената, описани в знаменитата Яворова „Градушка“. А след Реставрацията във 
Франция през 1815 г. 26 години след Революцията френският крал отказва на 
завърналите се от чужбина аристократи, чиито земи са били национализирани 
и разпродадени от революционерите, да си ги реституират, за да не пострада 
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френското земеделие. У нас това бе направено и селското стопанство се върна с 
един век назад, а селото – в кърджалийските времена преди повече от два века с 
вилнеещите цигански банди, убиващи възрастни хора за 20 лева, разграбващи 
реколта, птици, инвентар.

През 80-те години на ХХ век България е най-индустриализираната дър-
жава на Балканите и индустрията е основното перо, чрез което се създава на-
ционален доход. Четвърт век по-късно тя е най-деиндустриализираната страна 
на Балканите и се е върнала в миналото 70–80 години, но в съчетание с едно 
опустошено село.

Социализмът залага в своето развитие на икономика на бъдещето, която 
трасира пътя към ново информационно и постиндустриално общество. Чет-
върт век по-късно стратегическата ориентация е към икономика на миналото. 
Вместо на тогавашното производството на компютри ново поколение се залага 
на поклоннически туризъм, привличащ вярващи в чудеса хора. Вместо на вече 
ликвидирания и разграбен супермодерен Завод за дискови запаметяващи уст-
ройства в Стара Загора се разчита на археологически разкопки на реалности от 
преди две хилядолетия, с които да се прави културен туризъм. Вместо на иконо-
миката на биотехнологиите и на ДСО „Биотехнологии“ се разчита на икономика 
на вампирите и на мощите на Йоан Предтеча. Министри като Огнян Дойнов, 
Стоян Марков, Стоян Овчаров разчитат на кибернетиката, суперкомпютрите и 
новите технологии за развитие на икономиката на България, а сегашният ми-
нистър Симеон Дянков се гордее, че е „главен археолог на републиката“, и усър-
дно дава пари за икономика на останките от далечното минало.

2.2. Реализира се легитимационно-идеологическа реставрация
Извърши се връщане към легитимацията на властта чрез механизми до 

1944 г. Предходният период бе провъзгласен за „отклонение от българската ис-
тория“, за движение към „утопията“, за това бе обвинен, че е прекъснат „естест-
веният ход“ на развитие и затова трябва да се върнем към него за разлика от 
предишното „изкуствено“ развитие и „социално инженерство“.

Още първите месеци след свалянето на Живков бе възстановено мястото 
на църквата като институция, изразител на сакралното. Петър Младенов пуб-
лично целуна ръката на патриарха.

Публичното символно пространство бе реставрирано чрез смяна на имена 
на улици и площади, за да се поставят имена на фигури до 1944 г., особено в 
центъра на София – бул. „Мария Луиза“, бул. „Цар Борис ІІІ“, площад „Алек-
сандър Батенберг“. Центърът на София се „монархизира“ в стил от началото 
на 40-те години на ХХ век, централната му улица стана „Мария Луиза“, цен-
тралният площад – „Княз Александър Батенберг“, а един от най-големите буле-
варди – „Цар Борис ІІІ“. На мястото на Толбухин се върна Добрич, на мястото 
на Михайловград – Монтана. Получи се реставрация на делата на убийците на 
децата от Ястребино чрез специален паметник на „репресираните“ в центъра 
на София, на който бяха изписани техните имена. Предходната история бе то-
тално пренаписана в реставрационен дух.

Възстановен бе Съюзът на офицерите на негово величество. Появиха се 
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изведнъж хиляди монархисти, бившият цар започна да дава интервюта и да 
трупа символна власт, а върховият период бе неговото завръщане през 2001 г. 
като висш представител на изпълнителната власт. След това бе върната и не-
говата собственост. България се оказа единствената бивша социалистическа 
страна, в която бившият цар имаше толкова мощна символна легитимация, че 
да се върне на такава висша позиция.

2.3. Реализира се  политическа реставрация
Започна се с реставрация на партии, умрели още в 1934 г. или десетиле-

тие след това – Демократическа, Радикалдемократическа, Социалдемократиче-
ска, и т.н. Върна се корумпираната система на многопартийна представителна 
демокрация, в която политиците се обогатяват благодарение на достъпа си до 
властта, а броят на партиите сега е по-голям с пъти от броя им в 1934 г., когато 
на българите им е дошло до гуша от желаещите да се възползват от държавата и 
да грабят и посрещат с облекчение 19-майския преврат срещу тях.

Още по времето на Великото народно събрание в СДС бе дадена парола да 
привлича деца на бивши политически фигури и да ги включва в политическия 
живот, за да се опитат да възродят старите политически традиции и партии. 
Сред най-активните реставратори на капитализма се оказаха деца на бивши по-
литически фигури отпреди 9 септември 1944 г. – Александър Йорданов, Алек-
сандър Сталийски, Петър Стоянов, Едвин Сугарев и пр. Георги Марков изре-
че дори фразата, че те били „израсли в дантели“ за разлика от „комунистите“. 
От Запад започнаха да се завръщат деца на бивши активни политици и да се 
включват в политическия живот – Анастасия Мозер, Алекс Алексиев и други.

През 80-те години у нас е поставена задачата за „интелектуализация на 
цялото общество“, защото се смята, че бъдещето е на общества, основани на 
информацията, знанието, интелекта. Четвърт век по-късно обществото се е 
върнало 120 години назад във времето след Освобождението и десетки копия 
на простащината, дебелащината, безпардонността, самодоволната арогантност 
на Бай Ганьо, Данко Хаирсъзина и Гуньо Адвокатина шестват по екраните на 
нашите телевизори.

2.4. Протече реставрация на целия обществен живот към минали състо-
яния

След 1945 г. в страната има значително количество неграмотни, но в резул-
тат на кампанията по ограмотяване в началото на 50-те години неграмотността 
изчезва от българското общество. Днес отново има десетки хиляди неграмотни 
и техният брой ежегодно се увеличава. Страната се е върнала 65 години назад, 
в своето минало.

В историята ни основен елемент в осъзнаването на българите като нация 
е борбата срещу „турското робство“ за свобода и национално освобождение. 
Сега обаче отново се появяват заглавия, език, дискурс, описващи българите 
като роби, подобно на техните възприятия за ситуацията преди 150 години. 
„Робите на Европа“ – така са характеризирани немалка част от българите ими-
гранти в Западна Европа в представено от КТ „Подкрепа“ изследване, като се 
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подчертават свръхексплоатацията и принудителният труд, на който са подло-
жени сънародниците ни като „бели роби“ в различни страни на Европа.

В постиженията си в спорта на Олимпиадата през 2012 г.  в Лондон се вър-
нахме 60 години назад, в 1952 г. На изложението „Направено в България“ през 
2011 г. българските фирми представяха набор от стоки, типични за края на ХІХ 
век – минерална вода, розово масло и пр., т.е. върнали са се 120 години назад. 
В цели региони в България поминък се търси в селския туризъм, предлагащ 
традиции и кухня отпреди столетия. От Дунава до Сомалия върлуват пирати и 
залавят български кораби, както е било преди няколко столетия.

Врачките, знахарите, астролозите, магьосниците са вече повече от учени-
те, а според изследване на агенция „Галъп“ близо половината българи смятат, 
че им е направена черна магия, т.е. връщането е направо към Средновекови-
ето. Скоросттта, с която се изграждаха религиозни храмове на различни цър-
кви през последните две десетилетия, е по-голяма, отколкото през последните 
двеста години. Хиляди болни и сакати хора се събират всяко лято на „Кръстова 
гора“ с надеждата за чудо, което да ги излекува, както е ставало столетия и хи-
лядолетия назад поради обещанията, давани от шамани и проповедници. Един 
от най-големите сблъсъци на различни групи през 2011 г. се оказа с вярващите 
пред една джамия – Баня башъ в София, и не е например сблъсък за правата на 
захвърлените на произвола работници в Кърджали. Самият министър-предсе-
дател е суеверен като средновековна бабичка и признава, че връща колата на 
НСО, ако черна котка му пресече пътя. Да, това си е едно ново средновековие.

На политическите сили им трябват хора, които залагат не на разума си, а 
на вярата. Разумният човек се съмнява, той трудно може да бъде лъган, а опи-
ращият се на вярата и опростаченият е податлив на обещания за политически 
чудеса. Ако е лесно да го убедиш, че проблемите му ще се решат като докосне 
мощите на Свети Йоан или на поредната „плачеща Богородица“, политическите 
манипулатори успешно ще го накарат да вярва в чудото на поредния полити-
чески спасител.

Рухна модерната здравна система, изградена в епохата на социализма, и 
реставрираният капитализъм върна България в болестите от миналото. През 
2012 г. лекарите алармираха, че се увеличават болните от отдавна забравените 
коклюш, морбили и заушка. Случаите на туберкулоза са се увеличили почти 
двойно от 1987 до 2012 г. Ако през 1989 г. тя е била с честота 19 на 100 хиляди на-
селение, 23 години по-късно при капитализма „жълтата гостенка“ на Смирнен-
ски „навестява“ 33-ма на всеки 100 000 човека. Някъде около 1980 г., по времето 
на социализма коклюшът, или т.нар. магарешка кашлица, е бил изкоренен поч-
ти напълно, 99%, а през последните години броят на заболелите от него расте3.

Никога в историята си страната не е била унищожавана с такива гигантски 
темпове демографски за толкова кратко време. За 23 години България претърпя 
демографска катастрофа, сравнима само с катастрофата през първите десети-
летия след падането под османско робство. Сега обаче спадът в раждаемостта 
и застаряването са такива, че демографското дередже е много по-тежко, откол-
кото преди шест века.
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3. Кои са причините за реставрацията?

Това предполага преосмисляне на причините за реставрацията на капи-
тализма в България. Тя е резултат преди всичко на геополитическия разпад на 
системата, в която беше включена страната. Основната част от това, което стана 
у нас, е свързано не с вътрешни, а с външни причини – политиката на Горбачов, 
довела до икономически и политически крах на СССР и до разпад на бившата 
социалистическа система, в която България бе тотално обвързана икономиче-
ски, политически, военно, идеологически.

В България липсват такива вътрешни предпоставки. Не случайно в нея 
няма нито събитията в Полша през 80-те години, нито събитията в Чехосло-
вакия през 1968 г., нито унгарските от 1956 г., липсват дори и съветските ди-
сиденти. В книгата си „Големият провал на комунизма“, излязла през 1989 г., 
Збигнев Бжежински въвежда серия от показатели, с които оценява вероятност-
та от криза в различните страни. Той твърди, че България е единствената стра-
на в Източна Европа, в която няма вътрешни предпоставки за разгръщане на 
кризисни процеси. Тези предпоставки ще дойдат отвън. Още Благоев казва, че 
социализмът у нас зависи три четвърти отвън и една четвърт отвътре. Така и 
става, а след това и реставрацията се внася в много отношения като продукт на 
разпада на предходната система и включването ни в качеството на периферия 
в системата на европейския капитализъм, с надеждата, че това може да ни при-
ближи по някакъв начин до неговото равнище на живот и производство.

През 1989 г. около 80% от икономическите ни връзки са с бившата све-
товна социалистическа система. И в този смисъл реставрацията е привнесена 
отвън, което обяснява и неочакваността на много процеси, и защо те бяха така 
разрушителни.

Нерядко в духа на един вулгарен икономически детерминизъм се казва, че 
„социализмът не издържал икономическата надпревара с капитализма“, което 
надали е вярно. Ако беше така, защо Китай и Виетнам, които по това време са 
много по-назад, успяват да ускорят развитието си, запазвайки не само същест-
вуващата политическа система, дори предстои през следващите години Китай 
да спечели надпреварата с най-развитата капиталистическа страна.

В не по-малка степен това е възможно и за СССР при друг тип политика, 
различна от тази на Горбачов. Във водещата статия на списание „Форейн Полиси“ 
(юли 2011 г.) по случай 20-годишнината от разпада на СССР под знаменателното 
заглавие „Всичко, което знаете за колапса на Съветския съюз, е неправилно“, се 
казва: „Нито един от ключовите параметри на икономическо развитие до 1985 
не показва бързо приближаващото се бедствие. От 1981 до 1985 г. растежът на 
БВП на страната, макар да е забавен в сравнение с 60-те и 70-те години, е средно 
1.9% годишно. Същото вяло, но едва ли катастрофично развитие продължава 
през 1989 г. Бюджетният дефицит, който от Френската революция е разглеждан 
като най-отчетливия израз на приближаваща се революционна криза, е по-мал-
ко от 2% през 1985 г. Макар да нараства бързо, той остава под 9% през 1989 г. 
– размер, който повечето от икономистите смятат за напълно управляем.

Бързото падане на цената на нефта от 66 долара на барел през 1980 г. на 
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20 долара за барел през 1986 г. вероятно е тежък удар по съветските финанси. 
Все пак обаче, преизчислен спрямо инфлацията, нефтът на световните пазари 
е по-скъп през 1985 г. в сравнение с 1972 г. и само с една трета по-евтин през 
70-те години. В същото време доходите в Съветския съюз нарастват с 2% през 
1985 г. и преизчислените според инфлацията заплати продължават да растат 
през следващите пет години до 1990 г. средно над 7 процента.“4 От гледна точка 
на човешкия потенциал страната има огромни възможности. Така например 
около 50% от инженерите в света по това време са в СССР и дори в Политбюро 
основната част от хората са с инженерно образование5. Показателно е, че пара-
лелно със СССР през втората половина на 80-те години определени икономи-
чески затруднения има втората капиталистическа икономика в света – Япония. 
Нейните темпове на растеж устойчиво падат, но това не предизвиква разпадни 
процеси както в СССР.

Ако вземем и данните за България от 80-те години на ХХ век, ще видим също, 
че икономическият детерминизъм е още по-малко валиден. За периода 1981–1989 
г. средногодишният темп на увеличаване на брутния вътрешен продукт на човек 
от населението в България е 3.3% и по това време нарежда страната на четвърто 
място в Европа след Норвегия, Швеция и ГДР и на девето място в света6. Докъм 
1985 г. България е една от най-динамично развиващите се страни в света. Няма 
безработица, има курс на изграждане на високотехнологическа икономика, прес-
тъпността не представлява обществен проблем. Ако направим сравнение с вън-
шния дълг на страната през 1939 и 1989 г., ще открием следното. В сравнение с 
износа на България за 1939 г. (6.07 млрд. лева) външният дълг на страната е равен 
на 2 пъти стойността на годишния износ (по цени от 1939 г.). През 1989 г. Бълга-
рия има външен дълг от 10.5 млрд. долара и в сравнение с външния износ за 1989 
г. (16.3 милиарда долара) е равен на 0.65 от стойността на годишния износ7. Като 
относителен дял спрямо БВП той е по-малък, отколкото на повечето развити за-
падни държави в момента. Нещо повече, той е по-малък, отколкото съвкупният 
дълг сега, 23 години по-късно, включващ публичния и частните дългове. Само 
дългът на частните фирми от нефинансовия сектор в края на 2011 г. е бил, според 
проучване на Българската стопанска камара, 163 млрд. лева, което е 2.27 пъти 
повече, отколкото е бил БВП на страната за съответната година и четири пъти 
повече, отколкото е бил износът на България. Така се оказва, че след 23 години 
реставрация на капитализма задлъжнялостта е с пъти по-голяма.

Още Токвил, описвайки причините за Френската революция, ги открива не 
в тежкото материално състояние или в неуспешната икономическа политика, а 
точно обратното – в опасностите от дестабилизация на една система във време на 
реформи. Точно това става с Горбачовата перестройка, която дестабилизира и раз-
рушава не само СССР, а и цялата свързана с него система, с изключение на Куба.

4. Какъв е характерът на съществуващата 
преди реставрацията система?

Първо. Това е специфичен модел на догонваща модернизация, и то успешен 
модел. При догонваща модернизация на страни от полупериферията и перифе-
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рията на световната система, както показват още Хамилтън в САЩ в началото на 
ХІХ век и Фридрих Лист няколко десетилетия по-късно в Германия, по-слабораз-
витите се затварят, за да не бъдат смачкани и зависими от по-високо развитите. 
Едва по-късно имаме такова отваряне. Дори при азиатския експортно ориенти-
ран модел на развитие имаме доминираща отвореност навън, за износ на стоки, 
а не навътре. В крайна сметка догонващата модернизация у нас е изключително 
успешна. За три десетилетия 3–4 млн. души са преселени от селата към градовете, 
стават от селяни индустриални работници, лекари, инженери, научни работни-
ци. Получават жилища, изградена е инфраструктура, за да може да се учат и да 
отглеждат децата си. В крайна сметка през 1988 г. България е на 27-о място в света 
по индекс на човешко развитие според първия доклад на ООН по този въпрос 
– реставрацията на капитализма я върна назад на 55-о място и тя никога повече 
няма да се върне там, където беше при социализма. Страната с най-голяма осигу-
реност на човек от населението с жилища.

Второ. Не можем да кажем, че причина за слабостите на този модел е лип-
сата на демокрация – или по-скоро липсата на многопартийна представителна 
буржоазна демокрация, и за това да се критикува предходния съветски социа-
лизъм и да се сочи като причина за реставрацията. Такава критика е неистори-
ческа и неадекватна.

От една страна, защото самата многопартийна представителна демокра-
ция се появява и в развитите западни капиталистически страни едва след като 
три века са се развивали като авторитарни режими, колониални режими, гра-
дящи се на робство и изсмукване на ресурси. Едва след като натрупват доста-
тъчно ресурси и са стигнали достатъчно равнище на модернизация, въвеждат 
съвременните форми на многопартийна представителна демокрация. И в най-
развитите страни цялото население получава право да гласува едва след Втора-
та световна война.

От друга страна, никъде на ранните етапи на модернизация, в общества, 
които са доминиращо селски и доиндустриални, не е била възможна ефективна 
многопартийна представителна демокрация. В своя анализ на индустриализа-
цията на България от Освобождението до наши дни харвардският икономист 
Александър Гершенкрон великолепно показва неефективността на съществу-
ването на такава неадекватна за нашето развитие система до 1934 г., високата 
нестабилност и националните катастрофи, до които води.

От трета страна, тезата, че т.нар. демокрация щяла да ускори българското 
развитие, да доведе до по-ефективна и успешна икономика, се оказа не само 
абсолютно невярна, тя създаде хаос, който доведе до гигантската катастрофа и 
грабеж на национално богатство през последните 23 години. На практика тя се 
оказа инструмент за разрушаване на държавните институции, за поставянето 
им под контрола на вътрешни олигархични елити и на държавите на капита-
листическия център, създаващи и подкрепящи изгодни за тях компрадорски 
клики навсякъде, където се формират корумпирани системи на многопартийна 
представителна демокрация. Всъщност може би най-ярък пример за по-голя-
мата икономическа ефективност на различни от нашия режими е станалото и 
ставащото в Китай повече от три десетилетия. Не случайно не кой да е, а Фу-
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куяма днес казва, че китайските лидери вземат по-рационални икономически 
решения от американските и правят по-успешна икономика.

5. Съдбата на бившата комунистическа 
партия в условията на реставрация

В условията на реставрация на капитализма в бившите социалистически 
страни в Източна Европа бившите комунистически партии навсякъде или се 
разцепиха, или изчезнаха изобщо от политическата сцена. В много отношения 
най-успешна сред тях се оказа БСП, наследницата на БКП. Ключова роля за 
това изигра сегашният главен редактор на списание „Понеделник“ и неин лидер 
в началото на промените Александър Лилов, автор на нейната първа програма 
след тях. Идейните координати, които той зададе с първата програма на БСП и 
с всичко, което я обосноваваше, по същество спасиха БСП от разпад и изчезва-
не. Особено внимание искам да обърна на няколко ключови негови идеи, които 
като дискурс и като съдържание стабилизираха и осигуриха живот на БСП.

Първата идея е идеята за лявото и лявата партия, с която БСП категорич-
но зае солидно лявото пространство и успя да изтика СДС в противоположната 
ниша още в началото на прехода. Това доведе всъщност до неговия разпад, тъй 
като първоначално той включваше в себе си всякакви хора с различни визии. 
Факт е, че СДС беше разнородна коалиция, в която влизаха и стари комунисти, 
борци за „автентичен социализъм“. Твърдото заемане на лявото пространство 
от БСП доведе до вътрешна трансформация на този Съюз на демократичните 
сили, с което той се превърна в основната партия на реставрацията, заемайки 
дясната ниша.

Втората идея е, че БСП не трябва да се отказва от миналото си, че трябва 
да пази приемственост, поради което и не трябва да се разпуска, а да се въз-
приема като общност, политика, идеи, които се развиват и променят съобразно 
с промените във времето, с вътрешната и външната ситуация. Това съхрани 
основната част от членския състав, нейното твърдо ядро, идентификацията с 
нея и така БСП оцеля, не се разцепи, не се разпадна като други партии.

Третата идея е, че тя не е каква да е, а модерна лява партия. Това смятам 
за най-важната негова идея. В новата геополитическа ситуация той декларира, 
че БСП приема основните идеи на западноевропейската социалдемокрация, но 
че не се отказва от миналото си, макар критично да го преоценява, и че тя ще 
свързва тези идеи с нашата специфика, с особеностите на ситуацията в Бълга-
рия и с нейното място в световната система. Няколко са причините за изклю-
чителната важност на тази идеи:

1) Самата европейска социалдемокрация не стоеше на едно място и се 
променяше, отказваше се от предходни политики и не беше рационално ние 
буквално да копираме това, което е било при нея в миналото или сега. Нещо 
повече, в условията на неолиберална глобализация, разрушаваща социалната 
държава, тя беше изправена пред ситуация, в която нейните собствени идеи все 
повече не работеха и се търсеха пътища за промяна.

2) Пред БСП стояха задачи, които никога не са стояли пред европейската 
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социалдемокрация – да приватизираме и да разрушаваме предходни постиже-
ния на социалната демокрация, като стоеше въпросът как това да стане по най-
безболезнения начин.

3) България се намираше и се намира на съвсем различно място в светов-
ната система, на различна степен на развитие и това придаваше специфика на 
нашата ситуация, която се нуждаеше от творческа преоценка.

Тази формула се оказа изключително важна, независимо от огромния на-
тиск на вътрешни и външни сили, от групата на т.нар. ОСД, което буквално 
искаше да се приемат наготово идеите на партии с друга традиция и в съвсем 
други исторически условия в страните от капиталистическия център, несъот-
ветстващи на нашата реалност на страна от полупериферията на световната 
система, извършваща реставрация. В допълнение такова приемане означаваше 
отказ, тотално скъсване с миналото, а с това и признаване на реставрацията 
като по-висш етап, а не като завръщане.

Четвъртата идея е, че БСП не трябва да се отказва от своя поглед отвъд 
капитализма и основната част от дейността на списание „Понеделник“ бе да 
търси измеренията, посоките на това движение отвъд капитализма. Сегашна-
та глобална икономическа криза, която според много изследователи има сис-
темен, а не традиционно цикличен характер, дава допълнителни аргументи за 
тази идея. Кризата според множество анализи с голяма вероятност ще ускори 
радикални социални, политически, икономически, геополитически промени, 
които ще разтърсят съществуващия в продължение на няколко века капита-
листически център във формата на така наречения Запад.
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Проф.  Искра Баева

Темата на моето изказване е: 
„Трансформациите на левицата в 
Източна Европа след края на соци-
ализма“.

Преди повече от две десетиле-
тия източноевропейските социали-
стически страни в резултат на масови 
демонстрации или на реформаторски 
стратегии на политическите им ръ-
ководства една след друга се отказаха 
от просъществувалата в целия след-
военен период система на държавен 
социализъм от съветски тип и се насочиха към лансираната от Запада демокра-
тична система. Този процес още тогава беше наречен преход, така продължава 
да се нарича и до ден-днешен, макар че, поне според мен, преходът вече трябва 
да е приключил, защото по ставените в началото му (1989–1990) цели отдавна 
са постигнати. С две думи ще припомня, че основната цел на промените през 
1989–1990 г. беше демокрацията, разшифрована като политически плурализъм и 
пазарна икономика. А тази цел като цяло и в двете й разклонения беше не само 
постигната, а и потвърдена отвън с приемането на повечето европейски страни 
от бившия социалистически лагер в Европейския съюз през 2004 и 2007 г. Краят 
на прехода през последните години ми дава добра възможност да на правя опит 
за неговото осмисляне днес – на това имат право не само гражданите и полити-
ците, а и представителите на науката. Чувствам се силно изкушена да разширя 
тази проблематика, но ще се опитам да оценя станалото в годините на прехода 
само от една-единствена гледна точка – от гледната точка на левицата.

Преходът беше съпроводен с дълбоки промени във всички сфери на дър-
жавата и обществото, защото преминаването от еднопартийна политическа 
система и централизирана планова икономика към плуралистичен парламен-
таризъм и пазарна икономика не е било осъществявано никога преди това в 
историята и защото двете системи – капитализъм и социализъм, са взаимноиз-
ключващи се. При това в процеса на възраждане на политическия плурализъм 
левицата често играеше водеща роля, едно положение, което е още по-значи-
телно, като се има предвид, че в почти всички страни от Източна Европа съвре-
менната левица е пряк наследник на управлявалите в еднопартийната система 
комунистически партии. Тяхната еволюция представлява изключително важен 
проблем както от политическа, така и от историческа гледна точка, защото по-
казва възможностите и ограниченията на трансформацията на комунистиче-
ските партии към социалдемократизация.

Ще представя проблемите, пред които е изправена източноевропейската 
левица, от гледна точка на трите големи предизвикателства, очертани в различ-
ните периоди на прехода и – от днешния ден.
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Първото предизвикателство – демократичната легитимация

Тъй като минаха много години от началото на прехода, искам да припомня 
кое беше най-голямото предизвикателство, пред което бяха изправени тогава 
управляващите в Източна Европа комунистически партии. Първо, разбира се, 
би трябвало да отговоря на принципния въпрос дали тези партии продължават 
да бъдат наистина леви партии.

В момента, в който започва преходът, комунистическите партии в Източ-
на Европа управляват вече в продължение на четири десетилетия и половина, 
което самò по себе си ги превръща в консервативни организации, стремящи се 
да запазят съществуващото положение, променяйки го еволюционно. Трябва 
да се прибави и обстоятелството, че те и теоретично са декларирали неприе-
мането на принципите на парламентарната демокрация, като са я заменили с 
т.нар. социалистическа демокрация – тя представлява опит посредством меха-
низмите на държавната власт да се управлява от името и в интерес на народа, 
но не чрез самия народ. Тази силно патерналистична практика поставя поли-
тическата власт в източноевропейските страни твърде далеч от традиционната 
плуралистична демокрация, тя може да се определи по-скоро като авторитарна, 
наподобяваща просветения абсолютизъм от по-далечното минало. На този по-
общ извод не противоречи периодичното провеждане на местни и парламен-
тарни избори и дори на референдуми в епохата на социализма, тъй като те са 
по-скоро ритуални действия, демонстриращи „единството“ между власт и на-
род, а няма никаква възможност да се избере нещо различно от предложеното 
от управляващата партия. Недемократичният характер на държавния социали-
зъм от съветски тип днес не се отрича почти от никого.

Въпросът е дали тази недемократична система е осъществена от партии, ко-
ито са леви, и ако не са, то как те трябва да се определят по скàлата ляво–дясно? 
Моят отговор е, че още в края на 40-те и началото на 50-те години поелите уп-
равлението в страните от съветската сфера на влияние комунистически партии 
постепенно губят своите характеристики на политически партии и се превръщат 
в държавни организации. Това, с други думи, е известната теза за „поглъщането“ 
на държавата от партията, която не ми изглежда напълно обоснована, тъй като 
управляващата партия не заменя държавната администрация, а я подчинява (но 
и днес виждаме ясно, че спечелилите плуралистичните избори партии се стремят 
да подчинят държавната администрация на своята политическа воля). Горното 
твърдение означава, че в годините на социализма партийните решения предхож-
дат и коригират държавните, но правителството и държавната администрация 
имат определена самостоятелност, която при това се увеличава с еволюцията 
на системата във времето. Според мен, в края на 80-те години управляващите 
комунистически партии не могат да се определят като леви или десни, защото 
пред ставляват по-скоро команден център на държавата. Затова превръщането 
на тези организации в истински политически партии и разполагането им във 
възраждащия се политически живот в Източна Европа е една от задачите на пре-
хода. Такава е и една от най-важните задачи на реформаторите в управляващите 
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комунистически партии във всички страни, които започват в края на 80-те годи-
ни своя преход към демокрация и пазарна икономика.

Как се развива този процес?
Ако проследим идеите и вижданията на комунистическите реформатори 

от втората половина на 80-те години, лесно ще забележим, че те всички до един 
подкрепят пазарната икономика, или, иначе казано, връщането към капитализ-
ма в своите страни. А по отношение на политиката се обявяват за плурализъм, 
макар и в повечето случаи ограничен – такъв, че новите „опозиционни“ поли-
тически сили да бъдат само младши партньори в управлението, а водеща роля в 
него да продължават да играят трансформираните в демократични организации 
комунистически партии. Такива са позициите на Андрей Луканов, който изг-
лежда е един от най-добре запознатите с принципите на капитализма (може би 
не толкова, колкото Огнян Дойнов, но той е отстранен от властта и от страната 
още през 1988 г.). Такъв е Имре Пожгай, участвал в учредяването на Унгарския 
демократичен форум през есента на 1988 г., както и Мариан Чалфа, последният 
министър-председател комунист на Чехословакия, или пък Александър Кваш-
невски, министър на младежта в последните социалистически правителства на 
Полската народна република, и Мечислав Раковски, последният първи секретар 
на Полската обединена работническа партия. В първите месеци на прехода обаче 
нещата във всички променящи се държави тръгват в посока, която не е очертана 
от желанието на комунистите реформатори, а от събуденото обще ство, включи-
ло се масово в политиката. Именно залялата улиците и площадите обществена 
активност кара медиите, особено западните, почти веднага да нарекат събития-
та в Източна Европа от 1989 г. „есенни революции“.

Едва ли предизвиква особена изненада фактът, че обществената активност 
от 1989 г. е с антикомунистическа насоченост – това е така, защото в десетиле-
тията на държавния социализъм обществото е било държано в „усмирителната 
риза“ на комбинацията от цензура и наказания за инакомислие. Хората, излез-
ли на улицата, в огромната си част подкрепят новите политически сили, които 
започват дейността си като критици на съществуващата система, а се развиват 
като нейни унищожители. Процесът на разграждане на системата на държавния 
социализъм от съветски тип е основополагащ за оформянето на плуралистична-
та политическа система и за мястото на бившите комунистически партии в нея. 
Защото декларираните десни политически цели и антикомунизмът на новите по-
литически сили (в началото те предпочитат да се нарекат не партии, а форуми, 
съюзи, обединения) не дават шанс на комунистите реформатори да изберат са-
мостоятелно своето място, а предопределят позициите им в левия спектър. Нещо 
повече, опитват се да ги изтласкат в крайно ляво, в нещо като посткомунистиче-
ско „номенклатурно гето“. Това е предварително зададената позиция на комуни-
стическите партии, които още в първите дни и месеци на прехода се преименуват 
и се отказват от комунистическото си име, а в някои случаи и от миналото си 
– още през октомври 1989 г. Унгарската социалистическа работническа партия 
се саморазпуска и се учредява новата партия Унгарска социалистическа1; в края 
на януари 1990 г. и ПОРП се саморазпуска, а на нейно място се появява Социал-
демокрацията на Полската република (СдПР)2. Има и две изключения. Първото 
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идва от чешките земи, където ЧКП запазва името си, само се преименува на Ко-
мунистическа партия на Чехия и Моравия (КПЧМ), но и тя се отказва от голяма 
част от комунистическото си минало3. Второто е от Румъния, където в хода на 
„кървавата коледа“ на 1989 г. не само са осъдени и екзекутирани Николае и Еле-
на Чаушеску, а е и забранена Румънската комунистическа партия, а функцията 
на неин заместник поема Фронтът за националното спасение на Йон Илиеску4. 
Останалите комунистически партии предпочитат да се трансформират органи-
зирано – така Германската единна социалистическа партия на 4 февруари 1990 г. 
става Партия на демократичния социализъм, а БКП се преименува на БСП чрез 
общопартиен референдум през април 1990 година.

Всъщност антикомунистическият начален етап на прехода предопределя 
невъзможността на бившите комунисти да еволюират твърде надясно, успяват 
да го направят само някои от най-изявените им фигури, но при всички случаи 
с не особено голям успех: например еволюцията на Имре Пожгай го отвеж-
да много далеч, до днешната подкрепа за дяснопопулисткото управление на 
Виктор Орбан; подобна е еволюцията и на Александър Томов, който обиколи 
центристкото пространство и се опита да се впише в стратегията и на управ-
ляващата в момента в България партия ГЕРБ. Така бившите комунистически 
партии само се самоопределят като леви, макар и не крайни, а са по-скоро в ля-
воцентристкото пространство, но поради своята относителна тежест на масови 
партии се простират нашироко и не оставят много място за други леви партии. 
Не че не са правени опити да се създадат по-леви партии, но те не съумяват да 
излязат от сянката на бившите комунистически, като на този процес съдейства 
и бързо развилата се тенденция на делегитимиране на левите идеи изобщо и на 
реабилитиране на десницата в Източна Европа.

Основното предизвикателство за бившите комунисти, които през 1990 г. се 
трансформират в социалисти или социалдемократи, обаче си остава демокра-
тичната им легитимация. Най-важното условие за нея е успешното им участие 
в демократични избори, за да могат да докажат, че наистина дългогодишното 
им управление не е било низ от престъпления и икономически провали. С тази 
задача бившите комунисти се справят относително добре. Вярно е, че първите 
демократични избори в Централна Европа се превръщат в наказателни за дълго 
управлявалите комунисти, които са използвали сила, за да спрат всички опити 
на населението да излезе от системата (1956, 1968, 1976, 1981 г.). Така в полски-
те избори от юни 1989 г. ПОРП печели само онези места в парламента, които 
са предварително запазени за нея; в ГДР изборите от 18 март 1990 г. изпращат 
Партията на демократичния социализъм на трето място с 16.4%; в Унгария на 
изборите от 25 март/25 април 1990 г. УСП остава едва четвърта с 8.55% (33 де-
путати и 419 152 гласа); в Чехословакия на парламентарните избори от 8–9 юни 
1990 г. комунистите получават 13.6%. От тенденцията за съкрушителни за леви-
цата изборни резултати рязко излизат българските демократични избори, про-
ведени на 10–17 юни 1990 г., тъй като те дават абсолютното мнозинство на БСП. 
По-късно обаче ще се окаже, че победата на БСП не е изключение, а правило, но 
за Балканите. Все пак, независимо от срива на бившите комунисти в Централна 
Европа и успеха им на Балканите, изборите съумяват да легитимират всички 
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бивши комунистически партии, защото без изключение ги превръщат в парла-
ментарни участници в политическите преобразования.

За загубилите изборите представители на новата левица задачата да започ-
нат да си връщат симпатиите на обществото се оказва по-лесна заради започна-
тите от победилата десница икономически реформи и най-вече заради техните 
последици: безработица, обедняване, повишаване на цените, инфлация. Разо-
чарованието от реалностите на първите стъпки към капитализма карат много 
централноевропейци да си припомнят с носталгия за небогатото, но стабилно 
и сигурно в социално отношение социалистическо минало5. Благодарение на 
програмите си, в които социалната справедливост е на преден план, и полските 
социалдемократи, и унгарските социалисти успяват да се върнат във властта, 
след като печелят парламентарните избори само няколко години по-късно, съ-
ответно на 19 септември 1993 г. в Полша и през пролетта на 1994 г. в Унгария.

СдПР с други леви формации създава коалицията Съюз на демократичната 
левица (СДЛ), която печели относителна изборна победа (при високо участие в 
изборите от 52.13% СДЛ получава 20% от гласовете, което при многото участни-
ци и естественото разпръскване на гласовете дава предимството на първата по 
сила парламентарна партия) и съставя правителство съвместно с традиционна-
та Полска селска партия (получила 15% от гласовете)6. Много по-изразително е 
завръщането на УСП във властта, след като печели абсолютна изборна победа, 
получавайки 2 921 039 гласа, равняващи се на 54.10%, които й осигуряват 209 де-
путатски места. Независимо от възможността да състави самостоятелно прави-
телство, УСП предпочита да подели властта с друга политическа сила – либерал-
ния Съюз на свободните демократи (ССД). Коалиционните правителства, с които 
се завръщат в управлението бившите комунисти, са характерен момент от тях-
ното приспособяване към новите пазарни условия – те се дължат на продължа-
ващата антикомунистическа истерия и на предизвиканата от нея необходимост 
да се търси възможно най-широка обществена подкрепа за продължаващите 
реформи. Другата видима тенденция обаче е съзнателното търсене на съюзни-
ци в либералния сектор. Последната тенденция е предизвикана от засилилите се 
носталгични нагласи в постсоциалистическите общества, които се обръщат към 
бившите комунисти не защото те са модерни и либерални (каквато е целта на 
еволюцията на бившите комунистически партии), а защото виждат в тях наслед-
ници на стабилното минало и търсят неговото възраждане.

Още по-видима е очертаната по-горе тенденция към завръщане на левицата 
на власт в България, където в края на 1994 г. БСП печели категорична изборна 
победа, позволила й да състави собствено правителство, макар и в предизбор-
на коалиция с две малки партии, по-скоро нейни сателити – БЗНС „Алексан-
дър Стамболийски“ и „Екогласност“. Поемането на властта от БСП през януари 
1995 г. чрез правителството на партийния лидер Жан Виденов демонстрира въз-
върнатото доверие на българите към бившите комунисти. С други думи, първото 
предизвикателство – демократичната легитимация, е преодоляно. Проблемите в 
България, както и в другите постсоциалистически страни се раждат от начина, по 
който е върнато доверието. Става дума за овладелите немалка част от общество-
то носталгични нагласи, които се обръщат към бившите комунистически партии 
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с надеждата, че те ще могат да върнат в живота поне част от социализма. На тези 
надежди огледално отговарят подобните по сила и посока опасения на антикому-
нистите. Това е голям капан за бившите комунистически партии, защото за тях 
най-важното е, че са бивши комунисти и еволюцията им е в обратната посока, а 
те нямат никакво желание да се завръщат назад.

Единствената източноевропейска страна, в която и до ден-днешен няма 
завръщане на комунистите във властта, е Чехия. Там социалдемокрацията в ли-
цето на ЧСДП получава възможност да оглави правителството и то неведнъж, 
докато КПЧМ остава трайно в парламента, но в нито един момент не е дори 
канена за следизборни консултации. И въпреки това чешките комунисти също 
успяват да се легитимират, като запазват трайното си парламентарно присъс-
твие с 15–20% от гласовете на чехите. До голяма степан възвърнатите симпа-
тии на населението в Чехия се дължат и на трайното опозиционно положение 
на КПЧМ – благодарение на него чешките комунисти придобиват ореола на 
идеалистични и некорумпирани политици, които последователно защитават 
социалната кауза. Подобно е положението и с Партията на демократичния со-
циализъм в източните германски провинции, която остава изолирана от уп-
равлението, но затова пък печели все повече гласове и запазва парламентарния 
си характер. Само че тя не действа в бивша източноевропейска страна, а в обе-
динена западноевропейска, което променя фокуса на действията й.

Второто предизвикателство – стремеж към 
икономическа стабилност и ефективност

С големи надежди и увереност, че ще покажат своите широко пропаган-
дирани умения да управляват, влизат във властта спечелилите изборите бивши 
комунисти в периода 1993–1995 г. Този процес е определен като лява вълна, 
започнала в Литва и продължила своя ход в останалите страни от бивша соци-
алистическа Източна Европа.

Бившите комунистически партии вече в продължение на няколко години се 
наричат социалистически, социалдемократически или просто леви, но техните 
политически противници в страната и на практика всички външни наблюдатели 
продължават да ги определят като „бивши комунисти“ – всъщност така е и до 
ден-днешен. Тази тенденция е мотивирана от битката за понятията, оформена в 
хода на „есенните революции“ от 1989 г. и продължаваща през целия период на 
прехода. Става дума за съдържанието, което се влага в най-често употребяваните 
политически понятия – като социализъм, комунизъм, социална държава, кому-
нистическо управление или режим. Смисълът на спора е да бъде делегитимирано 
всичко, свързано с епохата на социализма и с неговата идеология, а оттам и да се 
решат задачите на политическата борба. За целта отвъд океана първо беше пре-
несено американското виждане за Източния блок, формирано в годините на Сту-
дената война и залагащо на традициите на черно-бялата визия за борбата между 
доброто и лошото, като в ролята на лошото влиза „комунизмът“ като идеология 
и практика (определянето на източноевропейските държави не като народноде-
мократични или социалистически, каквато е европейската практика, е свързано 



145

КОНФЕРЕНЦИЯ

с отрицателния смисъл на понятието „комунизъм“ в Съединените щати още от 
доктрината на Джордж Кенан за „сдържането на комунизма“ и по-късната за „ос-
вобождаването на поробените народи“). В тази посока върви и замяната на тер-
мина „реален социализъм“ (или както голяма група историци от Европа го нари-
чаме „държавен социализъм“) с „комунизъм“ като символ на всичко най-лошо 
– репресивно, недемократично, престъпно, неефективно, несвободно. Европа 
също се включва в тази кампания чрез опитите на Парламентарната асамблея на 
Съвета на Европа да постави с помощта на декларации знак за равенство между 
германския националсоциализъм и сталинизма/комунизма7. Тази обща идейна 
тенденция тласка новата левица в Източна Европа към усилията непрекъснато 
да се отграничава от комунистическото си минало, което става особено видимо 
при завръщането й във властта.

Какво показват новите леви партии от Източна Европа, когато получават 
възможност да управляват в демократични условия?

Най-категорични са действията на унгарската левица – на 15 юли 1994 г. 
започва мандатът на правителството на Дюла Хорн от УСП8, в което младши 
партньор е либералната ССД. Социалистическо-либералното управление, про-
дължило от 1994 до 1998 г., става онзи период от унгарския преход, когато се 
извършва най-значимото преструктуриране на икономиката. Ясно изразеният 
стремеж и на двете партии към модернизация9, към следване на европейския 
модел прави Унгария рекордьор в Източна Европа по привличане на чуждест-
ранни инвестиции, по приватизация, по успехи в предприсъединителния път 
на Унгария не само към ЕС, а и към НАТО. По инициатива на това правителст-
во присъединяването към НАТО е одобрено с референдум на 16 ноември 1997 
г. На изборите от 1998 г. УСП се представя добре, но общата тенденция за изха-
бяване на партиите във властта си казва думата и тя минава в опозиция. Само 
че либералните резултати от „розовото“ управление са впечатляващи: прива-
тизирана е 86% от държавната собственост, частният сектор произвежда 90% 
от продукцията, външните инвестиции надхвърлят 16 млрд. долара, темповете 
на растеж се стабилизират около 5%, но с цената на 10-те процента безрабо-
тица и с обещанието на социалистите да разрешат на чужденци да закупуват 
земя. Подобен е пътят и на полските бивши комунисти – като управляващи в 
периода 1993–1997 г. и отново в началото на новия век от 2001 до 2005 г.10, при 
двукратното избиране на техния лидер Александър Квашневски на президент-
ския пост с пряк вот на избирателите (1995–2005)11. Те правят политика изцяло 
в съгласие със съветите и изискванията на международните институции – Ев-
ропейския съюз, МВФ, Световната банка и така нататък.

За да направя по-обобщен извод, трябва да прибавя поне още един мо-
дел за посткомунистическо управление – българския. България отново показва 
значителни отлики от модела на трансформация на левицата в Централна Ев-
ропа, тъй като при завръщането на БСП на власт в края на 1994 г. тя се опит-
ва да направи завой встрани от очертаната от международните институции и 
договорености (Вашингтонския консенсус за пълна приватизация в страните 
с преход) посока на трансформациите. Правителството на Жан Виденов се на-
сочва към връщане на контрола на държавата върху икономиката и към опити 
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да отговори на социалните нагласи на гласувалите за БСП през декември 1994 
г., като повиши доходите. Резултатът от опита на Жан Виденов да върви срещу 
течението на прехода в Източна Европа е пълен неуспех, очертал се в началото 
на 1997 г., след като премиерът Виденов подава оставка в края на 1996 г. Осъж-
дат го международните институции, опозиционните политически сили в Бъл-
гария, дори немалка част от ръководството на БСП полага усилия за свалянето 
на Виденов от властта. Българският опит е много поучителен и БСП показва, че 
е научила урока си, когато отново се завръща във властта – чак през 2005 г., но 
в коалиционно правителство с още две либерални политически партии – НДСВ 
и ДПС. Новото правителство на лидера на БСП Сергей Станишев се вписва 
напълно в линията на новата левица от Централна Европа – то се самоопре-
деля като социалнолиберално и управлява според икономическите принципи 
на неолиберализма (най-яркото доказателство за което е въвеждането на плос-
кия 10-процентен данък общ доход по инициатива на финансовия министър от 
квотата на БСП Пламен Орешарски12).

С други думи, за да се утвърдят като водещи участници в икономически-
те трансформации в годините на прехода, всички нови леви партии добровол-
но или принудително се приспособяват към господстващия неолиберализъм. 
Покровителствани и направлявани от Европейския съюз, МВФ и Световната 
банка, те се превръщат в най-успешните, но и послушни реализаторки на гос-
подстващата в Европа и в света рецепта за свободна икономика. И всичко би 
изглеждало прекрасно, ако не бяха политическите последици от тази политика 
на левицата. Най-общо те могат да се определят като разочарование на граж-
даните от Източна Европа от демокрацията и от политиците като цяло. Реги-
онът навлиза в нов етап – изчерпване на илюзиите от началото на прехода, че 
обществото бързо ще се трансформира и ще достигне жизненото равнище на 
западноевропейците или най-малкото, че животът ще стане значително по-до-
бър, отколкото при държавния социализъм. Разочарованието се обръща срещу 
онези сили, които са предизвикали социалното преструктуриране, довели са 
до унищожаването на социалната държава, до несправедливото и обикновено 
незаконно преразпределение на социалистическата собственост и до създава-
нето на немногобройна нова класа от свръхбогаташи за сметка на деградацията 
на мнозинството. Така че равносметката от икономическото легитимиране на 
бившите комунисти пред Европа се оказва непълен успех и ги лишава от значи-
телна част от политическата им подкрепа, тъй като най-бедните слоеве плащат 
най-високата сметка за преобразованията.

Третото предизвикателство – търсене на 
решения на световната криза

Третото и най-съвременно предизвикателство, пред които се изправя но-
вата левица в Източна Европа, е породено от започналата през 2008 г. в Съеди-
нените щати финансова криза, която бързо се трансформира в икономическа и 
обхвана целия свят или поне развитите страни, към които след присъединява-
нето си към Европейския съюз през 2004 и 2007 г. се числят и бившите социа-
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листически държави.
В този период новите леви партии берат плодовете от успешната си, но 

нео либерална икономическа политика. Социалното разочарование, съчетано 
с обвиненията (често справедливи) в корупция към бившите комунисти и с не-
преставащите подозрения за тяхната връзка с „комунизма“, води до трайно от-
страняване и ново маргинализиране на полските социалдемократи, вече като 
формация Съюз на демократичната левица – тя губи властта през 2005 г., а на 
изборите на 21 октомври 2007 г. не само не си връща влиянието в обществото, а 
слиза до трето място със своите 13.2% и 52 депутати, като тенденцията продъл-
жава на следващите избори от 9 октомври 2011 г., когато левите остават на пето 
място с едва 8.2% от гласовете13. Дълбока криза изживява и УСП поради вът-
решнопартийните си проблеми – унгарските социалисти печелят втори пореден 
мандат за управление на Унгария на изборите от 22 април 2006 г.14, но още през 
есента избухват вълнения заради едно подслушано признание на премиера Дюр-
чани, казано преди изборите. В реч на събрание с депутати социалисти Дюрчани 
казва: „Оплескали сме я не малко, а много. Очевидно лъгахме през последните две 
години. Дотолкова надхвърлихме възможностите на страната, че никога не бих-
ме повярвали, че това е възможно да стори едно коалиционно правителство на 
социалисти и либерали.“15 Лъжата и влошаващото се икономическо положение 
руинират влиянието на унгарските социалисти – те губят парламентарните си 
партньори, разкъсвани са от вътрешнопартийни борби, след което логично губят 
изборите от 11–25 април 2010 г., получавайки 19.3% от гласовете. Толкова нисък 
резултат те не са имали от първите избори след рухването на системата, а още 
по-лошото е, че дясноконсервативната партия ФИДЕС на Виктор Орбан полу-
чава квалифицирано мнозинство, което й позволява през следващата година да 
изработи и да наложи нова конституция, предизвикала много критики от страна 
както на унгарските граждани, така и на различни европейски институции.

Изборите губи и БСП, въпреки че успява да завърши мандата си с отно-
сително добри резултати, но през четвъртата година от управлението на Сергей 
Станишев и в България започват да се чувстват последиците от световната ико-
номическа криза. При тези обстоятелства БСП остава втора както в изборите за 
Европейски парламент на 7 юни 2009 г., така и в парламентарните избори на 5 
юли с.г. – на тях получава два пъти по-малко гласове от новата формация ГЕРБ на 
яркия популист Бойко Борисов (БСП получава 17.7%, докато ГЕРБ – 39.71%).

Оказва се, че онези леви партии, които са управлявали успешно при гос-
подството на неолибералната парадигма, сериозно губят влияние в условията 
на криза, тъй като хората винят тях за неуспеха на антикризисните им програ-
ми. По-общата причина за тенденцията управляващите да губят изборите неза-
висимо дали са леви, или десни се крие в общоевропейските мерки за справяне 
с икономическите проблеми: те изцяло продължават неолибералните вижда-
ния за необходимостта от затягане на коланите, от съкращения и намаляване 
на бюджетните дефицити (една стриктно неолиберална и монетаристка линия). 
Новата левица следва точно европейския модел, тя е сред най-проевропейските 
политически сили и това й пречи да си изработи самостоятелна линия за пре-
одоляване на последиците от кризата. По същото време например френската 
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левица избира съвсем различен път – програма за защита не на финансовата 
система, а на доходите на населението, като благодарение на нея успява да спе-
чели изборите. Дори в Съединените щати при цялата условност на делението на 
ляво и дясно президентът Барак Обама успява да спечели втори президентски 
мандат с ясно изразена защита на хората с по-ниски доходи за сметка на онези 
с най-високи доходи, както и със социални програми, централно място между 
които заема здравната реформа.

Обобщението, което може да се направи за третото предизвикателство, 
пред което се изправя новата източноевропейска левица, е, че с него те не успяват 
да се справят. Основните причини са изградената в дългите години на прехода 
убеденост в безалтернативността на неолибералния икономически модел, господ-
стващ в развития свят, страхът от обвинения в „комунизъм“, постоянните опити 
да се скрият зад коалиции с либерални партии и да се отграничат от политиката 
преди 1989 г. Тези рефлекси пречат на новата източноевропейска левица да изра-
боти успешна и привлекателна за мнозинството граждани политическа линия.

Ляво и дясно в Източна Европа, в Европа и в света

Днес, в началото на второто десетилетие на ХХІ в., отново сме изправе-
ни пред избор. И той отново е между лявото и дясното виждане за света и за 
неговото развитие. Поставянето на този въпрос е предизвикано от световна-
та икономическа криза, която демонстрира изчерпването на неолиберализма, 
наложен в Съединените щати и в Европа през 80-те години. Пита се кой ще се 
възползва от тази нова ситуация – левите партии в развитите страни, или но-
вата левица, възникнала вляво от отишлите твърде в центъра социалистически 
и социалдемократически партии от Източна Европа, или периферните до мо-
мента страни в света.

Какво е необходимо на новите леви партии, за да имат бъдеще в съвремен-
ната епоха? Преди всичко да намерят вярното съотношение между ляво и ефек-
тивно управление, да се осмелят да реабилитират някои от кейнсианските сред-
ства за излизане от икономическа криза, да се изправят смело пред собственото 
си минало и да се опитат да го преоценят без идеологически предубеждения, 
едно от които несъмнено е ролята на държавата. За това няма готови рецепти, 
необходими са много дискусии и да се потърсят нови идеи не само в центъра 
и надясно, както беше в целия следсоциалистически период, а и в лявото по-
литическо пространство. Да помислим за бъдещето, за да не ни изненада то с 
алтернатива от съвсем различна географска и идейна посока.

БЕЛЕЖКИ

1  Това става на конгрес на УСРП, на който обаче решението за саморазпускане не е подкре-
пено от всички делегати. По тази причина след учредяването на новата УСП продължава 
да съществува и УСРП, оглавена от предишния първи секретар Карой Грос. Тя обаче посте-
пенно губи влияние и не успява да влезе в парламента при първите демократични избори, 
проведени през март–април 1990 г. – Brown, J. F. Surge for Freedom. London, 1991, p. 120.
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2  Саморазпускането на ПОРП е осъществено на нейния ХІ конгрес, проведен на 28 януари 

1990 г. Веднага след това е създадена новата партия Социалдемокрация на Полската ре-
публика, тя обаче не получава подкрепа от всички дотогавашни членове и дейци на ПОРП 
и се създават още две посткомунистически формации, които не успяват да се утвърдят в 
новата политическа система. – Partie i koalicje polityczne III Rzecpospolotej. Red. Krystina A. 
Paszkiewicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. 2004, с. 156–161.

3  Еволюцията на ЧКП надясно, към социалдемокрацията, става невъзможна заради острия 
конфликт между реформатори и консерватори след кризисната 1968 г. и прогонването на 
реформаторите от ЧКП в периода на т.нар. нормализация. Затова в края на 1989 г. бившите 
комунисти реформатори, изгонени от ЧКП, създават нова партия – Чешка социалдемокра-
тическа партия (ЧСДП), и отричат правото на комунистите да еволюират в тяхна посока. На 
свой ред ЧКП също няма желание за подобна еволюция, затова и до ден-днешен в чешкия 
политически живот продължават да съществуват като парламентарно представени две 
леви партии – социалдемократическата и комунистическата.

4  Спецификите на началото на румънския преход карат някои негови изследователи да по-
ставят думата революция в кавички. – Verdery, K. G. Kligman. Romania after Ceasesku: Post-
Communist Communism? – In: Eastern Europe in Revolution. Ed. by I. Banac. Cornell University 
Press, 1992, р. 117–147.

5  Критичната оценка за пропагандата на посткомунистическата левица в Полша звучи по 
следния начин: „Посткомунистическите групи продължаваха противоречивата, но па-
радоксално резултатна игра. От една страна, те твърдо защитаваха селяните и без-
работните, като обвиняват правителствата на „Солидарност“, че игнорират нуждите 
на масите. Характерен е лозунгът „Така повече не може!“, с който бившите комунисти 
и преди всичко профсъюзни дейци мобилизират разочарованите около себе си. От друга 
страна, СДЛ укрепва своите позиции в частната икономика, като се възползват от поли-
тиката, започната през 1989 г.“ – Roszkowski, W. (Andrzej Albert). Historia Polski 1914–1994. 
PWN, Warszawa, 1995, s. 420.

6  Пак там, с. 428–430.
7  Става дума за приетата на 27 юни 1996 г. от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа 

Резолюция № 1096 за „мерките за разрушаване наследството на бившите комунисти-
чески тоталитарни системи“, за Пражката декларация на Европейския парламент и за 
Декларацията на Европейския парламент за обявяване на 23 август за европейски ден за 
възпоменание на жертвите на сталинизма и нацизма. – Баева, И., Е. Калинова. Социализмът 
в огледалото на прехода. С., 2011, с. 216–221, 283–287, 289–293.

8  Дюла Хорн оглавява УСП и я довежда до изборна победа. Той става лидер на УСП, след 
като най-популярният реформатор от 1989 Имре Пожгай не успява да влезе в парламента 
през 1990 г. Но Хорн също не е случайна политическа фигура, той е министър на външните 
работи на Унгария през 1989 г. и в това си качество дава нареждане да се отвори границата 
между Унгария и Австрия, за да могат през нея да минат хилядите граждани на ГДР, които 
желаят по този заобиколен път да достигнат до ФРГ. Това „гласуване с краката“ през 1989 
г. демонстрира вътрешната криза в ГДР и стимулира рухването на тази втора германска 
държава – на 9 ноември 1989 г. със събарянето на Стената тя окончателно загубва своя-
та легитимност. Но по-далечното минало на Хорн е тясно свързано с комунистическото 
движение – той дори участва в „работническите отряди“, които се борят срещу унгарците, 
разбунтували се през есента на 1956 г. срещу комунистическото управление и срещу Съ-
ветския съюз.

9  Когато говоря за модернизационния стремеж на УСП, искам да подчертая, че за разлика 
от ситуацията в България в УСП много по-трудно могат да се открият консервативно-нос-
талгични тенденции. Тя – или поне тясното четиричленно ръководство на УСРП (Карой 
Грос, Имре Пожгай, Режо Нерш, Миклош Немет) от Майската конференция на УСРП (1988 г.) 
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– е категорично реформаторска. Допълнителен фактор за модернизирането на УСП става 
фактическото разцепление на УСРП. За еволюцията на УСП и програмните й положения 
вж.: Чавдар Добрев. Харта на унгарския социалдемократ и „Българската пътека“. С., 2000.

10  По-подробно за полските избори вж.: И. Баева. Полското политическо махало отново вър-
ви наляво. – Ново време, 2001, бр. 9, с. 72–85.

11  Баева, И. Президентските избори в Полша – прагматизъм срещу антикомунизъм. – Ново 
време, 1995, № 6, с. 69–76.

12  Често се посочва, че Пламен Орешарски е бивш заместник-председател на СДС, но това не 
променя факта, че той е номиниран от БСП и че е дадена висока оценка за дейността му 
с включването му в листите на БСП на избираемо място и за следващите парламентарни 
избори през 2009 г.

13  Полша за пръв път преизбра премиер. – Труд, 11 октомври 2011 г.
14  Повторната изборна победа е уникална за бившите комунисти в Източна Европа. До голя-

ма степен тя е и лична победа на 43-годишния Ференц Дюрчани, който модернизира УСП 
в пазарна и глобалистична посока. – Унгарските социалисти със ССД печелят изборите. 
– Стандарт, 25 април 2006 г.

15  Дюрчани на 22 септември е в Германия, където търси подкрепа. – Труд, 19 септември 
2006 г.

• • •

Д-р Паве л Писарев

Нашето списание е трибуна на 
съвременния социализъм.

Преди 15 години социализмът 
в България беше в задънена улица. 
След улични безредици падна прави-
телството на Жан Виденов и след из-
бори дойде на власт правителството 
на Иван Костов. Тези събития станаха 
в подтекста на историческия провал 
на съветския, европейския тип социа-
лизъм в края на осемдесетте и начало-
то на деветдесетте години на миналия 
век. Споменавам всичко това, защото точно тогава се появи сп. „Понеделник“. 
Време на разгром, отчаяние и песимизъм.

Споменавам го, за да подчертая още веднъж, че наименованието на спи-
санието, чиято годишнина сега честваме, не е случайно измислено от неговия 
създател Александър Лилов. Понеделник – ново начало, първият ден от новата 
седмица, и девизът му „Vivos voco“ – „Зова живите“, и камбаната, която бие още 
от заглавната страница на списанието.

Всичко това има своя смисъл, да не забравяме и ролята на символите, на 
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девизите. Някога „свобода или смърт“, после „смърт на фашизма“, „да строим 
живота нов“ и „сияйните върхове на комунизма“, сега почваме отново, „поне-
делнишки“: „живите зовем“.

Списанието дойде, за да оповести възродителната мисия на Александър 
Лилов, зове всички живи още действащи герои на българския социализъм, ста-
ри и млади, да се съберат и да започнат нова борба за възраждане на социализ-
ма в България, в Европа и света. „Ние пак сме тук“, както отбеляза знаменитият 
Радичков на страниците на вестник „Дума“, ние още сме живи, ние пак ще се 
борим за социализъм. Днес българският социализъм е силен. БСП не само със-
тави няколко пъти правителства, а когато е в опозиция, е втора по сила партия, 
не само издигна президент за два последователни мандата, но се готви отново 
да спечели парламентарни избори и да състави правителство.

Както преди 125 години Димитър Благоев, създателят на нашата партия, 
започна своето дело със списание „Ново време“, така в наше време Александър 
Лилов, създателят на нова Българска социалистическа партия, започна своето 
дело със списание „Понеделник“.

След приетите през 1990 г. програмни документи на БСП сп. „Понедел-
ник“ изигра и играе основна теоретическа и политическа роля за създаването, 
разпространението и утвърждаването на съвременния български социализъм, 
основен теоретик и политик на който е проф. Александър Лилов. Той беше под-
готвен за това. Със своя живот и дело той е свързващо звено между следдеве-
тосептемврийските поколения комунисти и социалисти и новите поколения в 
партията, които влязоха в нея след рухването на съветския тип социализъм в 
Съветския съюз и в Европа.

Списание „Понеделник“ събра всички творчески сили на партията от Доб-
рин Спасов и Васил Проданов  до Стоян Михайлов и Кирил Василев, от Иван 
Ангелов до Чавдар Николов, от  Андрей Пантев до Искра Баева, даде трибуна 
на старите поколения поети и писатели и на голяма група млади таланти.

И така сп. „Понеделник“ олицетворява новия модерен български социа-
лизъм. На неговите страници в популярна и в теоретическа форма Александър 
Лилов разви своите възгледи за характера на нашата епоха. Досега са излезли 
стотина броя на списанието, което е публикувало около 500 български автори 
и над 200 чуждестранни и има над 20 хиляди читатели в интернет.

Именно в списанието Александър Лилов изложи тезата си за характера 
на нашата епоха, за най-важните вътрешни и външни предпоставки, довели до 
рухването на съветския модел на социализъм, за провала на съветската пере-
стройка, отговори на въпроса можеше ли да бъде запазен българският социа-
лизъм след 10 ноември 1989 г., анализира българския преход и постави въпроса 
„има ли бъдеще социализмът“ и му отговори.

Разработките на Александър Лилов в сп. „Понеделник“ послужиха за на-
писването и издаването на тритомника под общото заглавие „Информацион-
ната епоха“. Тези разработки, трибуна на които е сп. „Понеделник“, аз съм убе-
ден, ще заемат своето място в теорията на световния научен социализъм, ще 
бъдат нашият, български принос в новия съвременен етап на научния социали-
зъм. След утопистите, след Маркс, Енгелс, Кауцки, Бернщайн, Бебел, Плеханов, 
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Ленин, Троцки, Бухарин, след българския принос на Димитър Благоев, Геор-
ги Кирков, Янко Сакъзов, Атанас Москов, Кръстьо Раковски, Васил Коларов, 
Георги Димитров, Вълко Червенков, Тодор Живков световният социализъм, 
българският социализъм ще отбележи с времето и нови имена на знаменити 
социалисти с техните приноси, увлечения, грешки и победи.

Да, сп. „Понеделник“ има свое място в историята на българския социали-
зъм наред със старото и новото „Ново време“, с вестниците „Дума“ и „Земя“. 
Оценките вече започват, сега, на 15-годишнината на списанието, а вярвам, че 
те ще продължат и на следващите годишнини, на 20-ата, на 50-ата. Дай Боже. 
Ние обещахме: каквото и да стане, сп. „Понеделник“ ще продължи да излиза, 
ще векува.

Ние сме в навечерието на нови парламентарни избори. Няма да бъдем в 
създадените вече от сп. „Понеделник“ традиции, ако не спрем да се хвалим, ако 
не отправим поглед не напред далече в бъдещето и не назад в близкото минало, 
в историята, а в настоящето, и ако не си поговорим за днешния ден.

Идват избори. Ние готови ли сме за тях? Все още не! Създадени са само 
предпоставки да ги спечелим, но още не сме готови за това. Списанието одо-
брява изцяло усилията на председателя на Партията на европейските социа-
листи и на БСП Сергей Станишев за нов подем на европейския и на българския 
социализъм и дава своя принос за тази победа.

Ако преди 20 години лозунгът беше да обърнем поглед към черните перче-
ми, сега той трябва да се допълни: да дадем път на черните перчеми, но да хвър-
лим поглед и към сивите и към белите. Изгубихме цели поколения избиратели, 
близо един милион спряха да гласуват за БСП – или не гласуват, или отидоха 
към други партии. Трябва да върнем тези гласове. Ако има грешка, има и прош-
ка, както партийното ръководство трябва да потърси път към изоставените по-
коления, така и те трябва да се върнат към партията и да гласуват за нея.

Нека бъдем откровени. Дължим честност и откровеност на поколения из-
биратели, които ние изоставихме, които нас ни изоставиха. Имали сме избо-
ри – от изборите за Великото народно събрание и след това парламентарни и 
президентски, на които избирателите ни са били два, че и три милиона. Сега са 
много по-малко. Да, по естествен житейски път много си отидоха, но много са 
още тук с нас, а не гласуват за БСП. Разочаровани са. Трябва да си върнем тези 
избиратели.

Това може да стане с добре обмислени предизборни платформи и с добри 
кандидатски листи, с влизане във всеки дом, в който има избиратели. Срамота 
е, партията изостави художественотворческата интелигенция, учените, учите-
лите, на които погледна от „висотата“ на седянката, забрави студентите, уни-
верситетите, учениците от най-горните класове, които само след една година 
стават избиратели. Партията има слаба печатна и радио-телевизионна пропа-
ганда, партията изостави многоброен отряд от авторитетни личности в села и 
градове. Някои чакат да се повторят избирателни списъци с имената на тези, 
които омаскариха партията с гешефтите на прехода и на тройната коалиция. 
Никой не ще да признае грешките на десния социалдемократизъм, на плоския 
данък. Борбата с лидерите на ГЕРБ се свежда едва ли не до надкрякване, ние 
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бяхме по-добри, аз бях велик. Ако така я караме, няма да спечелим изборите.
Списание „Понеделник“ както досега, така и в бъдеще ще бъде активен 

фактор в теоретическия и политическия живот на нашето общество.

• • •

Доц.  Димит ър Генчев

Скъпи приятели, автори, редак-
тори, сътрудници и читатели. Първо 
бързам да ви честитя петнадесетия 
рожден ден на „Понеделник“. За всич-
ки нас тази 15-годишнина е значим, 
внушителен обществен факт. Изме-
рени с аршина на човешкия живот 
– петнадесет години не е кой знае ка-
къв белег за дълговечност. Измерени 
с аршина на историята, тези петна-
десет години могат да означават мно-
го – цяла една епоха. Ако трябва да 
илюстрирам твърдението си, веднага 
ще посоча списанието на д-р Кръстев, Пенчо Славейков, Петко Тодоров и Пейо 
Яворов. Тяхното списание „Мисъл“ се издава в продължение на точно петнаде-
сет години – от 1892 до 1907 г., но се вписва в историята на българската литера-
тура, философия, история, публицистика като 24-каратовата матрица на съв-
ременната българска духовност. Защото те не само внесоха на българска почва 
идеите и произведенията на Шопенхауер, Ницше, Киркегор, Метерлинг, Ибсен 
и Шилер, а поставиха основите на модернизма като ново модерно европейско 
виждане за човека и света.

Или да вземем Благоевото „Ново време“, на което само след пет години ще 
честваме 120-годишнината. Ами нали чрез него най-авангардната европейска 
идея – социалистическата, приобщи българската интелигенция и просветените 
умове на работничеството към творчеството на Маркс, Енгелс, Каутски, Жорес, 
Ленин, Лабриола, Грамши и Роза Люксембург. Първото социалдемократическо 
десетилетие е белязано с печата на един интелектуален феномен – българския 
социалистически печат. Днес ни изглежда невероятен този духовен, културен, 
европейски в истинския смисъл на думата потенциал на първото социалисти-
ческо поколение. Задълбочени социални анализи, теоретични дискусии, по-
литически репортажи, литературна критика, социология, кореспонденции от 
Западна Европа, поезия и белетристика – и всичко това на един богат, пълно-
звучен и изящен български език.

Огромна е ролята на първите социалистически списания в създаването на 
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онази талантлива кохорта публицисти, критици, анализатори и преводачи. Те 
се превръщат в истинска люпилня на социалистически творци. Списанията не 
само поглъщат огромна част от времето на Благоев. Те го обричат на постоянни 
лишения. Когато започва издаването на „Ново време“, той си поставя задачата 
да го направи истински интелектуален фар, така и пише на Кирков през 1898 г.: 
„Моето най-голямо желание е то да отговаря на всички въпроси и да стои ви-
соко.“ Цената на този духовен подвиг е огромна. В писмо до Бакалов година 
по-късно Благоев назовава числото: „За да разбереш какво е положението, ще 
ти кажа (между нас да си остане), че заложих къщата за 2000 лв. и вече отидоха 
за поддържане на списанието.“ В тези думи е целият Благоев.

Но да се върнем към „Понеделник“ и социализма след социализма.
Всяко списание си има своя собствена съдба и име, в които непременно е 

включена някаква енигма. Преди мен проф. Искра Баева изрази мнението си, 
че заглавието на списание „Понеделник“ било „малко неутрално“. Аз, разбира 
се, съм много пристрастен към темата и веднага схванах, че съм уцелил пра-
во в десетката, центрирайки изказването си около тайнството на рождество-
то. Поради това искам да обърна внимание на онази нумерологична поредица 
от случайности и обстоятелства, които, навързани във веригата, дават много 
любопитни възможности за размисъл върху появата, развитието и бъдещето 
на списание „Понеделник“. Години наред продължавам да се питам защо точно 
„Понеделник“? Разбира се, че знам верния отговор от устата на неговия съз-
дател. Ясно е, че „Понеделник“ е едно ново начало, загърбване на грешките на 
миналото, надежда за бъдещето. Нов етап, нова енергия. Обаче продължавам 
да си мисля, че в това име е закодирана някаква странна историческа прием-
ственост. Разбрах го онзи ден, докато чаках автобуса на Орлов мост. Разглеждах 
антикварните книги, струпани направо на тротоара, и си купих за 10 лева со-
лиден фолиант, подвързан с кожа. Истината беше някъде там. Истината беше 
в краката ми. Върху корицата на списание „Ден“ – същото това списание за 
теория, политика и култура, което по решение на Бузлуджанския конгрес на 
2 август 1891 г. се обявява за теоретичния орган на Българската социалисти-
ческа партия. Списанието има съвсем конкретно предназначение – то трябва 
да разработва стратегията и тактиката на българския социализъм, на новосъз-
дадената партия, да популяризира опита на големите европейски партии и да 
мобилизира и привлича все нови и нови съмишленици. Няма да навлизам в 
подробности: „Ден“ записа името си в аналите на българския социализъм, ду-
ховност и култура като теоретичния първосъздател на социалистическата пар-
тия в България. Седем години по-късно Дядото започна „Ново време“.

Точно сто години по-късно, през 1991 г., тогавашният председател на БСП 
Александър Лилов привика няколко енергични млади хора – историци, фи-
лософи, журналисти, между тях и двама младши научни сътрудници – Георги 
Първанов и моя скромна милост, и сподели идеята си за създаване на ново те-
оретично списание, което да тласка напред модернизацията на БСП. В Ориен-
та, разбира се, нещата стават бавно, протяжно, а понякога и въобще не стават. 
Седем години по-късно Александър Лилов създаде новото списание на БСП. 
Също като „Ден“ то беше посветено на теория, политика и култура с амбиция-
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та да стане флагман на модернизацията, развитието и победите на българския 
социализъм в новата информационна епоха. Или, казано в едно изречение, ето 
какво прозрение намерих в краката си на Орлов мост: списание „Ден“ на Дими-
тър Благоев, умряло през 1898 г., възкръсна през 1998 г. като списание „Поне-
делник“ на Александър Лилов.

И така, вече цели петнадесет години списанието задава въпроси и поня-
кога намира отговори – засягащи миналото, настоящето и бъдещето на стоти-
ци хиляди българи. И най-радостното е, че „Понеделник“ се чете. Окъсаните, 
из драсканите и откраднатите броеве в Народната библиотека свидетелстват, 
че читателският отклик е факт. Да не говорим за електронното издание, което 
се чете в България, в Европа и даже в Латинска Америка. Днес, без лъжлива 
скромност, можем да кажем, че „Понеделник“ задаваше важните въпроси от 
дневния ред на България, Европа и света.

Предизвестен ли беше краят на социалистическата система? Можеше ли 
социалистическият модел да бъде реформиран чрез въвеждането на демокра-
тичен механизъм за непрекъснато обновяване на социалистическите партии, 
или в самия модел е заложен генетически код за неговото самоунищожение? 
И къде е заложен този код? Дали в теоретическите основоположници на марк-
сизма, или в интерпретацията на руската и съветската политическа традиция, 
според която демократичният социализъм беше заменен от демократичния 
централизъм, осигуряващ господството на една личност над цялата партия?

И още нещо много важно, пронизващо и текста, и контекста на многого-
дишната ни теоретична и политическа дискусия:

Реалният социализъм умря – ни казва „Понеделник“, отидоха в небити-
ето всичките му исторически недостатъци, вродени недъзи, детски болести и 
възрастни пороци. Социализмът обаче е жив. Мисията на демократичния со-
циализъм продължава в името на благоденствието на всички, на равенството, 
братството и свободата в двадесет и първия век.

Или с още малко оптимизъм в едно изречение, както непрекъснато бие 
камбаната на „Понеделник“: социализмът умря – да живее социализмът!

Още веднъж ще повторя: най-главните теоретични открития на списани-
ето не бяха в отговорите, а във въпросите, които то задаваше през тези петна-
десет години. Трябваше да се разбере, да се наложи ясно и категорично пред 
българското общество, пред нашите съмишленици и симпатизанти фактът за 
коренните, сериозните трансформации във всички области на съвременния 
свят. Общество, политика, икономика, комуникации, култура, ценности. Днес 
протича Великата глобална революция, която представлява системно единство 
от няколко революции: научна, технологическа, комуникационна, образова-
телна, екологична, демографска, мениджърска. Тази революция измени не само 
производителните сили на обществото, неговата социална морфология, тя про-
мени и мисленето на хората, идеите и обществените теории.

Не искам да прекалявам с обобщенията, но поне тук, в тази творческа и 
политическа среда, която представлява духовното пространство на „Понедел-
ник“, независимо от разнопосочността на статиите, бурните дискусии, личните 
пристрастия, ние все пак стигнахме до един важен консенсус – да се разделим с 
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остарялото мислене, с принципите и моделите на ХІХ и ХХ век, което не беше 
нито лесно, нито окончателно, и без да се замеряме със стари идеологически 
клишета, да стигнем до разбирането, че най-важният въпрос пред всички нас е 
„Що е социализъм в информационната епоха и има ли той почва у нас?“. Мно-
гогодишната ни дискусия кристализира в матриците на няколко книги. Списа-
нието ни запечата статиите на проф. Добрин Спасов, събрани по-късно в от-
делна книга – драматичния размисъл и безкрайно ценния интелектуален опит 
на един световноизвестен учен в завещание към бъдещите поколения.

Пак на страниците на „Понеделник“ се появи един отговор: „Бъдещето на 
социализма е социализмът на бъдещето.“ Това ни каза създателят и главният 
редактор на списанието Александър Лилов. Зад този кратък афоризъм, кой-
то някои възприеха лекомислено като каламбур, се крият многогодишен труд, 
съмнения, колебания и три хиляди страници в „Диалогът на цивилизациите“ 
и в теоретичната трилогия „Информационната епоха“. И нещо съвсем лично: 
на какво пищно интелектуално и духовно зрелище стана арена списание „По-
неделник“! Статия след статия, брой след брой, новата концепция на Алексан-
дър Лилов за българския социализъм в ХХІ век се наливаше с плът и кръв. 
Какво тържество на разума, вярата и оптимизма във времена на разруха, сред 
отломките от Берлинската стена! Този свят е различен от вчерашния, както ут-
решният ще е различен от днес. Светът утре ще е по-добър, но за да стане това, 
трябва не само да го разберем, а и да го променим. Българският социализъм ще 
има бъдеще само ако разбере, че „…бъдещето на социализма е социализмът на 
бъдещето“.

Няма да изреждам всички автори, които вградиха най-доброто от себе си в 
стоте тома „Понеделник“. Приканвам ги да се съберем отново в тази зала всички 
след още петнадесет години и да проверим дали живеем в един по-добър свят.

Дано!

• • •

Кольо Георгиев

Разколебан съм, вземайки ду-
мата, след като чух досегашните из-
казвания. Респектира солидната дъл-
бочина и подреденост на мислите на 
ораторите; така и трябва да бъде, щом 
темата е за социализма – за неговата 
съдба и перспективи. Кураж ми вдъх-
ва обаче близостта ми с Павел Писа-
рев и Димитър Генчев, покрай които 
съм понаучил нещо за света и за него-
вата сложна направа.
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Съвременните историци и анализатори се стъписват пред кризата и краха 
на социализма в Югоизточна Европа, където той се беше наложил и развил като 
обществена, държавна и политическа система. С успехите си той внушаваше 
твърда убеденост, че е жизнен, дълговечен и необратим. Но след глобалното му 
поражение стана неизбежен въпросът дали всъщност това, което познаваме, е 
било социализъм, след всичко случило се какво е социализмът, има ли го изобщо 
като реалност, задължителен етап от историческото развитие ли е и, ако да, каква 
трябва да бъде почвата, на която да се прихване в човешкото битие... Такива въп-
роси възникват. И пòзата ни е като че ли човечеството чака от нас новия отговор 
на стария въпрос: що е социализмът и какво е неговото бъдеще.

Сигурен съм, че поне петдесет години ще минат, преди да заглъхне шо-
кът от краха, който завари лявомислещите хора по света неподготвени за съ-
битията и безсилни да си обяснят на каква логика се подчиняваше техният ход. 
Очевидни бяха огромните трудности на социалистическото преустройство на 
обществото, постоянният натиск на могъщите антикомунистически сили, въз-
главявани от САЩ и техните съюзници, осезаеми бяха въздействията на враж-
дебната пропаганда, а и психологическата резигнация от външната военна зап-
лаха; социалистическият фронт се противопоставяше успешно, намираше сили 
да поддържа стратегическото равновесие и мира. Равновесието се запазваше 
дори при наличието на десетките хиляди ядрени бойни глави на САЩ, които 
чакаха да бъде натиснато червеното копче за планирания и неизбежен сблъсък 
със СССР, Русия.

Оказа се, че на атлантическия противник не са му били нужни хилядите 
бойни ядрени глави – достатъчни се оказаха само три пияни мужишки чутури. 
Говоря за тримата президенти на най-важните съветски републики – Руската 
федерация, Украйна и Белорусия, които край камината на правителствената 
резиденция в Беловежката гора подписаха договор за разтуряне на Съветския 
съюз... Във Втората световна война народите на същите тези три републики 
дадоха повече от двайсет милиона убити в защита на държавата, а в условията 
на мир тя беше предадена без нито един изстрел...

Да оставим настрана криминалния аспект на едно в историята несравнимо 
предателство. Провален беше почти стогодишен социалистически експеримент 
с участието на няколкостотин милиона души, претърпя крах идеология със со-
лидна научна аргументация, срина се политическа, обществена, икономическа, 
държавна, морална система, модел на живот без пороците на капиталистиче-
ския строй, узаконяващ неравенството, експлоатацията, частната собственост 
на общонародното богатство и ресурси. Почти от всесветско значение е въпро-
сът защо, как стана възможно всичко това?

В разказ на съветския писател Зошченко болничен пациент, разтакаван, 
без да му се обясни какво му има, избухва пред лекаря при поредния преглед: 
„Кога най-после – възмущава се той – ще ми поставите окончателната диагно-
за?“. Отговорът на лекаря е: „Окончателната диагноза ще бъде поставена след 
аутопсията ви“ – ясно е какво искам да кажа. Всякакви въпроси на тема „евро-
пейски социализъм“, социализъм изобщо изискват предварителния анализ на 
заболяването. Няма да стане без осъзнаване на дефектите на „социалистиче-
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ския чертеж“, без отчитане на качеството на заварената цивилизация на стра-
ните и народите, станали арена на социалистическия експеримент, както и на 
възможностите за съгласуване и съчетаване на универсалното в историческото 
развитие с уникалното в битието на народи и етноси.

На нашата среща днес отбелязваме петнайсетгодишния юбилей на списа-
ние „Понеделник“ и предстоящата осемдесетгодишнина на главния му редактор 
Александър Лилов. С главния редактор отдавна – всъщност откакто се позна-
ваме – съм „на Сашо“, но не мога да се похваля, че съм бил близък негов при-
ятел. Мога само да отбележа, че – бидейки години наред в сферата на дейност, 
която той е ръководил и контролирал – на него никога не му се е налагало да 
ме наказва партийно и административно, пък и аз съм се старал да не му давам 
поводи... Имаше период в биографиите ни, когато едновременно присъствахме 
на „барикадите“ – той като лидер на партията в бурните деветдесета, деветдесет 
и първа година, аз като пореден, но за пръв път демократично избран пред-
седател, тоест също „лидер“, на Съюза на българските писатели. Бяха времена 
на сурова проверка на качествата на ръководители и защитници на кауза. По 
улиците и площадите вилнееха необуздани глутници, които сееха страх и смут 
сред привържениците на социалистическата идея и се стремяха да превърнат 
политическата криза в тяхна неизлечима лична трагедия. Съпротивата на ле-
вите попречи да бъдат постигнати техните цели. Духът и смелостта на тази съ-
протива носеха чертите на действителния образ на лидера на партията такъв, 
какъвто го виждаха по трибуните на митингите и събранията стотици хиляди 
сънародници – красив, мъжествен, силен, верен, непоколебим.

Друг е въпросът, че социализмът не беше спасен, макар че в партията чле-
нуваха почти един милион българи. Обидно е дори да се помисли, че такава цел 
голяма част от членовете, мнозина от които години наред са чакали да бъдат при-
ети в нейните редове, не са имали. Месец, месеци, половин година след промя-
ната тя беше напусната от половината си членове и топенето на нейния състав 
май още не е напълно спряло. Но най-смущаващото и абсурдното е, че именно 
от средите на Българската комунистическа (по-късно Социалистическа) партия 
се изявиха и утвърдиха най-агресивните и отмъстителни (?!) антикомунисти... 
Това е също тема за размишление като част от проблема как идеите на социа-
лизма могат да се впишат като потребност в духовния живот на личността. Не 
знам дали тук е уместна шега, но ще кажа, че по споменатата по-горе причина 
Сашо като лидер на партията не успя – за разлика от мен като председател на 
Съюза на българ ските писатели: промяната през хиляда деветстотин и девет-
десета – деветдесет и първа година ни завари с около триста членове, днес те са 
двойно повече, почти седемстотин. Ако по някакъв начин партията беше успяла 
да запази числения си състав, със сигурност положението в страната щеше да е 
много по-добро, отколкото е сега. Двойно порасналият членски състав на Писа-
телския съюз обаче не успя да спаси постигнатия за себе си социализъм – тоест 
придобивките, статуса си, възнагражденията си за труд, условията за творческа 
и просветна дейност в полза на обществото... Нещо по-лошо – той е маргинали-
зиран като българска духовна институция. И необяснимо е почти пълното пре-
небрежение на партията към писателите, изобщо към представителите на твор-
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ческата и на научната дейност, на културата, на техните институции, които имат 
и обществено, и политическо влияние върху положението в страната. А има ли 
по-привлекателни и убедителни апостоли на хуманните идеи от творците на из-
куството и на знанията, от вдъхновените, талантливите художествени майстори, 
от дейците на науката и културата? Във Великото народно събрание (1990–1991 
г.), където се водеше люта битка за нова конституция и за защита на завоевани-
ята на народа, сред най-ярките трибуни бяха представителите на литературата, 
изкуството, науката и културата – те наброяваха около четирийсет души само 
от „лявата страна“, тоест една десета от депутатите. Как се случи, че след години 
преки сблъсъци и ариергардни боеве с реакцията, с антикомунистическата агре-
сия и с полуинтелигентската посредственост от парламентарната трибуна почти 
изчезнаха представителите на творческата интелигенция, на научните среди, на 
самородните културни институции? Как можа да се случи на Социалистическа-
та партия, чиито идеи бяха привнесени и направени разбираеми от великани на 
знанието и културата, днес, сто и двайсет години от Бузлуджанския конгрес, да 
липсват толкова ярки имена в многочисления национален партиен ръководен 
орган? Да не говорим за липсата на уважение, почит и признание към ветераните 
на партията за техния принос, труд и жертви за успехите и оцеляването на со-
циалистическите идеи, за добродетелите, с които украсяват образа на народния 
труженик и героя в името на род и народ.

Във връзка с това сигурно е разбираем моят скептицизъм за резултатите, 
ако пред партийния елит се постави за обсъждане темата за социализма и него-
вото бъдеще. Оформилата се нова партийна номенклатура на практика изглеж-
да смята за главна задача на партията политическите цели, които се изчисляват 
с аритметични действия. В партията е изчезнала нуждата от дискусии, вътре в 
нея и навън, на „бойното поле“, с политическия и идейния противник, работа-
та е сведена до спорове, при които за ефективно се смята наддумването, над-
хитряването, понякога надлъгването, които осигуряват рейтинги... Във всич-
ки случаи нито едно от тези средства при една „победа“ не прави впечатление 
за нравствено превъзходство. С подобни умения нито има кой да спори, нито 
кой да слуша. А темите са крайно сложни и съдбовни. Какво е бъдещият со-
циализъм и по какво той трябва да се различава от доскорошния. В кой район 
на света, в коя страна ще са най-подготвени за нов експеримент. Какви сили 
ще го строят – партии ли ще го организират, марксизмът или друга идеология 
ще го обосноват и с какви идеи – религиозни, културни, екологични, научни. 
Трябва да се съгласува при какви международни условия е възможна неговата 
реализация или да се подготви международна едновременност... Какви други 
освен социални цели ще включват приоритетите му. Проектът на Европейския 
съюз за изграждане на средна класа със западноевропейски стандарт (да заема 
80–90%) и за приглушаване на социалните и класовите противоречия ще може 
ли като хипотеза да се съгласува със социалистическите модели на обществено 
устройство... А как стои въпросът за революциите, особено за въоръжените, за 
войните, за другите видове национална непримиримост, за взаимозависимост-
та между идеите за свободата, справедливостта, демокрацията...

С други думи, проблемът за социализма си остава толкова сложен, колко-
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то когато е възникнал. Без доказателства и анализи не е нищо повече от лите-
ратурен каламбур формулата, че „Бъдещето на социализма е социализмът на 
бъдещето“. Иначе като фраза не е лошо, даже напротив.

Ще завърша с няколко думи за Александър Лилов. За него бих казал, че той 
е единственият след Димитър Благоев автентичен лидер на партията, избран 
по всички правила, закони и процедури. Това трябва да се знае и помни. След 
създаването на Третия интернационал и – както се казва – до вчерашния ден 
партийните лидери и ръководители на европейските социалистически страни се 
избираха по правилата на така наречената от мен „сталинско-коминтерновска 
алкайда“. Те се издигаха и сваляха най-безмилостно и необосновано. Със Сашо 
Лилов този период в нашата партия окончателно приключи. Що се отнася за мен 
– и аз приключвам с формулата на Александър Лилов. До неговия юбилей.

• • •

Николай Петев

Уважаеми приятели,
Във всеки рожден ден има някол-

ко задължителни условия. Първото 
– да бъде празник, второто – да бъде 
равносметка, третото – да има поже-
лание за бъдеще.

От името на Съюза на български-
те писатели честитя 15-ия рожден ден 
на списание „Понеделник“. Възрастта 
е малка и не би трябвало да говорим 
за мъдрост спрямо обект на тази въз-
раст. Но аз с това искам да започна.

Времената, в които живеем, мно-
го люшкат нашите емоции, но това е последното, което може да ни дойде наум, 
когато разглеждаме списание „Понеделник“. То е изключително уравновесено, 
неговите оценки и прогнози излъчват премислени открития, изразяват истори-
ческа увереност в каузата, търсят модерно бъдеще. Много ми се иска да кажа, че 
списанието и главният му редактор са като близнаци, макар че знам към каква 
поетична асоциация ще ви подтикне подобно сравнение. Уточнявам – не парти-
ята и главният редактор са братя близнаци, а списанието и главният му редактор. 
Да се надяваме, че и партията ни ще потърси повече такова роднинство.

Искам специално да кажа хубави и топли думи за Александър Лилов. За 
мен той е един от най-извисените интелектуалци на България в последните 50 
години. Неговата дълбочина и размах, неговата национална и социална отго-
ворност, неговото високоморално поведение като човек и ръководител, него-
вите теоретически открития ме изпълват с възхищение. Наблюдавал съм ду-



161

КОНФЕРЕНЦИЯ

мите му – те трудно се заменят. Премислени и проверени – преоткриващи и 
пред сказващи, те имат произход и цел: благоденствието на мнозинството. При 
Александър Лилов новаторството е заредено не с моментност, а с дълготрай-
ност. Една от основните му цели е България да не изостава от световната по-
литическа и социална мисъл. Нещо повече – да вървим по-бързо от другите 
напред. Сравнението между Благоев и Лилов не е само в някои житейски и 
исторически ситуации, между които на всяка цена трябва да споменем и въз-
становяването на „Социалистическата библиотека“. Даже бих си позволил да 
кажа, че на Лилов му е по-трудно, защото Благоев създаваше нашата партия на 
по-просторно място. А ситуацията през последните 20 години за Александър 
Лилов е много по-тежка и сложна. Този човек има изключително отношение 
към културата. Той не само създава духовност, но я и подкрепя у другите, което 
не може да се каже за ред съвременни политически лидери.

Всичко, което казах досега за Лилов, се отнася и за списанието.
Пожелавам на тези двама близнаци нестихваща енергия, която ще доведе 

българите до по-добри времена!
Другарю „Понеделник“ и другарю Лилов,
Сигурен съм, че я имате!
А сега, много кратко, ще се изкажа по обявената тема.
Определено този свят не ми харесва. Не съм претенциозен, нито нахален. 

Мисля, че съм естествен. Този свят не ми харесва:
–  защото не обича човека;
–  защото българинът е унизен;
–  защото не раждаме деца;
–  защото подменя духовни ценности с материални;
–  защото иска всичко да продадем;
–  защото трябвало да обичаме Русия нелегално;
–  защото изстудява топлината в човешките отношения;
–  защото брои само богатите за хора, а бедните – за население;
–  защото иска да ни откаже да търсим и да намираме справедливостта;
–   защото подменя приятелства с предателства – мислиш, че говориш с 

Христос, а той бил Юда;
–  защото мачка мечтите;
–  защото изтрива светите неща;
–   защото хвърля огромни пари за опростачване на изкуството, само и 

само да направи хората по-елементарни и по-лесно манипулируеми;
–  защото се опитва да вкарва в душите ни цинични лозунги;
–   защото сблъсква религиите, вместо да направи Млечния път икона на 

цялото човечество;
–  защото ни завива с нищета;
–  защото се опитва да зачеркне паметта;
–  защото иска да ни убие надеждата.
Този свят трябва да се промени.

• • •
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Панко Анчев

Необходима е нова теория на 
социализма. Капитализмът изчерпи 
възможностите си да бъде градивна 
сила на икономиката и общественото 
устройство и е на път да си отиде от 
историята – въпреки внушителната 
си победа над социализма в края на 
ХХ век. Светът е на прага на нов соци-
ално-икономически ред.

Времето до окончателния и без-
възвратен край на капитализма ще 
бъде все по-несигурно, все повече 
тази несигурност ще доказва несъсто-
ятелността и непригодността на капитализма, който ще утежнява положението 
на хората, ще ги измъчва с неспособността си да им осигурява необходимия 
жизнен стандарт и ще пречи на икономиката да се развива и да създава блага за 
разпределение. Недоволствата ще идват най-вече от системата на разпределе-
ние на благата и от невъзможността човек да се осъществява в труда. Ние тряб-
ва да бъдем по-активни в ликвидацията на капитализма и в предусещането на 
това, което идва след него, за да сме готови да го посрещнем и да му помогнем 
да се установи по-бързо и безболезнено.

Няма спор, капитализмът изигра много важна роля за развитието на ико-
номиката, науката и общественото устройство. Благодарение на него се извър-
ши истинска революция в производството, в механизма на разпределение на 
материалните и духовните блага, в облекчаването на човешкия живот. Благата 
станаха повече и по-достъпни за хората. Но е лъжа, че той е осигурил мечтаната 
справедливост и че е дал еднакви възможности за всички, както проповядваше 
Френското просвещение и всички негови идеолози, пропагандатори и защит-
ници. Капитализмът е егоистична обществена система, в която хората не могат 
да бъдат равни и свободни. Те не могат дори да бъдат истински солидарни, да 
се обичат и да си помагат; те нямат еднакъв достъп до благата на обществения 
труд, а и в самия труд. А също и до властта, макар да е провъзгласено като гла-
вен негов принцип всеобщото избирателно право, демократичността на управ-
лението и участието на обикновените хора в него. Големият обем производство 
е съсредоточен в малко ръце и не е предназначен за всеобщо ползване, откъ-
дето идва и неравномерното разпределение. И ние виждаме проявленията на 
социалното неравенство и несправедливостта не само в една отделна държава, 
а и между държавите.

Не е възможно едно общество, основано върху егоизма и несправедли-
востта, да съществува вечно. Капитализмът и либерализмът не са вечни. И не-
избежно ще бъдат изхвърлени на бунището на историята.

Ала не бива да се смята, че това е достатъчно, за да подпишем смъртната 
му присъда, както и да я изпълним днес или утре и да го заменим механично с 
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нова обществено-икономическа и политическа система. За историята времето 
тече по-различно от времето в личния живот. Там то се измерва с епохи, а не 
с изгреви и залези. А и не е достатъчно да искаме едно общество да се изме-
ни радикално, за промяната е необходимо да съществуват реални обективни 
предпоставки и модел на новото. Въпросът не е в създаването на изкуствена 
революционна ситуация, като след успеха на революцията с декрети да се уста-
новят нова форма на собственост и нови обществени отношения. Идеологията 
е важна и необходима, но е недостатъчна в социалното строителство. Без нова 
обществена класа, която да ражда и да носи в себе си новия тип общество, е 
немислима смяната на капитализма.

Но какво ще дойде на мястото на капитализма?
Маркс и Енгелс провъзгласиха, че ще го замени социализмът. Те отредиха 

на пролетариата да извърши социалистическата революция, да установи дик-
татурата на пролетариата и да започне изграждането на новото общество. Спо-
ред тях пролетариатът е класата, която ще свали буржоазията, ще отнеме от 
нея средствата за производство и политическата власт. Разбира се, те правят 
множество уточнения относно това какво ще трябва да се извърши след самата 
революция, какви ходове и етапи следват, докато окончателно се установи об-
ществото на социалната справедливост. По тази схема бяха извършени и Вели-
ката октомврийска социалистическа революция в Русия, и социалистическите 
революции в източноевропейските и в някои африкански, азиатски и амери-
кански държави. Властта премина в ръцете на пролетариата, ала социалисти-
ческото общество, което тя узакони, се оказа хилаво и успя да просъществува 
само 70 години. Очевидно теорията за социализма и за неговия нов модел на 
обществено устройство не са съвсем правилно изработени. Една абстрактна 
социално-политическа хипотеза или дори прогноза – теорията на Маркс и Ен-
гелс, формирана в условията на една система (когато тя даже е във възход), бе 
превърната в политическа практика, чрез която се изпълни казаното от осно-
воположниците на научния комунизъм. Но сами се убедихме, че резултатът не 
бе кой знае колко сполучлив и дълговечен – каквито и причини да търсим за 
неговата преждевременна смърт.

Социалистическата революция най-напред събори старата политическа 
система, отне политическата власт от буржоазията, установи „диктатурата на 
пролетариата“ и едва след това започна да сменя икономическия ред. Оказа 
се обаче, че икономическата система на социализма е постоянно застрашена 
политически. А новата политическа власт е заплашена не само от свалената 
буржоазия, а и от външните фактори: паралелно продължават да съществуват 
буржоазия и капитализъм в по-голямата част от света. Интервенцията през 
1919 г. в Русия и Втората световна война показаха, че политическата опасност 
е не само продължителна, но и трудно предотвратима. Капиталът концентри-
раше огромна мощ за унищожаване на социализма и на неговата политическа 
система. Заплахата бе непрекъсната. От своя страна, икономическите затруд-
нения на социализма пораждаха недоволства и у убедените му строители; тези 
недоволства разклащаха системата, обезсилваха я и я компрометираха. Без на-
силие властта не можеше да се удържи. Насилието, репресиите, отнемането на 
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политическите свободи на гражданите не е резултат от някаква кръвожадност 
на Сталин или изобщо на ръководителите на комунистическите държави, а от 
естествения стремеж на социализма да се съхрани. А когато главният ти проб-
лем е запазването на политическата власт, никога няма да успееш да развиваш 
и да налагаш изкуствено създадена икономическа база. Не е възможно едно-
временно съществуване на силна политическа и слаба икономическа власт. 
Никак не бе случайно, че тази власт не оказа никаква съпротива срещу т.нар. 
нежни революции през 1989 година.

Но как тогава би могла да се осъществи една нова социалистическа рево-
люция и да се установи ново, този път истинско, стабилно и дълговечно социа-
листическо общество – и какво ще е то?

Аз подчертавам: когато говорим за социализма на бъдещето, не бива да го 
разглеждаме като резултат от класовата борба между пролетариата и буржо-
азията, благодарение на която след политическата революция ще се извърши 
икономическата. Аз съм убеден, че такова нещо втори път няма да се случи. Не 
ще се утвърждава и социализъм чрез пролетариата, който като антагонистична 
класа на буржоазията е призван, според Карл Маркс, да бъде неин гробокопач 
и творец на социализма.

Днес, все едно дали си либерал или социалист, дали принадлежиш към 
буржоазията или към пролетариата, ти живееш с буржоазно-социалистиче-
ските понятия за обществените отношения и защитаваш буржоазните ценнос-
ти. Дори и „аристократите“ имат манталитет на буржоа, развиват „бизнес“ и не 
вярват в монархията и във „властта от Бога“. Поради това и всички съвременни 
концепции за общественото устройство по същество са буржоазни и се свеж-
дат до усъвършенстването на капиталистическата система или до отрицанието 
й, като само крайните им форми са за Марксовия социализъм като „Царство 
Божие на земята“ и „край на историята“.

Социализмът като теория и практика днес може да възвърне привлекател-
ната си сила, ако придобие качество преди всичко на нравствено учение, ако има 
възглед за нравственото усъвършенстване на човека и за общество от нравст-
вени хора, живеещи по нравствени правила и закони. Теорията на социализма 
трябва да се откаже от тезата за класовия антагонизъм като главно условие за 
смяната на обществено-икономическите и политическите формации, както вече 
се отказа от диктатурата на пролетариата, и да проповядва нравствено усъвър-
шенстване на човека, любов към ближния, братство и солидарност, любов и вяра 
в доброто. Т.е. да се доближи до християнството и дори да се превърне в нещо 
като „светско мисионерство“ на онова, което Църквата проповядва. Църквата 
„не е от този свят“, но социализмът е в „този свят“ и е призван да работи за хармо-
нията в обществото, за социалната справедливост и благочестие. Като социална 
и политическа теория социализмът трябва да учи как се устройва обществото, 
да облагородява властта и да помага на хората да живеят по-лесно. В епоха на 
неоезичество и атеизъм това, разбира се, никак не е лесно. Но именно поради 
това социализмът трябва да се откаже от лежащия в основата му (скрит или явен) 
атеизъм и да се освободи от протестантството и неговата етика, от източния мис-
тицизъм и окултизма, с каквито винаги е бил обрасъл.
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Упадъкът на капитализма и на буржоазията като негова социална основа 
води до дехуманизиране и озверяване в отношенията между хората. Капита-
лизмът все повече губи от предприемаческата си енергия, забавя развитието 
на икономиката и не е в състояние да разреши основните човешки проблеми, 
свързани с физическото оцеляване на човечеството. Той принизява и опрос-
тачва човека и живота изобщо, дехуманизира го и го прави унизителен, отвра-
тителен и пошъл.

Но за да изградим вярна и приложима в практиката теория на социализма, 
е необходимо и да преосмислим значението на социалното неравенство и на 
класовото разслоение и още – да разсъждаваме дали то наистина е коренът на 
социалното зло, което ще бъде премахнато с ликвидирането на т.нар. класово 
общество. Тази теория по времето на Маркс, а по-късно и на Ленин, бе полити-
чески приложима към тогавашните задачи на социалистическото движение и 
привлече масите в нейното осъществяване, защото даде допълнителни сили в 
революционизирането на пролетариата. Но аз отново твърдя, че не пролетари-
атът, нито която и да било класа и социален слой в днешното капиталистическо 
общество, които се осъзнават като потиснати и антагонистични на буржоази-
ята, ще извършат революцията и ще установят новата система, която наричаме 
социализъм. Социализмът няма да е безкласово, а ще бъде нравствено обще-
ство, устроено по законите и според ценностите на християнството. То тряб-
ва да притъпи егоизма и безнравствената конкуренция, жаждата за печалби и 
страстта към парите, за да не облагодетелства несправедливо едни, а да обрича 
на глад и страдания други. Смятам, че това не може да го направи нито буржо-
азията, нито антагонистичната й класа, защото те са заченати и родени в един и 
същ свят и изпълняват и ще изпълняват неговите закони. С появата на т.нар. 
трето съсловие ще се прояви и ново обществено съзнание, нова власт и нова 
обществена система, в която ще действат други правила, норми и закони.

От това следва, че социалистическата революция не би могла да бъде на-
силствена смяна на системата след въоръжен политически преврат. Обще ство, 
основано на високи нравствени добродетели, не се установява насила. То тряб-
ва да е доброволно възприето от всички като естествена среда, в която се осъ-
ществява нравствената личност.

С упадъка на капитализма приключва една цяла ера от обществената исто-
рия. Смятам, че досегашната история на смяна на обществено-икономическите 
формации е приключила или поне е в навечерието на своя край. Историческата 
спирала започва нов етап от своето възходящо развитие. Започва нова ера. Аз 
поставям социализма като начало на новото завъртане на спиралата. Соци-
ализмът не е „краят на историята“, а нейно ново начало.

Какво ще бъде това начало?
Ето, на този въпрос трябва да отговори новата теория на социализма...

• • •
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Проф.  Минчо Минчев

Списание „Понеделник“ е неде-
лимо от левия проект в България.

В обстановката, в която ни е съ-
дено да живеем, времето тече бързо 
и неусетно и затова си заслужава да 
обърнем внимание на едно необичай-
но за българския „преход“ явление, 
каквото е списание „Понеделник“. 
Дали харесва на някого, или не, но 
този истински интелектуален про-
дукт, въпреки нищо незначещото си 
име, успя да си извоюва авторитет в 
теоретичното пространство на след-
социалистическа България. Днес това име вече бележи достойно присъствие в 
нейната интелектуална сфера.

Списанието възникна в изключително тежката обстановка на развилнял 
се реакционен реваншизъм и тотално отстъпление на левите сили в нашата 
страна след разгромната зима на 1997 г. Тогава то бе дързък и навременен от-
говор на всички, които бяха отписали тези сили от политическото настояще и 
бъдеще на нашето общество. Дори да бе се удържало недълго след това, то пак 
щеше да остане в богатата история на левия печат в България, защото се пре-
върна в свободна трибуна на свободно и смело мислещи хора.

Първият брой на списанието се появи в началото на 1998 г. без много шум 
и блясък, като издание на Стратегическия център на БСП, към който нейното  
ръководство тогава се отнасяше, меко казано, пренебрежително. За основна своя 
идеология това ръководство бе обявило деидеологизирания прагматизъм.

Списание „Понеделник“ тогава защити едно от основните достойнства на 
всяка лява партия – силната й мирогледна ангажираност. С това кръгът, който 
правеше списанието, и авторите, намерили в него своя трибуна, стояха някак си 
извън основната тенденция, следвана тогава от ръководството на БСП – бързо 
и безапелационно социалдемократизиране на партията, без оглед на желанието 
на нейната членска маса за друг тип партия.

А обстановката в България бе сложна, трудна. Народът, който прие пар-
ламентарните избори от края на 1994 г. като своеобразен референдум „за“ или 
„против“ социализма, даде цялата власт в ръцете на бившите комунисти и 
настоящи социалисти. Но през 1997 г. този народ бе объркан и разочарован 
от БСП – както от нейното управление, така и от позорния начин, по който 
предаде властта на озверялата десница. Тя триумфираше, а трудова България 
вътрешно се прости с надеждата, че нещо от социализма, макар и мъничко, 
ще може да бъде съхранено. Настъпи периодът на реакционното безвремие. И 
тъкмо по това време новото ляво списание се превърна в рупор на социалисти-
ческите идеи от всички тенденции и разцветки. Няма съмнение, че именно тази 
от критост за всички тях бе най-голямото достойнство на списанието. Може би 
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и затова то съществува и до днес в такава завидна творческа кондиция.
Ние, комунистите, не споделяме онзи ляв проект, който сп. „Понеделник“ 

защитава, но в същото време не можем да не признаем, че то дава трибуна на 
всички различия по отношение на социалистическото бъдеще на България. 
Това е идеен плурализъм в действие, нещо, от което лява България се нуждае-
ше и все още се нуждае.

Не може да се отрече, че и в самата БСП в онзи период продължаваше 
инерционно да съществува идеен плурализъм в лицето на различните тенден-
ции и идейни обединения. Но след 43-тия конгрес на БСП на този плурализъм 
постепенно бе сложен край. За Идейното обединение „Марксистка платфор-
ма“ вече нямаше място в БСП, а Центърът за стратегически изследвания и сп. 
„Понеделник“ бяха идейно изолирани. Мирогледен простор бе даден само на 
Обединението за социална демокрация, което бързо се срасна с ръководството 
и фактически оглави БСП.

Но въпреки изолацията на „Понеделник“ от официалната линия на БСП, 
която целеше тя да се превърне в типична политическа организация от соци-
алдемократически тип, кръгът около списанието продължи да отстоява идеята 
за нов вид лява партия, различен както от класическите комунистически фор-
мации, така и от традиционната социалдемокрация. Това бе идейно-полити-
ческата основа, върху която Ал. Лилов искаше да изгради новата, преродена в 
социалистическа Българска комунистическа партия.

Ако опресним паметта си – ние, които бяхме политически активни по оно-
ва време, трябва да се съгласим в едно: Българската комунистическа партия 
се нуждаеше от фундаментални промени – много по-дълбоки и съществени, 
отколкото належащите, но умерени реформи на социалистическото общество.

Но нека си спомним и друго: в края на осемдесетте години членският със-
тав на БКП достигна един милион! Главозамайващо число за тогавашна, почти 
деветмилионна България. Но това не бе само български феномен. Той бе харак-
терен за цяла Източна Европа, че и за СССР. И да се оценява той с моралните 
категории „добро“ или „зло“ е безсмислено, т.е. непродуктивно. Този феномен 
се нуждае от политическа оценка, което означава – оценка в контекста на тога-
вашните, а не на сегашните политически реалности.

Какви бяха – накратко – тогавашните реалности? Навсякъде в социа-
листическите страни по онова време комунистическите партии бяха партии 
на властта. При това – единствени и несменяеми. Разбира се, това ги правеше 
привлекателни за хора с користни намерения за лесна обществена реализация, 
но въпреки големия им предполагаем процент – около 50% – не такива хора 
даваха облика на тези партии. Точно такъв бе резултатът от презаписването в 
БСП през лятото на 1990 г.: от един милион „новата“ партия се стопи на 470 хил. 
членове. Това бяха активните хора, които приемаха партийното си членство в 
нея напълно сериозно.

Но е вярно и друго – че такава маса от политически грамотни хора не може 
реално да бъде монолитен блок от единомишленици. Реално – не,  но като види-
мост – да! Така в БКП десетилетия наред в латентно състояние битуваха поне 
още четири тенденции, готови да се превърнат при подходящи условия в са-
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мостоятелни леви партии. Реставрираният у нас буржоазен обществен строй, с 
всичките си прелести, създаде именно такива условия.

В ранната пролет на 1990 г. имаше и още една тенденция – да се разпусне 
БКП и на нейно място да се създаде истинска, неголяма социалдемократиче ска 
партия. В качеството си на лидер на променящата се тогава БКП Ал. Лилов ре-
шително се противопостави на оформящото се дясно социалдемократиче ско 
течение в партията. Това допринесе за изключително широката подкрепа за 
БКП/БСП, както и за неоспоримия авторитет на Ал. Лилов като неин лидер. 
Така премина цялата 1990 г. и въпреки убедителната победа на реформиращата 
се партия в изборите за Велико народно събрание, оформилата се в нея десница 
предизвика съвсем ненужния в тази ситуация 39-и конгрес, вече – на БСП.

В започналата преди конгреса – водена на самия него и след това, идей-
на битка, се очертаха двата фронта в БСП, които изразяваха двата проекта за 
нейния характер в бъдеще. На едната страна бе т.нар. аристократично малцин-
ство, което искаше ускорено и безусловно социалдемократизиране на БСП, 
на другата – огромното мнозинство от нея, което не желаеше това. Но освен 
несъгласието с тази перспектива това мнозинство се нуждаеше от позитивен 
проект  за бъдещето на партията. Тогава Ал. Лилов даде своето кратко и зна-
менито определение, което две десетилетия оттогава така и си остана неразби-
раемо за преобладаващото мнозинство в БСП: „модерна лява партия, част от 
световната левица“. А като неразбираем, този проект си остана и неприет от 
това мнозинство. Дясното малцинство в нея виждаше в това опит елегантно да 
се избегне социалдемократизирането й, а лявото мнозинство се дразнеше от 
думичката „модерна“.

В самото начало на процеса на промяна на БСП ние – комунистите в нея, 
бяхме наясно, че с това определение се цели именно избягването на нейното 
социалдемократизиране, но въпреки това над Ал. Лилов тегне и до днес неза-
служеното обвинение, че искал да превърне БСП в социалдемократическа пар-
тия. Вина за това носи и самият той, че не съумя да превърне един тактически 
лозунг, насочен срещу този замисъл на десните, в стратегически проект за бъ-
дещето на БСП. А когато това стана, вече бе много късно и се получи не както 
трябва. Днес носители на този  идеен проект са обособилата се като самостоя-
телна партия Българска левица и Лявото крило в БСП, които, живеейки свой 
собствен живот, са еднакво немощни.

В Западна Европа този модел на нови леви партии имаше по-добра съдба. 
Неговите корени се криеха в еврокомунизма от 70-те години на миналия век; 
в началото на 90-те се появиха партии на демократичния социализъм в източ-
ните провинции на обединена Германия, в Италия, във Франция, в Гърция, в 
Словакия и др. и днес те представляват една нова, набираща сила политическа 
тенденция. А комунистическите партии в Източна Европа, които се преобразу-
ваха в социалдемократически – в Полша и Унгария, претърпяха пълен провал. 
Никак не е изключено и БСП да повтори тяхната съдба, но с по-бавна скорост.

Не по-лошо преживяха идейно-политическата криза на левицата в Европа 
и онези комунистически партии, които запазиха своето име, а с това и своя-
та идеологическа идентичност – като в Гърция и Чехия. Те се реформираха, 
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запазвайки революционната си същност с ясната цел не да „преодоляват“ ка-
питализма, а да го премахнат като анахронична обществено-историческа сис-
тема. Това искаше Идейното обединение „Марксистка платформа“ в БСП, кое-
то представляваше в нея третата тенденция и съответстващия й алтернативен 
политически проект.

Накрая в БСП спечели социалдемократическият проект, като неговата по-
беда бе осигурена от най-силната тенденция в сложната обстановка на реста-
врацията. Това бе тенденцията, задавана и поддържана от онова ръководство, 
което през 90-години нито искаше, нито можеше да определи ясно към кой ляв 
политически модел да  насочи партията.

Формираното след 42-рия и 43-тия конгрес ново ръководство на БСП ня-
маше колебания да я превърне в „социалистическа партия от социалдемокра-
тически тип“. Именно тогава се появи списание „Понеделник“, което упорито 
отстояваше идеята за формиране на „модерна лява партия“, отхвърлила негати-
вите на традиционните леви партии и запазила всичко ценно от техния поло-
жителен опит.  То отстоява тази идея и днес, като в същото време без колебания 
и ограничения е свободна трибуна за всички други, различни от нея леви идеи. 
Това е израз на онази толерантност, която ще бъде изключително нужна на ле-
вите сили в настъпващите драматични времена, когато в България ще бъде сло-
жен край на пагубната  капиталистическа реставрация.

• • •

Крум Василев

Вземам думата като един от рев-
ностните читатели на „Понеделник“, 
макар че се е случвало да бъда и сред 
авторите. Ето защо, без страх, че ду-
мите ми могат да прозвучат припов-
дигнато, казвам: 15-годишнината на 
„Понеделник“ е празник (подчертал 
съм тази дума), защото 15 години мал-
ката камбанка от титулната страница 
на списанието бие за истината и разу-
ма. Но нейният ясен глас стига само 
до онези, които имат слух за истината 
и разума. За съжаление сред тях не са 
хората, които управляват днес България. Това ограничава, но не обезсилва бу-
дителската роля на „Понеделник“.

Камбанката бие и от девета-десета книжка, година петнадесета на списа-
нието. Авторите в нея са измежду най-емблематичните за „Понеделник“ име-
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на. Сред тях са и ветераните Димитър Генчев, Павел Писарев, Васил Проданов 
и младокът Александър Смочевски. А в карето са имената на неуморните и 
вещи Димитър Димитров, Харалампия Чунева, Генка Николова, Ненка Пано-
ва, без които не може да се роди нито един брой.

Гвоздеят на девета-десета книжка е началната статия, която дава отговор 
на въпроса защо претърпя крах съветският модел на социализма. Нейният 
автор, Александър Лилов, е не само основател и главен редактор на сп. „Поне-
делник“, той е и негов основен стълб.

Бих искал да изразя своето мнение за статията на проф. Лилов. Възпри-
емам я като актуализирана есенция на възлови негови разработки, съдър-
жащи се в теоретическата му трилогия „Информационната епоха“. Своето 
отношение към трилогията съм изразявал и писмено, и устно. То е опре-
делено положително, без това да означава, че съм съгласен с всеки ред. И 
отношението ми към статията „Защо претърпя крах съветският модел на 
социализма?“ не е и не може да бъде друго, освен положително. Но имам 
някои несъгласия, на които ще се спра. Те са свързани с третия раздел на 
статията. В него авторът дава отговор на въпроса „Защо се провали пере-
стройката“ и формулира най-важните по негова преценка причини – осем 
на брой. Нямам възражения по тях, но мисля, че е пренебрегната една при-
чина за провала на перестройката, която не е по-малко важна от изброените 
осем. Имам предвид започването на перестройката от Горбачов не с акцент 
върху развитието на силно изостаналите в Съветския съюз производителни 
сили, а с акцент върху развитието на демокрацията, на гласността. Тук не 
става дума за някакво мое откритие, аз само припомням една известна теза, 
която намирам за вярна, но Лилов, явно е, не я приема.

Безспорна истина е, че няма и не може да има действителен социализъм 
без действителна демокрация. (Отделен е въпросът какво значи „действител-
на демокрация“, на този въпрос тук не се спирам.) Но не по-малко безспорна 
истина е, че действителен социализъм без преодоляване на бедността, без со-
циален просперитет на обществото като цяло не може да има. А социалният 
просперитет е невъзможен без просперираща икономика.

В края на ХХ век най-новата история ни поднесе една от своите големи 
чудатости: почти едновременно две велики социалистически държави встъ-
пиха в процес на радикално преустройство. Но двете държави, Китай и Съ-
ветският съюз, тръгнаха по различни пътища на реформиране и това създаде 
уникалната възможност чрез критерия на практиката да се види кой от избра-
ните пътища е верен и кой не е. Резултатът е всеизвестен. Китай, който беше 
значително по-изостанал от Съветския съюз, се превърна във втора в света 
икономическа сила, а някогашната суперсила, Съветският съюз, престана да 
съществува. След перестройката Русия се свлече по едно време до позора да 
има национален продукт равен на този на Холандия.

Вярно е, че със своята еднопартийна система, със запазването на народ-
нодемократичната диктатура Китай не е образец за демократична държава. 
(В скоби ще отбележа, че и западната демокрация не е образец за истинска 
демокрация.) Но вярно е друго: Китай вече става пример за бързо замог-
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ване на огромни народни маси, което е предпоставка за реален социали-
зъм. Особено ако Китайската комунистическа партия успее да намери път 
за преодоляване на застрашителното социално неравенство. Що се отнася 
до демокрацията – китайските ръководители признават, че тя трябва да се 
развива, но твърдо следват завещаната от Дън Сяопин линия: демокрацията 
в Китай ще се развива постепенно, без да се следват западните образци. Тази 
линия беше потвърдена и от неотдавнашния ХVІІІ конгрес на Китайската 
комунистическа партия. Тя убедително доказа своята правота. Ако китай-
ските ръководители бяха тръгнали по пътя на Горбачов, сега със сигурност 
на китайска земя щеше да има няколко неразвити държави, нямаше да я има 
Китайската народна република. Така както го няма Съветския съюз. От та-
кава „перестройка“ не само китайският народ, а светът, човечеството щеше 
да загуби много.

В статията си проф. Лилов пише: „Започналата в Китай през 1978 г. мо-
дернизация и в Съветския съюз през 1985 г. перестройка бяха историческа 
потребност.“ Това, разбира се, е съвсем точна мисъл, знакът за равенство 
между двете страни тук е на мястото си, защото и в двете страни преуст-
ройството беше еднакво наложително. Но следващото изречение в статията 
е: „Тяхното започване (т.е. на модернизацията в Китай и на перестройката в 
Съветския съюз) не е грешка, а заслуга.“ Според мен тук знакът за равенство, 
поставен от Ал. Лилов, не е на мястото си. Не за друго, а заради коренно раз-
личните пътища за реформиране, които поеха двете страни, заради коренно 
различните начини, по които започнаха реформите.

Няма и не може да има някакъв единствен правилен път за развитие и мо-
дернизация на социализма. Абсурдно е да се изисква пътищата за реформиране 
на социализма в две толкова различни страни като Китай и Съветския съюз 
да са еднакви. Но да се държи сметка за някои основни принципи е не само 
възможно, а и задължително. Такъв е марксисткият принцип за определящата 
роля на базата спрямо надстройката. Дън Сяопин се съобрази с него и още в 
началото на реформирането сложи ударението върху развитието на произво-
дителните сили, което, съгласно Маркс, е същността на историческия прогрес. 
А Горбачов какво направи? Още в началото сложи ударението върху демокра-
тизирането, върху гласността. Под този знаменател той подведе перестройката 
и така не само ускори, но до голяма степен предопредели нейния провал.

Горбачов беше главен адепт на тази стратегическа линия на перестройка-
та, очертана още от самото й начало. Но дали той е и нейният автор? Склонен 
съм да смятам, че тя му е подсказана. Към това ме навежда и един мой далечен 
спомен, който си опресних чрез стари мои записки. През март 1988 г. в Улан 
Батор се проведе съвещание на секретарите по идеологията на комунисти-
ческите партии от социалистическия лагер. Ръководител на делегацията на 
БКП беше Йордан Йотов, аз бях един от членовете на делегацията. Основният 
доклад, каквато беше практиката на тези съвещания, изнесе ръководителят 
на делегацията на КПСС Александър Яковлев, тогава член на Политбюро и 
секретар на ЦК. Главната негова теза беше, че социализмът трябва да се обно-
ви и най-важното е да се развиват демокрацията и гласността. Същевременно 
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Яковлев разкритикува китайското ръководство за линията, която провежда, 
въпреки че първите лястовици на китайското икономическо чудо, в резултат 
на реформите, се бяха вече появили. Излишно е да казвам, че нашата делега-
ция, чрез изказването на нейния ръководител Йордан Йотов, не изрази как-
вито и да било резерви по оценките на Яковлев.

Сега, четвърт век след въпросното съвещание, в светлината на резулта-
тите от перестройката и на станалите известни връзки на Яковлев с ЦРУ се 
питам: не е ли бил той сивият кардинал, който е внушавал на Горбачов как да 
започне и как да развива перестройката? Или, по-точно, един от сивите кар-
динали. И дали е случайно, че линията, която перестройката възприе, улесня-
ваше постигането на целите, набелязани от основателя на ЦРУ Алън Дълес в 
известната негова апокрифна инструкция за разложение на комунизма? Не 
вярвам да е случайно.

Александър Лилов е изявен сторонник на реформите на Дън Сяопин и 
задълбочен техен анализатор. В „Диалогът на цивилизациите“ той посвети 
цяла глава на реформите на социализма в Китай и критикувайки Горбачовата 
перестройка, която, цитирам – „още в своето начало се препъна теоретичес-
ки и стратегически“, констатира: „Една от предпоставките за провала на пере-
стройката са непроучването, непознаването и игнорирането на философията, 
стратегията и практическото реализиране на започналите по-рано китайски 
реформи“ (стр. 380). Освен това и в статията, както и в трилогията Ал. Лилов 
заявява, че Горбачов носи историческата отговорност, задето не бе в състоя-
ние да даде на перестройката печелеща стратегия, политика и ръководство.

Въпреки тези категорични и точни негативни оценки проф. Лилов не 
само повтаря, но изрично подчертава в статията своята известна положителна 
оценка: историческа заслуга на Горбачов е, че започна перестройката. Мисля, 
че Александър Лилов греши и спрямо историята, и спрямо логиката. Защото 
Горбачов започна перестройката не откъдето трябва, не с каквото трябва. И 
с това създаде важна предпоставка за нейния провал, за разпадането на Съ-
ветския съюз, за най-голямата хуманитарна катастрофа, съгласно известната 
оценка на Владимир Путин.

Горбачов заслужава положителна оценка само дотолкова, доколкото се 
обяви за реформиране на съветския социализъм – необходимост, която бе 
осъзната най-напред от Юрий Андропов. Но докато Андропов притежаваше 
необходимите интелектуални и политически качества, за да започне мащабно 
преустройство (липсваше му, за съжаление, здраве), Горбачов ги нямаше. Ето 
каква вярна, но убийствена характеристика на Горбачов прави проф. Лилов в 
статията си: „Той не показа нито необходимия интелектуален и политически 
капацитет, нито необходимата подготовка за лидер на реформиращия се съ-
ветски социализъм.“

Е, добре, щом такъв човек, проявил се още и като „херостратовец“, „жа-
лък ренегат“, „дезертирал от идеите на социализма“ (цитирам все оценки, 
направени от Ал. Лилов), щом такъв човек, при това – отново цитирам – „без 
ясна позитивна стратегия“ и със съвсем превратна представа за времето, не-
обходимо за реформиране на съветския социализъм (спомнете си за пред-
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вижданите от него 500 дни), щом такъв човек, разполагащ с огромна власт, 
е оглавил перестройката, как може тя да успее и как може да се нарича за-
почването й негова историческа заслуга? Не историческа заслуга, само тежка 
историческа вина има този човек.

Социализмът в Съветския съюз боледуваше, но болестта му не беше не-
излечима, тя не предопределяше летален край. Леталният край настъпи след 
погрешно лечение от екип, възглавяван от Горбачов.

Днес той, съвременният Херострат, се радва на дълголетие, обикаля бе-
лия свят, трупа милиони в долари, хвали се, че е успял да унищожи комунизма 
в Съветския съюз и в половин Европа и се самоукорява, че не е успял да го 
унищожи и в Китай. Удостои с посещение и гостоприемна България, една от 
освободените и ощастливени от него страни.

И друг път съм изразявал несъгласие с отделни постановки на проф. Ли-
лов. Мисля, че това е в реда на нещата. Но уважението ми към него е неизмен-
но и голямо.

Накрая ще прочета два куплета от едно много хубаво стихотворение на 
поета Найден Вълчев, което би могло да бъде посветено на Александър Ли-
лов. Стихотворението е озаглавено „По стих на Данте“.

На попрището жизнено в средата,
когато вече залез те злати
и бавно си отиват със ятата
миражите на толкова мечти,

ти можеш да си кажеш неразкаян
и верен на червената си кръв:
на попрището жизнено до края
такъв си остани, такъв, такъв.

• • •
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Уважаеми другарки и другари,
Уважаеми другарю Лилов,

Преди 35 години по киноекраните на страната се появи силен и 
впечатляващ филм с главен герой Коста Цонев в ролята на парти-
ен секретар. Филмът се казваше „Година от понеделници“...

Днес отбелязваме 15-годишнината на списание „Понеделник“, 
списанието на лявата мисъл, списанието за историята, настоя-
щето и бъдещето на лявата политика, списанието на лявата кул-
тура.

Здравословно е то да се чете и прилага не само в първия ден на 
седмицата, но и през всичките нейни дни, включително празнични-
те и неработните. Защото лявото не е брошка или индулгенция за 
един ден, нито за една предизборна кампания, нито само когато си 
в опозиция. Истинското ляво верую е завинаги! Впрочем Народно-
то събрание не работи в понеделник, както и някои изпълнителни 
бюра на партии не заседават в понеделник...

Списание „Понеделник“ не принадлежи само на една партия, то 
е преди всичко трибуна на лявата идея. А носители на лявата идея 
са множество политически и граждански организации – едни от ко-
ито я утвърждават, а други й залагат мини и я компрометират.

Най-голямото предизвикателство пред сп. „Понеделник“, него-
вата същинска мисия е да представя и отстоява автентичната 
лява социалистическа идея и политика в съвременните условия. 
Това е трудна, много трудна мисия, защото политическото прос-
транство не само у нас е силно замърсено с ГМО леви сурогати и с 
ГМО леви политики.

Една партия е истински лява, когато още днес се бори за въз-
раждане на социалистическата идея (подчертавам социалисти-
ческата, а не социалната идея), която още днес заявява, че е срещу 
капитализма, експлоатацията и доминирането на частната соб-
ственост, която е за алтернативен на капитализма социално-ико-
номически и политически модел, която е срещу насилието, войната, 
военните блокове, чуждите военни бази и военните контингенти в 
чужбина.
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В Европа има вече немалко такива партии и коалиции, като 
например: Немската левица, СИРИЗА, Левия фронт във Франция 
и др., с които ПП „Българската левица“ е заедно в семейството на 
Европейската левица от 40 субекта на континента. Следващото 
заседание на Изпълнителния комитет на Европейската лява пар-
тия ще се състои от 19 до 21 април в София.

И България, и Европа се нуждаят от истински Левици за ради-
кална обществена промяна, а не от обикновени социални аморти-
сьори, не от капиталистически левици, които са станали съучаст-
ници в неолибералния консенсус.

Философията на автентичните леви партии е да променят 
статуквото, да движат напред обществото, да работят за мно-
зинството граждани във всяка страна и за мнозинството народи 
по света. Затова те са партии на утрешния ден, партии на ис-
торическия оптимизъм. Именно съвременните леви партии тряб-
ва да се превърнат в основни носители на глобалната надежда, в 
основни двигатели на глобалната промяна, в ярки представители 
на новото.

Уважаеми другарки и другари,
Политическа партия „Българската левица“ пожелава на сп. 

„Понеделник“ социалистическо дълголетие, да доказва на все пове-
че хора, че лявата политика е най-перспективната и най-естест-
вената. Всичко това е възможно, когато не само превеждаме и ап-
лодираме „Сърцето бие отляво“ на Оскар Лафонтен, но и когато 
издигаме решителна преграда пред онези „леви политици“, които 
следват заръките на Герхард Шрьодер и Тони Блеър. Затова тряб-
ва да сме дълбоко вътрешно убедени, че социалистическата идея и 
комунистическите възгледи са хуманни средства за възвисяване на 
човешкия дух и природа.

Д-р Иван Генов
председател на ПП „Българската левица“,
член на Изпълнителния комитет на
Европейската лява партия
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Отиде си Леда Милева и като че ли притъмня.
Една звезда просветна на небето и всички ние – децата 

(малки и големи), ще търсим блясъка на стиховете й и 
ще пеем песните й.

Докато сме живи.

Списание „Понеделник“
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ТЕОРИЯ 

Против „войнстващия атеизъм“. 
„Постсекуларно общество“ – що е то? Юрген Хабермас 1/2 7
Глобалната криза: 
означава ли краят на капитализма край на света? Славой Жижек 5/6 7
Глобалната криза: 
означава ли краят на капитализма край на света? Славой Жижек 7/8 7
Защо претърпя крах съветският модел на социализма? Александър Лилов 9/10 7
Голямата лакомия и нейните поданици Юрий Борисов 9/10 24

ПОЛИТИКА 

След 48-ия конгрес на БСП курс наляво и пълен напред Павел Писарев 5/6 29
Един лош пример за усвояване на европейски средства Наталия Богоева 7/8 26
До Брюксел и напред Димитър Генчев

Павел Писарев 9/10 40

ИКОНОМИКА 
Два изхода от кризата Чавдар Николов 1/2 23
Финансовата криза от Холандия до САЩ и Гърция Иван Владимиров 5/6 35
„Голямата рецесия“ в историческа перспектива Емил Костадинов 9/10 46

ОБЩЕСТВО 
Левите движения и 
прогресивното развитие на обществото Иван Нончев 1/2 75
Крахът на мултикултурализма Максим Мизов 7/8 90
Проблеми на съвременната етика Васил Момов 7/8 108
Съществуват ли все още класи и класова борба? Васил Проданов 9/10 75
За по-добро общество Чавдар Николов 9/10 92

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА 
Задължителните частни пенсионни фондове – спасители 
или финансови пирамиди с държавна протекция? Александър Тодоров 1/2 31

ФУТУРОЛОГИЧНИ ХИПОТЕЗИ 
Десет тенденции, променящи света Йохан Галтунг 9/10 64

СВЕТОВНАТА ЛЕВИЦА 
Световната левица след 2011 година Имануел Уолърстейн 1/2 42
Световната класова борба:
география на протеста Имануел Уолърстейн 5/6 81
Движението 15-М на „Възмутените“
(Los Indignados) в Испания Иван Недев 5/6 83
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ИЗБОРИТЕ ВЪВ ФРАНЦИЯ, ГЪРЦИЯ, СЪРБИЯ 

Франция се премени в розово. А сега накъде? Владимир Костов 5/6 51
Прагматика по френски Петър Начев 5/6 56
В очакване на ориентекспреса Димитър Генчев 5/6 62
Изборите в Гърция и Сърбия – отхвърляне на пазарния 
фундаментализъм и диктата на
външните институции Мария Чавдарова 5/6 66

РУСИЯ СЕ МОДЕРНИЗИРА 

Седем статии, очертаващи стратегията за развитието на 
съвременна Русия:
– Русия се съсредоточава – предизвикателствата, на 
които трябва да отговорим
– Националният въпрос в Русия
– На Русия е нужна нова иновационна икономика
– Изграждане на справедливост. Социална политика за 
Русия
– Демокрацията и качеството на държавата
– Русия и променящият се свят
– Да бъдем силни: това е гаранцията за националната 
сигурност на Русия Владимир Путин 3/4 7
2011 година: поглед в бъдещето Евгений Примаков 3/4 81
Да съхраним културния код и базисните ценности на 
руския народ! Патриарх Кирил 3/4 90

БЪЛГАРОРУСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ 

Нови предизвикателства пред българо-руските 
отношения Искра Баева 3/4 97
Спирането на проекта АЕЦ „Белене“ вреди на България Димитър Бучков

Младен Георгиев 3/4 106
Търговско-икономическите отношения между България и 
Русия в годините на прехода Желю Добрев 3/4 116
Москва, Москва Павел Писарев 3/4 127
Русия в български народни песни Христофор Тзавелла 3/4 138
Здравствуйте, братушки! Иван Вазов 3/4 142
Вярата и надеждата на българина към Русия Петко Славейков 3/4 143
Неизтриваемият образ Николай Петев 3/4 144

КУЛТУРА 

Никола Попов на 90 години 1/2 82
Кольо Георгиев на 85 години 1/2 84
Ах, този бял свят Кольо Георгиев 1/2 86
...И не е от най-лошите писатели Борислав Бойчев 1/2 93
Тихомир Йорданов на 80 години 1/2 97
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Разкази Тихомир Йорданов 1/2 98
Стихотворения Александър Руденко 1/2 104
Александър Руденко Андрей Андреев 1/2 107
По повод филма „Последният лов“ Васил Г. Коларов 1/2 110
Вечнозаседаващи Андрей Апостолов 1/2 118
Стихове Евелина Кованджийска 1/2 124
Женски разговор Валентин Распутин 3/4 148
Геният и Злото Бригита Йосифова 3/4 158
Стихотворения Евгений Евтушенко 3/4 161
Стихотворения Юрий Хренов 3/4 165
България Максим Замшев 3/4 168
Справки по бюрата Георги Григоров 5/6 117
„Душата ми е слънчева и твърда...“ Георги Николов 5/6 122
Потекло Тодор Коларов 5/6 127
Стихотворения Ирина Велева 5/6 136
Как литературната критика чете Антон Дончев Панко Анчев 7/8 120
Успоредици Румен Попов 7/8 129
Разкази Йордан Калайков 7/8 138
Стихотворения Стоянка Митева-Балева 7/8 144
Достоевски и Кант – кратки бележки Петър Попиванов 9/10 121
Поезията означава свобода Георги Константинов 9/10 131
Банскалийка говори в зала „Булие“ в Париж Мария Радонова 9/10 137
Една голяма камбана за Левски Бригита Йосифова 9/10 146
„Истината е следа от пепел...“ Георги Николов 9/10 149
Стихотворения Георги Ангелов 9/10 153

ДИСКУСИЯ 

Класите – битие „в себе си“, но не и „за себе си“ Иван Кацарски 7/8 53
Ще изместят ли етническите сблъсъци 
класовите конфликти през ХХІ век? Борислав Градинаров 7/8 63

ИСТОРИЯ 

Финландското участие в Руско-турската война през 
1877–1878 г. Венелин Цачевски 1/2 45
Съдбата на просветения национализъм в България Георги Близнашки 1/2 59
От “Изход на Изток“ до “Евразийската съблазън“ Александър Смочевски 9/10 101

АНТОЛОГИЯ 
15 години списание “Понеделник“
Модерният социализъм – социализмът на информацион-
ната епоха (Теоретични размишления в края на ХХ век) Александър Лилов 11/12 9
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След ленинизма и бернщайнианството
Социален и либерален “социаллиберализъм“ Добрин Спасов 11/12 30
Слединдустриалният преход (Информационно-
комуникационни технологии, конкурентоспособност и 
непрозрачност на икономиката) Васил Сгурев 11/12 48
Световната система и плурализацията на лявото Васил Проданов 11/12 63
Роза Люксембург и левият реформизъм на ХХІ век Янаки Стоилов 11/12 80
Новата класова структура на българското общество след 
прехода Михаил Мирчев 11/12 86
Обществено-икономическите цикли в най-новата 
човешка история Чавдар Николов 11/12 98
Голямата лакомия и нейните поданици Юрий Борисов 11/12 104
Модернизацията на европейската левица след края на 
социалдемократическия век Димитър Генчев 11/12 118
Лявата вълна в Германия и в Европа Павел Писарев 11/12 128
Криза на европейската левица (Размисли след 
парламентарните избори в Полша и Германия) Искра Баева 11/12 135
Идеите на Роза Люксембург и програмното развитие на 
БКП/БСП Евгений Кандиларов 11/12 147
Един призрак броди из БСП – призракът на промяната Николай Петев 11/12 152
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