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АФОРИЗМИ

Искаш ли да бъдеш умен, научи се да питаш разумно, 

да слушаш внимателно, да отговаряш спокойно и да 

преставаш да говориш, когато няма повече какво да кажеш.

☙ Й. Лаватер ❧

Не само подвизите на човек, но и неговите добродетели 

умират заедно с него. Само неговият ум е безсмъртен и 

преминава като неприкосновен в потомството. Мисълта, 

изразена в слово, живее вечно.

☙ У. Хезлит ❧

Природният ум може да замени всяко образование, но никакво 

образование не може да замени природния ум.

☙ Шопенхауер ❧

В работите на сърцето слушай ума. 

В работата на ума не слушай сърцето.

☙ Ал. Балабанов ❧

Когато персите завзели Приен, жителите му го напуснали, след 

като взели всичко най-ценно със себе си. 

Само Биант – един от седемте мъдреци, тръгнал с празни ръце. 

В отговор на въпросите на своите съграждани той отговорил: 

„Всичко свое нося в себе си.“

☙ – ❧

Умът не е във възрастта, а в главата.

☙ Арменска народна мъдрост ❧

От едно счупено гърне може да изтече само това, 

което е имало в него.

☙ Персийска народна мъдрост ❧
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Идеологията на неолибералната глобализация 
стартира в началото на 80-те години. Това фак-

тически не беше нова идея в историята на съвре-
менната свят-система, макар да се самообявяваше 
за такава. Идеята, според която правителствата в 
света трябва да се самоотстранят от организацията 
на големите, ефективни предприятия в опитите си 
да господстват на световния пазар, напротив – беше 
много стара. И първият извод за икономическата 
политика се заключаваше в това, че правителствата 
(всички правителства) трябва да разрешат на кор-
порациите свободно да пресичат всякакви грани-
ци със своите стоки и капитали. Вторият извод е, че 
правителствата (всички правителства) трябва да се 
откажат от ролята на непосредствени собственици 
на тези производствени предприятия, приватизи-
райки всичко, което се намира в тяхно разпорежда-
не. И, трето, правителствата (всички правител ства) 
трябва да минимизират, ако не и да ликвидират, как-
вито и да е видове социално подпомагане, оказвано 
на населението. Тази стара идея периодично изли-
за на мода.

През 80-те години тези идеи се предлагаха като 
гледна точка еднакво противоположна на старите 
кейнсиански и/или на социалистическите възгледи, 
които преобладаваха в повечето страни по света: 
икономиката трябва да бъде смесена (държавни и 
частни предприятия); правителствата трябва да за-
щитават своите граждани от грабителските действия 
на квазимонополистическите корпорации, принад-
лежащи на чуждестранни собственици; правител-
ствата трябва да се стараят да осигуряват на всички 
равни възможности, давайки парични помощи на 

ГОДИНА 2008: СМЪРТТА НА 
НЕОЛИБЕРАЛНАТА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

Имануел Уолърстейн

Имануел Уолърстейн – профе-
сор в Йейлския университет, док-
тор на науките. Бил е директор 
на Центъра за изследване на ико-
номиките, историческите сис-
теми и цивилизациите „Фернан 
Бродел“, президент на Междуна-
родната социологическа асоци-
ация (1994–1998 г.). Автор е на 
множество книги и монографии, 
между които световно известни-
те три тома на „Модерната све-
товна система“, „Африка: тра-
диция и промяна“, „Капиталис-
тическата световна икономика“, 
„Анализ на световните системи“ 
(с Теренс Хопкинс и др.), „Динамика 
на глобалната криза“ (със Самир 
Амин и др.), „Историческият ка-
питализъм“, „След либерализма“.
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по-малко състоятелните жители (особено в областта на образованието и на 
здравеопазването, за осигуряването на безсрочни гаранции за равнището на 
доходите); всичко това естествено изисква въвеждане на данъци за по-състо-
ятелните жители и корпоративни предприятия.

Програмата за неолиберална глобализация използва ситуацията на све-
товна икономическа стагнация, започнала след дълъг период на безпрецеден-
тен глобален растеж от 1945 до началото на 70-те години, който помогна на 
кейнсианските и/или социалистическите идеи да бъдат начело в политиката. 
Икономическата стагнация създаде проблеми в платежния баланс за голям 
брой правителства в света, особено в „глобалния Юг“ и в така наречените 
страни от социалистическия блок. Неолибералното контранастъпление беше 
възглавено от десните правителства на САЩ и Великобритания (Рейгън и 
Тачър) и от две междуправителствени финансови институции – МВФ и Све-
товната банка. Със съвместни усилия те създадоха онова, което беше наре-
чено „Вашингтонски консенсус“. Слоганът на тази съвместна политика беше 
изсечен от мисис Тачър: „Алтернатива няма“ (There is no alternative – TINA). 
Той трябваше да извести на всички правителства, че ще им се наложи да се 
съгласят с препоръките на тази политика – в противен случай ги заплашва 
бавен икономически растеж и отказване на международна помощ в едни или 
други сложни ситуации, които могат да възникнат при тях.

„Вашингтонският консенсус“ обеща възобновяване на икономическия 
растеж за всички и изход от ситуацията на глобална икономическа стагнация. 
Политическите привърженици на неолибералната глобализация имаха успех 
във висша степен. Правителство след правителство – на Юг, в така наречения 
социалистически блок и в силните страни на Запад – приватизираха про-
мишлеността, отваряха границите за търговия и за финансови транс акции, 
съкращаваха социалните осигуровки. Социалистическите – и даже кейнси-
анските – идеи бяха в голяма степен дискредитирани в общественото мнение 
и отхвърлени от политическите елити. Най-драматични от видимите послед-
ствия станаха падането на комунистическите режими в Източна Европа и в 
бившия Съветски съюз и приемането на пазарноориентирана политика от 
все още социалистически Китай.

Единственият проблем на този забележителен политически успех е, че 
той не беше съчетан с икономически успех. Стагнацията на промишления 
сектор в целия свят продължаваше. Възходът на финансовите борси нався-
къде се основаваше не на печалби от производството, а в значителна степен 
на спекулативни финансови манипулации. Разпределението на доходите в 
света и вътре в страните стана много несиметрично – значително увеличение 
на доходите на 10-те процента богати, особено на най-богатия 1% от светов-
ното население, но в същото време понижаване на реалните доходи на по-
голямата част от останалото население на света.

Разочарованието от „триумфа“ на свободния пазар започна да настъпва 
към средата на 90-те години. За това свидетелстват много събития: връщане 
на власт на социалноориентирани правителства в множество страни; връща-
не към исканията за държавна протекционистка политика, особено от стра-
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на на работническото движение и на организациите на селските труженици; 
световно разрастване на движението на алтерглобалистите под лозунга „Друг 
свят е възможен!“

Политическото съпротивление растеше бавно, но неотклонно. Между-
временно защитниците на неолибералната глобализация не само отстояха, а 
и увеличиха влиянието си с идването на режима на Буш. Правителството на 
Буш прокарваше едновременно и още по-изопачено разпределение на дохо-
дите (чрез силното понижаване на данъците за богатите), и външна политика 
на едностранен агресивен милитаризъм (нахлуването в Ирак). Това беше фи-
нансирано чрез фантастично увеличение на задлъжнялостта чрез продажба 
на американски съкровищни ценни книжа на собствениците на световните 
енергийни запаси и на евтини производствени мощности.

Всичко би изглеждало добре на хартия, ако беше само сухи числа на фон-
довите борси. Но този гигантски кредит беше „кухо начинание“, което рано 
или късно щеше да се провали и сега се проваля, като кара фондовите борси 
да тръпнат. Нахлуването в Ирак (а също така в Афганистан и Пакистан) се 
обръща в пълно военно и политическо фиаско. Икономическата стабилност 
на САЩ беше дискредитирана от стремителното падане на долара. Балонът е 
готов да се пукне и световните финансови борси треперят в очакване.

Какви политически изводи трябва да си извлекат народите и правител-
ствата? Вероятно преди всичко следните. Първо, край на ролята на американ-
ския долар като световна резервна валута, което ще доведе до невъзможност 
да се продължава политиката на свръхзадлъжнялост и за правителството на 
САЩ, и за неговите кредитори. Второ, връщане към висока степен на протек-
ционизъм и на Север, и на Юг. Трето, връщане към държавна собственост на 
банкрутиралите предприятия и реализиране на кейнсиански мерки. Накрая, 
необходимо е връщане към повече социално насочена политика на прераз-
пределение на доходите.

Съотношението на политическите сили се връща на старите позиции. 
За неолибералната глобализация след десет години ще пишат като за цик-
лично отклонение в историята на капиталистическата свят-икономика. 
Въпросът не е завършена ли е тази фаза, а ще може ли това отклонение да 
възстанови относителното равновесие в свят-системата, както се е случва-
ло в миналото. Или вече е нанесено твърде голямо увреждане? И не ни ли 
заплашва още по-страшен хаос в световната икономика и следователно в 
свят-системата като цяло?

Превод от руски: Харалампия Чунева
Публикува се по: www.scepsis.ru
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Много честата употреба на термина „преход“ 
налага да изясним неговото съдържание. След 

като изминаха почти двадесет години от началото 
на прехода, имаме все по-малко оправдания да го 
отлагаме. Какви са резултатите от българския пре-
ход 1989–2008 година? За да направим равносметка 
за него, трябва да отговорим на няколко въпроса.

Обусловеност и характер на прехода

Първият въпрос е: имаше ли алтернатива, не-
избежен ли беше преходът? Моят отговор е: в реша-
ваща степен – да – като процес, фактори, от които 
зависи, и като характер. Той е продиктуван от на-
трупаните противоречия в световната социалисти-
ческа система и в нашата страна, от глобализацията 
и от изоставането в икономическата надпревара 
със Запада. Този въпрос до голяма степен е получил 
отговор в Програмата на БСП „Нови времена, нова 
България, нова БСП“, в книгата „Защо рухна реал-
ният социализъм“ и в други изследвания. И вече е 
безпредметно да се връщаме към това защо се сме-
ни обществената система в България.

Основните причини за прехода и насоката на 
неговото развитие са геополитически, но конкрет-
ните резултати от прехода не бяха предопределени. 
Те зависят от политиката и управлението на стра-
ната, от дейността на човешкия фактор. В началото 
(1989–1990 г.) по оценки на външни наблюдатели 
България бе поставяна в групата на отличниците 
заедно с Унгария, Полша и Чехословакия заради за-
пазването на гражданския и етническия мир, създа-
ването на демократични институции и провежда-

РАВНОСМЕТКАТА 
НА БЪЛГАРСКИЯ ПРЕХОД

Янаки Стоилов

Янаки Стоилов – доцент, док-
тор по право. Преподава теория 
на правото, теория на държава-
та и политология в СУ „Св. Кл. Ох-
ридски“ и в Пловдивския универ-
ситет „П. Хилендарски“. Автор 
е на монографията „Държавна-
та власт“ и на редица студии и 
статии по проблемите на права-
та на личността, на социалните 
норми, на политическите и прав-
ните субекти, на конституцион-
ното развитие на България и др. 
Член е на ръководството на Бъл-
гарската асоциация по филосо-
фия на правото и социална фило-
софия. Няколко мандата е народен 
представител, вкл. във Великото 
народно събрание. Председател е 
на Комисията по правни въпроси 
в 40-ото Народно събрание.
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нето на свободни и честни избори. Вдъхновението от политическата промяна 
бързо премина в политическа конфронтация, отслабване на държавата, на-
маляване на производството, унищожаване и присвояване на голяма част от 
националното богатство, а като последица – масова бедност.

Следващият важен въпрос е: имаше ли алтернатива в осъществяване-
то на прехода? Можеше ли това да стане, като се реформира социализмът? 
А може би за някои – заслужаваше ли си това да стане? Отговорът ми е: по 
принцип и отчасти – да, но реално малко вероятно и изключително труд-
но. Тук е добре винаги да се търсят исторически сравнения, без да повта-
ряме класическата за марксизма дискусия за възможността да се установи 
социализмът в отделно взета страна, за неговата съдба и шансове да оцелее. 
Днешната действителност налага да се запитаме защо в страни като Китай 
беше възможно реформирането на обществото на социалистическа основа. 
Отговорът на този въпрос (стига да не се впускаме в друга концептуална дис-
кусия – дали това, което се определя като социализъм с китайска специфика, 
не е особен път на трансформиране на обществото към капитализъм) не е 
труден, защото това е огромна държава, с дълбоки традиции и подчертана 
специфика, в която властта е била силно централизирана. Това, че Китай из-
върши планиран и контролируем преход към пазарна икономика, не означа-
ва, че България можеше да го направи в същата степен. Затова сравнението 
между България и Китай едва ли е уместно. Единственото, което заслужава 
да разискваме, е – имаше ли възможност елементи на китайския модел да се 
приложат в България. 

Има обаче отделни страни, които отчасти са сравними с България и които 
запазиха в голяма степен своята уникалност. Можем да си зададем въпроса: 
защо в Куба, която се намира в съседство със САЩ и е под постоянна ико-
номическа блокада, социализмът не рухна, а в Източна Европа и в България 
това стана почти безусловно? Колкото и парадоксално да изглежда, това, че ние 
бяхме в гравитационното поле на Съветския съюз, се оказа по-силен фактор за 
пропадането на социализма, отколкото в страните, които са отдалечени от него. 
Защото кубинският социализъм, макар и да си приличаше с този в останалите 
страни, има важни специфики, които го отличават от модела на съветския со-
циализъм. Освен това в страната, поради нейните исторически и политически 
особености, като че ли не бяха изчерпани възможностите на обществото да 
следва уникален път на развитие, който в голяма степен вдъхновява и други 
страни от Латинска Америка. Това, както и традиционните връзки на Куба с 
Испания, с Франция, със страните от Латинска Америка, й помогна да запази 
социализма. Въпросът за неговата съдба остава открит поне докато не се види 
резултат от реформите и от смяната на политическите поколения. 

Може да се обобщи, че съветският модел на социализъм рухна заедно 
със Съветския съюз.

България възприе неолибералния икономически модел и монетариз-
ма. Те бяха продиктувани отвън – преди всичко от Международния валу-
тен фонд. Сред политиците и управляващите нямаше достатъчно влиятелни, 
способни и волеви хора, които да ограничат това въздействие или поне да го 
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използват за решаване на българските проблеми. Държавата почти се отказа 
от участие в стопанската дейност и от активно регулиране на пазара. Така 
България се лиши от възможността да извърши контролируем преход, който 
да намали обществените загуби и да смекчи своите социални последици.

В създаването на политическия модел България показа известна само-
стоятелност. Великото народно събрание успя да изработи и да приеме нова 
конституция, която установи парламентарна форма на управление. В начало-
то на прехода партийната структура общо взето отразяваше както основните 
идейно-политически направления в Европа, така и специфично българските 
социално-политически и етнически реалности и традиции.

Въпросът за характера на прехода е един от най-важните, той е актуален 
и днес. Този въпрос има няколко аспекта – икономически, политически, инс-
титуционален.

В либералната политическа мисъл обикновено преходът се описва като 
преход от държавна собственост и планова икономика към частна собстве-
ност и пазарно стопанство, което е вярно. Освен това в политически план се 
говори за преход от тоталитаризъм (с цялата условност и непрецизност на 
този термин), от по същество еднопартийна система към демокрация или 
политически плурализъм.

Това обаче са външните белези на прехода от гледна точка на основните 
институции, които не могат да разкрият неговата съществена характерис-
тика. Дори тези описания прикриват част от дълбинните процеси на прехо-
да. Затова трябва да поставим въпроса за неговия характер от гледна точка 
на типа общество и на формационно-цивилизационния подход. Според мен 
двата подхода не се изключват, а тяхното съчетаване дава по-пълно обясне-
ние на характера на прехода.

В индустриалната епоха съществуват различни типове общества и дър-
жави. Такива са преди всичко и основно капиталистическите общества и дър-
жави, но през ХХ век към тях трябва да добавим и държавния социализъм. 
Той се оказа успешен модел на догонващо развитие при прехода от аграрното 
към индустриалното общество, както и за индустриализацията на средно- и 
слаборазвити страни.

У нас преходът, както и в останалите страни, доведе до реставрация на 
капитализма, и то с редица от изживените на Запад особености, характерни 
за етапа на първоначалното натрупване на капитала. При това, забележете, 
у нас то бе съпроводено със значително намаляване на брутния вътрешен 
продукт. Тоест, без да се създава принаден продукт, което е характерно за 
първоначалното натрупване, се присвоява вече произведеният. 

В историята са познати и други периоди на реставрация – например във 
Франция по-голямата част от времето между революцията и Парижката ко-
муна. Съществуват и други примери за продължителни периоди на възста-
новяване на премахнати за момента форми и отношения. Но реставрацията 
никога не е връщане или по-скоро никога не е пълно връщане на изходните 
позиции на обществените отношения и формите на обществен живот. В бъл-
гарския случай реставрацията предизвика регрес – от стъпление от извоюва-
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ни позиции в почти всички сфери на обществения живот. Това се отнася пре-
ди всичко за икономиката и социалната сфера. Но и в други области – повече 
или по-малко, по-рано или по-късно – констатираме загуба на достигнати 
позиции. Окончателната редакция на тази статия правя по време на Летните 
олимпийски игри в Пекин 2008 г. Сегашната и предишната олимпиада в Ати-
на показват, че изоставането на българския спорт е все по-отчетливо. Вече е 
преминал зенитът на школи и състезатели, които са се формирали в предиш-
ните условия.

 Друг важен критерий е мястото на отделна страна в световната система. 
Според този критерий България премина от горната част на световната 
полупериферия към долната й част. Налице е голямо забавяне на развитието 
и поява на проблеми, които са типични за неразвитите страни, за страни от 
т.нар. трети свят. Едва през последните няколко години тенденцията се обръ-
ща – от упадък към растеж. Констатира се придвижване напред, но с темпове, 
които засега не могат да компенсират изоставането.

Преходът може да се разглежда и в геополитически аспект. Резултатът 
от края на студената война е преразпределение на геополитическото влияние 
между САЩ и Западна Европа, от една страна, за сметка на СССР, а после на 
Русия и нейните сателити, от друга. Този път Югоизточна Европа като цяло 
и отделните страни в нея попаднаха под влиянието на САЩ и Западна Евро-
па. За разлика от предишните световни войни, когато западноевропейските 
държави победителки си разпределяха влиянието върху победените страни, 
този път Европа в лицето на ЕС постигна относително съгласие и амбициите 
на отделните държави, включени в Съюза, минаха на заден план. Приемане-
то на България в НАТО и в Европейския съюз в голяма и дори в решаваща 
степен е резултат от процеса на геополитическо преразпределение на светов-
ното влияние. България постигна институционална интеграция в ЕС, но по 
отношение на прилагането на основни стандарти и политики тя все още не е 
напълно интегрирана в него.

Светът от двуполюсен стана еднополюсен. САЩ, заедно със Западна Ев-
ропа като негова спомагателна сила, се утвърдиха с доминираща роля. Но в 
същото време бързо започнаха да се формират предпоставките на нов, мно-
гополюсен свят: от една страна – САЩ, от друга – страните от Югоизточ-
на Азия – Китай, Индия, и като трети полюс евентуално, казвам евентуално 
– Европейският съюз, тъй като той още не се е превърнал в самостоятелна 
сила извън евро-атлантическото влияние. Докато ЕС има икономически въз-
можности да съперничи на останалите полюси, в технологическо, във военно 
и в енергийно отношение той все още изпитва трудности да стане равностоен 
на другите водещи световни сили.

Новото място на България в световната система, от една страна, и в 
новата геополитическа конфигурация, от друга, обяснява наглед парадоксал-
ната ситуация, в която се намираме – членуваме в организации (НАТО и ЕС) 
на предимно развити страни, даже на най-развитите страни, а същевремен-
но заемаме място в долната част на световната полупериферия.

Най-големият преход, който се извършва по отношение на световната сис-
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тема, е историческият преход от индустриалната към информационната епоха. 
Той вече е започнал, въпросът е как и доколко България ще се включи в него.

Завършване на прехода

През последните години актуален стана въпросът приключи ли българ-
ският преход.

Трябва да използваме няколко ясни критерия, когато заемаме страна и 
отговаряме утвърдително или отрицателно на този въпрос.

От гледна точка на преобразуването на собствеността и преобладаваща-
та форма на собственост българският преход почти е приключил. Сегашното 
правителство дори си постави задача да финализира процеса на приватиза-
ция. Следователно трайно е оформена структура на собствеността, в която 
подчертано преобладава частният сектор.

Във външнополитически план преходът също приключи. България вече 
е обвързана със съюзи, които дълго време ще определят нейното място, парт-
ньорства и отношения с други държави и международни организации.

Във вътрешнополитически план обикновено се смята, че след създава-
нето на демократични институции се преминава към период на т.нар. консо-
лидация на демокрацията. Но интересното е, че тъкмо когато в България вече 
трябва да е настъпила тази консолидация, все по-отчетливо се забелязват 
признаците на криза в политическата система. Този процес е последица от 
кризата на представителността, но в България тя се изразява в това, че няма 
стабилни политически полюси и съответно партии, а оттам и държавните 
институции не са достатъчно стабилни и ефективни. Забелязваме нещо, кое-
то е нетипично за страните с улегнала демокрация – там не е възможно през 
няколко години да се появяват нови политически партии, те да се превръщат 
в лидиращи и след това бързо да губят влияние. У нас това стана с НДСВ, сега 
с ГЕРБ и не се знае дали няма да има подобни нови издания. При това вече не 
е сигурно дали БСП ще заема достатъчно силни и устойчиви позиции в левия 
спектър и дали ще може да стабилизира целия политически процес.

В социален план като че ли най-дискусионно е дали преходът е завър-
шил. Отговорът на този въпрос е силно субективно повлиян. Хората, които 
спечелиха и се облагодетелстваха от прехода, включително техните идейни 
изразители като Ал. Райчев, К. Стойчев, К. Колев и др.1, твърдят, че преходът е 
завършил. Всички успели хора в България категорично ще кажат – преходът 
завърши. В това се съдържа тяхната интимна мисъл никой да не си позволява 
да ревизира резултатите от него. Другите – ощетените, разочарованите, които 
в България са повече (отделен въпрос е дали се самосъзнават като такива), 
се надяват преходът да не е завършил. Те не искат да приемат, че това, което 
се е случило, трайно ще определя тяхното бъдеще, а може би и бъдещето на 
техните деца. Но дали има енергия – социална и политическа, за промяна, е 
друг, при това открит въпрос.

Следователно, в основни линии и с оглед на повечето от критериите 
– институционални и социално-икономически – българският преход е за-
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вършил. Но в рамките на големия исторически преход, на цялостното транс-
формиране на България съобразно с новата информационна епоха ние сме 
едва в началото на този преход. От тази гледна точка България се нуждае от 
следпреходна политика, която да реши задачите на нейната модернизация и 
развитие.

Резултати от прехода

Следващият въпрос е какви са основните резултати от прехода. Ще се 
постарая да ги разгледам и илюстрирам само в областите, където те могат да 
бъдат количествено измерени. Ние можем да правим характеристики на пре-
хода от гледна точка на идеите, на морала и пр. Това не е маловажно, но в тези 
области оценките разбираемо са твърде субективни. Затова тук аз обръщам 
внимание само на статистически сравними и поддаващи се на количествено 
измерване явления и процеси.

В първите години след преломните 1989–1990 г. социално-икономическо-
то развитие на страната бележи рязък спад, който се отразява върху брутния 
продукт. Упадъкът на икономиката през първите години на прехода е повсе-
местен – разрушаване на земеделието, драстично намаляване на индустри-
алното производство. И досега количеството селскостопанска продукция е 
по-малко от количеството преди промените, което няма изгледи да бъде дос-
тигнато в скоро време. Докато почти всички бивши социалистически страни 
от Централна и Източна Европа достигнаха икономическото си ниво отпре-
ди промените още в средата на 90-те години, а социалното – около 2000 г., на 
България това отне значително повече време, като по отношение на реалните 
доходи тя все още не е наваксала изоставането. 

Пътната инфраструктура е остаряла и бавно се развива. Ние разполагаме 
с няколко нови участъка магистрали, които са изградени през последните 18–
19 години, т.е. значително по-малко, отколкото направените през 70-те и 80-те 
години. Да не говорим за състоянието на пътната мрежа, особено на част от 
четвъртокласната, която трудно се поддържа и обновява. Може да изглежда 
парадоксално, че в транспортно отношение България не само не напредна, а 
се върна назад. С малки изключения вътрешният въздушен транспорт беше 
ликвидиран. Ликвидирани са речният и морският пътнически транспорт. 
Интервалите, на които се движат превозните средства на обществения тран-
спорт, в много случаи са по-големи от предишните. Развитие бележат само 
автомобилните превози, и то за сметка на съкращаване на железопътните. 
Преобладаващата част от железопътния състав е остаряла. Енергийната ин-
фраструктура също се свива. Достатъчно е да посочим само закриването на 
4-те реактора на АЕЦ „Козлодуй“. Вследствие на това енергийният капацитет 
на България намаля, защото всички нови мощности засега не компенсират 
настъпилите загуби. 

Има автори, които дори застъпват тезата, и тя се илюстрира с определе-
ни данни, че сегашният преход е нанесъл по-големи поражения от тези, които 
България е претърпяла по време на националните катастрофи в резултат на 
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Балканската, Междусъюзническата и на Първата световна война2. Равнището 
на БВП от предвоенната 1912 г. е достигнато и надминато през 1927 г., т.е. за 14 
години. Още по-изразително е сравнението с годините след Втората световна 
война. През Втората световна война между 1939 и 1945 г. националният доход 
на България по паритет на покупателна способност пада с около 30 процента. 
Но още през 1950 г. страната успява да надмине равнището на националния 
доход на човек от населението за 1939 година. Това е значително по-малко 
от времето, което бе необходимо сега, за да достигне България БВП, който е 
произвеждала преди промените.

Сравнението, освен исторически, може да се направи и по отношение на 
другите европейски страни. То се илюстрира с данните за брутния вътрешен 
продукт. България продължава да е с най-нисък БВП на човек от населението 
в ЕС през 2007 г. Средно за Съюза този продукт е 24 700 евро при 3800 евро за 
България, 5500 евро за Румъния, 8000 евро за Полша, 10 100 евро за Словакия, 
10 200 евро за Унгария, 12 200 евро за Чехия, 16 400 евро за Словения, а ако 
вземем прибалтийските страни – 8200 евро за Литва, 9000 евро за Латвия3. 
Ние вече сме почти на нивото на Албания, която има 3540 евро на човек. 
Тоест разликата от Албания е незначителна, макар и с малко предимство за 
нас. Все по-голямо става отдалечаването от средните европейски показатели, 
а вече е чувствителна и разликата с другите страни от Югоизточна Европа. 
Измерено в стандарта на покупателната способност (най-точният критерий, 
защото отчита цените на потребителските стоки), българското благосъсто-
яние е почти три пъти по-ниско, отколкото в страните от еврозоната, към 
която сме се запътили. Може да се каже, че днес българите живеят около три 
пъти по-бедно от гражданите в тези страни.

В България около 1975 г. е най-голямото приближаване на дохода на човек 
от населението към средния за страните от ЕС. Може да изглежда странно, но 
всъщност ние бяхме най-близо до показателите на ЕС преди около 30 години. 
Тогава, разбира се, нямаше политически възможности да станем част от Евро-
съюза. Социално-икономически по времето, когато се закриха СИВ и Варшав-
ският договор, България също беше по-готова за негов член. Въпреки че нор-
мативно и институционално не покривахме критериите на ЕС, по най-важните 
от тях бяхме по-близо до него, отколкото сме днес като част от Съюза.

В социален план – според размера на доходите и състоянието на здраве-
опазването, образованието и демографията, преходът също предизвика рег-
рес. Той доведе до масова бедност и небивало в България социално разслоение.

Не се спирам на подробности за отделни периоди в прехода, защото в 
неговите рамки има отклонения на политиките, които дори невинаги са обус-
ловени от това как се определят – като десни или леви. Все пак има междинни 
периоди, например 1991–1992, 1995–1996, след 1998 г., след 2001 и 2005 г., кога-
то можем да проследим движение на кривата нагоре или надолу. Това от своя 
страна е повод за конкретен анализ на резултатите от отделните управления, 
което обаче е предмет на други анализи.

Най-комплексният показател, по който може да се оцени социалната си-
туация и който общо взето дава цялостна представа за нея, е индексът на чо-
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вешкото развитие. Той обхваща три измерими аспекта – дълъг живот в добро 
здраве, образование и стандарт на живот. 

От индикаторите, които се отчитат, страната ни се представя най-добре 
по грамотност на населението над 15 години. Над 98 процента е грамотността 
на възрастното население, по този показател ние сме сред челните страни. 
Но това трябва да възприемаме повече като продукт на предишната обра-
зователна система. През последните години, макар и с малко, броят на от-
падащите от образование деца надвишава броя в други европейски страни. 
Наскоро се появиха данни, че значителна част от подрастващите в България 
са полуграмотни. Възникват също проблеми във връзка със закриването на 
училища в малките населени места, което е рационално от гледна точка на 
подобряване на качеството и на намаляване на разходите, но вероятно ще 
създаде допълнителни трудности с отпадането на деца от периферните и от-
далечените населени места.

Най-лошо се представяме при индикатора „очаквана продължителност 
на живота“. След като животът на българина е станал по-кратък с 6–7 години, 
каква по-красноречива оценка за прехода да се даде. Особено при мъжете 
продължителността на живота значително е намаляла. Трябва да отбележим, 
че през последните няколко години България се изкачва с по едно-две места 
в скàлата според индекса на човешкото развитие. Но такова придвижване 
нагоре след главоломното спадане не може осезаемо да подобри нашите по-
зиции. От времето, когато започва да се прави това измерване (от края на 
80-те и през 90-те години), България се намира на около 30-о място по тези 
показатели, т.е. тя е плътно след развитите страни, като обикновено за такива 
се смятат страните в първата двайсетица. В този период от балканските стра-
ни само Гърция е била малко по-напред, а от бившите социалистически дър-
жави – само ГДР и Чехословакия, като по това време ние заемаме почти едни 
и същи места с държави, които сега будят възхищение – Сингапур и Южна 
Корея. В доклада за развитието на човека за 2007 г. България се нарежда на 
53-то място от 177 страни, т.е. за 17 години тя е била изпреварена от реди-
ца страни и е паднала значително в това подреждане. Дори Куба, която има 
толкова икономически и социални проблеми, в момента се намира горе-долу 
там, където се намираме и ние. Да не говорим за малко известни у нас страни 
като Тонга, която дели почти едни и същи позиции с България4.

Бедността стана емблематична характеристика на прехода. Тя е още по-
трудно поносима поради бързото и неоправдано забогатяване, съпроводено 
с непозната за България социална поляризация. Разликата в доходите на 10-
те процента най-богати и най-бедни е около 8 пъти. Има един много важен 
критерий – делът на разходите за труд в БВП. От позициите на лява партия 
този показател може най-добре да ни ориентира какво е съотношението меж-
ду труда (заплати и пенсии) и капитала по отношение на разпределението на 
създавания национален доход. В Европейския съюз при 27 страни членки де-
лът на разходите за труд е 48 процента. Той продължително се е движил око-
ло 50% с лека тенденция към намаляване за сметка на капитала през послед-
ните години. В България разходите за труд до 1990 г. са били над 50 процента. 
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Те рязко спадат от 1991 г. и през последните години трайно се установяват 
на нивото, на което се намират и сега – точно на една трета от разходите. По 
отношение на другите страни от ЕС ние сме рекордьори по най-нисък дял на 
разходите за труд в БВП. От тази гледна точка българската политика може да 
се определи като най-дясна, и то за почти целия преход. Следват Полша, но 
там поне има неприкрито дясно управление, макар че тенденцията по негово 
време само се задълбочава, и Словакия. На другия полюс са тези, които отде-
лят най-голяма част от националния доход за труд – Великобритания с около 
55%, Дания и Швеция – значително над 50 процента.

България изживя голям демографски срив. Неговите мащаби са толкова 
значителни, че по тежестта на последиците му той може да се сравни вероят-
но само с периода на турското нашествие в българските земи. Загубите в чо-
вешки план, които претърпяваме, се дължат на увеличаване на смъртността, 
на намаляване на раждаемостта и на миграцията. Населението намалява, от 
една страна, по социални и здравни причини – вътрешните загуби са близо 
1 милион, а от друга, поради миграцията – над 700 хиляди, по груби изчисле-
ния, са хората, които са напуснали страната през този период и трайно са се 
установили в други страни. Следователно за годините на прехода българско-
то население е намаляло с около милион и половина.

Преходът отприщи престъпността. Колкото и условни да са сравнени-
ята на броя на регистрираните престъпления поради промяна в методиката 
на тяхното отчитане, отбелязва се рязко покачване на престъпността. Само за 
периода 1989–1991 г. регистрираните престъпления са над 170 хиляди, което е 
почти три пъти повече в сравнение с 1989 година5. Съотношението между из-
вършените престъпления и осъдените лица е драстично влошено. Нивото на 
престъпността остава високо (редица години през 90-те те са над 200 хиля-
ди). Заедно с това разкриваемостта на престъпленията е ниска (варира между 
55 и 65%), а тяхната наказуемост е още по-ниска. След 1992 г. престъпността 
все повече придобива организиран характер. 

Престъпността в България през 90-те години на ХХ век е с нива, не-
познати от началото на държавното наблюдение, което се прави от края на 
ХIХ век. Слаба утеха за българските граждани е, че по отношение на броя на 
традиционни престъпления против собствеността и личността все още не са 
достигнати стойностите, характеризиращи част от развитите страни в света 
и в Европа. Гражданите посочват престъпността като един от най-тежките 
проблеми след ниските доходи и бедността. Днес за тях звучи невероятно, 
че през средата на 70-те години България попада в списъка на ООН на 10-те 
страни в света с най-ниска престъпност. С краха на предишната система по-
ложението коренно се промени. Това се дължи на смяната на икономическата 
система, на отслабването на държавния контрол, включително на ликвиди-
рането на контролни механизми и драстичните кадрови промени в МВР, на 
масовото обедняване и бързата социална диференциация.

Заедно с увеличаването на престъпността се разпространяват и разно-
образяват корупционните практики. В икономиката, включително в легална-
та, съществува значителен сив сектор, особено в областта на доходите.
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В самото начало натрупани в държавните предприятия средства, вклю-
чително в задгранични дружества, преминаха в частни ръце. После се преми-
на към валутно-финансови спекулации, измами и контрабанда. Последваха 
фалити на банки и приватизацията на структуроопределящи за национална-
та икономика търговски дружества. На дневен ред дойде облагодетелстване-
то чрез обществени поръчки и концесии, а сега и от еврофондовете.

Развиха се специфични форми, които започнаха да символизират органи-
зираната престъпност и корупцията – чейнч бюра, заложни къщи, охранител-
ни и застрахователни фирми. След разоряването на земеделието и разграбва-
нето на индустрията се премина към „законно“ и незаконно изсичане на гори 
и унищожаване на природата – зелени зони в градовете, по Черноморието и 
в планинските курорти. Държавата и партийната система повече обслужваха, 
отколкото ограничаваха присвояването на общественото богатство.

Размахът на престъпността и корупцията дава основание да се направи 
заключението, че българският преход има криминални черти.

Провежданата политика и управлението на страната са сред важните 
причини, които обясняват резултатите от прехода. От своя страна състояни-
ето на обществото и процесите в останалите сфери силно се отразяват върху 
политиката и по-специално върху доверието към политиците.

Българските граждани все повече се отдръпват от политиката. Това 
само отчасти се дължи на преодоляването на свръхполитизацията от първите 
години на прехода. Главното обяснение е в разочарованието от политиката. 
Политическите партии губят идентичност, не са достатъчно представителни 
и демократични. За сметка на това изобилстват примерите на клиентелизъм, 
корупция и злоупотреба с власт. Изборното участие все повече намалява и 
достига критично ниски граници – на парламентарните избори 2005 г. все още 
надхвърля 50%, на президентските през 2006 г. – 42,5%, а на първите европей-
ски избори пада под 30 процента. Съразмерно с това намалява и подкрепата 
за политическите партии6. За първи път напоследък оттеглянето на подкре-
пата за управляващите не се съпровожда с голяма подкрепа за опозицията, 
включително в лицето на новосъздадените партии. Това застрашава стабил-
ността на досегашния модел, поддържан от основните партии и медии.

В предишната система разрастването на държавата се оправдаваше с 
широкия спектър на услуги (образование, здравеопазване, социално подпо-
магане, съобщения, транспорт и пр.), които тя организираше и осигуряваше 
за гражданите. Сега държавата не изглежда по-малко бюрократизирана, но 
гражданите не виждат в нейно лице очакваната социална ангажираност и 
отзивчивост. Основните държавни институции са обрасли с множество аген-
ции, комисии и прочие органи, чието взаимодействие не е добро, а контролът 
върху тях по правило е слаб. Администрацията страда от дефицит на квали-
фицирани кадри и е податлива на корупция. Казано на европейски жаргон, 
административният капацитет е недостатъчен.

Включването на България в ЕС още повече усложнява институционния 
механизъм и неговото функциониране. Участието в наднационални органи-
зации от рода на ЕС няма как да не конкурира и да не ограничава държава-
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та, особено когато става дума за неголеми и невисокоразвити страни като 
България. В случая обаче Европейският съюз в лицето на своите институции 
налага стандарти и предявява изисквания, които съдействат за укрепване на 
държавността и за дисциплиниране на държавните служби. Така в нашия 
случай, колкото и да е проблематично като демократичност, ЕС попълва де-
фицита на държавност в България. Това се наблюдава добре в такива чувст-
вителни за европейските интереси области като правосъдието и вътрешните 
работи и управлението на средствата от европейските предприсъединителни 
и структурни фондове. Показателни за важната роля на ЕС са неговите док-
лади за напредъка на България, в които и управляващи, и опозиция търсят 
аргументи на заместваща легитимност пред българското общество. Членст-
вото на България в ЕС катализира редица процеси, сред които са зачитането 
на правилата и повишаването на административния капацитет. Но поставя-
нето на ясни и амбициозни национални цели и постигането им чрез добро и 
отговорно управление си остават българска задача. Всичко това не може да 
се постигне без преосмисляне на прехода и вярна оценка на неговите резул-
тати.

* * *
Синтезираната равносметка на българския преход включва продължи-

телен икономически упадък, широка бедност и дълбока социална поляриза-
ция, криминализация на обществото, отслабване на държавата, прозападна 
ориентация. Визитната картичка на нашия преход може да се разшири, но 
важното е, че, ако се извади която и да е от посочените характеристики, няма 
да разкрием неговите най-важни последици.

България е пред ново изпитание – да извлече поуки от прехода, за да не 
допусне ново изоставане и нови разочарования. Предпоставка за формира-
нето на нова, следпреходна политика е критиката на неолибералния модел и 
на финансово-спекулативния капитал. Това е политика на модернизация на 
България (технологическа, инфраструктурна, образователна и пр.), на огра-
ничаване и преодоляване на бедността и на приобщаване към европейския 
социален модел от позициите на отговорно национално лидерство.
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за Централна и Източна Европа. 
През последните години изследва 
проблемите на трансформаци-
онните процеси на прехода в Из-
точна и Югоизточна Европа с ак-
цент България, на националните 
конфликти на Балканите, на дър-
жавния социализъм в България и 
др. Автор е на множество научни 
публикации и на доклади на меж-
дународни конференции. Владее 
отлично български език.

По геополитически причини България полу-
чи членство в НАТО през 2004 г. и в ЕС през 

2007 г. и заедно с Чешката република, Словакия, 
Полша, Унгария и Румъния сега е част от „нова Ев-
ропа“, предвидена да служи и като „санитарен кор-
дон“ пред Русия. Разбира се, това не реши проблеми-
те на страната, а изборите за Европейски парламент 
на 20 май привлякоха само 28% от гласоподавате-
лите, което доведе до победа на новата опозици-
онна партия ГЕРБ и удари плесница по имиджа на 
правителството. Тази статия има за цел да направи 
преглед на събитията от 1989 г. до сегашната катас-
трофална ситуация.

Заедно с Румъния България е най-новата член-
ка на ЕС, присъединена на 1 януари 2007 г. Българ-
ското правителство организира големи тържества 
не само за да отпразнува това постижение, а и за да 
го покаже като основно историческо събитие, чрез 
което страната най-после е намерила своето място 
в рамките на Европа. Европейската комисия също 
организира чествания в Брюксел, на които бяха по-
канени българският и румънският премиер. Тези, 
които имат известни исторически знания, обаче мо-
гат да си спомнят, че присъединяването на страната 
към големите сили през 1941 г. и към Варшавския 
договор след Втората световна война също бяха от-
празнувани и обяснени като историческа необходи-
мост с подобни аргументи.

Но истинското лице на „прехода“, както го на-
ричат в България, е скрито изцяло от погледа на 
българските и чуждестранните медии. Не е доста-
тъчно да се твърди, че „Австрия е основният бене-
фициент“ [1], трябва сами да направим преглед на 
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резултатите от тези политики към България. Това не може да стане, без да 
се проследи историята на страната, преди всичко комунистическата ера и 
преходът от 1989 г. А политическите събития от 1989 г. до сега не трябва да се 
разглеждат единствено като вътрешно развитие на България, а и в контекста 
на международната политика.

Противоречивото наследство на Народната република

След краха на комунизма през 1989 г. всички правителства обяснява-
ха огромните трудности в сферата на политиката, икономиката и културата 
като следствие от трудното комунистическо наследство. Това е малко повече 
от оправдание, за да се отклони вниманието от техните собствени грешки, но 
вярно е, че процесът на преход не може да се разбира без известни познания 
за предхождащата система, която сега очевидно се преодолява.

Българската комунистическа партия (БКП) дължеше своята позиция в 
страната на събитията на 9 септември 1944 г., когато немската армия напусна 
България, а Червената армия премина Дунава. Отечественият фронт завзе 
властта и формира коалиция, която продължи около три години. Комунисти-
те бяха доминиращата сила от самото начало, откакто страната бе разпреде-
лена към съветската зона на влияние на конференциите в Москва (октомври 
1944) и Ялта (февруари 1945). В края на 1947 г., когато започна студената вой-
на и светът бе разделен на два лагера, БКП установи своята диктатура, която 
бе приета и от все още формално съществуващата селска партия.

БКП въведе съветския модел на комунизъм, по-късно известен като „ре-
ален социализъм“ или „държавен социализъм“, което означаваше монопол на 
БКП върху властта, отказ от разделение на властите, обединяване на полити-
ческата и икономическата власт чрез национализиране на промишлеността 
и колективизация на селското стопанство, налагане на марксизма-ленинизма 
като единствена идеология и участие на страната в СИВ и Варшавския дого-
вор. България стана част от Източния блок, сателит на Съветския съюз [2].

След ХХ конгрес на КПСС през 1956 г., на който Никита Хрушчов започ-
на процес на десталинизация, подобен процес започна и в България. Тодор 
Живков, представителят на националното комунистическо или патриотично 
крило на БКП, стана неин генерален секретар, а през 1962 г. и министър-пред-
седател. Той се опита да следва „различен път към социализъм“, но в рамките 
на Източния блок и в съюз със СССР. По време на 33-годишното му управ-
ление съветският модел на управление не беше изоставен, но беше същест-
вено изменен. Трудовите лагери бяха забранени, политическите затворници 
освободени, отношенията със Запада нормализирани и беше възстановена 
традиционната българска култура. По време на управлението на министъ-
ра на културата Людмила Живкова страната преживя разцвет на култура-
та, период, известен като „Българската пролет“. Икономиката можеше да се 
похвали с някои големи успехи: индустриализация, значителен износ, пълна 
заетост, добре функционираща образователна и здравна система, ниска за-
длъжнялост към чужбина и скромен, но осигурен стандарт на живот, който 
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не е постижим за мнозинството от населението днес [3].
През втората половина на 80-те години обаче положението на прави-

телството непрекъснато се утежняваше, тъй като Съветският съюз отказа да 
продължи доставката на евтина енергия и Тодор Живков не се срещаше очи 
в очи с Горбачов по политически въпроси. Следователно наследството на ко-
мунизма (или държавния социализъм) беше двойно: от една страна, силна 
държава със значителни постижения по отношение на икономика и култура 
и, от друга страна, номенклатура, чиято цел беше да трансформира държав-
ния контрол върху средствата за производство в частна собственост, което 
формира основната част от днешната нова класа.

Държавният преврат през 1989 г. 
и преориентирането на елита

На 10 ноември 1989 г. с падането на националния комунистически режим 
на Тодор Живков започна преходният период, който днес изглежда приклю-
чен. Началото беше преврат на либерално, глобалистко и прозападно крило 
на БКП под ръководството на Петър Младенов и Андрей Луканов, подпома-
гани от Руското посолство, в процеса на който националните комунисти в 
Политбюро и Централния комитет на БКП бяха лишени от власт след опита 
си да следват независимо развитие в страната и управлявана пазарна иконо-
мика по подобие на китайския път. Конците на преврата се дърпаха от Мос-
ква, от Михаил Горбачов и Александър Яковлев, архитект на перестройката. 
Посланикът на САЩ в София Сол Полански беше в течение на събитията 
чрез съветския посланик, генералът от КГБ Виктор Шарапов, който бе изпра-
тен в София през 1988 г. Демонстрациите и процесиите със запалени свещи 
пред сградата на парламента, известни като „въстанието на гражданите“, бяха 
организирани от тези сили, но не бяха причината за промяната [4].

Решителният фактор за България и за целия Източен блок беше конфе-
ренцията на върха в Малта на 2 и 3 декември, когато Михаил Горбачов заяви 
на Джордж Буш, че Русия „изоставя“ Източна Европа. Това беше послание и 
до правителството в София, че не може повече да разчита на Москва и трябва 
да се оправя само. Горбачов призна „правото на всяка страна да вземе своите 
собствени свободни решения (…), правото да взема тези решения без наме-
са отвън“. Джордж Буш подчерта: „Ние подкрепяме самоопределението…“, 
а външният министър Бейкър добави, че решението на всяка страна трябва 
да се вземе на основата на „западни ценности (…), на основата на откритост, 
демокрация, плурализъм и свободен пазар“. Новият председател на Държав-
ния съвет Петър Младенов каза на Горбачов няколко дни по-късно, че тази 
дискусия е „сигнализирала за промяна в световната политика“ [5].

На 16 ноември 1989 г., само шест дни след падането на Тодор Живков, 
новият Министерски съвет начело с Андрей Луканов проведе двудневна дис-
кусия с икономически експерти от САЩ, Германия, Франция и Австрия, коя-
то оформи обширна програма за реформи с ясни разписания за специфични 
мерки до края на 1990 година. Кръглата маса на правителството и опозици-
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ята, организирана за тази цел от ръководството на БКП, която заседава от 
януари до март 1990 г., постигна споразумение за премахване на ръководната 
роля на БКП (която беше заличена от конституцията на 15 януари 1990 г.), 
за въвеждане на демокрация с многопартийна система и свободни избори, за 
деидеологизация, разделение на властите и свободен печат [6]. Много скоро 
след 1989 г. настъпи обрат във външната политика на България – от едно-
странно фокусиране върху Съветския съюз до прозападен подход [7]. 

Комунистите, преименували се в Българска социалистическа партия 
(БСП), бяха единствената партия от бившия Източен блок, която успя да спе-
чели първите свободни избори на 17 юни 1990 г., като получи 211 места в 
парламента срещу 144 на Съюза на демократичните сили (СДС). Съюзът оба-
че отказа да приеме загубата и организира масово движение, първата „оран-
жева революция“ в страна от бившия Източен блок. Домакини с тенджери и 
тигани и студенти, финансирани от Националната фондация за демокрация, 
изискаха анулирането на изборните резултати. На 6 юли 1990 г. президен-
тът Петър Младенов подаде оставка и бе заместен от лидера на СДС Желю 
Желев, който посети Вашингтон в началото на септември и се присъедини 
към коалицията срещу Ирак (при първата война в Залива). Впоследствие, 
под натиска на улицата, министър-председателят Андрей Луканов също беше 
принуден да подаде оставка през декември 1990 година [8]. 

Неолибералният проект и появата на новата класа

Ако основните характерни особености на сегашната „демократическа“ 
политическа система се оформят от Кръглата маса през 1990 г. и Конституция-
та от 17 юли 1990 г., раждането на „неолибералния проект“ в социално-ико-
номически смисъл се дължи на програмния документ на американските ико-
номисти Ричард В. Ран и Роналд Д. Ът от Американската търговска палата. 
Те бяха ангажирани от правителството на Луканов в началото на 1990 г., за да 
подготвят план за икономическо преструктуриране на България [9]. Новият 
политически елит заяви, че не съществува алтернатива на тази програма, ко-
ято е известна единствено на малък кръг лица и все още не е публикувана. 
Бяха направени опити на различни социални равнища и от различни медии 
да се сложи край на дискусиите по тази програма и да се предотврати разра-
ботването на алтернативни проекти [10].

Социално-икономическата система, която се формира на основата на 
неолибералната революция, може да се характеризира със следното:

1. Полупазарна икономика, съсредоточена не в производство, а върху 
консумацията на намаляващи ресурси и неспособна да осигури материална, 
културна и човешка репродукция на българския народ.

2. Радикално отслабване на държавата и свиването й до бюрократична 
суперструктура от държавни служители в сферата на финансите, правосъди-
ето и образованието.

3. Разпродажба на държавна собственост, разрушаване на промишле-
ността и формиране на олигархичен вид частен капитал.
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4. Поставяне на страната под контрола на чуждия капитал. Над 90% от бан-
ковия капитал и оставащата българска индустрия днес са в чужди ръце [11]. 

Тази реформа бе насочвана от Международния валутен фонд (МВФ) и 
от Световната банка, които осигуриха заемите за нейното провеждане. Заеми-
те на МВФ бяха свързани с политически условия и политически условности и 
бяха предоставяни единствено ако правителството беше съгласно на драстични 
структурни реформи, съобразявайки се с прецизна схема за тяхното осъществя-
ване. През първите шест години след колапса на комунистическия режим нито 
един заем от МВФ не беше изплатен изцяло, тъй като българското правител ство 
не беше способно да спази условията. Програмата, наложена на България от 
МВФ, беше същата като наложените на страните от Латинска Америка и Третия 
свят и днес тя се обяснява като монетаризъм или неолиберализъм [12]. 

Част от бившия комунистически елит участваше в неолибералния про-
ект и стана част от международната финансова система. Новите български 
предприемачи също приеха глобализацията в нейния идеологически смисъл. 
Те подписаха необикновено споразумение – поддържане на новия световен 
ред като гаранция да не им се налага да предоставят отчети на когото и да е 
относно произхода на пари и инвестиции на финансовите пазари. Хроникьо-
рът на колапса на комунистическия режим през 1989 г. Петко Симеонов, член 
на делегацията на СДС на Кръглата маса, обясни трансформирането на елита 
по следния начин: „Номенклатурата систематично се превръщаше в „черве-
на буржоазия“ (…) Не съществуваше друга общност (това не беше въпрос 
на отделни личности), която да има по-голям икономически интерес от раз-
падането на комунизма, отколкото тази номенклатурна класа. Реформата би 
легитимирала трансформирането на държавната собственост в частна соб-
ственост и в същото време би дала възможност на техния потенциал и бизнес 
контакти да доведат до успехи.“ [13] 

Резултатът обаче не беше създаване на продуктивна и креативна средна 
класа, а по-скоро на „чуждестранно зависим елит“ (Бжежински), една купена 
класа на новобогаташи, които сами по себе си не произвеждат нищо и които 
нямат своя собствена култура, една компрадорска буржоазия под контрола 
на МВФ и Световната банка, каквато вече се наблюдава в Латинска Америка. 
Техните деца сега учат в елитни университети в Англия и САЩ и ще се завър-
нат с „ново самосъзнание“. България е в процес на превръщане от страна от 
Втория свят в страна от Третия свят [14]. 

Синята революция от 1997 година

През 1994 г. БСП и нейният млад председател Жан Виденов спечелиха 
изборите и формираха правителство, което се опита да представлява наци-
оналните интереси и да следва независим курс по отношение на външната 
политика. Виденов желаеше да ограничи приватизацията и да възстанови съ-
ществени части от националната индустрия, да поддържа благосъстоянието, 
да усъвършенства националното образование и културната политика и да си 
сътрудничи с Русия и с Китай на международно равнище. Какво последва? 
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Западът преустанови сътрудничеството с правителството, а МВФ отказа да 
отпусне заем, на който то разчиташе. През 1996 г. икономическото положение 
се влоши и се развихри изкуствено причинена криза, която доведе до висока 
инфлация и недостиг на храни.

През януари 1997 г. правителството, бойкотирано от Запада, беше свале-
но от студентски демонстрации, продължаващи седмици (Белградският мо-
дел, там те не бяха успешни преди 2000 г.), и в допълнение – от неолиберални 
опоненти във Висшия съвет на БСП. През февруари 1997 г. правителството бе 
заменено от „кабинет от експерти“, назначен от президента Петър Стоянов, 
въпреки че БСП все още разполагаше с мнозинство в парламента [15]. 

В действителност това беше държавен преврат под прикритие, „синя ре-
волюция“ (съгласно цвета на партийното знаме на Съюза на демократичните 
сили), който стана необходим, за да се коригира политическият курс и да се 
подпомогне глобалистичното и проамериканско управление. Новите избори 
през април 1997 г. доведоха до очаквана победа на Съюза на демократични-
те сили, който вече беше на власт. Промяната на управлението в България 
беше приветствана от НАТО, Европейския съюз и МВФ – тъй като новото 
българско ръководство показа ясно, че кризата в страната не може да бъде 
преодоляна без материална помощ отвън. Резултатът обаче не беше нов ред, 
а нарастващ хаос дори и до днес [16]. 

Следващото правителство на Иван Костов (1997–2001) доведе до нов ра-
дикален обрат, „действителен преход“ (Ричард Кремптън), т.е. тотална шо-
кова терапия във всички области [17]. Фундаменталната икономическа по-
литика се характеризираше с масова приватизация на всяка цена, за което 
настояваше МВФ. Резултатът след четири години на управление беше – освен 
милионите безработни – приватизирани активи от публични фондове, стру-
ващи 30 милиарда лева (15 милиарда евро), от които само 2 милиарда евро 
постъпиха в хазната [18]. 

„Силното правителство“ на Иван Костов нямаше своя собствена прог-
рама, то просто осъществяваше директивите на МВФ, който се беше наста-
нил на цял етаж в Българската народна банка и без чието съгласие никой не 
можеше да промени и едно число в националния бюджет. Финансовата сис-
тема беше стабилизирана, обаче не чрез материално икономическо развитие 
нагоре, а чрез въвеждане на валутен борд от 1 юли 1997 г. и твърдо свързване 
на лева към немската марка или съответно към еврото. По този начин бъл-
гарската финансова система и икономическата и социалната политика изця-
ло станаха зависими от международните финансови институции [19].

Следващото правителство, на Симеон от Саксонските Кобурги (Сакско-
бургготски), в по-голяма или в по-малка степен продължи тази политика. С 
парламентарните избори от 17 юли 2001 г. Националното движение „Симеон 
Втори“ (НДСВ) под ръководството на бившия цар стана най-силната парла-
ментарна група. Една година по-късно обаче вълната от симпатия замря, тъй 
като нито едно от обещанията за нова икономика и нова социална политика 
не беше изпълнено. Основната причина новото правителство да се върне към 
продължаване на провежданата преди него политика беше яростната критика 
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от страна на МВФ, който при преговорите за кредити настояваше за придър-
жане към условията [20]. Хората следваше да се подчинят на стагнацията на 
доходите, които в края на 90-те се бяха вече снижили до 70% в сравнение с 
1989 г. Около половината от населението беше повече или по-малко зависимо 
от вътрешното производство на важни хранителни стоки. Въпреки тази си-
туация МВФ настояваше за повишаване на цените на енергията до нивото на 
световния пазар, което означаваше увеличение с 30 процента [21].

Ново образование 

Програмата на двамата американски икономисти Ран и Ът включваше също 
планирано разклащане на основите на националните ценности и на национал-
ното съзнание от масмедиите, разпадане на образователната система и на непра-
вителствените организации и тяхното изместване от „общоприети ценности“. 

Важна роля в разпространението на либерални и глобални идеи играе-
ше фондацията на Джордж Сорос „Отворено общество“ и нейната подчине-
на организация „Отворено образование“. В първите години след промяната 
фондацията инвестира в образователната система и в културния живот по-
вече средства от българското правителство. Нейната цел беше да реформира 
българската образователна система според глобализацията и да се приведат 
в действие исканията на Световната банка [22].

Фондацията „Свободна и демократична България“ на българския емиг-
рант Джон Димитри Паница изигра важна роля. Тя беше в сътрудничество 
с фондацията на финансиста от Уолстрийт Джон Трейн и с Майкъл Лидиин, 
агент на ФБР [23]. Във Вашингтон, на 10 февруари 1998 г., Бил Клинтън и 
българският президент Петър Стоянов определиха образователната систе-
ма като най-важната сфера на сътрудничество. Президентите се договори-
ха за разработване на нова образователна програма в България за развитие 
на „демократическите ценности“ [24]. При изборната кампания през 1997 г. 
Иван Костов заяви, че става въпрос за „цивилизационен избор“, т.е. България 
следваше да избере между Русия и Америка. Опитът да се замени кирилицата 
с латиница беше направен със същата цел и за да се раздели Православната 
църква на проруска и прозападна. И до днес Костов твърди, че негово пости-
жение е освобождаването на България от руското влияние [25].

Флагмански кораб на новата образователна система е американският 
университет в Благоевград, който беше открит през 1991 г. и сега обучава 
около 1000 студенти от 25 страни. 70-те професори, които са с краткосрочни, 
едногодишни договори, идват основно от САЩ. Институцията беше създаде-
на от Университета на Мейн с подкрепата на фондацията на Сорос, фондаци-
ята на Джон Димитри Паница и на други американски организации. Решение 
на българския парламент го постави на еднакво равнище с българските уни-
верситети. Държавният монопол в образователния сектор беше премахнат 
и изместен от пазарните принципи. Освен държавните училища се разви и 
частен сектор, в който вече има 130 училища с учебни такси. Съществуват 
също така и чуждестранни училища, които получават пари от западни ор-
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ганизации. Традиционната ценностна система от времето на националното 
възраждане с приоритет на общността и солидарността беше изместена от 
ценностите на индивидуализма и консуматорството [26]. Докато през 1985 г. 
108 000 млади хора завършиха с дипломи за средно образование, през 2005 г. 
завършиха 50 000. Днес около 100 000 деца не ходят на училище изобщо. През 
последните години една четвърт от всички ученици не завършват своето об-
разование [27]. 

Преоценка на протурската партия и на ролята на Турция

От 18 февруари 1999 г., под натиска на Европейския съюз, българският 
парламент ратифицира Рамковата конвенция на Съвета на Европа за защи-
та на националните малцинства, която правителството на Костов беше вече 
подписало на 9 октомври 1997 г. Конвенцията, която дава разширени права 
на националните малцинства, създава известен стрес за българската консти-
туция от 1991 г., защото тя в член 2 определя България като неразделна дър-
жава с местно самоуправление, в която няма да съществуват автономни те-
риториални формации. Втората част на член 2 казва: „Териториалната цялост 
на Република България е неприкосновена.“ [28] Тази неизменно централизи-
рана конституция има своята традиция от създаването на модерна българска 
държава през 1878 г., когато значително турско малцинство остана на юг и 
североизток в страната. Днес то официално обхваща 747 000 души, а 250 000 
българи мюсюлмани (помаци) в Родопския регион (Южна България) могат 
да бъдат прибавени към тях [29]. България почти винаги е следвала полити-
ка за интеграция на малцинствата (първите години на народна демокрация 
между 1948 и 1956 г. са изключение), тъй като правителството се страхуваше 
от движение за отцепничество по примера на Кипър и Косово [30]. 

След ратифицирането на рамковата конвенция протурската партия 
„Движение за права и свободи“ (ДПС) постави допълнителни искания. На 
националната конференция на ДПС на 29 януари 2000 г. председателят на 
партията Ахмед Доган предложи да се промени конституцията и България 
да се определи като мултиетническа и мултинационална държава в член 1. 
Турците трябвало да бъдат признати за втора национална етническа група 
освен славяно-българската група [31].

В този контекст ДПС (от 2001 г. управляваща партия) избра мотото „За 
Европа през Босфора“ [32]. Като страна – членка на НАТО, Турция в дейст-
вителност играе специална роля като защитна сила на турското малцинство 
и като икономическа сила, която вече има голямо влияние върху българската 
икономика. Ислямските фундаменталисти (уахабините) в този момент на-
сочват своя интерес специално към българските мюсюлмани (помаци) чрез 
емисари и по този начин противоречат на целите на ДПС, което не харесва 
идеята да подели своята власт с ислямското духовенство [33]. 

Голямото влияние на ДПС може да се изрази чрез числа по следния на-
чин. На изборите през 1994 г. ДПС получи 283 094 гласа (5,44%) и 15 манда-
та, на изборите 1997 – 323 429 гласа (7,60%) и 19 мандата, на изборите 2005 
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– 467 400 гласа (14,7%) и 34 мандата, а по време на изборите за Европейски 
парламент през 2007 г. – 382 000 гласа (20,2 %) [34]. 

Важната роля на САЩ

От 1989 г. влиянието на САЩ в България е очевидно, особено след обра-
та от 1997 г. Американски съветници работят в министерства, в централната 
банка и в армията, а американски фондации поддържат медиите и политичес-
ките партии. От 1992 г. българските въоръжени сили участваха в десет дис-
локации на сили в чужбина заедно с НАТО: предимно в бивша Югославия, в 
Грузия, Таджикистан, Ангола, Етиопия и Афганистан. България се присъеди-
ни към НАТО през 2004 г. и изпрати пехотен батальон в Ирак в подкрепа на 
мисията „За свобода“ [35].

Целта на новите бази на САЩ в България и в Румъния е да се направи 
Черно море „Вратата към Близкия изток“ (Брус Джексън, директор на „Проект 
за демокрациите в преход“). В своя статия „Черно море и границите на свобода-
та“ зам.-държавните секретари Роналд Асмус и Брус Джексън заявяват: „Черно-
морският регион е в епицентъра на голямо стратегическо предизвикателство, 
за да се направи опит да се планира стабилност в по-широко европейско прост-
ранство и още по-нататък към по-големия Среден изток. (…) На по-разшире-
ния Черноморски регион следва да се погледне през различна призма: вместо 
да се явява периферия на европейското пространство, той започва да изглежда 
като основен компонент на стратегическата хинтерланд на Запада.“ [36]

През април 2006 г. САЩ и България подписаха споразумение за дислока-
ция. То включваше настаняването на САЩ в четири български бази: Безмер, 
Граф Игнатиево, Ново село и Айтос. Договорът предоставяше на САЩ право-
то да използва базите за интервенции в трети държави без консултации със 
София. Американските военни се радват на тотален имунитет. Списанието за 
стратегии във външната политика нарежда военновъздушната база Безмер 
сред шестте най-важни американски бази в света.

През 2006 г. на Балканите се състояха военни раздвижвания, които са 
от геополитическо значение. Нападенията на Израел над Ливан увеличиха 
военните действия в този регион, които включват специална военновъздуш-
на мобилизация. България и Румъния бяха съюзници на САЩ, тествани във 
военни действия, и оценени партньори в глобалната война с тероризма, каза 
генерал Маккирнан, командващ американската армия в Европа. Американ-
ската войска на Балканите е заета с малко известни досега военни маневри и 
отбранителни операции заедно със съюзниците на НАТО България и Румъ-
ния – операцията „Моментален отговор“ приключи през юли 2006 г., а опера-
цията „Viper Lance“ – през септември 2006 година [37]. 

Демократичният колониализъм на Европейския съюз

През 2000 г. България започна преговори за членство в Европейския съюз, 
което през април 2005 г. доведе до подписване на договора за членство [38]. 



30

ТЕОРИЯ

бр. 7/8 – год. XI

Влизането в ЕС обаче беше ограничено с известни условия. В последния док-
лад за мониторинг през септември 2006 г. Европейската комисия изисква още 
по-голям напредък в реформата на съдебната власт, както и в борбата срещу 
корупцията и организираната престъпност. Следователно Европейският съюз 
създаде свои собствени структури за контролиране на напредъка в тези облас-
ти. В същото време парламентът взе решение относно конституцията на ЕС 
през май 2005 г., без да я е дискутирал преди това (което беше невъзможно, тъй 
като нямаше налични копия от договора за конституция на ЕС), и без публич-
на информация за нея. Отворен оставаше въпросът дали комисията ще приеме 
държава от латиноамерикански тип в Съюза в бъдеще [39].

ЕС не предприе нищо срещу дивата приватизация в България, а напро-
тив, имаше критика, че приватизацията не се разпростира достатъчно наши-
роко и достатъчно бързо. Атомната електроцентрала „Козлодуй“ по искане 
на ЕС трябваше веднага да затвори III и IV блок, въпреки ремонта им от 
международни компании, което костваше на България 10 милиарда евро и 
увеличи енергийната й зависимост от 48 на 60 процента [40]. 

Немското председателство на Съвета на ЕС обяви Черноморския реги-
он, отношението към Русия и достъпа до Централна Азия, която е богата 
на природен газ, за приоритети за Европейския съюз. Брюксел има идеи за 
реорганизация на Черноморския регион. Русия наблюдава тази дейност за 
сътрудничество в Черноморския регион с недоверие и би желала да упражни 
натиск чрез газопровода „Набуко“ с насрещен проект. Членството на Украйна 
и Грузия в НАТО и членството на Турция в ЕС биха довършили политическо-
то разделение на Черно море [41]. 

През януари 2008 г. президентът на Русия Владимир Путин посети Бъл-
гария и предложи на правителството споразумение за участие в новия газо-
провод „Южен поток“ от Русия под Черно море до България с едно разклоне-
ние до Албания и Италия и друго до Сърбия и Австрия. В допълнение Русия 
предложи да построи нова атомна централа в Белене в Северна България. 
Новото споразумение е сигнал за завръщането на Русия на Балканите [42].

 През октомври 2005 г. Европейският съюз създаде Енергийната общ-
ност ЕС–Югоизточна Европа, която предостави законова рамка за интегри-
ран енергиен пазар в Югоизточна Европа. Договорът се съсредоточава върху 
природен газ и електричество. Подписващите страни са – освен ЕС – девет 
югоизточни страни, сред тях и България. Новите газопроводи и адаптирането 
на наредбите на ЕС и техническите стандарти ще направят Югоизточна Ев-
ропа най-важния транзитен регион на природен газ между Централна Азия, 
Каспийско море, Черноморския регион, Средния изток и ЕС [43]. 

Несигурните икономически 
и социални резултати от „прехода“

Шоковата терапия през първата половина на 90-те доведе до размиване и 
отслабване на икономическото ръководство и на потенциала от експерти, до 
дестабилизиране на финансовата система, до разстройване на националната 
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инфраструктура и до фалит на производството и поражения върху научно-
техническия потенциал. В процеса на приватизацията некомпетентност или 
злонамерени инвеститори разрушиха производствения капацитет на стра-
ната. Земеделието беше доведено до липса на оперативност чрез прибързано 
разпускане на земеделските производствени кооперации (ТКЗС) и връщане 
на земята на бившите собственици или на техните наследници [44].

България днес може да се причисли към икономическа ситуация, от коя-
то Комисията на ЕС в Брюксел може официално да бъде удовлетворена. През 
2005 г. нарастването на БВП беше 5,5%, БВП на човек от населението достигна 
9600 долара по РРР (паритет на покупателна сила) (в ЕС – 30 100 долара), пот-
ребителските цени се повишиха с около 5,5% (през 2006 г. – със 7%), нивото 
на безработица беше официално 9,9% (за Европейския съюз – 8%), а чуждият 
дълг нарасна до 15,3 милиарда щ. долара [45]. 

Икономическият растеж обаче не се материализира в доходите на голя-
мото мнозинство от населението, тъй като само определено малцинство се об-
лагодетелства от него. Минималната заплата днес достигна 77 евро, средната 
заплата – до 150 евро, а половината от населението живее с 2 евро на ден [46]. 
БВП се получава главно от услугите, докато промишлеността допринася само 
с 27%, а 10% идват от селскостопанския сектор. През 2005 г. българският БВП 
достигна едва 93% в сравнение с 1989 година [47]. В световния списък за срав-
нение на държавите България беше на 26-о място през 1989 г., но едва на 86-о 
място през 2005 година [48]. В резултат на потискащата икономическа ситу-
ация 688 000 души, или 7,7% от населението, напуснаха страната между 1989 
и 2005 г. и емигрираха на Запад, най-вече с намерение да се установят там. В 
резултат на силното намаление на раждаемостта България загуби през този 
период 1 185 000 души, или 13,2% от своето население, което по този начин на-
маля от близо 9 милиона на 7,8 милиона между 1989 и 2005 година [49].

Специфична характерна особеност на българската икономика е все още 
съществуващата сива икономика, която се корени още в последните години 
на комунистическия режим, когато частната инициатива вече беше разреше-
на. Изчисленията показват, че около 30% от всички компании работят неза-
конно в производството и в услугите. Те крият своята дейност от правител-
ството изцяло или отчасти. Причината е, че по този начин могат да избегнат 
високите данъци за заплати и бюрократичните процедури за регистрация на 
дадена компания. Според същия източник реалната безработица достига до 
18,6 процента [50]. 

Критиците на „неолибералния проект“ споменават факта, че днес – в 
резултат на хаотичната приватизация през изминалите години – българ-
ското общество е крайно поляризирано, а нова олигархия от 200–250 ми-
лионери контролира цялата икономика. В допълнение съществува и нова 
компрадорска [51] средна класа от 20%, „победителите в прехода“, докато 
приблизително 80% от населението, „губещите“ (в новобългарския език на-
ричани „лузери“), живеят в бедност [52].

„Иван Костов беше може би най-добрата присадка на БКП/БСП в осно-
вата на демократичните сили в България. Той беше обучаван, организиран и 
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мобилизиран, за да ликвидира основата на българската демокрация изцяло. 
След убийството на Луканов (през 1996 г.) той се почувства свободен, по-не-
зависим и като всевластен лидер на Съюза на демократичните сили.“ [53] 

Съпротивата на българския народ

„Демократичните“ партии се договориха – относно демокрацията и 
свободната пазарна икономика – и чрез медиите направиха всичко, за да не 
позволят алтернатива. Обаче те не могат повече да разчитат на доверието 
на хората. Това се вижда от слабите резултати на участниците в изборите, 
които намаляваха при всеки вот: през 1990 г. те бяха 90%, през 1991 – 80%, 
през 1994 – 75%, през 1997 – 58%, през 2001 – 67%, през 2005 – 54%, през 2006 
(президентските избори) – 42,5% и през 2007 г. (европейските избори) – 28,6 
процента [54]. 

Напоследък се правят опити да се възстанови ролята на културата, за-
щото от 1989 г. хората говореха единствено за икономика и инвестиции. 
Театри, книжарници, концерти и музеи регистрират висок брой посетители; 
националните празници като празника на Св. св. Кирил и Методий на 24 
май се честват отново със знамена и народни танци. Църковните брачни це-
ремонии също се увеличиха. От юни 2005 г. съществува национална партия 
– коалиция „Атака“, която беше формирана от различни патриотични групи 
и която спечели 8,1% от гласовете и 21 места на парламентарните избори 
през 2005 г. Българската социалистическа партия (БСП) спечели 31% от гла-
совете и така стана най-силната партия, Националното движение „Симеон 
Втори“ (НДСВ) на бившия цар спечели 19,9%, а протурската партия ДПС 
– 14,5 процента. Гласовете за „Атака“ дойдоха както от БСП, така и от пар-
тията на бившия цар.

Увеличението на националистите в парламента се дължи предимно на 
катастрофалната икономическа и социална ситуация за голямото мнозинст-
во от българския народ и от липсата на надежда за подобрение [55].

Коалицията „Атака“ обаче се раздели на партия „Атака“ под ръковод-
ството на Волен Сидеров, „Нова зора“ (новопоявила се партия) на Минчо 
Минчев, партия „Защита“ и някои независими делегати скоро след изборите. 
Минчо Минчев е централната фигура на новия национално-патриотичен и 
проруски Национален обединен фронт. 

Кризата на българското общество също се изостря. Унгарският симптом, 
т.е. заплахата от национално въстание срещу новата класа, също витае във 
въздуха. Новата класа непрекъснато се самоотчуждава от народа и не може 
да управлява страната повече – и като следствие страната е в опасност от ав-
торитарно управление, което да се установи с помощта на ЕС. Алтернатива на 
управлението на сегашната коалиция, постоянно разклащано от нови сканда-
ли, би бил кметът на София генерал Бойко Борисов, бивш главен секретар на 
Министерството на вътрешните работи, който със своята нова партия ГЕРБ 
(„Граждани за европейско развитие на България“, в същото време това е бъл-
гарската дума за „герб“) и със съществена подкрепа от неоконсервативните 
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кръгове в Европа обещава силна държава и борба с корупцията. На 20 май 
ГЕРБ спечели 21,7% от гласовете и стана най-силната партия преди БСП. 

Днес България се нуждае от нова теория за прехода, разчитайки на сво-
ите собствени национални традиции и на международната критика на либе-
ралната световна система. Това включва създаване отново на националната 
ценностна система с възстановяване на културната идентичност и на суве-
ренната държава, която единствено е способна да осигурява съществуването 
на българската нация през ХХI век.

Превод от английски: Донка Славчева
Публикува се по: сп. Current Concerns, Zurich, 2008, № 3-4.

Бележка на редакцията: Статията на проф. Бахмайер има солиден научен апарат с мно-
жество източници, чието място в текста е обозначено с цифри. Поради липса на място не го 
печатаме, но той е на разположение на интересуващите се – в редакцията.
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Специален интерес представляват процесите на 
формиране на две нови класи – условно да ги 

назовем „на излишните“ и „на ленивите“. Те не са 
съществували по времето на Маркс, през индустри-
алната епоха (Втората вълна), в епохата на класи-
ческия капитализъм или през т.нар. модерна епоха, 
времето до средата на XX век.

Общото между тези две нови класи е, че те 
изваждат значителна част от трудоспособния 
контингент на обществото, включително добре и 
високо образовани и професионално подготвени 
хора, от икономиката, от сферите на материалното 
и духовното производство, от обществено значими-
те продуктивни дейности, от гражданската маса на 
производителното население. Голям дял от човеш-
кия капитал на обществото и държавата по този 
начин „се замразява“ и с времето се обезценява – по-
добно на замразените пари в депозитни сметки или 
на техниката, която стои, без да функционира.

Извадените от оборот замразени пари намаля-
ват – инфлацията ги подяжда, или не могат да се 
увеличат поради нереализирано предприемачест-
во и пропуснати печалби. Изоставената в складо-
ве замразена техника също пропуска възможните 
печалби, разваля се, преди да е заработила, морал-
но остарява. Така е и с човешкия капитал – обра-
зоваността на хората изостава от времето, квали-
фикацията им остава встрани от развитието, губи 
се умението да се работи в екип и с лоялност към 
другите и към институцията, губят се трудоспособ-
ността и издръжливостта, изчезва мотивацията за 
активност, мързелът надделява и ежедневието става 
лениво. Човек се отказва от амбициите си и застива 

ДВЕ НОВИ КЛАСИ 
В СТРУКТУРАТА НА БЪЛГАРСКОТО 
ОБЩЕСТВО СЛЕД ПРЕХОДА 
В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

Михаил Мирчев

Михаил Мирчев – доцент, док-
тор по социология, преподава-
тел в УНСС, в СУ „Св. Кл. Охридски“ 
и в Бургаския свободен универси-
тет, където е бил завеждащ ка-
тедра „Социални дейности“. Ра-
боти в областта на социална-
та стратификация и мобил-
ност, на възпроизводството на 
население то, на теоретичните 
изследвания на социалното уп-
равление и др. Автор е на мно-
жество научни публикации и ем-
пирични социологически изслед-
вания и анализи. Научен ръково-
дител е на Агенция за социални 
проучвания и анализи (АССА-М), 
експерт в Консултативния съ-
вет по демографските пробле-
ми при президента на РБългария 
и други.
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в удобството на тлеещото ежедневие.
В същото време тези класи са висококонсумативни, имат претенции и 

по правило поддържат среден или висок материален стандарт. Като масова 
съвкупност те присвояват значителна част от обема на реално потребяваните 
блага в обществения живот, като преди това са присвоили чрез преразпреде-
ление значителна част от произведения доход. Това пък относително намаля-
ва, понякога чувствително или драстично, доходите на преките участници в 
производителния, в стопанския процес.

Така се създават типично класови взаимоотношения между тру до во про-
дук  тивните, от една страна, и консумативните, от друга, между създаващите 
блага и разчитащи на съответно възнаграждение и присвояващите значител-
на част от печалбата и възнагражденията.

От изключителна важност за състоянието и бъдещето на държавата и 
обществото е пропорцията между двете части.

Основни зони:

S – успяващи, извоюващи си 
привилегии, забогатяващи и 
проспериращи, самочувствие 
на включени в „единия мили-
ард“

М – междинна зона на инте-
грация, маргиналност спря-
мо просперитет, ситуация на 
гражданско оцеляване

R – рискова зона на дезинте-
грация,критичен недостиг на 
човешки капитал и граждан-
ски качества, ситуация на фи-
зическо оцеляване

O – аутсайдери, изключващи 
се и изключвани, под миниму-
ма за гражданска интеграция

В съвременните общества делът на производителното население нама-
лява, реципрочно – разширява се делът на консумативното население. При 
това има един критичен минимален дял на производителното население, зад 
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който масата на консумативното население става непоносимо голяма. Тол-
кова голяма, че колкото и висока производителност да има работещото на-
селение, създаденият обществен продукт все ще бъде крайно недостатъчен. 
Както за развитието на икономиката и държавата, така и за повишаването на 
масовия жизнен стандарт. Както за възна граж де нията на работещите, така и 
за социалните и пен  сионните фондове за неработещите. Както за платежния 
баланс на държавата, така и за възможността на домакинствата да не затъват 
в зависимост от кредити и заеми.

По принцип стабилността на обществената система предполага един-
ство и здравословна пропорция между производство и потребление. Тя съот-
ветно предполага в мотивациите на населението да доминира производи-
телната компонента, а потребителско-консумативната да бъде производна 
от нея. Това е социологически принцип на стабилността и просперитета на 
обществото като система.

Сега, в съвременното общество на благоденствие и високо масово по-
требление, при култура на хедонизъм и потребителство, не само че се разкъс-
ва органичната връзка между производство и потребление, а отношението се 
обръща. Потреблението изпреварва във времето производителността – чрез 
формите за живот на кредит все повече хора първо потребяват, а след това 
отложено изработват цената на съответните стоки и услуги; същото правят и 
фирмите, и държавите, когато затъват в дългове и финансов дефицит.

Освен това потреблението ценностно се откъсва от производителност-
та, все повече хора се настройват, че не само искат, а и могат да живеят даром. 
Това е особена психология и особен манталитет, феномен от последните 3–4 
десетилетия в Западния свят, в България – от последните 18 години.

Идеологемата „потребителско общество“ внушава и култивира точно 
такъв манталитет. Масовата култура и рекламата ежедневно промиват ма-
совата психика чрез потребителски импулси, възлова дума е „искам“. Има и 
такава песен, в която се говори истерично „искам, искам, искам“.

В индивидуален план, когато консумативният начин на живот е със съз-
нанието, че е морално допустимо близките да те хранят и да се грижат за теб 
без реципрочно лично усилие, че е допустимо социалните фондове да бъдат 
източвани под маската на социална слабост или на жертви на дискримина-
ция, че е форма на свръхцивилизованост да спекулираш с механизмите на 
обществото и държавата, като изсмукваш легитимно или престъпно своите 
доходи и средства за потребление – в такава ситуация имаме форма на па-
разитизъм. Обективният потребителски статус прераства субективно и цен-
ностно в паразитизъм, придобива аморално значение. Става дума за жизнена 
философия, манталитет, статус и поведение на масов паразитизъм в съвре-
менните западни общества.

Но по-добре е да се придържам към обективните измерения на новото 
класово разслояване. От такава гледна точка важното е, че двете нови класи 
редуцират активния трудов и производителен контингент на обществото 
до рисков минимум. Така се застрашава икономиката – със спиране на раз-
витието и самозадушаване, застрашава се държавата – с рязко разрастване 
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на безпомощното население, което разчита за своето оцеляване на социални 
фондове и благотворителност, застрашава се обществото като организиран 
производителен и разпределителен механизъм.

Генезисът на двете нови класи

Обществото на „всеобщото благоденствие“, или иначе казано „потреби-
телското общество“, и заедно с това „информационното общество“ извеждат 
значителни части от населението в трудоспособна възраст, т.е. от население-
то, което е потенциална „работна сила“ в икономиката и обществото, извън 
зоната на общественото производство. Това са големи маси, които, въпреки 
че са трудоспособни и могат да бъдат част от активния трудов и производ-
ствен контингент, остават неработещи и безработни, рентиери и издържани, 
девиантни и криминални с нетрудови доходи. Остават или защото сами се 
оттеглят от обществено продуктивни трудови и професионални ангажимен-
ти, или защото обществото не им дава възможност да работят и да влагат 
свой личен принос в производството на общественото богатство. В първия 
случай е личен избор и отговорност. Във втория случай е системен ефект от 
структурата и функционирането на съвременното западно общество.

Във всички предишни общества морален и обществен императив са ра-
ботата, продуктивността, производителността на всеки член от семейството, 
общността, нацията. Щом човек е работоспособен, той е трябвало да работи 
и е работел. Скитничеството и просията са били преследвани. Мързелът е 
имал строго негативно морално измерение. Обратно на работливостта, която 
е била възприемана като първостепенно и високо морално качество и човеш-
ко достойнство. Изключение от това правило е правено единствено за някои 
елементи на аристократичното съсловие.

С други думи, допреди 50-ина години цивилизацията се е развивала в 
съответствие с понятието „хомо фабер“. Човекът е бил схващан като работе-
що и продуктивно същество. Практическите изключения са били минимал-
ни. Немислимо е било да се натрупа в рамките на обществото голям процент 
население, което въпреки своята трудоспособност не работи.

Кои са основните съвременни фактори, които генерират двете класи?
Първият: техниката и технологията.
Сега, в условията на високотехнологична индустрия и земеделие, както 

и на масова компютризация, на интернет комуникации, на кредитни карти 
и виртуални пари, значителна част от трудовия ресурс от предишната епоха 
се оказва излишна. Интелигентните машини и технологии, роботизирани и 
компютризирани, изместват работещите хора и превръщат в ненужни много 
от тях (class of the useless, useless people).

Автоматизирана поточна линия означава, че, преди да бъде автоматизи-
рана, там са работили примерно 2000 души; когато е станала полуавтомати-
зирана, са останали да работят 200 души; а когато е била компютризирана, 
роботизирана и автоматизирана, са останали да работят 20 души. Преди в сче-
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товодството на огромна фирма например са работили 200 счетоводителки; ко-
гато са навлезли персоналните компютри, счетоводителките стават 50, а когато 
компютрите стават съвременни и се включат в мрежа, вече и 10 счетоводи-
телки могат да обслужват същата фирма. Това е негативната страна на новата 
високопроизводителна техниката, негативната страна на компютризацията и 
компютърните мрежи, негативната страна на дистанционните комуникации 
и контрол. По аналогия, ако 30 години в национален план имаме еднотипна 
структура на икономиката в България и през 80-те години тя работи с 5 млн. 
души, в края на 90-те същата икономика би работила с 4 млн. души, а в края на 
2010 – вече с под 3 млн. души. Само поради този технологичен фактор1.

Ако на вече ненужния трудов контингент не му бъдат създадени и пред-
ложени алтернативна трудова заетост, нови професии, други форми за про-
изводително обществено участие, тези маси от бивши работещи и професио-
налисти са обречени на депрофесионализация и декласиране, на дългосрочна 
(структурна) безработица, рискува се да се лумпенизират, да деградират и да 
се изключат социално. Последното е лошият практически вариант – излиш-
ните стават изключени, което закономерно или предполага, или води до со-
циално деградиране.

Обратната страна на т.нар. нови технологии е факт с черни окраски.
По-масово отпадат хора от по-възрастните поколения, които не могат 

бързо и пълноценно да се адаптират към новата техника, към скоростта на 
комуникациите, към виртуалността на парите, към новите форми на делови 
комуникации и общуване. Не успяват своевременно да се преквалифицират, 
да променят рутината в работата си, да се нагодят към нова организация на 
труда и нови трудови отношения, към нова среда и динамика. За разлика от 
младите, които „се раждат“ с новите комуникации и технологии. Така между 
поколенията се вклинява техниката, като ги разцепва на две цивилизационно 
различни реалности. Възникват остри конфликтни отношения и отчуждава-
не между поколенията, включително в икономиката, стига се до масови про-
яви на ейджизъм в обществения живот като цяло.

По-масово отпадат и нискообразованите, защото не им стигат мозъчна 
способност и култура да боравят с компютърната техника, с новите документи, 
формуляри и форми за регистрация и получаване на лична информация, не 
се справят със стреса от формализацията и технизацията на работната среда, 
нито могат да се адаптират към детайлната организираност, към динамиката 
на времето, към ясната координация в сложен производствен организъм.

Отпадат цели професии, защото се променя структурата на индустрията 
и земеделието, на икономиката като цяло. Глобализацията прави това в страни 
като България със зашеметяващ размах и темпове. Професионалната структу-
ра, както всичко останало при глобализацията, се поляризира. Към единия по-
люс се концентрират модерни, технологически, креативни професии. А на дру-
гия полюс са изостанали, примитивни, обречени на маргиналност и бедност.

Вторият фактор е либералният фундаментализъм.
Голяма маса работна сила се освобождава и става ненужна, когато ико-

номиката е организирана и развивана върху принципа на либералния фун-
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даментализъм – работят и оцеляват само фирми, които имат печалба, оста-
налите или биват оставяни да фалират, или бързо биват закривани, или са 
оставяни да вегетират.

Либералният фундаментализъм свива икономиката. Свива я, като при-
лага едностранчиво финансовия критерий за печалба, фетишизирайки пари-
те като самоцел, а не като средство. Свива я, обслужвайки монополни интере-
си на големи корпорации и разчиствайки конкуренцията от страна на малки 
и средни фирми. Свива я, като налага отраслова матрица в икономиката на 
отделната страна, което е предопределено от наднационални и световни цен-
трове на власт (ЕС, Световната банка, МВФ и други подобни).

Либералният фундаментализъм свива икономиката, като елиминира со-
циалните й сегменти – там, където финансово-приходният критерий e важен, 
но по-важен е социалният критерий да се съхраняват общностите и работ-
ната сила, по-важен е общественият критерий да се опазват здравословните 
баланси в системата на обществото, по-важно е да се съхраняват силата на 
държавата и достойнството на нацията.

Отраслово погледнато, съвременната либерална икономика прави голяма 
част от трудоспособното население излишно, защото свива икономиката до 
печелещи индустрия и земеделие, търговия и финанси, като забавя или потис-
ка секторите на битовите и главно на социалните услуги, на образователните 
и здравните услуги – особено за неплатежоспособното население, също и като 
свива сектора на културата и изкуството, на масовата творческа самодейност 
– особено когато от такива дейности не може да се извличат печалби.

Третият: високият минимум за гражданска грамотност.
Друга основна причина за формиране на значителна маса икономически 

излишно население е високата степен на организираност и институциона-
лизация, на съответната формализация и бюрократизация във всички дей-
ности в публичния живот и в икономиката. В такава среда икономическото и 
гражданското включване предполагат висок минимален праг на образованост 
и социализираност, на граждан ска грамотност и социални умения, на обще ст-
вена дисциплинираност и интегрираност. В съвременното „информационно 
общество, основано на знанието“ малограмотността и неграмотността вече 
са индикатор за гражданска ненормалност и за принципна неспособност за 
ефективна обществена интеграция и здравословна социална мотивация.

По тази логика основното образование е конституционно задължител-
но. А под основно образование се подразбира издигане на всеки млад човек 
до минималното гражданско равнище на образованост и умствена развитост, 
на социализация и приемане на основни обществени и граждански ценности 
и норми на поведение, на съответни мотивации и способност за обществена 
интеграция. Когато субективно някои хора или общности остават под тази 
минимална гражданска норма, те обективно изпадат под и извън чертата на 
обществото, оказват се обективно изтласкани в позиция на аутсайдери. Това 
също е икономически „излишно“ население.

Съвременното общество е много взискателно към своите граждани. 
Непрекъснато се качват минимумите, които един човек трябва да покрие, 
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за да бъде нормален и функционален. Минимуми като базова образованост 
и културност, като гражданска и организационна грамотност, като финансо-
ва образованост, като умения да се борави с електронни документи, сложни 
формуляри, детайлизирани договори.

Много хора не издържат на тези покачващи се минимуми. Остават далеч 
под тях. Изостават образователното, интелектуалното и културното им равни-
ще, така че в конкретна ситуация, дори и да имат добро желание да се научат и 
да овладеят нужни им неща, се оказва, че не са способни да го направят, че се 
стресират от информацията, че се озлобяват срещу знаещите и можещите2.

Много хора не издържат и на стреса – непрекъснато да трябва да учат 
и да овладяват нови неща, да се адаптират към тях, да се страхуват, че ще за-
губят постигнато добро и дори високо равнище в професия и работа поради 
новостите и промените.

Ако приложим най-елементарния критерий – базова образованост и гра-
мотност, под чертата остават 66% от младите цигани, 23% от младите българ-
ски турци, както и 9% от младите народностни българи. Остават неграмотни 
и малограмотни, т.е. мисловно, интелектуално и културно недоразвити. При 
функционалната грамотност изискванията са още по-високи – стряскащо 
много хора не ги покриват, остават далеч под изисквания граждански мини-
мум. Общо става дума за набъбваща маса от млади хора, които няма да могат 
да се справят в живота, не могат да бъдат наемани на работа, не могат да се 
включват в организации и колективи, не могат да бъдат дисциплинирани, не 
могат да бъдат производителни, поради което закономерно отпадат или би-
ват изхвърляни, попадайки в зоната на излишното население.

Това „излишно“ население частично бива допускано в реалната иконо-
мика. Чрез социални програми за трудова и след това за обществена интег-
рация, като програмата на МТСП „От помощи към заетост“ – едва няколко 
хиляди души при наличие на контингент от стотици хиляди.

Много по-масово това става чрез извършване на аутсайдерски труд 
– работа, която не биха приели „нормалните“ граждани: мръсна, антипрес-
тижна, гастарбайтерска, черна. Такава работа се поема или от външни ми-
зерстващи пришълци гастарбайтери (в западните страни), или от вътреш-
ни аутсайдери (у нас).

Такава работа се извършва само от част от контингента, останалите про-
дължават да са извън работната сила. Съответната общност като цяло си ос-
тава в зоната на „излишните“, остава с такъв манталитет.

Четвъртият фактор: нежеланието да се работи.
Класата на ленивите също се изключва от обществения производствен про-

цес. Но вече по логиката на субективното нежелание да се работи, да се полага 
лично усилие за трудова и професионална реализация, за личен принос при съз-
даването и възпроизводството на общностното и общественото богатство.

При този вариант персоналната трудоспособност, производителни ка-
чества и потенциал не се материализират. Но не поради външна обективна 
невъзможност или принципна неспособност, а поради субективно нежела-
ние и липса на конкретна трудова и продуктивна мотивираност. В общество-
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то на високото масово потребление и на личните свободи и индивидуализ-
ма „принципът на реалността“ за много хора се подменя от доминиращия 
„принцип на удоволствието“ (по Фром).

Нежеланието и отучването да се работи става културен феномен на съв-
ременната епоха. От „хомо фабер“ се преминава към принципите на „хомо 
луденс“ (homo ludens, man the player, the play element of culture).

Преминава се по естествен път, според логиката на високите жизнен 
стандарт и потребление, които самù по себе си свалят градуса в мотиваци-
ята за трудово усилие, както и според логиката на масовото преместване на 
работна сила от непосредственото производство към услугите. При послед-
ното изнурителната работа често се заменя от „чакане“ на клиента, „гледане“ 
в контролните прибори, „готовност“ да възникне проблем. Работата в този 
смисъл става пасивна, обездвижена, безмисловна, което от психологическа 
гледна точка е приучване към нещо като „работа без да се работи“.

Към принципите на „хомо луденс“ се преминава и чрез социалното ин-
женерство. Под действието на индустрията за пропагандиране и индоктри-
ниране, преди всичко сред младите поколения, на философията на хедонизма, 
на моделите на живот чрез и заради забавлението, на игровите-инфантилни 
образци на модерния човек.

Петият: спекулативната икономическа нагласа.
Нежеланието да се работи, което ценностно обхваща значителна маса 

от трудоспособното население, преди всичко от младите поколения и някои 
общности, сега се допълва от още един субективен фактор: спекулативната 
икономическа нагласа. Голяма маса хора участват в икономиката, но не тру-
дово и не производително, а консумативно. Разчитайки основно на доходи 
от валутно и борсово спекулиране, от спекулативна търговия с недвижими 
имоти и други скъпи вещи, на доходи от дивиденти и лихви, ренти и наеми.

Това също са участници в общия икономически процес, но само на входа 
и на изхода на реалния производствен процес. В най-добрия случай на входа 
те предоставят полезни финансови и производствени средства, предоставят 
своя собственост, която други да ползват като производително средство. След 
това на изхода очакват и получават своето „възнаграждение“, когато се пре-
разпределят доходите от стопанската дейност и икономическия процес.

Това е до голяма степен паразитен елемент в производствения цикъл и 
когато той отнема прекалено голям дял от печалбата и дохода, производство-
то бива задушавано – нито може да се реинвестира за развитие и разгръщане, 
нито реалните производствени участници могат да получат достойно възнаг-
раждение, което да ги мотивира. По тези две линии всеки производствен про-
цес, който е прекалено обременен с този паразитен елемент, влиза в спирала 
на стагниране и задушаване. Когато това стане феномен в рамките на цял 
икономически отрасъл или на икономиката като цяло, настъпва стагниране 
и задушаване в мащаба на отрасъла или на икономиката.

Шестият: отказът от борба за добър живот.
Стратификационно класата на ленивите се разделя на два големи слоя.
Единият е от хората с добри и високи, дори много високи доходи, нетрудови 
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доходи (законни или нелегитимни, морални или аморални), поради което имат 
възможност да поддържат добър, висок, дори много висок стандарт на живот, 
без да работят. Тук няма материална и икономическа принуда да се работи – тези 
хора са материално и финансово осигурени. Дилемата е ценностно-психологи-
ческа. За тях трудът не е ценност, не е водеща личностна ценност. Те не приемат, 
че пълноценната им личностна реализация и изява минава през труд и профе-
сия, през усилия за кариера и за адаптация в трудов колектив и чрез дисциплина 
в институция. Те не считат, че консуматорската жизнена философия, с повече 
или по-малко елементи на паразитизъм, е нещо лошо и осъдително.

Другият слой е съставен, обратно, от хора, които живеят с ниски, много 
ниски, дори с мизерни доходи. Би могло да се предположи, че точно поради 
това те биха били мотивирани да търсят работа, а когато имат работа – да 
търсят повече и по-добра работа, да полагат усилия да придобиват опит и да 
постигат по-висока производителност, за да намират по-добра и по-платена 
работа. На практика обаче често се получава точно обратното.

Именно тежката бедност, маргинализацията, съзнанието, че в рамки-
те на обществото са в ниска, ощетена и дискриминирана позиция, отчайват 
тези хора и ги правят апатични, демотивират ги за лично усилие. Отказват ги 
принципно от труда, от производителния труд, от измъкване от блатото чрез 
труд. Всъщност това е пътят на лумпенизацията, на принципното обществе-
но декласиране. Затова има не само отделни хора и семейства, а и по-много-
бройни общности, които си изграждат негативна стратегия на оцеляването, 
като обърната форма на житейски успех. Чрез девиация и престъпност, чрез 
просия и проституция, чрез социални помощи и поза на жертви на общест-
вото, чрез самостигматизиране.

Тук също има ценностно-психологическа дилема. За тези хора всяка ра-
бота, всяко усилие да се работи вече „няма смисъл“. Ако за труда си ще получа-
ват доходи на равнището на мизерията, отпада смисълът да се полага каквото 
и да е усилие да се работи. Това е социалната логика на голяма част от негра-
мотните и малограмотните, които не могат да си намерят и да удържат сносно 
заплатена работа. Това е социалната логика на гето общности, които не могат 
да разчитат на работа, която е мизерно заплатена и винаги непрестижна. Това 
е оправдателната логика на потъналите в пиянство и лумпенизация хора, кои-
то вече не са способни да удържат добра работа, ако я намерят.

Тези хора са в състава на новата класа на ленивците. От друга страна, те 
сами се причисляват към класата на излишните. Защото в съвременното об-
щество личният успех е възможен, но само след успех в острата и все по-ос-
тра конкуренция – за позиции и статуси, за възможности и реално ползвани 
права, за лично достойнство и просперитет. Когато принцип на живота е кон-
куренцията, а предпоставка за просперитета е личната борба за успех, тогава 
демотивацията за борба дори за елементарните неща, за житейския мини-
мум, за минимума достойнство и гражданска нормалност означава само едно 
– не просто загуба на житейски позиции и изпадане, а и преминаване отвъд 
социалната черта на декласирането и аутсайдерството, на лумпенизацията и 
човешкото деградиране.
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Стратификационно позициониране на двете нови класи

Съвременното общество, съвременната масова култура генерират тези 
класи, обособяват ги, създават им чувство за социална принадлежност, спе-
цифична жизнена философия и политическа идеология. Те на пръв поглед из-
глеждат дифузирани, разпръснати. Но всъщност са достатъчно организирана 
маса и са склонни към организиране, доколкото имат еднотипно мислене, 
еднотипна социална психика, общност на интереси и еднотипно масово об-
ществено поведение. Важно е, че като гражданска маса те са готови да бъдат 
политически представяни и при нужда мобилизирани.

Това са масови общности. Могат да бъдат причислени към понятието „кла-
са“, доколкото и те се рекрутират според „основното обществено отношение“ 
(по Маркс) – имащи или нямащи собственост върху средства за производство, 
и въз основа на това – участие или неучастие в процеса на обществено произ-
водство и съответно в разпределението и преразпределението на благата.

Тези две масови общности-класи имат битие на специфични „класи-В-
себе си“ и могат да бъдат идеологически и политически сплотени като „кла-
си-ЗА-себе си“. За последното има поне два очевидни примера от годините 
на прехода: едната е класовата общност на т.нар. реститути. И младите сред 
тях се отказват от труд поради наличието на значителни рентиерски дохо-
ди, с които задоволяват и презадоволяват потребителските си нужди. Имат 
типично класово общностно самосъзнание с реваншистка дясна идентифи-
кация, със съответна политическа целенасоченост и гражданска активност. 
Другата е класовата общност на циганските гето общности. Те са компактно 
население, обособени, общностно сплотени и добре организирани. Действат 
именно като класа на из ключените и дискриминираните – в икономиката и 
държавата, в политиката и гражданските отношения.

Новите класи – на ленивите и на излишните – се разполагат вертикално 
в стратификационния профил на обществото. Не хоризонтално, както кла-
сическите по Маркс класови, съсловни и професионални прослойки, а вер-
тикално, доколкото и в двете класи се включват компоненти от основните 
страти. Включват се части на елитите, заедно с части от средните класи и 
прослойки, наред с части (далеч по-масови) от низовите работнически и зе-
меделски прослойки, както и от социалното дъно – аутсайдерски и маргинал-
ни прослойки, изолирани малцинствени общности, гето общности.

Това са контингенти от т.нар. активно население или по-точно „населе-
ние в трудоспособна възраст“. Но не се включват в неговата производителна 
част, в т.нар. работна сила.

За съпоставка само две числа: към 2007 г. работната сила според НСИ е 
3,2 млн. души, докато в трудоспособна възраст са около 5 млн. души. Разли-
ката е от 1,8 млн. души. Това са 36% от цялото трудоспособно население, или 
56% спрямо работната сила, или 64% спрямо активно трудово заетите. Дори 
при такова грубо изчисление се вижда каква огромна гражданска маса са из-
ключените от общественополезния труд.



44

ТЕОРИЯ

бр. 7/8 – год. XI

Българското битие на двете нови класи

Двете нови класи натрупаха маса в условията на прехода, през послед-
ните 15-ина години. Това е един от плодовете на т.нар. демокрация, както и на 
възприемането на крайно либерален модел за трансформации в българската 
икономика и след това във всички останали сфери на обществото. Новата ма-
сова класа на излишните застана редом с класата на интегрираните граждани, 
а новата класа на ленивите застана редом с работещото общественопроизво-
дително население.

Това е обективен процес. Той бе индуциран след включването ни в систе-
мата на западните общества. Заедно с това той бе инженерно продуциран от 
политическите сили на прехода. Това наслагване на обективния „цивилиза-
ционен“ процес и субективното властово усилие доведе до днешните струк-
турни ефекти в България, до кристализиране на новата стратификационна 
структура на българското общество.

Както вече отбелязах, в цялата история допреди няколко десетилетия (в 
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България допреди 18 години) в обществото е действал абсолютният принцип 
– „Щом си здрав и прав, не може да не работиш.“ Обществото е съществувало 
така, че всички хора са работели, при това са работели обществено полезно. 
Били са в икономическия цикъл на обществото като цяло. Който не е рабо-
тел, първо, това е било страшно осъдително от морална гледна точка и, второ, 
като правило е бил преследван от закона. Можело е да не работи само този, 
който не е способен да работи – поради болести, временни състояния на не-
разположения, инвалидност.

В съвременното общество изключително много здрави и прави, умни и 
образовани, квалифицирани и производителни, можещи и знаещи хора не 
искат да работят или не им се дава възможност да работят и те излизат доб-
роволно или принудено извън работната сила на обществото. Това е въпрос 
на ценности и ценностен избор или на запушен и деформиран пазар на труда. 
В единия случай определяща е ценността „труд“. В другия предопределящи са 
наличните структура на реалната икономика и технологическо равнище в 
нея, обемът и качеството на наличните работни места и позиции.

Класата на ленивите в български патент

Тук по-подробно ще се спра на новата масова класа на ленивите3 в Бъл-
гария. Както вече посочих, тя се състои от хора, които могат да работят и да 
бъдат обществено производителни, но не искат да работят и да получават 
трудови доходи. Имат друга концепция за своя живот и не искат да работят и 
да бъдат обществено производителни.

Все по-голяма част от младите поколения днес бива въвличана и приуч-
вана на социална интеграция и „реализация“ според моделите на класата на 
ленивите4. Тя става застрашително масова. Рязко нараства общата й значи-
мост в баланса на обществената система.

Това са хора, които не са ангажирани в домашен и домакински труд, в 
грижа за деца и болни близки или в други подобни дейности.

Те просто са свободни, имат възможност и способности да работят, но 
избират да не го правят. Ако са бедни и маргинализирани, искат и получават 
доходи и средства за живот, но или по линия на социални помощи и благо-
творителност, или по линия на девиантни и криминални дейности. Доходите 
им са ниски и мизерни, но те минимизират своя потребителски стандарт и по 
този начин оцеляват. Ако са заможни, живеят с доходите си – от наследство и 
реституция, от рента и дивиденти, от лихви и наеми, но отказват да работят и 
да се реализират чрез професия и производително обществено участие.

И в двата случая е скъсана ценностната връзка между индивида и об-
ществото. По-конкретно къса се връзката между индивида и обществото 
като организация, първо, за производство на обществени блага, а едва след 
това – за разпределение и преразпределение на тези блага. В ценностните 
измерения от обществения кръгооборот „производство–потребление, труд–
възнаграждение, участие–ползване на блага“ е останала само втората част, 
първата е елиминирана. Или, по-точно, втората е оставена за себе си, а пър-
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вата – за другите. Накратко, житей ската философия е във формулата: „Нека 
те произвеждат благата, а пък аз ще консумирам – това, което имам, дават 
ми, разрешават ми.“

Става дума за консуматорска философия за живота. В голяма част от 
случаите не се нарушава законът. Не се нарушава дори моралната норма 
– ако под морал се разбира да не нанасяш преки вреди на другите. Но по-
гледнато по-задълбочено, нарушава се общоморалният принцип на общест-
веното живеене, на кооперативното участие в обществото. Това е философия 
на потребителския индивидуализъм, а в крайните си форми – и на атомизма. 
Философия от типа „да имам“, а не „да бъда“ (по Фром).

В днешно време класата на ленивите и лентяите се състои от многоброй-
ни хора и те са значим процент от населението в трудоспособна възраст. Те са 
в пъти повече спрямо капиталовата класа (свръхголям, голям и среден капи-
тал). Като брой и процент са съпоставими с активната средна класа. Съпос-
тавими са и с ниските работнически и чиновнически прослойки, работещи в 
индустрията и земеделието, в общинските и държавните администрации, във 
фирмените администрации.

Дори само заради броя и процента им те не могат да бъдат пренебрегвани. 
Те са обективно нарастваща тежест върху работещата и производителната част 
от населението, върху икономиката и пенсионните фондове, върху социалните 
фондове и държавата като цяло. Заедно с това тяхната гражданска маса и на-
растването й са индикатор за деморализацията на съвременното общество.

Първо, това са хора с негативни зависимости – от алкохол, от наркоти-
ци, от самоцелен сексуален живот, от хазарт, както и от компютърни игри, 
виртуален секс, поглъщащо чатване. Много от тези, които попадат в такива 
зависимости, са хора с качества – имат образование и квалификация, трудова 
производителност, нерядко са с добра стартова позиция в живота и с добра 
професия, с връзки и възможности. Но зависимостта ги изсмуква, отклонява 
мотивацията им, изважда ги от нормалното им ежедневие, в края на краища-
та – от социализирания и производителен контингент на обществото.

Проблемът със зависимостта е ценностен, психологически, след това ста-
ва поведенски и ролев. При зависимостта се обръщат представите за живота, 
за личностното живеене и щастие, за труда и реализацията. Тя отделя индиви-
да от обществото, противопоставя го на нормите му, дезинтегрира го. Живо-
тът като правило се редуцира до текущото удоволствие, до свръхвъзбудата и 
хиперактивността, до спасяването от абстиненция, до истеричното трупане на 
компенсации, за да се скрие вътрешната празнота. Живее се „час за час“, „ден за 
ден“, „от доза до доза“. Философията е всяко преживяване да е „яко“.

През годините на прехода България интензивно догони западните стра-
ни по контингент на зависимости. Вероятно вече сме на прага на насищането. 
От тази гледна точка българското общество се нормализира по западен стан-
дарт. Рискът е да не ги изпреварим и този контингент, особено сред децата и 
младите, да не се окаже значително по-голям и обхватен.

Второ, през прехода по логиката на махалото нашето общество се от-
плесна от доминиращите ценности на колективизма и обществените отго-
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ворности в другата крайност на неограничения индивидуализъм и демокра-
тичните свободи, разбирани като своеволие и цинично пренебрегване на всичко 
общо и обществено. Ние се оказахме общество без сериозна ценностна съп-
ротива и без оздравителни филтри при възприемането на идеологизирани-
те свръхценности на индивидуализма, на потребителството и хедонизма, на 
игровия инфантилизъм, които ни заляха чрез потоците на масовата западна 
култура. Твърде много хора приеха без резерви моделите и манталитета на 
живота като нестихващо забавление и удоволствие или като яростна борба 
за пари и власт. Повярваха, че това е върхът на съвременната цивилизация.

Първата жертва на тази масова ценностна замяна бяха чувството за об-
ществена дисциплина и спазването на законите и правилата, на здравия обще-
ствен смисъл и взаимното уважение и зачитане.

Втората жертва на тази замяна бяха трудолюбието и представата, че зре-
лият живот на човека се планира и изгражда приоритетно чрез подготовката за 
труд и професия. Всичко това радикално бе заместено от доминиращата цен-
ност на личното богатство, на показния материален стандарт, на властта пора-
ди богатство. Оказа се, че самото богатство може да се натрупва и без труд, и 
без специална професия, и без съответни интелектуални и морални качества.

Без ценността „труд“ и без обществения респект към институции и нор-
ми лесно се преминава в новите класи на излишните или на ленивите и лен-
тяите. Закономерно се отива натам. Така те стават не просто масови, набъбват 
като процент, но и имат самомнението и самочувствието, че не са нещо нега-
тивно и тежащо на обществото, а точно обратното – че са феномен в разви-
тието на цивилизацията, на върха на цивилизацията.

Трето, една от изкривените форми на бизнес и инвестиране, която масо-
во се разви по време на прехода в България, е вложението в недвижимости и 
основни средства, за да се отдават под наем и аренда и да се получава рента. 
Рентиерството се масовизира рязко като бройки и проценти. Масовизира се 
не само като вложени пари и капитали, като обхващане на някои стопански 
отрасли, а и като масов граждански и бизнес манталитет. Това става на раз-
лични равнища – и като семейно средство за оцеляване, и като среден и едър 
бизнес, и като чуждестранно еднолично и корпоративно навлизане и овладя-
ване на позиции в България. Не само сред българските т.нар. бизнесмени, а и 
сред чуждестранните т.нар. инвеститори.

Всъщност рентиерството в голяма степен е замразяване на капитал вмес-
то негов динамичен оборот. Това е разделянето на две на капиталовата соб-
ственост и съответно на капиталовите класа и съсловия: едните печелят чрез 
активни вложения и организиране на динамичен бизнес, а другите печелят 
чрез пасивни вложения и консумативно очакване на изхода на чужд бизнес.

Това действително е една от най-консервативните и в този смисъл реакци-
онни форми на капиталова собственост. Мотивът е спекулативен и консумати-
вен. Следователно живеенето от наем и рента, от лихви и дивиденти в някаква 
степен винаги е асоциално или е на границата на асоциалността. От гледна 
точка на принципното разделение на производително и непроизводително на-
селение собственикът е в непроизводителното население, в консумативната и 
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донякъде паразитиращата му част. Разбира се, говорим за случаите, когато ос-
новните или всички доходи се получават чрез рента, лихви и дивиденти. Това е 
типичен случай на самоизключване от труд и производителност.

През последните 3–4 години при бума в цените на недвижимостите и 
на земята рентиерският контингент рязко се разшири, стана изключително 
привлекателен, стана алтернатива на работата в много структурно важни за 
съвременното общество икономически и социални сфери: образованието и 
здравеопазването, земеделието и индустрията, квалифицираното чиновни-
чество и специалните държавни органи. Това е нова вълна на прехвърляне на 
значителен брой производително население към спекулативно-консуматив-
ната маса. Това е допълнително натоварване върху производителната част 
на населението, която все повече изнемогва при пълненето на пенсионните 
и социалните фондове, при пълненето на държавния бюджет, както и при 
собственото си оцеляване като печелещо и развиващо се.

Четвърто, баналният мързел, който придобива епидемични размери. 
Преди всичко сред подрастващите поколения, които са социализирани в ус-
ловията на новото общество от последните 2 десетилетия.

Проблемът не е само в потребителските идеологеми и хедонистични-
те модни образци. Проблемът е и в това, че цялата социализираща систе-
ма – и в семействата, и в училището, и в другите обществени институции 
– претърпя множество и поетапни трансформации. При всички тях има един 
общ знаменател: децата и младите не се приучват към труд, не се обучават 
в необходимата организационна култура и рефлекси, у тях не се формират 
личностни добродетели като търпеливост, способност да се изчака желаният 
резултат, съвместяване на усилията и интересите в колектив, комуникация в 
организирана и йерархична среда.

Младите се учат на английски и други чужди езици, на спонтанна кому-
никативност и ти-обръщение, на компютри и интернет. Младите се приучват 
към свободна индивидуалност и самоуважение, към максимализъм и пре-
тенциозност, към жажда за материален успех и нетърпеливост. За съжаление 
има и откровено негативен вариант: младите се приучват към девиация и 
малограмотност, към асоциалност и отчужденост до степен на агресивност. 
В много семейства и обществени прослойки дилемата е очевидна: да учат и 
научат децата си на труд, или обратно, да ги отучат от труд – като изградено 
поведение още в детството и юношеството, и да ги тласкат към други реални 
или химерни форми на личностен успех в живота.

Практически вече сме стигнали до натрупване на много млади хора в 
двете крайни форми: едната възпитава в неуважение към труда, пренебре-
жение към него и култивиране на представа, че е нормално доходите и ста-
тусите да се печелят и осигуряват по други, „нетрудови“ начини, и другата 
– семейството и средата формират представа за изключителност, за привиле-
гированост, когато „обикновените“ начини за работа, за колективно участие 
са нито подходящи, нито възможни, нито психически поносими.

Младите, които се оказват без никакви трудови навици и мотивации, 
без съответни базови личностни добродетели, вече са много, значителна част 
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от младите поколения. Това се усеща практически навсякъде и все по-остро 
от работодателите, които срещат все по-големи трудности да намерят млади 
хора не просто с добро желание, с добри дипломи и с високи амбиции, а и 
с реални качества да се интегрират в организация, йерархия и колектив, да 
имат способности за екипност, да могат да бъдат производителни в т.нар. 
съвкупен работник на фирма или институция.

Още по-тревожен е фактът, че голяма част от младите не изграждат у 
себе си дори минимално образователно и гражданско равнище на култура и 
социализация. Това са огромно количество юноши и деца, които отпадат от 
училище под 10–12-годишна възраст, или под 14–16-годишна възраст, или 
под 19–20-годишна възраст. Не ходят на училище и не работят. Това са и на-
растващо количество 20- и 30-годишни млади хора в най-жизнената си въз-
раст, които така или иначе не се включват в пазара на труда.

Тази прослойка е също масова и това е едно от измеренията на демора-
лизацията на нашето общество, защото семейството първо ги е отучило да 
се трудят, след това ги търпи да не се трудят и всъщност стимулира тяхната 
изключеност от пазара на труда, от групата на производителното население.

Пето, споменах по-горе за нежеланието или неспособността да се работи 
в колектив, да се влиза в организирана среда, в която следва да спазваш дисцип-
лина, да се подчиняваш на шефове и да се съобразяваш с колеги, да влизаш в 
обща рутина и стереотипност. Индивидуализмът тук изиграва лоша шега.

Има стойностни хора с желание да се хванат някъде на работа и да се ре-
ализират трудово и професионално. Но те трудно устояват, бързо се отказват 
и отпадат. Просто защото до такава степен не са им създадени рефлекси и уме-
ния за съвместност, че се оказват неадекватни в колективна организирана 
среда. Реагират болезнено дори на елементарни неща в дисциплината и нуж-
ната йерархия, не са способни на взаимни компромиси, не умеят толерантно 
да изчакват, нито да запазват спокойствие при конфликтни ситуации.

Шесто, проблем създава и изкуствено масовизираната творческа или 
артистична нагласа. И на тази база нежеланието да се слезе до нивото на ру-
тината и обикновеността. В края на краищата повечето хора от тази катего-
рия нищо особено не успяват да постигнат като творческа реализация, дори 
не се и опитват да постигнат нещо конкретно и значимо.

Това явление е масово при младите жени с тяхната модерна мания да 
бъдат манекенки и танцьорки, певици и дизайнерки. При тях то е извинимо 
в традицията на по-голяма женска фриволност, донякъде е симпатично на 
млади години. Но е особено симптоматично при днешните млади мъже. 
Има много млади мъже, които стоят до своите работещи и амбициозни 
приятелки, съпруги, партньорки. Стоят безволево и неинициативно, зарея-
ни пред компютъра си, с добри намерения за нещо творческо и значимо. Но 
времето минава – и нищо на практика. Такива мъже често са внимателни 
и грижовни като съпрузи на усърдно работещата млада жена. Тя печели и 
прави кариера, той стои замечтан пред компютъра си, с претенциите си за 
нещо специално. Тя развива своя светски статус и обществена перспектива, 
той затъва в мързеливо самодоволство и безволевост. Това е типичен слу-
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чай на несполучливи партньорства сред младите в днешно време.
Седмо, в тази общност на непроизводителните влизат вече и нови масо-

ви прослойки. Хората, които се издържат със системна девиация и организи-
рана престъпност. За тях те са трудов поминък, тяхната „трудова“ дейност.

Това са общностите от сивите зони на гетата, на малцинствата, на феода-
лизираните анклави, на мафиотизираните квартали.

В заключение

Имаше десетилетия, от времето на теорията за конвергенцията (50-те до 
80-те години на XX век) и по време на частичната дисперсия на акционерния 
капитал – масово сред средните класи и дори сред части на низовите класи, ко-
гато се твърдеше и изглеждаше, че основното класово разделение по Маркс се 
размива. Отпада като „основно обществено отношение“. Подменя се от власто-
вите отношения и от професионалните разделения, от разделението на знаещи 
и незнаещи, интелектуално образовани и плиткоумно малограмотни. Унищо-
жава се поради премест ване на доминантата от производствените отношения 
към потреблението, към стандарта и консумативните стилове на живот, към 
потребителска стратификация в „обществото на благоденствието“.

Наистина много неща са се променили за 150 години. Класата на ка-
питала е променена. Днес тя се организира, функционира и се афишира по 
различен начин, законодателно и политически действа по различен начин.

Класата на пролетариата също е променена. Преди всичко защото масата 
й рязко намаля – индустриалните работници като процент в общата иконо-
мическа структура на обществото вече са малцинство. Още и защото масово 
се променя характерът на труда на значителна част от класическите промиш-
лени работници – поради автоматизация, компютризиране и роботизиране 
на производствените процеси. Накрая, и защото нейният класов оптимизъм 
и идейна идентичност бяха жестоко прекършени след катастрофата на соци-
ализма като обществено и икономическо устройство на обществото.

Заблуждава обстоятелството, че голяма част от предишната работничес-
ка класа със „сини якички“ днес е заменена от нарастващата маса чиновни-
ческо работничество с „бели якички“. Това са служители и чиновници, които 
по подобие на пролетариата работят в големи като цехове канцеларии, затис-
нати са от бюрократични йерархии и строги институции, организирани са на 
поточен „фабричен принцип“. Трудът им е на чисто и тихо място, изглежда 
умствен, но е толкова рутинен и ниско платен, продължава да действа прин-
ципът на елементаризираната специализация и работата на конвейер (този 
път информационно-документален конвейер). Имат гражданско „самочув-
ствие“, типично за ниска и експлоатирана прослойка, за онеправдана и екс-
плоатирана класа, за социален слой на относителната бедност и ограничени 
житейски възможности и перспективи.

След илюзиите от 60-те до 80-те години в САЩ и в Западна Европа тези 
ниски чиновнически прослойки вече отново не могат да мечтаят за потреби-
телския стандарт на средната класа, отново са в ситуация на очевидна относи-
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телна бедност и на стресиращо обедняване (плод на глобализацията). Обек-
тивно е дошло време отново да се осъзнае, че тези масови работещи прослойки 
не са средна класа и са структурно в жизнена ситуация и йерархична позиция, 
еквивалентни на предишния класически промишлен пролетариат.

Въпреки промените в характера на труда, въпреки различната съвре-
менна стратификация на масовите професионални общности, както и въпре-
ки илюзиите за класово издигане на низовите работнически и чиновнически 
професии според мен Марксовият основен класов разделител продължава да 
е валиден и днес. Обективно продължава да действа основното обществено 
отношение като структуриращо обществото, като детерминиращо стратифи-
кацията и основната система от неравенства и конфликти в него. В основната 
структура на класите и професионалните съсловия само следва да се въведат 
двете нови класи. Защото са масови. Защото имат обективна основа за своя 
идентичност и за специфична житейска философия. А всичко това е база за 
присъща на тях идеологическа нагласа и политическа целенасоченост.
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Не героите правят историята, историята прави 
героите. Освен тези думи на Плеханов, казани 

преди един век, ние знаем и стиха на Вапцаров „как-
во тук значи някаква си личност“. Историческият де-
терминизъм оставяше малко място за дейността на 
човека. Тя имаше значение само ако изразяваше не-
изменимите закономерности, обективните закони. 
Но разрухата след китайската културна революция 
бе преодоляна под ръководството на Дън Сяопин, 
а провалът на съветския тип социализъм бе уско-
рен или предизвикан от Горбачов и Елцин, а от Пу-
тин насам Русия се възражда. Липсата на ярки, та-
лантливи политици ние, българите, чувстваме вече 
две десетилетия. Сивота на българския политически 
небо склон, всред елита няма ярки звезди.

Съвременници сме на преломно време. Светът 
се трансформира пред очите ни. Китай и Русия на-
влязоха с бурни темпове в Двадесет и първия век, 
новите президентски избори в САЩ вещаят проме-
ни. Кои са героите на нашето време, тези, които ще 
ръководят света в началото на второто десетилетие 
на новия век? Нови имена се налагат – Ху Дзинтао 
в Китай, Дмитрий Медведев в Русия, Барак Обама 
и Джон Маккейн в САЩ, Раул Кастро в Куба, Хуго 
Чавес във Венецуела, Никола Саркози във Франция, 
Ангела Меркел в Германия. Герои на промяната. Ще 
се спра на тези, които най-силно привличат вни-
манието на световните наблюдатели – Ху Дзинтао, 
Дмитрий Медведев и Барак Обама.

1. Ху Дзинтао

Ху Дзинтао е 65-годишен, представител е на 

НА ХОРИЗОНТА  ПРОМЯНА?
(Три кратки политически портрета)

Павел Писарев

Павел Писарев – доктор на со-
циологическите науки. Работи 
в областта на социологията и 
политологията. Публикувал е 
статии и книги по проблеми-
те на европейската културна 
инте грация, между които: „Ев-
рокултурата“, „Електронната 
култура“, „Амери канският кул-
турен империализъм“ и други.
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следреволюционните поколения китайски ръководители. Той е от четвъртата 
генерация китайски ръководители – първата е на Мао Дзедун, на основатели-
те на китайската компартия и ръководители на дългогодишната въоръжена 
борба, довела до победата през 1949 г., когато бе провъзгласена Китайската 
народна република; втората е на Дън Сяопин, това са ръководителите, които 
наследиха разрухата на „културната революция“ и поведоха Китай по пътя на 
социализма с китайска специфика, пътя на възхода; третата генерация начело 
с Дзян Дзъмин – генерацията на китайския възход. Четвъртата генерация 
започва с Ху Дзинтао – това е поколението, израснало изцяло в нов социалис-
тически Китай, поколението, което ще щурмува първите места в световното 
развитие. Неговата биография не е белязана от битките на „великия поход“, 
от военните сражения с класовия враг, но то помни трагедията на „културна-
та революция“. Той е инженер, партиен ръководител в провинция Тибет. Сега, 
когато след ХVII конгрес на ККП заема и трите първи поста в Китай – гене-
рален секретар на ЦК на ККП, председател на Военния съвет и президент 
на републиката, Ху Дзинтао води най-голямата по население страна в света 
към нови хоризонти. Той може да бъде президент на страната до 2012 г., няма 
право на трети мандат по конституция и постепенно ще отстъпва държавни-
те постове на своя наследник, което означава, че ще оказва голямо влияние 
върху политиката на страната още пет години. Тази система на заменяне във 
властта, практикувана от времето на Дън Сяопин досега, осигурява на Китай 
приемственост и стабилност. Самият Ху Дзинтао замести вече 75-годишния 
Дзян Дзъмин първо като генерален секретар на ЦК на ККП и президент, а 
след това и като председател на Военната комисия на ЦК на ККП.

Вече близо 30 години Китай се развива бурно със среден растеж около 
10 процента. Сега той е третата сила в света по брутен вътрешен продукт 
след САЩ и Япония. Задмина Германия. Решенията на ХVII партиен конгрес 
изискват Китай, „носейки високо великото знаме на социализма с китайска 
специфика, да се бори за нова победа при цялостното построяване на сред-
нозаможно общество“. За това според Ху Дзинтао ще са нужни около десет 
поколения. До 2020 г. БВП на човек от населението трябва да се увеличи чети-
ри пъти. Китай трябва да се изравни със САЩ по общ обем на продукцията 
през 2050 г., а с Япония – през 2015 година. Страната бързо се модернизира, 
около 10% от населението ползва интернет, а около 20% от градското населе-
ние – мобилни телефони. Развива се бързо средната класа – собственици на 
апартамент, къща или вила, на лека кола. Икономическите и културните про-
мени се съпътстват с политически. Увеличава се демократизмът, но и претен-
циите, жалбите, протестите, които оказват натиск за промени в обществото. 
Засега са малко тези, които прекрачват линията, прокарана от партията, но 
има тенденция да се дава път на предложения отдолу, които постепенно се 
възприемат. Западните социолози и политолози употребяват термина „кон-
сервативна демократизация“ за промените в Китай. Това обществено и ико-
номическо развитие страната трябва да осъществи, без да повтаря методите 
на САЩ и на другите западни страни. Защото ако Китай се стреми буквално 
да повтори западния път на развитие, това ще взриви световната цивилиза-
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ция. Например ако повтори опита на САЩ и Европа в автомобилостроенето 
и има на човек от населението същата употреба на коли, работещи с бензин, 
атмосферата в страната и в света ще се замърси чудовищно.

Затова Китай подготвя ново, друго цивилизационно развитие на осно-
вата на нанотехнологиите, предвиждайки изчерпването в следващите десе-
тилетия на сега ползваните енергийни и други суровинни ресурси. Автор на 
тази концепция за китайското бъдеще е Ху Дзинтао. Тя съдържа следните 
елементи: 1) висок икономически растеж, осигуряващ на Китай първо място 
във световното развитие – отначало по общ обем, а след това и на човек от 
населението; 2) бурният растеж не трябва да вреди на природата и трябва 
да се осъществява чрез растеж на вътрешното потребление, а не на чуждите 
инвестиции; 3) постепенно преодоляване на социалните различия, без обще-
ствени трусове – в страната има 250 000 милионери в долари, но все още има 
голям брой китайци, които живеят с по-малко от два-три долара на ден.

Големият проблем за света е дали когато Китай се нареди сред първите 
три най-влиятелни страни на света, няма да промени сегашната си политика на 
концентрация вътре и относителна изолация от намеса в световните пробле-
ми. Известно е, че в началото на предишния век и през първите му десетилетия 
първенството на Англия в света се дължеше на американския изолационизъм. 
Английското лидерство се ограничи, когато САЩ след Първата и особено след 
Втората световна война се наложиха със своите позиции в световната поли-
тика. Активизирането на могъщия Китай, когато външнополитическите му 
прояви ще отговорят на новите му икономически, технологически и военни 
позиции, ще сложи ли край на американското световно господство?

В концепцията на Ху Дзинтао основният принцип е да не се допускат 
грешките на Съветския Съюз и обществено-икономическото развитие да не 
доведе до крах на социализма. В доклада на китайския лидер на последния 
кон грес на партията на 60 места се споменава думата „демокрация“. Основно 
внимание е отделено на корупцията и на социалното неравенство. Вземат се 
специални мерки за преодоляване на националните противоречия и особено 
за преодоляване на кризата, предизвикана от Далай Лама в Тибет, демократи-
зацията на страната започва с демократизация вътре в партията.

Бурното развитие на Китай, както досега, и занапред ще се основава и 
на ползването на различните стопански форми на организация, и на методи 
на капиталистическото стопанство. Това става под контрола на социалисти-
ческата държава. Не се позволява чуждата собственост да надминава 49% от 
собствеността. Държавата притежава 51% от смесената собственост и може 
да взема основните решения, включително да увеличава дела си. Капиталис-
тите китайци са под контрола на закона и държавата. Около 1 милион дребни 
и средни собственици са приети за членове на партията през последните две 
години, а през периода 2002–2006 г. са приети около 12 милиона нови членове, 
от които близо 7 милиона са до 35-годишна възраст. Например зетят на Ху 
Дзинтао, завършил в Станфорд, чийто бизнес е в интернет системата, е богат, 
но е член на партията. Такива в Китай вече са хиляди. Въпросът е няма ли 
един ден тази богата прослойка, която нараства из цялата страна, да каже, че 
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на нея не й е нужна комунистическа партия и държавен контрол над главата. 
В Съветския съюз социализмът рухна, когато в ръководството на партията 
и страната дойде следвоенното поколение на Горбачов и Елцин. След пет го-
дини в Китай на власт ще дойде поколението, родено, учило и израснало в 
годините на социализма и утвърдило се през последните две десетилетия на 
подем, отвореното за света поколение от китайските и западните универси-
тети. Предаването на щафетата – това ще бъде историческото изпитание на 
китайския социализъм.

Ху Дзинтао чертае стратегия щафетата да бъде предадена в сигурни 
ръце.

Той активно разработва проблемите на бъдещото и близкото развитие 
на Китай, модернизирането на страната, адаптирането й в съвременния ин-
формационен свят, проблемите на китайския социализъм през ХХI век. Ус-
пешното провеждане на Олимпиадата, която представи Китай като модерна 
страна на съвременната цивилизация, преодоляването на тибетската криза 
показват, че китайското ръководство начело с Ху Дзинтао се справя успешно 
с тежките предизвикателства на своето време. Засега световният социализъм 
е с китайско лице. Негов символ задълго ще бъде Олимпиадата в Пекин, чие-
то откриване гледаха 4 млрд. души и светът беше под знака на Китай.

2. Дмитрий Медведев

Дмитрий Анатолиевич Медведев е друг герой на нашето време. Избира-
нето му за президент на Русия го направи едно от най-популярните лица на 
международната сцена. Роден през 1965 г., израснал във времето на за стоя, 
той е пълен антипод на представителите на геронтофилската съветска власт 
Брежнев и Черненко. Спортист (вдигане на тежести), свири в рок група, вла-
дее перфектно английски, от професорско семейство, сам университетски 
преподавател по право, четиридесет и три годишният петербургчанин е лич-
но свързан с „националния лидер“ на Русия Владимир Путин. Медведев за-
почва държавната си кариера в петербургското кметство, където е привлечен 
като юридически консултант в екипа на кмета Собчак от неговия заместник 
по международните връзки Путин. Петербург е голяма административна и 
икономическа единица с активни връзки и бизнес за стотици милиарди дола-
ри с всички основни центрове на Съветския съюз в периода на неговия раз-
пад и след това с преки връзки с балтийските страни, Европа, САЩ и Япония. 
Оттук нататък кариерата на Медведев е тясно свързана с Путин. Путин расте 
– Медведев също. „Скачените съдове“ стигат до върховете на Русия, прием-
ствеността е пълна.

Кариерата на Медведев обаче не е случайна. Тя се базира на неговите 
качества. В началото на 2000 г. той вече е в Кремъл, ръководител на адми-
нистрацията на президента, през 2005 г. е заместник министър-председател, 
а на 2 март 2008 г. е избран за президент на Русия от 70% от гласувалите, при 
много голяма активност на избирателите – също 70 процента.

За този пост бе предложен от Путин. Сега Путин е премиер-министър 
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при президента Медведев – тандемът продължава. Това става нова руска по-
литическа традиция – Елцин посочи Путин, Путин посочи Медведев. Най-
продаваните матрьошки в Москва са тези, при които Путин е в матрьошката 
на Елцин, а в неговата – Медведев. Медведев има голям стопански опит. Той е 
не само добър специалист по търговско право, автор на трудове и съветник 
в преговори за сложни договори, а е бил междувременно и председател на 
Съвета на директорите на „Газпром“ близо седем години. „Газпром“ – една от 
най-големите енергийни компании в света с изключителни международни 
връзки. Личните му качества са признати в страната и в чужбина. „Умен млад 
човек“ – казва за него Буш след първата им среща.

Медведев не е свързан лично с никой олигарх. Почтеността му е извест-
на. Порядъчен и принципен, умерен и спокоен, той има голям авторитет във 
всички приятелски, училищни и студентски кръгове, в различните профе-
сионални среди, в които е работил. Пред Медведев стоят тежките проблеми 
на Русия. Руснаците живеят средно 15 години по-малко от французите на-
пример, при много ниска плодовитост – 1,3 деца на жена, при 2 във Франция. 
Своите цели на президент той определя като борба за развитие на граждан-
ските и икономическите права на хората, като работа за създаване и укрепва-
не на средната класа в Русия. В Русия след олигарсите с активи над един ми-
лиард долара следват миниолигарсите с над сто милиона, сега все по-масово 
се появяват микроолигарсите с над десет милиона. Милионерите са десетки 
хиляди и те не впечатляват толкова обществото.

Медведев ясно показа, че няма да търпи корупцията, която разяжда рус-
ката администрация. Издигна стария лозунг „Кадрите решават всичко“ и съз-
дава президентска банка кадри със средна възраст 50 години (сега средната 
възраст на средния и на висшия чиновник в Русия е 70 години), като никой 
няма да се заседява повече от 5 години на едно и също място (сега са 20 годи-
ни). Образование, владеене на чужди езици, компютърна грамотност и профе-
сионален опит, това днес се изисква задължително при постъпване на работа 
в средния и във висшия ешелон на държавната и общинската йерархия.

Сега отношенията между Путин и Медведев са отлични. „Разбираме се от 
пръв поглед“ – казват и двамата. „Докога ще бъде така?“ – се питат на Запад, 
нашепвайки, че в политиката няма приятелство, има интереси. В подкрепа 
сочат един показателен според тях инцидент. Медведев направи изявление, 
че за да се привличат чуждестранните инвеститори, трябва да се осигурят 
ниски данъци и високи печалби за дълго време, при непроменяеми условия, 
които да бъдат гарантирани. Путин по същото време заяви, че трябва да се 
провери защо компанията „Мечел“, най-голямата във въгледобива, продава 
на руския пазар, където е монополист, по цени два пъти по-високи, отколко-
то в чужбина, с което оскъпява металургичната промишленост, а и създава 
дефицит на вътрешния пазар. След това изявление на Путин, придружено от 
проверки на данъчните и други служби, акциите на „Мечел“ катастрофално 
паднаха и компанията загуби 5 млрд. долара за дни. Световният печат загово-
ри отново за Ходорковски и „Юкос“, за съдбата на този, който не се вслушва в 
Путин. Кризата в Грузия бе повод руското обществено мнение да подели от-
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говорностите в държавата. В началото Путин доминираше, той господстваше 
с изявления по телевизията и прекъсна пребиваването си на Олимпиадата в 
Пекин. Но именно Медведев обяви военната кампания. Двамата водиха пре-
говорите със Саркози. Според социологическите проучвания 8% смятат, че 
Медведев взема решенията, 47% – че двамата управляват заедно, 36% опре-
делят Путин като лидер. Путин или Медведев – нова руска загадка за Запада. 
Русия залага на тандема.

Медведев сега е пред голямо изпитание – грузинската криза. Както и 
Путин, и той ще се калява на международната сцена с вътрешни проблеми. 
Путин имаше своята война в Чечения, Медведев ще трябва да се справя с ка-
шата в Южна Осетия и Абхазия. Засега проявява дозирана твърдост. „Повече 
никой няма да напада руснаци на тяхна земя“ – това е сега московският девиз. 
Медведев разясни спокойно на Буш в телефонен разговор, че щом в Косово 
албанците имат държава, защото са повече на брой, и руснаците в Абхазия 
и Южна Осетия са си свои хора в своята си държава. Политиката на двойни 
стандарти на САЩ и на Запада попадна в собствения си капан.

Медведев президент на Русия – това добре ли е за българите? Изглежда, 
че е добре. Той беше на посещение в България заедно с президента Путин и 
присъства на всички разговори с президента Първанов и премиера Стани-
шев. Медведев подписа указ за назначаване на нов посланик в София – Юрий 
Исаков, дипломат от кариерата, 60-годишен, заместник-представител на Ру-
сия в ООН, специалист по енергийната сигурност – основен руски проблем в 
България и на Балканите.

Медведев стана президент във време, в което Русия укрепва вътрешно. 
Тя е в икономически възход, бързо и съществено се повишава жизненото 
равнище на градското население. Москва и Петербург са обновени и превър-
нати в световни градове. Расте ролята на Русия на международната сцена, в 
Европа, Азия, на Балканите и в Близкия изток. Нова Русия има нов президент 
– млад, образован, популярен, решителен.

3. Барак Обама

Пред промени в лидерството са изправени САЩ. Там промените също 
имат световно значение поради водещата роля на държавата в света. Инте-
ресната фигура е Барак Обама. Неговото вероятно избиране за президент се 
свързва с промяна, докато неговият съперник Маккейн е синоним на продъл-
жението на политиката на републиканците.

Барак Обама е с късмет. Той се яви на сцената, когато Буш се превърна в 
най-непопулярния в историята американски президент. Целият свят очаква 
ще стане ли младият и умен метис президент. Той изглежда така добре под-
готвен за мисията си да възобнови американското лидерство в света. Да въз-
станови марката „Америка“, изтъркана от многократна военна употреба.

Барак Хюсеин Обама е 47-годишен. Завършил е право в Колумбийския 
университет и в Харвард, най-елитните американски университети, където е 
и преподавател. Автор е на бестселъри. Неговата програмна книга „Дръзно-
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вението да се надяваш“ свидетелства за литературен и научен талант и по-
литическа гъвкавост. Той казва, че разбира мотивите на противниците си и 
разпознава у тях споделяни от него ценности. Работил е в благотворителна 
организация и в социални служби в Чикаго. Той е единственият сенатор чер-
нокож в Америка. Произхождат, той и жена му, от средите на американската 
беднота. Негови кумири са Линкълн, Ганди, Кенеди, Мартин Лутър Кинг. Защо 
Барак Обама е символ на промяната? Защото е чернокож, с баща чернокож и 
съпруга, която също не е бяла. Той не залага в своята кампания на расизма, 
обявява се за американец и е такъв, такъв го възприемат избирателите, поне 
огромната част от демократите, в речите си не засяга въобще расови пробле-
ми. Но държи в своя кабинет в рамка факсимиле на прочутата реч на Мартин 
Лутър Кинг „Аз имам една мечта“, както и публикуваната в сп. „Лайф“ снимка 
на историческия марш на негрите през 1965 г. в Селма, щата Алабама, в за-
щита на човешките права. Той не се обявява и за кандидат на имигрантите, 
въпреки че 40% от американските избиратели са имигранти или имат такива 
родители. Барак Обама застава пред избирателите като гражданин на САЩ и 
демонстрира пълната еманципация на американските граждани, без разлика 
на раса, класа, имотно състояние или образование. Той е олицетворение на 
„американската мечта“ – всеки може да успее, ако се труди, ако се учи. Обама 
проповядва „американската мечта“, която според него днес е дом и работа 
за всеки, получаване на медицинска помощ, възможност за образование в 
добри училища на децата, на всички. Кой няма да подкрепи такива сладки 
обещания на млад, симпатичен и добре образован, въодушевен оратор? Той 
е за намаляване на растящата пропаст между бедни и богати, за спиране на 
войната в Ирак. Затова за него гласуват всички чернокожи, както и огромната 
част от младите американци. „Искаме промяна“ – това е основният призив на 
Барак Обама на всички митинги и множеството му отговаря с френетични 
викове: „Промяна“. Кандидат чернокож в страна, в която досега президентите 
трябва да отговарят на три условия – да са бели, да са англосаксонци и да са 
протестанти. Изключения почти няма в цялата поредица от кандидати. Из-
ключението е 44-ият кандидат Барак Обама.

Досегашният успех на Барак Обама е симптоматичен. Някои анализато-
ри смятат, че той се дължи на моралната криза в американското общество, на 
символна криза, на отсъствие на идеали и провал на досегашната ценност на 
система. Обама спечели в шестмесечна борба съревнованието с Хилари Клин-
тън и водеше пред конкурента републиканец Маккейн с около 3 процента. 
Неговото обръщение за промяна, което се подкрепя от избирателите, е мно-
гозначително. Каква промяна искат американците и защо? Дълбока, коренна 
промяна, или искат промяна в условията на досегашните си битови затрудне-
ния? Това засега не е ясно, но на неговите въпроси на многохилядните митин-
ги „Можете ли да живеете както досега?“ избирателите реват в отговор: „Не“. 
Ще доведе ли това Обама до победа? Наблюдателите не са много категорични 
в неговия успех. Те считат, че е необходима преднина от пет-шест процента 
преди изборите, за да се предвещава победа. Съществува един санитарен ми-
нимум от три процента избиратели, които променят поведението си в самия 
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ден на изборите, и това е скритият расизъм у американците, включително и 
при демократите. Твърде възможна е при това положение победа на Маккейн, 
защото разликата между тях се движеше в рамките на три-четири процента, 
а това е недостатъчно и не гарантира победата на Барак Обама. В средата на 
август Маккейн изпревари Обама. Това е симптоматично.

Критиците на Обама подчертават, че за разлика от Маккейн той е без 
практически държавен опит, че неговият успех се крепи на успешната кам-
пания и на лозунга „Промяна“, и изтъкват съмнения дали при евентуален 
избор той ще може да изпълни обещанията си. Още повече че той вече пре-
цизира някои от тезите си както по вътрешнополитически, така и по външ-
нополитически проблеми.

В своята кандидат-президентска кампания Барак Обама отдели значи-
телно място на Европа и на Близкия изток. Посети Берлин и Париж, Дамаск 
и Кабул. Навсякъде беше приет с повишен интерес и внимание. Неговата 
теза, че е готов за преговори без условия, е надежда за успех в стремежа 
да се развържат възлите на сложните международни противоречия. Твърде 
многозначително е, че негов съветник по въпросите на Русия е Бжежински, 
а дъщеря му е кръстена с руското име Саша. Той ратува за нова външна 
политика. Казва, че ще се вдъхновява не толкова от „Пинк Флойд“ или от 
Джордж Макгавърн, колкото от реалистичната и двупартийната външна 
политика на бащата Джордж Буш, на Джон Кенеди и в някои отношения на 
Роланд Рейгън. Ще омекоти нещата в Ирак и ще засили действията в Афга-
нистан, ще преговаря в Иран и Ливан.

Барак Обама е амбициозен. Той си е поставил за задача да спечели избо-
рите. Затова е склонен и на жертви, на промяна, още преди да е взел властта, 
поддържан отляво, той намигва и надясно. „Да, ние можем“ – казва Обама. Но 
внимава да не го отъждествят с Маккейн.

* * *
Три кратки портрета на трима водещи политици в света. Общото в тях е, 

че са представители на нови генерации, на нови политически тенденции, кои-
то свидетелстват за дълбоки процеси на промени в съвременния свят. Ако за 
Ху Дзинтао и Медведев нещата са определено по-ясни, за Барак Обама са все 
още проблематични – все пак той е само кандидат за президент. Ще влезе ли 
в групата на лидерите, променящи света, това близкото бъдеще ще покаже.
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Португалия била колониална държава, която вла-
деела територии в различни части на света меж-

ду ХVІ и ХХ в. Нейната задморска империя включ-
вала три обособени части. Най-напред започнало 
изграждането на търговска и военноморска систе-
ма по бреговете на Индийския океан, където порту-
галците търгували с ориенталски стоки и подправ-
ки. Португалското господство в този район обаче 
продължило твърде кратко. Между 1530 и 1822 г. на 
другия край на света Бразилия била най-обширната 
португалска колония, разполагаща с големи запаси 
от злато, диаманти и желязна руда, а също и с плодо-
родни земи за отглеждане на каучук, захарна тръс-
тика, кафе, какао и банани. Между тези две зони ос-
тавала Африка, която благодарение на удобното си 
геополитическо положение първа привлякла инте-
реса на португалските колонизатори.

Целта на статията е да се анализира порту-
галската колониална геополитика в Африка, като 
последователно се разгледат процесите на овладя-
ване и усвояване на африканското пространство 
и колонизирането на отделни части от континен-
та, преди всичко от гледна точка на политическата 
география1.

Португалия станала независима държава към 
края на ХІ в. Територията й обхващала югозападни-
те части на Иберийския полуостров. Тя била малко 
и периферно кралство, обвързано с християнството 
в неговия католически модел. От началото на своето 
съществуване Португалия била бедна държава, раз-
дирана от вътрешнополитически кризи, на която пос-
тоянно се налагало да воюва както с Испания, така и 
с арабите. Тя обаче притежавала значителен морски 
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излаз и с течение на времето крайбрежието започнало да доминира в икономи-
ческия й живот. Към края на ХІV в. били създадени предпоставки за осъщест-
вяване на активна отвъдморска търговия, от която били заинтересувани всички 
съсловия в обществото.

Колониалните инициативи започнали от Сеута – първата португалска 
задморска придобивка, разположена на мароканския бряг на Средиземно 
море. Завладяването на тази важна арабска крепост, притежаваща стратеги-
ческо местоположение, се счита за официално начало на португалската по-
литика на експанзия. Тя била свързана със съставянето на план за морската 
стратегия, според който португалците трябвало да достигнат южния край на 
континента, за да открият морски маршрут към Индия, тъй като Пътят на 
коприната вече бил контролиран от османските турци2.

Изследването на атлантическото крайбрежие на Африка през ХV в. преми-
нало през три основни фази. Първата обхващала периода между 1434 г., когато 
Жил Ианеш заобиколил нос Бужадор, и 1460 г., когато починал Енрике Море-
плавателя. Дон Енрике бил португалски принц, който превърнал гео графските 
открития от морска война с арабите в научноизследователска дейност. През 
този важен етап били открити някои острови като Азорите, Мадейра и Зеле-
ни нос. След 1441 г., когато били построени няколко фактории3 в района на 
Гвинейския залив, опознаването на крайбрежието започнало бързо да напред-
ва. Португалските каравели преплавали целия бряг чак до Сиера Леоне, ивица 
дълга около 4000 км, а мореплавателите записвали наблюденията си и съби-
рали информация за природните богатства на новооткритите земи. Втората 
фаза била между 1460 и 1474 г., когато откритията по брега били осъществява-
ни от търговци и следователно подчинявани на комерсиални цели. Португал-
ските мореплаватели открили островите Сау Туме и Принсипи и достигнали 
екваториалната зона. Третата фаза приключила през 1487 г., а изследването на 
африканския бряг било ръководено лично от крал Жуау ІІ. Тъкмо тогава сти-
хийните географски открития се превърнали в морска стратегия с ясно опре-
делена цел – достигането до Индия. Във връзка с това бил подписан договор 
от Алкасуваш, който слагал край на конкуренцията между португалските и 
испанските кораби в африкански води посредством разделителна линия през 
Канарския архипелаг. На юг от нея новооткритите земи трябвало да принадле-
жат на Португалия, а това изчистило пътя на португалците към Южна Африка. 
Създадено било и включващо западноафриканското крайбрежие и близките 
острови икономическо пространство, в чиято основа били слоновата кост, 
мелагетът4, златният прах и търговията с роби. За пръв път на определени мес-
та били поставяни каменни паметници като гранични знаци, които да осигу-
рят и да докажат португалската собственост. Португалците се придвижили на 
юг, а след като минали екватора, проникнали навътре към устието на река Заир. 
През 1487 г. Бартолумеу Диаш достигнал нос Добра надежда и с това пътят към 
Индия бил открит. Но са започнали да го използват едва след цяло десетилетие. 
В края на ХV в., благодарение на експедицията на Вашку да Гама, за пръв път 
португалците достигнали Малабарския бряг на Индия и за дълъг период, чак 
до прокопаването на Суецкия канал5, този маршрут бил единствената артерия, 
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която свързвала Европа с пристанищата на Далечния изток.
През ХVІ в. изследването и установяването по бреговете на Африка про-

дължили, но останали в сянката на опитите за осъществяване на търговски 
връзки с Ориента. Въпреки второстепенната роля, която играел африканският 
континент, твърде бързо било опознато и картографирано цялото крайбрежие 
от Мароко до Сомалия. Продължил и процесът на създаване на фактории и 
фортове6, които били групирани в два ареала. Западната зона включвала кре-
постите по атлантическия бряг, както и близките острови. С течение на вре-
мето тя се превърнала в място за изпращане на роби негри към Бразилия за 
работа в плантациите, докато зоната на Индийския океан станала отправна 
база към богатствата на Изтока. Тези два района имали различна геополити-
ческа съдба. Бързото разпадане на системата от опорни точки в Мусонна Азия 
лишило източноафриканските пристанища от стратегическата роля, която иг-
раели дотогава. Колонизирането на Бразилия пък довело до нарастване на зна-
чението на атлантическата област. Най-много били военноморските постове и 
търговските кантори по гвинейското крайбрежие, което било наречено „Зали-
ва на робите“. За да контролират роботърговията, португалците се установили 
на островите Зелени нос и Сау Туме и Принсипи. Покрай реките Сенегал, Рио 
Гранди, Заир, Куанза, Куама и Замбези, които имали важна насочваща функция, 
били построени много португалски селища, а това довело до колонизацията 
на Гвинея и Конго. Португалските крепости се извисявали по африканското 
крайбрежие от Сеута до Бенгуела и от Лоренсу Маркиш до Малинди, като ус-
пели да оцелеят онези от тях, чиито условия за отбрана позволявали по-добра 
съпротива срещу нападения. Много от опорните точки били съсредоточени в 
Ангола – там възможностите за корабоплаване били доста тежки и това довело 
до необходимостта от естествена защита по пътя към Индия. Много от сели-
щата между Аргим и Заир пък се самоизолирали, тъй като интересът към тях 
намалял вследствие на не толкова благоприятното им местоположение. В Ма-
роко някои от крепостите били загубени, но Сеута запазила стратегическата си 
функция още дълго време.

Архипелагът на Зелени нос (Кабу Верди), съставен от няколко по-голе-
ми острова като Сау Тиягу, Буавища, Фогу и Сау Николау, бързо бил коло-
низиран и придобил статут на португалско владение, където се отглеждали 
предимно кафе и индиго. В Португалска Гвинея конкистадорите се заселили 
в Кашеу, Жеба, Фарин и на остров Бисау, образувайки четириъгълник, който 
се превърнал в ядро на експанзията в района. Център на португалската ин-
вазия на Сау Туме и Принсипи станал град Рибейра, където била построена 
голяма корабостроителница. Ангола била най-обширна сред африканските 
колонии на Португалия. Особено важен бил форт Луанда – притегателно 
място с естествено защитено пристанище и огромен пазар на стоки и роби. 
Колонизирането на Ангола било свързано с тропическото земеделие, с доби-
ва на скъпоценни камъни и слонова кост, както и с търговията с безправни 
чернокожи, която носела огромни печалби на Короната. Колонията се разрас-
нала на юг към нос Добра надежда и към вътрешността по долината на река 
Куанза, където били построени нови фортове. От началото на ХVІІ в. Ангола 
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вече в много по-малка степен изпълнявала ролята на земеделска колония, 
защото придобила характер на предимно търговска фактория. По същото 
време била поставена и нова геостратегическа цел – обособяването на об-
ширна португалска колония, свързваща Ангола с брега на Индийския океан. 
Ето защо територията й била значително разширена на изток, за да бъдат 
достигнати мините на Мономотапа7. Важна роля за разширяването на ко-
лонията към Индийския океан изиграл Енкоже – ключов пункт и център на 
търговията със сло нова кост. Обединяването на Ангола и Мозамбик в общо 
владение щяло да елиминира значението на Южна Африка, която била кон-
тролирана от холандски и английски части. Португалските губернатори на 
Ангола обаче надценили роботърговията, което им попречило да се съсредо-
точат върху разширяването към вътрешността.

Колонизацията по източния бряг на Африка протекла по различен начин 
и в друга геополитическа обстановка. Първоначално били построени няколко 
форта като Суфала, Килуа и Мозамбик, които осигурявали връзката с порту-
галските пристанища в Азия. Португалските окупатори бързо се заловили да 
изградят мрежа от пътища, които да свържат търговските центрове с океана. 
Впоследствие те се опитали да завладеят златните находища8 на Мономотапа 
и за целта построили селищата Тете и Сена при река Замбези. Форт Мумбаса 
пък се превърнал в база за експанзия в Мозамбик. Португалските владения се 
разположили между 20° и 8° ю.ш., а стопанският профил на колонията се опре-
делял от търговията със слонова кост, кехлибар и роби, както и от развитието 
на растениевъдството в плодородната долина на Замбези.

Независимо от добрите перспективи, които предлагал, африканският 
континент продължавал да играе второстепенна роля, като едновременно 
подпомагал колонизацията в Южна Америка и изграждането на морско-тър-
говската система в Ориента. Към средата на ХІХ в. обаче империята в Далеч-
ния изток била само романтичен спомен, а Бразилия – независима държава, 
враждебно настроена към Португалия. Тъкмо тогава Африка била преот-
крита и икономическата й роля нараснала значително. Но геополитическата 
ситуация била сложна, тъй като самата Португалия била раздирана от вът-
решни конфликти, а и срещала сериозна конкуренция от Великобритания, 
Франция, Белгия и Германия. Португалският проект за създаване на коло-
ниално владение върху обширна територия на юг придобил ясни очертания 
и завършен вид във време, когато на континента активно започнали да про-
никват и други европейски сили, улеснени от технологическите си възмож-
ности и прогресивните си идеи.

Португалците имали предимството, че първи сред колонизаторите пред-
приели действия за заселване, преди всичко в южните тропични области на 
Африка. Колониалната геополитика сега включвала изграждане на промиш-
лени предприятия и разширяване на територията навътре към сушата. По 
този начин през 30-те години на ХІХ в. започнал своеобразен ренесанс в гео-
графските открития на Португалия в Африка – нов етап на колониалната 
португалска геостратегия на континента, дълго време подценяван заради 
ориенталските подправки или бразилското злато.
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Идеята за запазване и разширяване на презморската империя, която 
вече била сведена почти изцяло само до африканските й владения, получила 
гореща подкрепа от португалското общество, което виждало в Африка един-
ствена възможност за възвръщане на старата национална слава на влиятелна 
морска сила. Започнала кампания за насочване на общественото мнение към 
отвъдморските въпроси, засягащи изграждането на обширна колониална 
империя на континента. През 1839 г. било образувано сдружение, наречено 
Морска и колониална асоциация, създадено предимно от офицери от воен-
номорския флот и сухоземните войски, които добре познавали африканските 
територии. Важна стъпка в тази насока било изграждането на Лисабонското 
географско дружество9, което се радвало на огромна популярност, а също и 
възстановяването на Отвъдморския съвет10 – консултативен орган на коло-
ниалната администрация. Важна роля изиграла и Националната португалска 
комисия за проучване и цивилизоване на Африка – дейността й имала ре-
шаващо значение за насочване на интереса към Африка. Ето как идеята за 
създаването на африканска колониална империя се превърнала в национален 
проект, подкрепен и от елита, и от обществото като цяло.

Португалия обаче отдавна не се славела като морска сила, нито пък Ли-
сабон бил най-голямото европейско пристанище, както през ХVІ век. В сре-
дата на ХІХ в. вече било ясно, че добрите времена са останали в миналото, 
и никой не желаел да се съобразява с португалските колониални интереси. 
Европа вече осъществявала своята индустриална революция и се нуждаела 
от суровините, които предлагала Африка. Използването на парните машини 
пък направило робите излишни – тема, подкрепена от идеалистите, смята-
щи робството за неприемливо посегателство върху човешките права. Тези 
хуманни възгледи намерили почва за развитие и в Португалия – приет бил 
закон, забраняващ робството в нейните колонии.

Въпреки военната и икономическата си слабост Португалия не се от-
казвала от смелия проект за Южна тропична Африка. Решаваща геострате-
гическа стойност придобила делтата на река Заир. Идеята за завладяване на 
региона все пак не била чужда и на останалите европейски държави, борещи 
се за контрол в центъра на континента. В 1876 г. била свикана Брюкселската 
конференция, на която заинтересуваните страни трябвало да се споразумеят 
относно спорните територии. През 1884 г. бил подписан Заирският договор, 
който, основавайки се на историческите факти, признавал португалските пра-
ва върху двата бряга на реката. Договорът обаче така и не бил ратифициран11, 
което положило началото на португалското отстъпление в Африка.

На 15 ноември 1884 г. в Берлин се състояла международна конференция, 
на която трябвало да бъдат обсъдени всички проблеми, свързани с колони-
алната подялба на Африка. За съжаление на португалските делегати бил ут-
върден принцип, според който предимството от реалното завземане на тери-
тории надделяло над критерия за историческите права. След решенията на 
конференцията политическите партии в страната били силно загрижени, тъй 
като имали солидни икономически интереси в колониите. „Африкан ският 
въпрос“ вече бил проблем на националното достойнство. Проектът за оку-
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пиране на зоната между Ангола и Мозамбик, т.е. за изграждане на единна, 
подвластна на Португалия територия между Атлантическия и Индийския 
океан, придобил важно геостратегическо значение12.

Година по-късно с френското правителство бил подписан Гвинейски до-
говор. С него Франция признавала португалските права върху земите, към 
които Португалия се домогвала. В замяна на това тя трябвало да се откаже от 
областта на север от Гвинея до река Казаманса, която била окупирана от пор-
тугалски войски. По-късно бил подписан договор и с Германия, според който 
Португалия отстъпвала територии, намиращи се под нейно влияние, но за 
сметка на това се признавала легитимността на проекта. Против тези догово-
ри обаче била Великобритания, изтъквайки, че португалците не разполагат с 
достатъчно военна сила, за да поддържат реда в региона. Проблемът не успял 
да придобие международен характер, каквото било португалското желание, 
но довел до скъсване на дипломатическите отношения с Англия. Останали 
сами в преговорите срещу далеч по-силен съперник, португалските диплома-
ти подписали споразумение, което не позволило свързването на двата океана 
в обща португалоезична област. В края на ХІХ в. бил предложен окончателен 
договор, който бил доста унизителен. Португалците били принудени да го 
подпишат и по този начин бил сложен край на конфликта. Вследствие на това 
били очертани границите на Ангола и Мозамбик, които по-късно претърпе-
ли незначителни промени.

Португалия очевидно вече нямала нужния авторитет на значителна 
морска сила. Сега тя притежавала само няколко африкански колонии, които 
не съставлявали единна, неразпокъсана територия, и това я поставяло в неиз-
годна позиция. Към началото на ХХ в. по всичко изглеждало, че африканската 
зона на империята е напълно изчерпана.

През 1910 г., в нощта между 4 и 5 октомври, в Лисабон е извършен дър-
жавен преврат и монархическият режим е свален. Първата Португалска ре-
публика има кратък живот, който се характеризира с политическа и иконо-
мическа слабост. На 28 май 1926 г. е организиран нов преврат, който заменя 
стария режим с военна диктатура до 1933 г. Начело на страната застава Ан-
тониу ди Оливейра Салазар – най-противоречивата политическа личност в 
новата история на Португалия. Салазар поставя основите на „Новата държа-
ва“13, която управлява до смъртта си през 1968 г., превръщайки я в една от 
авторитарните страни в Европа.

Във външната си политика Салазар отделя особено внимание на порту-
галските задморски територии. По време на неговото управление африкан-
ските колонии получават статут на задморски провинции, управлявани от 
генерал-губернатори, и са смятани за неотделима част от националната те-
ритория. Това предизвиква остри реакции от страна на колониални държави 
като Великобритания, Франция, а също на СССР.

След края на Втората световна война ООН налага антиколониализма 
като фундаментален принцип и това дава тласък на движенията за незави-
симост на колониите в Африка. Първата фаза от процеса на деколонизаци-
ята, засягаща португалските колонии на континента, приключва към 1961 г., 
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когато конфликтът навлиза в нов етап – на партизанска война. Тя получава 
материална и морална подкрепа от много държави и поражда негативни нас-
троения към Португалия.

Мястото на Салазар в управлението на страната заема Марсел Кайтану, 
който се ползва с голям авторитет сред привържениците на диктатурата и 
същевременно е идеолог на либерализма и привърженик на демокрацията от 
западен тип. Макар че е посрещнат с огромни надежди, той не може да про-
мени страната – икономически чудеса не се случват, а политическите пробле-
ми се задълбочават. Основният въпрос във външната политика на Португа-
лия във време, в което противниците на колониализма вътре в страната все 
повече се увеличават, е уреждането на отвъдморските проблеми. Той все още 
чака своето адекватно решение. За изненада на наблюдателите португалски-
те колонии в Африка се превръщат в независими държави не вследствие на 
военна загуба, а заради революция в метрополията, която довежда до важни 
промени в развитието на Португалия.

Революцията избухва в Лисабон на 25 април 1974 г. и получава ши-
рока подкрепа от страна на португалското общество. Революцията на 
карамфилите14, както я наричат, е дело на група военни – „Априлските ка-
питани“, които били недоволни от сраженията, водени в Африка, и се про-
тивопоставят на правителството, макар дотогава да са били опора на този 
режим. По време на априлските събития за португалските колонии в Африка 
има две алтернативи – контролирано самоопределение или незабавна неза-
висимост. Заради нежеланието на армията да защитава кауза, която самата 
държава вече смятала за изгубена, успех има втората идея. Португалската ад-
министрация напуска колониите без каквито и да е преговори и юридическо 
уреждане на въпроса и това довежда до окончателния край на Португалската 
задморска империя.

Колониалната експанзия в Африка била подпомогната от общата мор-
ска граница с Европа, от удобното й местоположение, липсата на стабилна 
общест вено-политическа организация и наличието на ценни природни ре-
сурси. Португалците първи сред европейските колонизатори оценили ико-
номическите перспективи, които предлагал континентът. Докато другите 
европейски държави с излаз на Атлантическия океан се подготвяли за отвъд-
морските си инициативи, португалските каравели вече обикаляли западното 
африканско крайбрежие. За португалските нашественици особено доходна 
се оказала търговията с роби. Чернокожото население насилствено било отп-
равяно към Карибските острови, Испанска Америка и Бразилия като работна 
ръка в многобройните памукови, захарни, тютюневи и кафеени плантации.

Колонизацията на Африка е ръководена от няколко европейски държа-
ви, които се разпореждали по тези земи чак до средата на ХХ в., когато гео-
стратегическото значение на континента вече не е така голямо. Европейските 
представители на конференцията в Ялта (1945) прокарват между африкан-
ските държави съвременните граници, непочиващи на каквито и да е етно-
конфесионални признаци, което създава сериозни геополитически проблеми 
и определя многобройни огнища на напрежение в съвремието.
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На континента най-голяма е колониалната империя на Великобритания. 
Английските владения обхващат почти цяла Източна Африка15 с цел да се 
координират комуникациите с най-важната британска колония – Индия. На 
юг бурите16 и англичаните претендират за голяма и богата на скъпоценнос-
ти област, което довежда до военен конфликт17. Франция окупира района на 
Атласките планини18 и превръща в своя собственост по-голямата част от За-
падна и Екваториална Африка. Германия присвоява някои все още свободни 
територии, най-важна сред които била Танзания. В централните части, богати 
на руди и диаманти, в плодородната долина на река Заир, е създадено Бел-
гийско Конго. Италия присъединява Либия и Еритрея, докато испанците се 
настаняват в района на Западна Сахара и Екваториална Гвинея19.

Неколонизирани останали само Либерия20 и Абисиния (Етиопия). Пор-
тугалия последна напуска континента и е метрополията, която се задържа-
ла най-дълго в Африка. Като португалоезични страни се обособяват Анго-
ла, Мозамбик, Португалска Гвинея (Гвинея Бисау), Зелени нос и Сау Туме и 
Принсипи. Бившите португалски колонии заемат обща площ над 2 млн. кв. 
км (6% от площта на Африка), което е над 20 пъти повече от територията на 
някогашната метрополия. Португалска Африка представлява нехомогенен 
район, тъй като субектите, които се отнасят към това пространствено поня-
тие, нямат общи граници и обхващат отделни части от континента. В процеса 
на деколонизация подвластните на Португалия области са подпомагани във 
военно и икономическо отношение от тогавашните комунистически страни. 
Заедно с Португалия, Бразилия и Източен Тимур като независими държави 
те членуват в Организацията на португалоговорещите страни. Comunidade 
dos Paises de Lingua Portuguese21 е общност, създадена през 1996 г. с цел да ор-
ганизира сътрудничество и съвместни действия в различни области, като 
предприема цялостно изследване на основните политически и икономически 
въпроси, пряко засягащи страните членки. Организацията е създадена като 
средство за заздравяване на сътрудничеството между членуващите държави 
в преследването на общи интереси в културната, икономическата, социал-
ната, научната и правно-институционалната сфера. Отделни общности, на-
речени лузофонски22, помагат на тези страни да разширят влиянието си в 
международните институции и форуми чрез съвместни политически и дип-
ломатически действия.

Оттеглянето на Португалия от Африка представлява логичен край на 
един исторически процес, започнал през епохата на Великите географски 
открития. Португалците надценяват своите възможности, но въз основа на 
историческото си право претендират за контролиране на доста обширни те-
ритории. Доходната търговия с роби и слонова кост и опитите за добиване 
на злато, сребро и диаманти оставят назад цивилизаторската роля на колони-
заторите. Дезорганизираното стопанство на метрополията вследствие на не-
успешната политика, водена от Салазар и неговия наследник, определя ико-
номическата слабост и на колониите. Португалия не изживява промишлена 
революция, няма нито силна буржоазна (търговска) класа, нито влиятелно 
хуманитарно движение. Промените, които обхващат Западна Европа през 
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този период, не засягат Португалия и тя остава непроменена, пренасяйки в 
ХХ век трудовите обичаи на ХІХ век. Всъщност поддържането на португал-
ските претенции за огромните хитнерланди (задземия) на Ангола и Мозам-
бик е възможно само защото другите колониални държави не искат да видят 
тези земи в ръцете на съперниците си.

Разпадането на задморската империя отваря празнина в националното 
съзнание. Нов политически курс е предложен на Португалия през 1986 г., 
когато тя става член на Европейската общност23. Церемонията по присъеди-
няването се е състояла в манастира Жеронимуш, за да се подчертае истори-
ческият характер на този избор24. Членството на Португалия в Европейския 
съюз налага осъществяването на дълго чаканите промени във всички сфери 
на обществения живот25.

БЕЛЕЖКИ

1  Политическата география е наука за взаимодействието между политическите процеси и 
пространството. Тя е пряко свързана с геополитиката, геостратегията и с военните науки.

2  През 1453 г. турските войски обсадили Константинопол, поради което достъпът до Ори-
ента бил блокиран. Дотогава търговската дейност се осъществявала по Пътя на коприна-
та, който минавал през централноазиатските степи и свързвал Далечния изток с приста-
нищата на Европа, доставяйки на европейския пазар широко търсените източни стоки.

3  Търговски пунктове.
4  Подправка, подобна на черния пипер.
5  Каналът бил тържествено открит през 1869 г.
6  Военни бази, пазещи търговските зони.
7  Мономотапа е област на територията на днешен Мозамбик.
8  Оказало се, че районът бил беден на злато.
9  Организацията обединила писатели, учени, военни и морски командири и стратези, ин-

дустриалци и търговци, чиито интереси били свързани със задморските въпроси.
10  Отвъдморският съвет бил създаден през 1643 г., но след известно време прекратил дей-

ността си.
11  Заирският договор бил подкрепен от Англия, но Франция и Белгия се противопоставили, 

поради което под натиска на Бисмарк и поради опасността от евентуален конфликт с Гер-
мания англичаните решили да не го подписват. Територията около реката станала лично 
владение на белгийския крал Леополд ІІ, което днес е независима държава (Демократич-
на република Конго).

12  Този проект станал известен като „Розовата карта“, тъй като по време на Берлинската кон-
ференция била изготвена карта на колониалната подялба на Африка и районите, които 
трябвало да принадлежат на Португалия, били отбелязани в розов цвят.

13  Estado Novo била Втората република, определяна като корпоративна и националистичес-
ка държава.

14  Под радостните викове на населението по време на парада в Лисабон разбунтувалите се 
войници били дарявани с карамфили, които станали символ на събитията от пролетта на 
1974 г.

15  Британско владение били и някои други държави като Сиера Леоне, Бенин и Нигерия.
16  Така били наричани холандските заселници в Южна Африка.
17  Англо-бурската война (1899–1902) завършила с победа за Великобритания, която превър-
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нала Южна Африка в своя колония.
18  Област в Северозападна Африка, където най-важна била колонията Алжир.
19  Територията на Испания днес продължава и в Мароко, където нейна собственост, като ан-

клави, са градовете Сеута и Мелия.
20  Либерия била изкуствено създадена като държава от свободни от робство чернокожи, 

които емигрирали от Америка.
21  Community of Portuguese Speaking Countries (CPSC).
22  Името произлиза от наименованието на първите обитатели на Португалия – племената 

лузитани (лузи).
23  Подобно на България, и Португалия е преживяла близо половинвековен авторитарен пе-

риод. Приемането й в Обединена Европа окончателно отхвърля опасността от диктатура.
24  По време на колониалното величие на Португалия кралският дворец бил преместен в 

Жеронимуш, съвсем близо до брега на океана, което символизирало морското й могъ-
щество.

25  Структурните промени на икономиката в Португалия протичат сравнително бавно, тъй 
като страната трудно се справя с грешките от миналото си. До приемането на новите стра-
ни членки през 2004 г. по редица показатели Португалия бе най-слабораз ви тата държава 
от ЕС.
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Когато в часове на размисъл се обръщам назад 
към първоизворите на социализма у нас и се 

опитвам да обхвана панорамата на цялата му 120-
годишна история, виждам, че една от най-ярки-
те фигури в нашето социалистическо движение е 
Кръстю Раковски. Там, в началото на движението, 
стои цяла кохорта от големи фигури и всяка от тях 
е ярка индивидуалност. Първото ято на „чучулиги-
те“ е било съставено от много даровити и неорди-
нерни личности.

Вижте какво великолепно съзвездие са първо-
апостолите на социализма у нас. Димитър Благоев 
– с разностранни дарби, завършил Цариградската 
гимназия и Петербургския държавен университет, 
владеещ руски, немски, турски език. Янко Сакъзов 
– артистичен, учил в Йена, Лайпциг, Лондон, Па-
риж, говорещ и пишещ на руски, немски, френски и 
английски. Никола Габровски – руски възпитаник, 
завършил юридическото си образование в Жене-
ва, участвал в учредяването на Втория интернаци-
онал. Георги Кирков – завършил образованието си 
във Виена, духовит, с рядък хумористичен талант 
(спомнете си неговата реплика към аудиторията 
на прочутата дискусия между Кръстю Раковски и 
Янко Сакъзов: „Господа, вие сте в цирка, но не сте на 
цирк. И не говорете толкова глупости – не се нами-
рате в Народното събрание.“). Гаврил Георгиев – ви-
сокообразован, полиглот, пише, превежда и корес-
пондира на руски, немски и френски, ползва много 
други европейски езици. Разностранно надареният 
идеолог и политик на партията Христо Кабакчиев 
– също от женевското ято. Умният и романтичен 
женевски студент Слави Балабанов – голямата на-

КРЪСТЮ РАКОВСКИ  КРУПНА ФИГУРА 
НА БЪЛГАРСКОТО И ЕВРОПЕЙСКОТО 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ

Александър Лилов

Александър Лилов – професор, 
доктор на философските нау-
ки, член-кореспондент на БАН. 
Рабо ти в областта на фило-
софията на културата, есте-
тиката и политологията. Ав-
тор е на моно графии и научни 
трудове, по-важните от които 
са: „Към природата на художе-
ственото творчество“ – пре-
ведена на руски, полски, китай-
ски, чешки език, „Въображение и 
творчество“, „Европа – да бъ-
де или да не бъде“, „Европа – ди-
алог и сътрудничество“, „Диа-
логът на цивилизациите. Све-
товният и българският преход“ 
– преведена на китайски език, 
тритомникът „Информацион-
ната епоха“, както и на над 200 
публикации у нас и в чужбина. 
Директор е на Центъра за стра-
тегически   изслед вания.
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дежда на БСДП. Книжовникът на партията, изтъкнатият литературен критик 
и даровит полемист Георги Бакалов. Красивата Вела Благоева – завършила 
Американския колеж в Габрово, висше образование в Петербург, с литерату-
рен талант, владееща английски, руски, немски, френски език, социалистичес-
ката Рада Госпожина, или, както сполучливо я нарече Д. Генчев, Майка Кураж 
на българския социализъм.

Основите на Българската социалистическа партия са иззидани, както се 
вижда, от изключителни личности, носещи професионализма и блясъка на 
прочути европейски университети, авторитетни вътре в страната, владеещи 
по няколко езика.

И в това толкова ярко съзвездие Кръстю Раковски се откроява като звез-
да от първа величина. Не заради високи постове, каквито тогава е нямало в 
партията, а заради големите си личностни и духовни мащаби. Изключителен 
политически талант, утвърден и в нашия, и в европейския ляв политически 
живот, съизмерим с първите имена в него. Високообразован. Рядко интели-
гентен. С европейски манталитет и култура. Непосредствено общуващ с най-
изтъкнатите леви теоретици и политици на своето време – Фр. Енгелс, Вил-
хелм Либкнехт, К. Кауцки, Г. Плеханов, В. И. Ленин, Роза Люксембург, Жюл 
Гед, Жан Жорес, Вера Засулич, Лев Троцки, Емил Вандервелде.

Погледнете основните жалони по революционния път на Кръстю Раковски.
Съратник на Димитър Благоев в създаването на БСДП и една от водещи-

те фигури в нейното висше ръководно ядро и в Изпълкома на Социалисти-
ческия интернационал. По-късно възродител и лидер на Румънската социал-
демократическа партия. Още по-късно – участник в руската социалистическа 
революция, съратник на Ленин и Троцки и близо пет години председател на 
правителството на Украинската съветска република, а след това посланик на 
болшевишка Русия в Лондон и Париж, член на ЦК на ВКП(б) от Лениново 
време. Накрая съден по Троцкистко-Бухаринския процес през 1938 г. и разс-
трелян през 1941 година.

Биография за няколко живота!
Малко са в европейската политика фигурите с мащаба, блясъка и трагиз-

ма на Кръстю Раковски. Когато се вглеждам в образа му, виждам в него отбля-
съци на страсти и сблъсъци, навяващи реминисценции от Шекспировия тра-
гедиен персонаж, който се подвизава, а propos, също по върховете на властта.

Дълго време животът и делото на Раковски бяха заключени с девет пе-
чата в принудителна забрава. Цяло едно поколение – нашето, израсна, без 
да знае нищо достоверно за него. Носеха се слухове и легенди, но никъде не 
можеше да се прочетат исторически или мемоарни текстове за него. Разбира 
се, ние знаехме по нещо за този изключителен човек – от „Приноса“ на Дя-
дото, от спомените на Георги Бакалов за женевските студенти социалисти, от 
разкази на най-старите социалисти или на техни наследници, но цялостна и 
автентична представа за Раковски нямахме.

Аз и моето поколение открихме Кръстю Раковски късно, в зрялата си 
възраст. Открихме го и се преизпълнихме с гордост, че имаме в историята си 
такава крупна фигура като него, че при изворите на българския социализъм 
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стои толкова начетена, образована и културна личност. И, разбира се, с остра 
болка и с неразбиране как е могло да се случи всичко онова, което стана на 
съдебния процес. За мен, а сигурен съм – и за много мои връстници, Раков-
ски е идеал за голям теоретик и политик социалист, до този мерзък процес, 
и същевременно повод за страшното заключение, че дори личностите идеал 
могат да бъдат прекършени от насилието на някоя света инквизиция.

Отровно нещо е властта, още по-отровно – борбата за власт. Властта 
опиянява, понякога дори и най-светлите личности са склонни към кръво-
пролития, както обикновено става в гражданските войни; борбата за власт 
изпепелява личностите и едни от тях се превръщат в жестоки тирани, които 
унищожават най-близките си, други – в техни жертви, които, за да избегнат 
гибелта, са способни на самопоругание. Неслучайно Шекспировият типаж е 
от средите на монархическите държави, т.е. от средите на деспотичната власт. 
Неслучайно напредналите страни и цивилизации са създали демокрацията, 
мандатността във властта – предпазвали са се от тирани и са се грижили за 
съхраняване на пасионарните си личности.

Да, революциите изяждат децата си и изглежда най-рано падат най-
талант ливите!

Днес вече е натрупана голяма по обем литература за Кръстю Раков ски. 
Образът му е сложен, животът му – интересен, свръхнаситен с участие в клю-
чови за времето събития, съдбата му – трагична, и всичко това привлича та-
лантливи, с неординерен натюрел пера към тяхното изучаване. Има вече и 
ценни книги за него – наши и чуждестранни. Има огромен брой статии. Има 
открити за ползване недостъпни по-рано архиви.

От българските книги за Раковски бих посочил трите издания на проф. 
Филип Панайотов1 „Доктор Кръстю Раковски…“ (1988), „И мъртвите ще 
проговорят“ (1990 и 2002 г.), особено цялостно и солидно е изданието от 
2002 г. На Ангел Веков – „Към въпроса за участието на Кръстю Раковски 
в руското революционно движение (1891–1912 г.)“2. На Димитър Станишев 
– „Крыстю Раковский – последовательный революционер, политик и дипло-
мат“3. На Ж. Дамянова – „Кръстю Раковски – живот и дейност“4. На Дими-
тър Генчев – дисертацията за Раковски и „Първоапостолите на идеала“5. На 
Лиляна Гевренова – „Спомени за моя вуйчо Кръстю Раковски“6. На П. Ата-
насова – „Кръстю Раковски – Страници от живота на видния български ре-
волюционер-интернационалист“7.

От чуждестранните автори бих изтъкнал двама: Франсис Конт и Ми-
хаил Станчев. Изследването на френския историк Фр. Конт8 е направено 
през 70-те години на ХХ век и е първото изследване за Кр. Раковски, бази-
рано на архивни извори от Франция, Великобритания и САЩ. Това е мно-
го ценен труд, който за първи път представя на научната и политическата 
обще ственост внушителния портрет на Раковски. Поради закритостта и 
недостъпността на архивите на Русия и на Украйна авторът не е могъл да 
ги ползва. Трудът на Фр. Конт е преведен на руски език и е отпечатан през 
1991 г. под заглавието „Революция и дипломатия – документальная повест 
о Христиане Раковском“9.
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Най-прецизно от научна гледна точка изследване за живота, идеите, де-
лото и драмата на Кр. Раковски е книгата на украинския учен от българ ски 
произход Михаил Станчев „Д-р Кръстю Раковски – държавник, политик, 
дипломат“10. Този учен, син на български преселници в Бесарабия от 1830 г., е 
написал и други книги за Раковски – заедно с проф. Георги Чернявски са пуб-
ликували три монографии за него. Но тази му книга е фундаментален труд, 
базиран на всички отворени вече руски и украински архивни източници и 
осветляващ с дълбочина и прецизност сложния път на Раковски. Това е в 
точния смисъл на думата негова научна биография.

И въпреки всичко темата Кръстю Раковски не е изчерпана. Тя продъл-
жава да бъде открита. Много важни въпроси още не са получили отговор. 
Няма обективни исторически изследвания върху Сталин и сталинизма. Не е 
поставен и преосмислен въпросът кой е Троцки и какво представлява троц-
кизмът, а докато той не се реши, не може да се разберат напълно нито друж-
бата, нито сътрудничеството, нито съидейността между Раковски и Троцки. 
Не е изяснен въпросът защо тези велики политически мъже – Бухарин, Каме-
нев, Риков, Крестински, Раковски, Тухачевски и т.н., които до революцията не 
са трепнали пред насилието над тях, имат такова необяснимо поведение пред 
съда и признават приписваните им невероятни вини в шпионаж, вредител-
ство и заговори, които никога не са извършвали. Явно е нужна още по-голяма 
дистанция във времето, за да бъдат достоверно осветлени важни историчес-
ки моменти и исторически личности на Великата октомврийска революция и 
на първите 3–4 десетилетия след нейната победа.

Сега сякаш е рано за цялостно преосмисляне и преоценка на Троцки 
и троцкизма. Все още са живи две поколения, у които беше здраво вкоре-
нено убеждението, че Троцки е враг на революцията, предател и шпионин 
и че троцкизмът е антипод на ленинизма. Трябва да мине време, историята 
да извърши още много работа за проучване на тези засипани от голям идео-
логически и политически баласт периоди. Преосмислянето на тази сложна 
плетеница от събития и личности, от обществени и личностни отношения 
е дълг на следващите поколения. Неслучайно, когато попитали Чжоу Енлай 
какво е мнението му за Великата френска революция и за нейните дейци, той 
отговорил: „Рано е още.“

Навярно е така. И все пак не може всичко да се стоварва върху плещите 
на следващите поколения. Всяко поколение трябва да изработи своя дял от 
общата работа. Нашето трябва да разчисти терена. Да изхвърли наносите, 
които затрупват истината за големи исторически фигури, между които е и 
Кръстю Раковски.

Ние не сме в състояние днес да отговорим на всички въпроси. Не защото 
не искаме. Или се плашим. А защото историческите, политическите, идеоло-
гическите „разкопки“ продължават. Появяват се вече, както посочих по-горе, 
солидни научни биографии. Но завършени портрети и преоценки все още 
няма. На днешните историци и особено на днешните идеолози им предстои 
да изследват въпроси с изключителна сложност и обърканост.

Освен общата и специалната проучвателна работа, която трябва да се 
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свърши, всеки от анализаторите си има своите най-привлекателни за него 
исторически фигури. Такава фигура за мен е Кръстю Раковски. Ако някой би 
ме запитал кои са трите най-големи имена, които българският социализъм е 
вписал в историята на европейското и световното социалистическо движе-
ние, бих отговорил, без да се замислям: Димитър Благоев, Кръстю Раковски 
и Георги Димитров. Не подценявам личностите и приносите на останалите 
деятели на нашата партия, много от тях също са блестящи, но най-големи са 
те тримата – Димитър Благоев, Кръстю Раковски и Георги Димитров (подре-
дени, разбира се, по аналите на времето).

* * *
У този човек всичко е интересно: произходът му, външността му, био-

графията му, интелектът и нравствеността му, образованието и културата му, 
верността му към идеите и приятелите.

Кръстю Раковски (рожденото му име е Кръстю Георгиев Станчев) про-
изхожда от богато семейство на български, а по-късно румънски земевладе-
лец и търговец. Роден е на 1 август 1873 г. в гр. Котел. Баща му Георги Станчев 
е прогресивен българин с патриотични и либерални разбирания. Майка му 
Мария Кръстева Търпанска е племенница на Георги Стойков Раковски – един 
от най-видните български революционери срещу османската империя. Още 
в ранното си юношество Кръстю възприема неговото фамилно име Раковски 
и го носи с достойнство до края на живота си.

Той е наследник по майчина линия и на капитан Георги Мамарчев. Инте-
ресно е, че Георги Стойков Раковски е имал кръщелното име Сава и че взема 
името Георги именно в чест на вуйчо си Георги Мамарчев. „Баща ми – пише 
сам той – се е звал Стойку, а майка ми Руса. Домородственото имя баща ми 
било е Папазоолу (Попович) и Раковалъ (Раковски), а майчиното ми е било 
Мамарчовци…“11

Така той влиза в нашата история под името Георги Стойков Раковски 
или Георги Сава Раковски.

Родословието на Кръстю Раковски отива още по-назад и както пише 
в своите „Родови хроники“ Никола Ферманджиев, „стига до времето на цар 
Иван Шишман, в чийто палат имало на служба трима братя: Михаил, Тодор 
и Руско. От тях Михаил бил съветник на царя. Когато българското царство 
паднало под турско робство и Иван Шишман загинал, тримата братя се засе-
лили най-напред в Раково, а след това в Кипилово и накрая в Котел“12.

Както се вижда, генофондът на Кр. Раковски е не само много интере-
сен, а и много качествен. Естествено генофондът не е единственият фактор за 
оформянето му като крупен политик и революционер, но прави разбираема 
славата му на силен интелект, начетен теоретик и литератор, непреклонен 
борец за свобода.

Кръвта вода не става и вуйчо му Г. С. Раковски е напълно прав, когато 
пише: „Имя доброго отца и праотца много действува в развитие потомства.“13

* * *
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Възлова роля в изграждането на Кр. Раковски като теоретик, политик и 
революционер има неговото образование. Раковски идва в социалистическо-
то движение не само по зова на кръвта и още по-малко по силата на битието. 
Той става социалист по интелектуален път.

В родния му град Котел по онова време е имало три училища. Раковски 
завършва първоначалното си образование в едно от тях, на чиято врата е 
стоял, по спомените на неговия съученик, състудент и приятел Стоян Ноков, 
надписът: „Народно училище, помогни ми да се възвися.“

Прогимназия и гимназия учи в прочутата Варненска гимназия, където за-
ради участие в бунта на учениците през 1887 г. го изключват за първи път от 
всички училища в Княжество България. Следващата година Раковски се запис-
ва в не по-малко известната Габровска гимназия, където учи и живее в дома на 
Евтим Дабев. Там под неговото учителско влияние Кръстю Раковски и негови-
ят най-близък приятел Слави Балабанов полагат първоосновите на своя марк-
сически светоглед. Нещо повече. Те помагат на Дабев в превеждането за пръв 
път у нас и в разпространението на Марксовия труд „Наемен труд и капитал“, а 
след това и на Енгелсовия труд „Развитие на научния социализъм“.

Въпреки че са най-силните ученици, Раковски и Балабанов отново са 
изключени, този път завинаги, от всички училища в княжеството.

През 1890 г. Кръстю Раковски заминава да следва медицина в Женева. 
Родният град на Жан-Жак Русо привлича студенти от цяла Европа. Само от 
България по това време в Женева са се учели над 150 студенти. Женевският 
университет е един от най-реномираните на континента. Там са преподавали 
световноизвестни учени – естественикът Карл Фогт, икономистът Пантале-
они и други.

„През цялата втора половина на ХIХ век – пише Франсис Конт – големи-
те университетски градове на Франция и Швейцария, а понякога и на Вели-
кобритания, стават естествени пристанища на новото поколение на Източна 
Европа, увлечено от културата, свободата и новите социални идеи. Това по-
коление получава там образование и възприема някои от идеите, видели бял 
свят по време на Френската революция.“14

В края на ХIХ век Женева е била едно от най-ценните интелектуални и 
политически средища, чиито пулсации са се усещали по всички краища на 
континента. Там са гостували и са участвали в дискусии французите Жюл 
Гед и Жан Жорес, германците Карл Кауцки и Роза Люксембург – студентка в 
Цюрих, но често идваща в Женева15, руснаците Георги Плеханов, Владимир 
Ленин, Вера Засулич, Павел Акселрод и други.

Женевските студентски дискусии са били предмет на специално вни-
мание и грижа от страна на големите фигури на социализма по това вре-
ме, включително на Фридрих Енгелс и Вилхелм Либкнехт. „Те са смятали, че 
присъстват на раждането на една интелектуална социалистическа аристо-
крация.“16

Особено силно влияние върху Раковски оказва Плеханов. Той е поддър-
жал постоянна и много близка връзка с четирима български студенти – Кръс-
тю Раковски, Слави Балабанов, Стоян Ноков и Георги Бакалов, като особено 
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високо е ценял Раковски. Плеханов е изпитвал бащинска топлота и надежда 
към тези млади български социалисти.

„Малко е да се каже – спомня си Стоян Ноков, – че Плеханов бе особено 
разположен към нас, той ни обичаше, както добрият баща обича децата си.“17

„Когато влязох в кабинета му – пише след години Георги Бакалов, – го-
ляма бе моята приятна изненада: между малкото портрети по стените и на 
бюрото му аз видях ликовете и на тия български социалисти.“18

По-късно Раковски продължава образованието си в Берлинския универ-
ситет, където установява много близки отношения с Вилхелм Либкнехт, и за-
вършва медицинското си образование в Монпелие – Франция, където защита-
ва блестящо дисертация на тема „Произход на престъпността и израждането“.

Както се вижда, Кръстю Раковски получава солидно образование в из-
вестни български гимназии и престижни европейски университети, оформя 
се в духовна и нравствена среда от висока класа. Като се прибави към това, 
че е владеел отлично френски, английски, немски, руски, украински и всички 
балкански езици, че е прекарал голяма част от младините си в библиотеките 
и е чел книгите на велики автори в оригинал, че е участвал в дискусии заедно 
с едни от най-големите леви политици и теоретици на своето време, и, разби-
ра се, като не забравяме щедрата му интелектуална надареност – става ясно 
как се е изградил този крупен политик, държавник и дипломат, от когото са 
се възхищавали всички, които са го познавали.

* * *
Кръстю Раковски е български революционер и политик, роден в Бълга-

рия, с никога незатихнало и ненакърнявано българско национално съзнание, 
израснал в българското социалистическо движение. Това е безспорно. Кръстю 
Раковски е неотделим от историята на Българската социалистическа партия.

Нещо повече, партията и Раковски – такива, каквито ги познаваме днес 
– са немислими един без друг. От една страна, бъдещият крупен политик и 
революционер израства в разпространението на социалистическите идеи в 
България, в създаването, борбите и дискусиите на БРСДП, в отношенията на 
партията с Интернационала и с другите партии. От друга – две десетилетия 
той е централна фигура във висшето ядро и в печата на партията, води зна-
менитата дискусия с Янко Сакъзов, бори се за обединението на българските 
социалисти, пише стотици статии в социалистическия печат, представлява 
БРСДП на всички конгреси и конференции на Интернационала, включител-
но в Цимервалд и при учредяването на Комунистическия интернационал.

Ето как Фр. Конт описва това участие: „През м. март 1919 г. Ленин избира 
„прочутия интернационалист, другаря Раковски“ за един от членовете – ос-
нователи на Комунистическия интернационал, по време на конгреса, свикан 
в Москва. На първото заседание на конгреса Ленин чете списъка на доклад-
чиците и обявява, че Раковски току-що е напуснал Украйна, намира се еди-
къде си по пътя и ще пристигне на другия ден. За Ленин, прибавя Троцки, ня-
маше никакво съмнение, че Раковски ще бъде един от основните докладчици. 
Така ние получаваме ясно указание за значението, което Ленин и Троцки са 
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отдавали на политическата личност на Раковски. В официалната художестве-
на картина, която Леонид Пастернак рисува за Първия конгрес, Раковски се 
намира от дясната страна на Ленин, а Троцки от лявата.“19

Където и да го захвърля съдбата по безкрайните маршрути на политичес-
ките му странствания – подчертава Д. Генчев, – „Кръстю Раковски винаги се 
връща към отправната точка на своя живот – към българския си корен“20.

Но животът и революционната дейност на Кръстю Раковски се прости-
рат не само в България, а и в Румъния, където е чифликът на баща му, и във 
Франция, в Русия и в Украйна, в която повече от 5 години е бил министър-
предсе дател. Навярно това е уникален случай в световното социалистическо 
движение: Раковски – един от основателите и основните дейци на БСДП; Ра-
ковски – новоосновател (след Геря) и лидер на Румънската социалдемократи-
ческа партия; Раковски – председател на Совнаркома на Украйна; Раковски 
– член на Централния комитет на болшевишката партия и посланик на Съ-
ветския съюз в Лондон и Париж, по-късно – основна фигура заедно с Троцки 
в борбата със Сталин и в страшния съдебен процес през 1938 г. срещу троц-
кистко-бухаринския опозиционен блок.

Самият Раковски с присъщия си блясък и самоирония описва пред 
френската преса горното уникално положение така: „Някога седем града си 
оспорвали честта да бъдат родни места на Омир. Аз принадлежа само на пет 
страни – на България, Румъния, Русия, Украйна и Франция.“

Франсис Конт е намерил според мен най-сполучливото понятие, или по-
скоро метафора, за да изрази националната и политическата принадлежност 
на Кръстю Раковски: „страна-осиновителка“. „Революционните традиции на 
Франция от дълго време привличат младия човек и нашата страна ще стане 
в продължение на много години негова земя-осиновителка, преди Русия да 
заеме това място след Октомврийската революция.“21

Излезлите досега публикации за Кръстю Раковски се стремят да включат 
сведения и тълкувания за цялостния му жизнен и политически път, но всяка 
от тях, по понятни причини, носи съответните акценти в зависимост от нацио-
налността на съответния автор. Това не е недостатък, а разбираема особеност.

В живота и делото на Раковски ясно са обозначени български, румънски, 
европейски и по-специално френски, украински и руски периоди.

* * *
БЪЛГАРСКИЯТ ПЕРИОД е основоположен в теоретическото и полити-

ческото изграждане на Кръстю Раковски.
В началото на статията вече визирах родословния му корен, премина-

ващ през благодатния генофонд на рода на Георги Стойков Раковски и на 
капитан Георги Мамарчев. А също – ролята на семейството и университет-
ското образование в неговото личностно и революционно формиране. Тук 
ще разгледам ролята на женевската студентска група и на Кръстю Раковски 
в създаването на БСДП и в нейното развитие през първите две десетилетия 
от съществуването й.

Женевската група взема дейно участие още в спора да се създава, или 
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да не се създава през 1891 г. социалистическа партия в България. През април 
1891 г. в Търново се провежда, както е известно, първата официална социа-
листическа сбирка, на която мненията се разделят: търновци (Д. Благоев и Н. 
Габровски) са за създаване на партия и вече са подготвили проект за нейна 
програма и устав. Сава Мутафов (Севлиево) и Константин Бозвелиев (Казан-
лък) са на обратното мнение. Под влияние на Г. Плеханов женевци смятат, 
че българските социалисти трябва най-напред да овладеят научния социали-
зъм, а след това да се мисли за партия. Още на 10 юли 1891 г. обаче те излизат 
с Проект за привременна програма на българските социалисти, написан с 
почерка на Кръстю Раковски и запазен в архива на Койка Тинева.

Димитър Благоев подлага на критика не женевския проект, а контрапрог-
рамата на Сава Мутафов, който взема от женевци отделни неща, „това-онова“, 
както сам се изразява, а не техните основни идеи. Благоевският и женевският 
проект са марксически по своя характер. Разликата между тях е правилно 
осветлена от Димитър Генчев. Привременната програма – пише той – „много 
плътно се приближава до програмния проект на Д. Благоев и Н. Габровски. 
Различните акценти се базират на несъществени различия, произлизащи от 
организационната концепция на групата „Освобождение на труда“22.

Между женевската група и благоевската линия в БСДП има и разно-
гласия. Те се проявяват на Пловдивския конгрес, по селския въпрос, при из-
даването с тяхна помощ на списание „Социалдемократ“ от севлиевци. Тези 
разногласия са анализирани обстойно и вярно в книгата на Ф. Панайотов „И 
мъртвите ще проговорят“23.

През март 1893 г. в Женева се самоубива Слави Балабанов – най-близки-
ят приятел на Раковски и много талантлив млад деец на партията. Съдбовна 
лична драма, в която са преплетени несподелена любов, голямо приятел ство, 
тежко заболяване и една благородна душа, чувствителна като струна на стра-
дивариус. Раковски, без вина виновен (руската студентка социалистка е влю-
бена в него, а Слави – в нея), заминава през същата година да продължи ме-
дицинското си образование в Берлин. Бакалов и Ноков се връщат в България. 
Женевската група се разпада, въпреки че в Женева идват да следват Васил 
Коларов, Христо Кабакчиев, Роман Аврамов и други.

По-късно Раковски се премества в медицинския факултет в Монпелие 
– Франция, и разгръща още по-активна дейност в БРСДП. Той печата във 
в. „Социалист“ поредица от статии върху състоянието на тогавашните бур-
жоазни партии у нас и разкрива убогата безпринципност на политическите 
борби и интриги. През 1898 г. публикува в „Ново време“ труда си „Полити-
ческите партии в България“, чиито главни обобщения и днес не са загубили 
своята актуалност.

„Отсъствието на остри класови противоречия – пише той – дава на са-
мата политическа борба характер на безпринципни кавги и интриги, дето 
стълкновенията на принципите се заменят с взаимни обвинения в разпиля-
ването на държавното съкровище и в продажност (при туй, разбира се, и 
едната, и другата страна казват цялата истина), наместо каква-годе програма 
вий ще намерите блюдкаво и глупаво брътвение, дето безсмислените думи 
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заместват политическите убеждения.“24

Голям интерес предизвиква книгата на Кр. Раковски „Русия на Изток“. 
За нея излизат много отзиви в социалистическия и другия печат. Ето какво 
пише в „Приноса“ Д. Благоев: „… статиите му в „Ден“, год. III, под общото 
заглавие: „Разлагающа и възраждающа се България“ (…) най-сетне неговата 
книга: „Русия на Изток“, всички тези трудове на К. Р. дадоха на социализ-
ма в България прекрасно оръжие в теоретическите и практическите борби 
против противниците на социалистите, най-върли, макар и най-вулгарни от 
които бяха и са русофилите.“25

Широко известна е знаменитата дискусия между Кръстю Раковски и 
Янко Сакъзов, състояла се в шапитото на Софийския цирк на 1 август 1904 г. 
На нея се проявява целият теоретически, политически и ораторски талант 
на Раковски. Той защитава толкова силно принципите и политиката на тес-
носоциалистическата партия, че победата му в дискусията намира отглас и в 
буржоазния печат, и в Интернационала.

Раковски е представител на БРСДП на всички конгреси на Социалисти-
ческия интернационал от 1893 до 1914 година. Франсис Конт с присъщата му 
френска елегантност дори говори за „кариерата“ на Раковски като делегат на 
конгресите на Интернационала. Няма нужда да се пояснява, че тази „карие-
ра“ се е градяла върху доверието на Благоев и партийното ръководство към 
позициите на Кръстю Раковски и към качествата му да ги отстоява в Социн-
терна, на чийто Изпълнителен комитет той е член.

Димитър Благоев високо е ценял Кръстю Раковски. Особено много те се 
сближават след Десетия, Русенски конгрес на партията (1903 г.) и дискусията 
в цирка. Раковски оказва пълна подкрепа на Благоев, аргументирано атакува 
общоделството и застава категорично на позициите на тесните социалисти. 
Изявите му в Русе са на много високо теоретическо и политическо равнище. 
След Русенския конгрес той кани Благоев да посети Мангалия, като поема 
всички разноски за това, включително пътните. Ръководителите на партията 
посещават Гюргево и „оттам изпращат отворена картичка на Кръстю Раков-
ски, който вече се е прибрал в Мангалия. Върху нея личат подписите на Д. 
Благоев, Г. Бакалов, Н. Харлаков, Т. Петров, Ст. Димитров, Е. Марковски и др. 
Някой му е написал „Живей за слава и чест на теснорията“. Друг, на румънс-
ки: „Да живее международният социализъм!“. Георги Кирков, верен на себе си, 
шеговито му се оплаква: „Оскубаха ни като патки: една бира 50 стотинки!“.

Но отношенията между Благоев и Раковски не са били винаги безоб-
лачни. Както вече отбелязах, още при създаването на партията и на нейната 
програма те имат някои различия. По-късно се проваля мисията на Раков-
ски за помирение между тесните и широките социалисти, възложена му от 
секретаря на Социнтерна К. Хюисманс. Спорят по селския въпрос. Голяма 
пукнатина в техните отношения се появява през 1905 г. в дискусията за пе-
чата и за централизма в партията, в която Д. Благоев и Г. Кирков отстояват 
необходимостта от дисциплина и централизъм в партията при българските 
условия, а Кр. Раковски и Г. Бакалов – необходимостта от по-голяма свобода 
в печата и повече демокрация в партията. Тази пукнатина се увеличава през 
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1908 г., когато от БРСДП са изхвърлени анархолибералите начело с Никола 
Харлаков, чиято съпруга, известната партийна деятелка Койка Тинева, е близ-
ка родственица на Раковски.

От съратници Благоев и Раковски се превръщат в опоненти. Зад техните 
противоречия се проектират в национален план необикновените усилия на 
двама велики мъже: на първия – да запази от обезличаване социалистичес-
ката идентичност на партията, на втория – да обедини в единна национална 
сила лявото и дясното течение на българското социалистическо движение. 
В по-широк наднационален план тук можем ясно да наблюдаваме сблъсъ-
ка между европейската демократична политическа традиция и влиянието на 
руската централистична политическа школа.

И двете фигури – и Димитър Благоев, и Кръстю Раковски, са български 
социалисти от европейски мащаб и класа. Техните отношения не са идилич-
ни, но ролята им за развитието на българския социализъм е изключителна. 
Те остават в нашата история като негови първоапостоли, като първосъзда-
тели и велики водачи на Българската социалистическа партия от края на 
ХIХ и началото на ХХ век.

* * *
РУМЪНСКИЯТ ПЕРИОД в живота и борбите на Кръстю Раковски е важен 

и значителен не толкова по своята продължителност, колкото по възловата 
роля, която играе в румънското социалистическо движение. Този период е доб-
ре проучен от френския историк Франсис Конт в цитирания вече двутомник.

Раковски се включва в румънското социалистическо движение, защото 
е румънски поданик по силата на това, че чифликът на неговото семейство се 
намира в Мангалия – след Берлинския договор, изменил българската граница 
в полза на Румъния. Военната си служба той изкарва не в българската, а като 
офицер военен лекар в румънската армия. По това време обаче Раковски про-
дължава да сътрудничи на българската социалистическа преса. Когато след 
1904–1905 г. се включва в румънския социалистически печат и в букурещ-
ките работнически митинги, Раковски, както пише в своята автобиография, 
„констатира пълния банкрут на румънското работническо движение поради 
предателството на неговите водители, минали почти всецяло в либералната 
партия на Братиану“26. „Това предателство – подчертава Конт – означава окон-
чателното ликвидиране на социалистическото движение в тази страна.“27

Знае се, че в началото на румънското социалистическо движение стоят 
сп. „Contemporanul“ („Съвременник“) и литературният критик Добруджану-
Геря, който го оглавява. Геря е руски революционер, който в навечерието на 
Руско-турската война напуска Русия и се заселва в съседна Румъния.

Ето как го характеризира Лев Троцки в своя двутомник „Моят живот“: 
„През едномесечния ми престой в Румъния се сближих с Добруджану-Геря 
(Dobrogeanu-Gherea) и завинаги закрепих дружбата ми с Раковски, когото 
познавах от 1903 година.

Руски революционер седемдесетник (участник в народоволческото дви-
жение през 70-те години на ХIХ век – Ал. Л.) „мимоходом“ е отседнал в Ру-
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мъния в навечерието на Руско-турската война, случайно се е задържал там 
и след няколко години този наш съотечественик под името Геря оказва голя-
мо влияние най-напред върху румънската интелигенция, а по-късно и вър-
ху прогресивните работници. Литературната критика на социална основа е 
главната област, в която Геря формира съзнанието на прогресивната група на 
румънската интелигенция.“28

Раковски високо цени позициите и приноса на Геря. Той „вижда в него 
първия теоретик на Румънската социалистическа партия, този, който про-
дължава борбата и когато първите социалисти в страната обръщат гръб на 
младежкия си ентусиазъм и обявяват в 1899 г. разпадането на собствената си 
партия. Когато след няколко години движението е възстановено, Геря запазва 
своята голяма активност, но новият размах на партията е дело на Раковски.“29

За да покаже приноса на Раковски в румънското социалистическо дви-
жение, Франсис Конт „анализира последователно три точно определени еле-
мента, с които той е пряко свързан:

– Отражението на руската революция от 1905 г. в Румъния.
– Епизодите с броненосеца „Потьомкин“ и „Сария“.
– Революцията на румънските селяни от 1907 г.“30

Аз нямам възможност в рамките на тази статия да се занимавам об-
стойно с фактологията на румънския период от дейността на Раковски. Ана-
лизът, който прави Конт на този период и на горните три въпроса, е добре 
аргументиран. Това, което със сигурност може да се обобщи, е, че с Раковски 
е свързано възстановяването на Румънската социалистическа партия, под не-
говото лидерство се извършва пренасянето на социалистическото движение 
в Румъния от интелигенцията в работничеството и бедното селячество, ор-
ганизирането на широка печатна и политическа дейност на партията, която 
предизвиква жестоки преследвания от румънското правителство и мощна 
солидарна подкрепа от Щутгартския конгрес на Социалистическия интерна-
ционал (приети са специални резолюции на конгреса).

След селското въстание Кръстю Раковски е експулсиран от Румъния. 
Това решение излиза, докато той участва в Щутгартския конгрес. Започва 
една епична битка, в която правителството на Братиану се опитва да докаже, 
че той е повече българин, отколкото румънец, а Раковски обвинява прави-
телството, че то постъпва незаконно, експулсирайки като чужденец един ру-
мънски поданик. Всъщност атаката не е срещу българина Раковски, а срещу 
лидера на румънските социалисти Раковски.

Франсис Конт е напълно прав, когато заключава: „Както показва про-
дължението на неговата „румънска авантюра“, тя ни доказва още веднъж зна-
чително усилващото се влияние, което има Раковски в социалистическото 
движение в „своята“ страна и върху цялото румънско общество. Доказател-
ствата идват от определени представители на европейската преса. Това, което 
следва, идва да потвърди неговата воля да продължи упоритата борба за по-
бедата на социалистическата идея.“31

Като споделям това заключение, бих искал да направя две уточнения във 
връзка с това, което Конт с присъщия му финес нарича „румънска авантюра“ 
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на Раковски. Първото – какво да се прави, когато великите сили така често са 
прекроявали картата на Балканите, при което именията на видни български 
дейци са се оказвали в други държави?! Второто – българин по произход и 
румънски поданик, Кръстю Раковски е виждал спасението на балканските 
народи не в малки, непрестанно враждуващи помежду си държави, а в един-
ната балканска федерация, в единното социалистическо отечество.

Конт е напълно прав, когато поставя за мото на своя раздел „Раковски на 
Балканите“ думите на G. D. H. Cole: „Няма друг социалист, който да обхваща 
Балканите по същия начин, както Раковски, нито има някой, който би могъл 
да се сравнява по важност с него.“32

Така е!

* * *
ФРЕНСКИЯТ И В ПО-ШИРОК ПЛАН ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПЕРИОД в био-

графията на Кръстю Раковски е почти перманентен, защото обхваща целия 
му живот. Той започва от студентските му години в Женева, Берлин и Монпе-
лие, преминава през конгресите на Социнтерна и изгнаническите му странст-
вания из Европа и завършва с посланичеството му в Лондон и Париж.

Раковски на няколко пъти се установява във Франция. Там завършва 
висшето си образование. Там се връща, след като го експулсират от Русия 
през 1901 г. Записва второ висше образование – право, взема редовно изпи-
тите си и се занимава с научни изследвания и преводи. Тогава написва „Съв-
ременна Франция“, която издава в Петербург.

Отново се завръща в Париж в края на 1902 г. след смъртта на жена му 
Елисавета Рябова при раждане. През този период той прави постъпки да се 
натурализира като френски гражданин, но властите му отказват заради рево-
люционната му дейност. Междувременно умира баща му, Раковски се връща 
на Балканите и с цялата си енергия се включва в борбите на балканското, 
българското и румънското социалистическо движение.

Последното и може би най-продължително установяване във Франция 
Раковски преживява, след като го експулсират от Румъния заради участие в 
селското въстание. Тук той работи върху три книги: „Царството на произвола и 
низостта“ – предназначена за румънските работници и селяни; „Политически-
те гонения в Румъния“ – издадена в Париж през 1909 г.; и „Румъния на чокоите“ 
– издадена в Париж и Букурещ също в 1909, а в Москва през 1922 година.

През този период, както и по-рано, Раковски участва активно във френ-
ското социалистическо движение. Неговият интерес към френския социали-
зъм и към забележителните му водачи Жюл Гед и Жан Жорес никога не е 
затихвал. „По това време – пише Фр. Конт – той участва на всичките зна-
чителни прояви на социалистическото движение в нашата страна, без да се 
чувства „външен човек“. Независимо че по време на емиграцията той чувства 
понякога дълбочината на своето състояние на „дърво без корени“, в неговата 
натура е да търси, да пътува непрекъснато, да се среща с нови хора и да има 
нови впечатления.“33

Западноевропейският период включва също така дейността на Кръстю 



84

ИСТОРИЯ

бр. 7/8 – год. XI

Раковски, или както го наричат французите Кристиян Раковски, в конгресите 
и в ръководството на Социалистическия интернационал. Той се утвържда-
ва като една от основните фигури на Интернационала във времената, когато 
още са живи големите личности, имената легенди на европейския социали-
зъм – Фридрих Енгелс, Вилхелм Либкнехт, Пол Лафарг, Франц Меринг, Роза 
Люксембург, Карл Либкнехт, Жан Жорес, Жюл Гед, Георги Плеханов, Вера За-
сулич, Владимир Ленин, Август Бебел, Клара Цеткин, Карл Кауцки, Едуард 
Бернщайн, Емил Вандервелде. Раковски е първият българин, който заема ви-
сок пост в ръководството на международното социалистическо движение.

„Години наред – пише Д. Генчев – Кръстю Раковски е член на Изпълни-
телния комитет на Международното социалистическо бюро на Втория ин-
тернационал. Страстните му речи против ревизионизма и анархизма, против 
участието на социалистите в буржоазните правителства, против милитариз-
ма и войната, застъпничеството му за арменците и националното самоопре-
деление на балканските народи се изслушват с огромно внимание, а името 
му не слиза от страниците на европейските вестници. Деликатните мисии 
за обединение на социалистическите сили в цяла Европа, с които го товари 
Международното социалистическо бюро, му спечелват славата на ловък дип-
ломат, теоретик и стратег.“34

Раковски напуска Франция през 1912 г., когато новообразуваното кон-
сервативно правителство на Румъния му възстановява гражданските и поли-
тическите права. Връщайки се отново в чокойска Румъния, той се включва в 
борбите на Румънската социалистическа партия.

„В годините на Първата световна война Раковски заема активна анти-
военна позиция, участва в създаването на Балканска социалдемократическа 
федерация (в 1915 г.) и става неин секретар. Критикува болшевишката пос-
тановка за революционния изход от войната, полемизира с Ленин на Цимер-
валдската конференция през 1915 г., за което е „удостояван“ от него с какви 
ли не груби прякори и епитети. Въпреки това позицията на Раковски посте-
пенно клони наляво, той се приближава до възгледите на лявоцентристките 
дейци на Втория интернационал, които ратуват за „пролетарска революция“. 
Те все още се опълчват срещу екстремистките постановки на Ленин, въпреки 
че постепенно попадат под неговото хипнотично влияние.“35

През 1916 г. Раковски попада в затвора на гр. Яш за антивоенна дейност, 
откъдето го освобождават революционните руски войници и първомайската 
манифестация. Веднага заминава за Одеса и Петроград, където продължава 
антивоенната си дейност. Вестта за Октомврийската революция го заварва 
в Стокхолм. Той я приветства възторжено и в края на декември пристига в 
Петроград, за да се постави на разположение на Ленин, който, познавайки 
неговите високи способности и авторитет, бързо забравя по-раншните си на-
падки и му гласува пълно доверие.

Така завършва френският и започва руският период на Раковски.
Бих искал да приключа анализа на европейското социалистическо жи-

тие-битие на Раковски с удивително точната и брилянтна по форма характе-
ристика, дадена му от Троцки: „Кр. Раковски е една от най-интернационал-
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ните фигури в европейското движение. Българин по произход, родом от град 
Котел в самото сърце на България, румънски поданик по силата на балкан-
ската карта, френски лекар по образование и руснак по познанства, симпа-
тия и литературна работа, Раковски владее всички балкански езици и четири 
европейски, участва активно през различните периоди във вътрешния жи-
вот на четирите социалистически партии – българската, руската, френската и 
румънската, за да стане по-късно един от водачите на съветската федерация, 
един от основателите на Коминтерна, председател на Украинския съвет на 
народните комисари, дипломатически представител на Съюза в Англия и във 
Франция и по-късно да сподели съдбата на лявата опозиция.“36

Не познавам по-вярна характеристика на Кръстю Раковски.

* * *
След българския СЪВЕТСКИЯТ ПЕРИОД е най-дългият в живота и ре-

волюционните борби на Кръстю Раковски. И безспорно – най-драматичният. 
Той е изпълнен с участието му в Октомврийската революция, Гражданската 
война и първата фаза на социалистическото строителство, с окрилящото до-
верие на Ленин и унищожителните удари на Сталин, с високи държавни и 
дипломатически постове и със заточение и страшни съдебни процеси, с мощ-
ни ерупции на неговата мисъл и прозорливост и с трагедията на неговото 
съдебно дело, затвор и разстрел.

Кръстю Раковски или Христиан Раковски, както са го наричали русна-
ците, е една от най-популярните фигури на съветската история между 1917 
и 1941 година – той е председател на Совнаркома на Украйна, посланик на 
СССР в Англия и Франция, един от главните теоретици и ръководители на 
лявата опозиция срещу Сталин в болшевишката партия, един от основните 
обвиняеми в зловещия съдебен процес срещу Обединената троцкистко-бу-
харинска опозиция през 1938 г. и най-сетне – една от най-именитите жертви 
на сталинския режим.

Съветският период е обстойно изследван и в трите големи монографии 
за Кр. Раковски – на Фр. Конт, на Ф. Панайотов и на М. Станчев. Въпреки 
немалобройните отделни публикации все още не се е появило руско моно-
графично проучване на съветския период на Раковски. Политическата и 
юридическата реабилитация на Раковски е направена в Съветския съюз още 
през 80-те години. Остава да се проучат огромните руски архивни масиви и 
да се чуе руската историческа, теоретическа, политическа, нравствена и друга 
преценка за този велик човек. Надявам се, че това толкова интересно в научен 
и тъй императивно в нравствен план задължение няма да бъде отлагано за 
следващите поколения. Руската дума за Раковски, думата на голямата руска 
интелигенция и на великия руски дух, още не е казана окончателно. Мисля, 
че не е възможно да не бъде казана.

Още от ранни години, по завета на Георги Стойков Раковски и на капи-
тан Георги Мамарчев, Кръстю Раковски изпитва топли чувства към руския 
народ. С Плеханов и Вера Засулич го свързва близко приятелство, а Георгий 
Валентинович той смята за свой учител по марксизъм и когато след Октом-
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врийската революция позициите им са противоположни, продължава да се 
отнася към него с неизменна топлота и благодарност. С Ленин до 1917 г. по-
лемизира, критикува го за бланкизъм, но след победата на революцията про-
меня позициите си, застава твърдо зад него и не изменя на идеите и знамето 
на революцията до последния миг на разстрела му в Орелския затвор през 
1941 година.

Победата на Октомврийската революция заварва Раковски в Стокхолм. 
Той незабавно пише приветствено писмо до петроградските вестници и през 
декември пристига в Петроград на разположение на революцията.

Ленин веднага подписва заповед за назначаването му като „комисар-
организатор по руско-румънските работи в Южна Русия“37, а през април 
1918 г. – като ръководител на руската делегация за преговори с украинското 
правителство38. Ето какво показва за 1918 г. анкетната му карта, каквато са 
попълвали всички съветски функционери.

„През януари 1918 г. той се връща в Одеса като председател на Върхов-
ната автономна колегия за борба с контрареволюцията в Румъния и Украйна. 
Мандатът му от името на Съвета на народните комисари е подписан от Ле-
нин на 16 януари 1918 г.

На 28 март, току-що върнал се от Одеса, Раковски е приет от Ленин, за да 
го информира за положението.

В средата на април Ленин отново беседва с Раковски и го изпраща в 
Киев да води преговори с Централната рада (Совнаркомът утвърждава това 
решение на 16 април).

На 17 май Ленин подписва пълномощното на Раковски да води прегово-
ри с новото правителство в Украйна, оглавявано от хетман Скоропадски.

В началото на юни Ленин разговаря по жичния телеграф с Раковски, 
който му съобщава, че германските войски са настъпили на 14 версти от Ба-
тайск. На 13 октомври Ленин има нова беседа с Кръстю Раковски, който е 
председател на съветската делегация за водене на преговорите с украинското 
правителство. След като обсъжда с него изгледите да бъде сключен договор, 
натоварва го със специална мисия в Германия.

Когато избухва революцията в Германия, той е назначен за посланик на 
Съветска Русия в Берлин, но не успява да заеме поста си, тъй като буржоаз-
ното германско правителство го арестува заедно с Йофе и го връща на руска 
територия.“39

На 10.I.1919 г. от Президиума на ЦК на Украинската компартия (Артьом, 
Квиринг, Яковлев) изпращат до Ленин следната телеграма: „ЦК на УКП(б) 
реши да не издига засега кандидатура из наличния състав на правителството и 
ЦК ви предлага незабавно да ни изпратите Христиан Георгиевич. Само в този 
случай председателската криза няма да се превърне в правителствена.“40

Така, поискан от самите украинци, Раковски става председател на Сов-
наркома на втората по големина и важност република в Съветския съюз – Ук-
райна, където работи до неизлечимото заболяване на Ленин. Това са изклю-
чително тежки години, решаващи за победата на революцията в Украйна, за 
стабилизирането на съветската власт и започването на социалистическото 
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изграждане. Раковски се справя с възложената му мисия и се утвърждава 
като основна фигура в Украйна и във ВКП(б), на чийто Централен комитет е 
член от Х конгрес (март 1921 г.).

Украйна изпраща Раковски на новата му работа с високи почести. Из-
лизат специални укази на Президиума на ВЦИК и на Совнаркома. На негово 
име са назовани важни за републиката обекти. Всички вестници излизат с 
възхвала за неговия принос. Самият той заявява: аз „се смятам за войник на 
руската и украинската революция“ и „завиждам на моите приемници, тъй 
като те започват работа в епоха на мирно строителство“41.

След Украйна Раковски е назначен за посланик на Съветския съюз в 
Англия, а след това – във Франция. И в двете велики европейски държави 
Раковски се представя в истинския смисъл на думата блестящо. Той блести 
с високите си интелектуални и политически дарби, с образованието си в най-
престижни европейски университети, с изтънчените си обноски, манталитет 
и култура. Голяма личност, той винаги е център на внимание, има познати 
и приятели по върховете на държавата, културата и политическите партии, 
всички врати са отворени за него. Спомените на Лиляна Гевренова са пълни 
със свидетелства за това.

Но всички, и по върховете на болшевишка Русия, и по върховете на бур-
жоазна Англия и Франция, разбират истинската причина за дипломатичес-
ката кариера на Раковски. Определени личности и кръгове в ръководството 
на болшевишката партия искат, в отсъствието на тежко болния Ленин, да се 
отърват от своя опонент.

Сблъсъкът между Троцки и Сталин, между Сталин и Раковски придоби-
ва акутни форми.

Започва опозиционният период в съветската биография на Раковски.
Тук бих искал да отворя скоба, за да изразя принципно несъгласие с она-

зи лява историографска методология, според която Ленин по-рано се канони-
зираше и се поставяше извън критика, Сталин беше целият в бяло, а неговите 
противници – целите в черно. Днес тази методология все още не е преодоля-
на, само местата на историческия персонаж са сменени: Ленин е обругаван, 
Сталин целият е в катранено черно, а противниците му – в бяло-розово. Това 
е методология на полуистината и на грубата политизация на историята. За 
нея са недостъпни сложните исторически периоди, сложните събития, слож-
ните личности и личностни отношения.

В нашия случай става дума за изключителни исторически личности, но 
живи хора, главни действащи лица на своето време, с огромни приноси и роли, 
но и със своите особености, слабости и грешки. Не е нужно да си без грешен, за 
да си велик. В политиката такива мъже няма, не е имало и няма да има.

Кръстю Раковски не се нуждае от идеализиране, за да бъде показан като 
един от големите дейци на българското, румънското, руското и европейското 
социалистическо движение от първата половина на ХХ век. Михаил Станчев 
правилно посочва и някои недостатъци на Раковски. „Налага се да отбеле-
жим, че в чертите на Раковски – пише той – се забелязва подчертан стремеж 
към лично съперничество и това стои на преден план… Да се отрича този 
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порив за власт като немаловажна черта у Раковски означава неоправдано да 
се романизова той като личност.“42

Могат да се посочат и други грешки. Раковски е един от първите и най-
прозорливи критици на Сталин и на антидемократичните деформации в съ-
ветското общество, но и сам допуска някои аналогични грешки в Украйна. 
Необяснима и неразтълкувана и до днес е сломеността на Раковски на съ-
дебния процес през 1938 г. „Когато обвиняват човек като Раковски – пише 
Вандервелде, – когото познавам повече от четвърт век и когото досега не са 
упреквали в нищо друго освен за неговия излишък на революционен фана-
тизъм, един човек, когото още чувам да ми казва като посланик на Съветите 
в Париж: „Ние, болшевиките, сме конгрегация, ние се подчиняваме PERINDE 
AC CADAVER …“, не ще повярвам никога, няма да мога никога да повярвам, 
дори ако той признае десет или сто пъти, че е чудовище, убиец, подкупен 
шпионин, предател към убежденията на живота си. Питам се, с какъв начин 
на разпит направиха от него, болния, деморализирания, депресирания, чо-
вешката отрепка, която призоваха пред съда в Москва.“43

Но да се върнем на конфликта Сталин и сталинистката опозиция в ЦК 
на ВКП(б).

Сблъсъкът е неизбежен. Това не е сблъсък между истинския болшевик 
и предатели и шпиони, каквато е официалната версия. Тя никога не бе до-
казана. Обратно, документите от архивите показват, че сблъсъкът е между 
болшевики – различни, но болшевики.

Най-малко три причини правят този сблъсък неизбежен:
• Първата – това е сблъсък на две течения на руския социализъм. В 

условията на демокрация – това е благо, в условията на диктатура – смъртна 
опасност.

• Втората – това е сблъсък между европейската демократична тради-
ция и староруската деспотична традиция, между западната и източната по-
литическа култура.

• Третата – това е сблъсък между големи, но властолюбиви личности, 
които се стремят да наложат своите идеи, но и да заемат първите лидерски 
позиции. При безспорното лидерство на Ленин персоналните съперничества 
са образували изключителен управленски екип от много способни и ярки лич-
ности; без Ленин те се превръщат в междуличностна борба на живот и смърт.

В тази статия аз нямам възможност да се занимавам с проследяване на 
конфликта Сталин–Троцки. Това е от компетентността преди всичко на рус-
ките историци и политолози. Тук ме интересува конфликтът Сталин–Раков-
ски, въпреки че те са тясно свързани.

Началото на конфликта започва с обсъждането на националния въпрос 
и държавния характер на СССР. Раковски отстоява ленинската теза за обеди-
няване на равноправни републики в ново държавно сдружение, което осигу-
рява единен държавен строй и същевременно не отнема спецификата и рав-
ните права на националните републики, включително правото на излизане 
от него. „Раковски става общопризнат противник на Сталин по националния 
въпрос.“44 На ХII кон грес на ВКП(б), първият конгрес без участието на оти-
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ващия си Ленин, се налагат постановките, предложени от Сталин. Той напада, 
дори унижава Раковски и постига победа. Но никога не забравя несъгласието 
и откритите критики на Раковски, затаява чувство за отмъщение.

Разбира се, не веднага. М. Станчев цитира бившия секретар на Сталин 
Бажанов: „Сталин има добра памет и той никога на никого не прощава.“45 
Също като правилото на Борджиите: „Отмъщението е ястие, което винаги се 
консумира студено“ – Сталиновото отмъщение се подготвя търпеливо. След 
конгреса Раковски е отзован като председател на Совнаркома на Украйна и 
изпратен за посланик в Лондон и Париж, а през 1927 г., след един дипломати-
чески инцидент в Париж, е отзован в Москва и след туй, заради откритата му 
опозиционна дейност в партията, изпратен на заточение в Астрахан, Саратов 
и накрая в сибирския град Барнаул.

Опозиционната дейност на Раковски против Сталин и в подкрепа на 
Троцки продължава повече от 10 години. Тя е анализирана обстойно и в три-
те монографии – на Фр. Конт, на Ф. Панайотов и на М. Станчев. Най-интерес-
ното е, че и трите направления в следленинското развитие на болшевишката 
партия – сталинското, лявата опозиция начело с Троцки и Раковски и дясната 
опозиция начело с Бухарин и Риков – водят борба помежду си в границите на 
марксизма, в границите на социализма, в защита и интерпретация на Ленин 
и ленинизма.

В основата на дискусията са били въпросите за ролята на апарата в дър-
жавата и израждането му в бюрократичен абсолютизъм; за демокрацията в 
партията и опасността от дълбоки деформации в нея; за свободата, насилието 
и морала в социалистическото общество и опасността от тежки деградации и 
дори мутации в неговата природа. Все големи, все ключови въпроси, без чие-
то правилно решаване не може да се гарантира нито нормалното развитие на 
социалистическото общество, нито бъдещето на социализма.

Убедителен анализ на междуличностните борби в ЦК на ВКП(б) не може 
да бъде постигнат без анализ на характерологичните особености на различни-
те личности, но не може и само в неговите рамки. Тук се сблъскват не само сил-
ни характери, лични позиции и убеждения. Тук си дават среща европейската и 
руската историческа и политическа традиция, руският и европейският социа-
лизъм и невъзможността в оня исторически момент за тяхното съединяване.

Руският комунизъм, както отбелязва Николай Бердяев, е труден за раз-
биране. „От една страна, той е световно и интернационално явление, а от дру-
га – руско и национално.“46 С всичките особености и характеристики, детер-
минирани от руската история и традиция.

Аз съм склонен да мисля, че това не е страшно, защото, както знаем днес, 
социализмът е неотделим от националната специфика и от историята на вся-
ка страна и цивилизация.

Страшното е, че в следлениновата болшевишка партия, в следлениновия 
съветски модел на социализма нямаше условия за нормална дискусия и де-
мократично разрешаване на въпросите, възникващи в историческото разви-
тие на социализма. Цената на тази липса сума сумарум се оказа фатална. През 
30-те години бяха унищожени едни от най-големите имена на Октомврийска-



90

ИСТОРИЯ

бр. 7/8 – год. XI

та революция и съветския социализъм като Троцки, Бухарин, Риков, Раков-
ски, Крестински, Каменев, Зиновиев, Томски, Тухачевски, Якир и т.н., и т.н. 
През 80-те и 90-те години съветският модел на социализма претърпя крах. В 
Съветския съюз и в Източна Европа протече реставрация на капитализма.

Въпросът днес е как да се направи невъзможно повторението на подоб-
ни злокобни явления. Моят отговор е: модернизация на социализма. Създа-
ване на общество, по-добро във всяко отношение от капитализма. Не е нуж-
но всеки ден да се говори за предимствата на социализма над капитализма, 
нужно е всеки ден хората сами да ги виждат.

* * *
Кръстю Раковски отново се завръща в историята на Българската социа-

листическа партия и в историческата памет на българските социалисти. Зав-
ръща се като една от най-крупните фигури на българското и европейското 
социалистическо движение. 135-годишнината от неговото рождение е повод 
да констатираме, че той неслучайно се е родил именно в България, в българ-
ската социалистическа почва. Неговият приятел Лев Троцки писа навремето 
в книгата си „Революцията и културата“, носеща посвещението „На Х. Г. Р. 
– бореца, човека, приятеля“, че пейзажното изкуство не би могло да се роди 
в Сахара.

В политиката нерядко се срещат случайни фигури. Деца на конюнктура-
та, а не на епохата. Удобни за момента, някои от тях заемат високи постове, но 
си остават дребноформатни личности. И има велики политици – даровити, 
пасионарни, олицетворяващи своето време личности.

Такъв велик политик и такава едроформатна личност е Кръстю Раковски.
Българската социалистическа партия трябва да се гордее с него!
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АРХИВИТЕ ГОВОРЯТ

Историята на партиите е много сходна с човешката биография: заражда-
не, развитие, упадък. Разликата е, че в тази история могат да се впишат 

много поредни биографии на поколения, които си предават щафетата на иде-
ала и по този начин преодоляват ограниченията на естествения биологичен 
часовник. Онова, което не можеш да извършиш сам, го довършват другите 
след теб. От тук и тази особена връзка между поколенията в социалистичес-
ката партия. И тази потребност – да съхраниш миналото, за да продължиш 
да работиш за бъдещето.

Писмата, които предлагаме на вниманието на читателите, датират от 
люлчинския период на българския социализъм, „… време на сладостни на-
дежди и очарования“ – по думите на Георги Бакалов. Време, когато социализ-
мът е млад, дързък и настъпателен. Когато най-авангардната и привлекателна 
европейска идея пробива първите си кълнове в България. „За пръв път ние 
се почувствахме – пише в една все още непубликувана автобиография Кръс-
тю Раковски, – че не сме отцепници от западния свят, разделени от него с 
природни и исторически граници, че сме граждани на прогресивното чове-
чество, за пръв път в нашите сърца ние усетихме онова чувство на радост и 
сигурност, защото за нас стана ясно, че успехът на Европа ще бъде успех и за 
нас, че сме органически свързани с нея, че ний мислим с цивилизования свят 
и че вървим напред заедно с него.“

Събитията, страстите, опасенията и огорченията, които естествено при-
състват във всяко голямо съзидание, в кореспонденцията на Кръстю Раков-
ски и Георги Бакалов през лятото и есента на 1893 г. разкриват нови страни-
ци от процеса на създаването на социалистическата партия в България. По 
това време те – членовете на Българската студентска социалистическа група 
в Женева (Слави Балабанов, Стоян Ноков, Кръстю Раковски, Георги Бакалов, 
Елизавета Рябова), продължават ролята си на свързващо звено между зараж-
дащата се партия на българския пролетариат и западноевропейския социали-
зъм. До този момент те вече са вписали имената си между първооснователи-
те: на Бузлуджа оповестяват своята „Привременна програма на българските 
социалисти“, на втория конгрес на БСДП в Пловдив (1892) предлагат „План 
за действие“, издават теоретичното списание „Социалдемократ“ и са в осно-
вата на разцеплението на партията на „партисти и съюзисти“. Тригодишната 
теоретична битка, която се води от двете фракции на страниците на два вест-
ника – „Работник“ и „Другар“, и две списания – „Ден“ и „Социалдемократ“, 
е най-плодотворната теоретична трибуна на младия български социализъм. 

ГЛАСОВЕ ОТ СЪЗИДАНИЕТО
(Пет непубликувани писма на Кръстю 
Раковски до Георги Бакалов)
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Полемиката се води по европейски тертип – без грубости, обиди и догмати-
зъм. Тя провокира теоретичните ресурси на БСДП и БСДС и допринася за 
идейното избистряне на „бъдъщността“ на движението. В сблъсъка на мне-
нията се ражда и оригиналното българско приложение на марксистката докт-
рина към конкретните условия в страната. Днес ни изглежда невероятен този 
духовен, културен, европейски в истинския смисъл на думата потенциал на 
първото социалистическо поколение. Задълбочени социални анализи, теоре-
тични дискусии, политически репортажи, социология – и всичко това на един 
богат, пълнозвучен и изящен български език. Цялата фаланга на чучулигите е 
белязана с печата на интелигентност, образованост и талант.

В края на 1893 г. почвата за обединението между БСДП и БСДС е вече 
готова. Преодоляно е опасението за подмяна на идентичността на партията. 
От Берлин Раковски настоява за промяна в нейното название от Българска 
социалдемократическа партия в Българска работническа социалистическа 
партия. В София Димитър Благоев и неговите привърженици отдавна са уз-
рели за подобна промяна. В края на декември споразумението е вече факт. 
През януари 1894 г. Кръстю Раковски разпуска фракцията си, а Благоев ще 
напише след години в своя знаменит „Принос към историята на социализма 
в България, че списанието му „Социалдемократ“ „… беше едно марксичес-
ко списание, в което се поместваха ред оригинални и преводни превъзходни 
марксически статии“. Всеки, който познава тежкия нрав на Дядото, ще се до-
сети каква похвала е изказана в това изречение.

Обединението на „партисти“ и „съюзисти“ през 1894 г. в Българска работ-
ническа социалдемократическа партия доказва, че основателите на партията не 
се доверяват на готови теоретични рецепти, а изстрадват правото си да вложат 
своя оригинален принос в теорията и практиката на европейския социализъм.

Д-р Димитър Генчев

ЦПА – ИМЛ – ф. 340, оп. 3
Писмо на Кр. Раковски (Мангалия) до Г. Бакалов (Женева) 
от 14/26 авг. 1893 г.

Мили ми Георги,
Щом като пристигнах тук, намерих твоето писмо. Никога не съм бил тъй объхтан 

от път както в последното ми пътешествие. Че отгоре на това дойде и стомаха ме забо-
ля, щом като промених храната и се разлакомих. Уви, дали още от сега, аз ще съм при-
нуден да живея като болен човек, да се вардя, да държа диета? Няма какво, покорно 
трябва да понасяме ударите на съдбата, следствията от нередовния живот.

Но сравнително леко би било само това ако трябваше да теглим и понасяме, но 
за жалост не само ни обвиняваха в Женева правителствени обекти, че сме ходили с 
руси… Нас ни обвиняват, че сме искали да създадем независима и трета партия”.

Ето как тълкуват нашето неопределено поведение. Всичко това ми стана ясно 
от един разговор, който имах след вашето заминувание с Конова, разговор, който по-
скоро приличаше на една обвинителна реч както от страна на мене, тъй и от страна 
на Конова. Обаче ако до сега ний сме успели да се задържим на висотата на нашето 
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положение, ако до сега ний не сме внасяли нашите лични чувства, нашите собствени 
антипатии и симпатии, в разногласията. Ние сме още осъдени да пригласяме на на-
шите другари. Макар и такова да не е мнението на всички, но все таки крайно жалко 
и неприятно е когато идат от един или двама, да доведат человека в едно възбудено 
състояние, да го изкарат от нетърпение, да го измъчат по-просто казано. Ти си абсо-
лютно прав в съжденията си за известни хора, имената на които смятам за излишно 
да споменавам тук. Не е само Габровски, който ни обвинява и води против нас тайни 
интриги, че сме писали за себе си възхвалителни статии.

Това също го мисли и почитаемия Конов, това също мисли и уважаемия Христо 
Мутафов. И сме гледали на нещата от чиста теоретическа гледна точка. Същото трябва 
да вършим и занапред. Да останем верни на нашите социалистически идеали: стер-
жение на работническите интереси, а не личните, амбициозните интереси на няколко 
личности. На всички атаки, които ни се хвърлят из под скришната, ний да се показва-
ме напълно индиферентни ако някой от нашите иска обяснение за разните частни 
въпроси, да му отговорим с най-голяма здържаност и приличие. Такова поведение 
може да ни спечели само доверието на другите и ако ний сега можем да бъдем по-
лезни на едного, при такива отношения, ползата, която ще принесем, ще бъде още 
по-голяма. При днешната вражда и недоверие, които съществуват между нашите, ний 
трябва да останем строго неутрални и да служим като посредници, защото инак ний 
не можем предвиди къде ще му иде края. Пък и че единия и че другия са виновати в 
разни неща никакво съмнение.

Ако да не бяха Габровский и Благоев, които на что бы не стало искаха да прокарат 
своята програма, нямаше да има днес нашите разногласия. Ако не бяха пък от друга стра-
на нашите постъпили така наивно да се отцепят на страна, нямаше да бъдем свидетели 
днес на политическия фарс, който играй. Аз още нищо не зная какво стана с вестника на 
Съюза. Надявам се да получа днес утре писмо и щом като получа, ще ти съобщя.

Препрати писмото ми на Стояна в Морне да прочете и да види какви другари 
имаме, но да не се разядосва, защото те обичат много често да тълкуват най-естестве-
ните человечески чувства по един своеобразен начин. Например, те ми разправяха, 
че Кънчо искал да се съберем още еднъж по въпроса за федерацията, Конов му из-
крещял и Конов всичко това тълкува така: тъй като нашето желание не било удовлет-
ворено, то ний не сме искали повече да става дума за федерацията. 

 „Партията в България, да ако бяха останали наедно, те можеха (нашите) на един 
близък конгрес да имат болшинството и тогава да направят тъй както мислят за доб-
ре“. Въобще у нас в разправиите на нашите трябваше да има по-голям ред. Меншин-
ството да се подчини на болшинството, докато за своя сметка станеме болшинство. 
Аз ти обръщам внимание на едно обстоятелство, че на много от „първенствующите” 
у нас е желателно закрепванието на настоящето разцепление и ако те изказват тако-
ва голямо недоверие един към други, то с единствената цел да закрепят statuquo-то. 
Вънкашно те изказват желание на подобрение – това е само за лице. Ще ти трябва 
много време. Имай предвид двуличното поведение на Габров(ски) лично с нас. От там 
и нашите нещастия. Аз вярвам в честността на много от нашите там и ако някои са 
чисто на просто глупаво прилъгани, с време ще се усетят. Не зная какво  стана с по-
малкия Стоян. Заминал ли е или не? Във всички случаи ще му напиша в Женева чрез 
Шулце, но без да му повтарям всичките тези интриги, които се водят против нас всин-
ца ни. Умръзна ми. Съобщи му ти как нибудь. Гледайте да избутате изпита. Особено 
Стоян да се готви сериозно, че инак не ще види зимъс Берлин.

  Целувам ви братски
   Ваш Кръстю
Vive la France ouvriere victoireuse!
Гед избран !
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ЦПА, ИМЛ, ф. 340, оп. 3
Писмо на Кръстю Раковски до Г. Бакалов –
Мангалия, 1893, 30 август – 11 септември

Скъпи ми Георги,
Получих ти писмото, за което ти изпращам едно сърдечно благодарим. Тъй като 

твоите са единствените писма, които съм получил из Швейцария.
Също нашите другари от България. Сякаш, че ли са съставили едно съзаклятие на 

пук да ми не пишат. На Сакъзова и на Мутафова още из пътя на идвание тук, а след като 
не получих отговор от тях, писах им от тук еднъж и ги помолих да ми напишат кой пункт 
на разумявание са достигнали техните умове. Днес аз зная толкова, колкото и преди.

Написванието на писмата, колкото и когато бях в Швейцария, т.е. ни по-малко, ни 
повече от това, което знаеш и ти. Прочия от Съюза нищо ново няма да ти съобщя, за-
щото от там никакви известия нямам. Дали Сакъзов е още в Шумен или е вече заминал 
за София не зная и затова не мога нищо да кажа.

В един от последните броеве на „Работник”, когото получавам тук имаше една 
статия за тактиката на Съюза, която авторът й предава на публичното презрение „Тео-
ретическата несъстоятелност на Съюза”. За този господин била повече от очевидна. 
Уви, наистина, какво ни учи броят на „Работник”, гдето са споменати резултатите от 
изборите? Какво ний виждаме там? Тези цифри ни учат, „че и Партията е получила 
гласове в неизвестни в търговско или индустриално отношение места (Горна Оряхо-
вица, Попово(!), Търново и др.). Когато в Габрово и Сливен – настоящи индустриални 
центрове – всичко на всичко 73 гласа. Не говори ли това, че „Работническата партия” 
няма опора в работниците, не е популярна между тях. А това е защо тъй? Ний знаем, 
ний, които сме искали да работим, да организираме работническата класа у нас. Едно 
нещо, което  ме зарадва, че учението на Габровски за машините претърпяло фиаско 
на националния конгрес. Там било отхвърлено това мелкобуржоазно искание, дос-
тавка машини „крестьянам государственным путем”. Това ме радва още че в партията 
има елементи и като тъй скоро ще дойдем до съгласие.

Тука прекарвам си времето в незначителни подробности.
В Цюрих бях получил писмо от Пенкова, който ми известяваше, че там е имало 

едно вакантно докторско място, и се надява да устрои Розалия Марковна, но затова 
тя трябваше да проводи документите. Не зная как стои тази работа сега и аз подози-
рам, че Розалия Марковна нищо не е направила. Ако можеш ме осветли, пиши ми.

Къде 10 октомври ще бъда в Швейцария, а може би в Женева. По-напред ще ида 
в България, само ако се дигне карантината.

Предай моите поздравления на другарите! Целува те братский. Твой Кръстю

ЦПА – ИМЛ, ф. 340, оп. 3
Писмо на Кръстю Раковский (Мангалия)
До Георги Бакалов (Женева) – 15/27 IХ 1893

Любезни ми Георге,
Получих твоето писмо. По въпроса за селяните аз съм се вече изказал в VIII и IХ 

кн. на „Ден”. Което мога да изкажа в едно писмо, аз съм го изказал и там много по на 
пространно и по-широко. Аз и сега пак трябва да ти се призная, че към това, което 
съм писал тогава, аз се отнасям с резерва, не в основната мисъл – която съм я изказал 
тогава, изказвам я и сега, но в подробностите на исканията. Програмата на францу-
зите ми се види доста ограничена, а в много пунктове съвсем неудовлетворителна. 
По-нататък в „Ден” аз мисля отново да подигна този въпрос какво поведение са имали 
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немските социалдемократи през последните избори към селяните.

Ти ми пишеш да се издава библиотеката на Съюза на името на покойния ни Сла-
вя. Аз на драго сърце ще окажа помощ (особено) гдето се касае да уважим паметта 
на добрия ни Славя. Но аз не искам – като ми е скъпа неговата памят – да възбуждам 
с това предложение някои неблагородни личности. Не искам да се повтаря същото, 
което стана с Христо Мутафов по въпроса за паметника „Ах вий искате да създаде-
те един личен култ!“ Не, да не ни „разнасят“ по улиците с подобни оскърбления. Ний 
сами лично да не скъпим нито сили, нито средства, но да оставим другарите в покой. 
Ако сами Сакъзови бяха ни предложили подобно нещо, о, тогава друг въпрос. Колко-
то за сега „Антидюринг” ще  бъде по-евтино, а, за сега  нищо не можем направи.

Не зная получили ли сте „Другар“, органа на Съюза. Съдържанието му е именно 
за работници. Преди да ги направим философи, нека ги направим да си разумяват 
интересите. Аз им писах и им пиша да избягват във вестника всякаква полемика с 
„Работник“ – а полемиката да се води в „Ден“, който ще излиза сега редовно всеки 
месец. Адресът е „Другар“, улица Цар Симеон 338 №. Писах на Мутафова да ви изпрати 
„Социалдемократ“ – аз също не съм го получил.

Подир няколко дена ще тръгна. Като ми получиш писмото ми наверно ще съм 
на път. В Букурещ и Плоещ ще остана няколко дена. Мисля да дойда в Женева, но от 
друга страна гледам да спестя пари от път, за да изплащам дълговете си.

   Поздрави всичките, целувам те
    Твой Кръстю
P. S. Кажи на Конова, че резолюциите ги изпратих в София.

ЦПА, ИМЛ, ф. 340, оп. 3
Писмо на Кръстю Раковски до Г. Бакалов
Берлин, 4/6 ноември 1893.

Любезни ми Георге,
Получих ти писмото от София тази вечер и бързам да ти отговоря, само и само 

дано те свари писмото ми в Стара Загора. Най-напред да ти съобщя за условията: при-
емат в университета (на юрид. Факултет) или, който и да е било, стига да представиш 
паспорта си. Записванията стават, ако се не лъжа, до края на декември за иностран-
ците. Животът, сравнително с женевския, е малко нещо по-евтино. Аз тук със своята 
обикновена неикономност прекарвам по-евтино, отколкото в Женева. Язикът само 
представлява трудности по-големи  отколкото французкия. И това не само защото не 
сме имали никаква предишна подготовка, а защото въобще немският език е много 
по-богат с форми и глаголи забъркани. На първо време аз съм принуден да вземам 
уроци, а още повече че аз със своята неустойчивост не мога се посвети на езика, не 
мога му стана роб. Занапред аз ще се съобразявам. Затова не писах на Янка, но сега 
след тези злощастия на какво ще заприлича. Много хубаво ако съвсем се не помести, 
или се направи извинение. Но да се образува.

Прегледай моите статии в „Другар“ – могат ли да бъдат по-кратки? Или искат на-
место статии да пиша антрефилета?

Ако има някои статии по-длъжки, то е защото значението на събитието го изиск-
ва. Що се отнася до „Ден“ имат право, но аз сам се обвиних в писмото си до Янка. Кой 
е интригувал пак против нас? Конов ли, Христо Мутафов ли, или Чакалов и Събев. Ами 
не ни ли обвиняват и това че сме ходили в блузи. Ами че сме искали да бъдем шефове 
на българските социалисти. Ами не ни ли обвиниха в предателство и измяна, като се 
върнаха в Търново, Севлиево, Шумен… Даже ако всичко това, за което ме стеснява да 
говоря, би било вярно, трябваше да си мълчат, когато трябва да работят с нас наедно. 
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Но вижда се какви големи сплетници са и така малко, по малко става ясно тълкувание-
то на раздора им с търновци. Те стоят уж по-горе от последните, пък прибягват до тех-
ните способи. Колко пъти ний трябва да протестираме, да изкажем нашата невинност 
и равнодушие, за да ни разберат? Но всякога тяхното: „Тъй баба знай, тъй баба бай“. Аз 
съм безсилен против тези  интриги, защото в своето възмущение не мога да намеря 
средства да ги накараме да разберат, че ний всякога сме имали едно предвид „делото 
и делото“, което е скомпрометирано както пред нашия, тъй и пред вънкашния свят.

Болезнено си свивам юмрука като си помисля, че на нас падат всякакви обви-
нения и клевети, без да сме в сила да ги опровергаем! Ах, ах, человек трябва да има 
с лой покрито сърце да не се възмущава. Нищо по-деморализирующе от това да си 
здържаш своите чувства, само и само да не развалиш аркадъшлък. Трябва да станем 
лицемерни, да се унижаваме пред своето достойнство, само и само да не доведем 
раздори и разногласия.

Ние сме били, сме и трябва да останем за решителното и по-скорошно помире-
ние. Твоето присъствие в София е един залог за тези ни общи намерения.

Старай се да изпълниш тази обща задача.
Аз се радвам на процеса на „Съюза“ и с трепет очаквам всеки брой на „Другар“ 

– когото  получавам. (Девети номер още не съм получил.) От Берлин пратих едно „Пис-
мо от Виена“ за своя разговор с Адлера. Получили ли са го, или не още по-малко зная.

Но аз мисля, че по-нататък, като се освободя, ще бъда по-акуратен в дълга си.
                                                              Твой Кръстю

ЦПА, ИМЛ, ф. 340, оп. 3
Писмо на Кр. Раковски до Г. Бакалов
6/18 декември 1893 – Берлин

Мили ми Георге,
Не ти писах дълго време, защото и особено интересно не мога да ти съобщя! 

И сега ако ти пиша, то само да не те държа в неведение. От София получих една от-
критка, в която ми съобщаваха между другото, че Благоев после отпущението му от 
затвора, изказал мнение, че сега „ний можем да работим заедно“. Аз оставям на стра-
на смисъла, който можеш да придадеш на тези слова, които могат и да значат: „вий 
се съгласихте на нашата тактика, няма причина да ви отказваме нашата подкрепа (за 
съединение  с партията), а ще се погодим само на формалната страна на въпроса“. 
Въпросът за съединението се подигна. Скоро ли ще бъде то или не, ний трябва да 
формулираме при какви условия можем да влезем в съглашение с партията. Ето как-
ви трябва да бъдат аз мисля нашите условия – това същото съобщих и в София: 

1) До сегашното наименование С.Д. Партия и С.Д. Съюз се унищожават и се за-
местват с Българска социалистическа работническа партия. Това от една страна да 
запазим достойнството на Съюза и от друга, че вън от това съображение, въобще, 
последното наименование има по-широк смисъл: самият термин работническа – по-
нятен за всекиго, който го чуй, показва, че тя е партия на работниците, партия, която 
защитава техните интереси. Вземи другите партии социалистически, освен тези на 
немския език, всичките носят названието работнически. Така румънската се нарича 
(Partidului muncitorilor), испанската също, французката също, английската също и т.н.

2) Да се впишат в програмата професионалните организации, тъй както фигури-
рат в италианската програма.
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Честването на 130-годишнината от Освобожде-
нието на България от османско робство и 160-

годишнината от рождението на Христо Ботев е ху-
бав повод да подходим към тези два юбилея (без да 
унифицираме техния характер и значимост) като 
към събития, които достойно се вписват в нашата 
национална история със своята знакова логическа 
връзка и зависимост. Тяхна много ярка проява е, че 
Христо Ботев, най-високият духовен връх и то не 
само през епохата на нашето Възраждане – с гени-
алното си поетическо и оригинално публицистично 
слово призоваваше към борба, разкриваше смисъла 
и обезсмърти делото на националноосвободителна-
та ни революция, изгаряйки в дните на Априлското 
въстание от 1876 г. в неговите пламъци и жарава. А 
това Въстание-епопея, като апогей на революцията 
– привлече вниманието, породи в най-голяма сте-
пен съчувствието на Европа и на света към трагич-
ната съдба на българите и предизвика дългоочаква-
ната Руско-турска война през 1877–1878 г., довела 
до нашето национално освобождение.

1. Ботевият гений като генетически и 
социален феномен 

Съвременният интердисциплинен начин на 
проучване с адекватен подход към разглеждане на 
явлението Христо Ботев не би бил възможен, ако 
не се вникне в спецификата на неговата биосоциал-
на детерминираност и индивидуална организация 
като субект. Най-общо той може да бъде разглеж-
дан като оригинално резултативно проявление на 
триединството: конкретна, с особено висок коефи-

ХРИСТО БОТЕВ, ОСВОБОЖДЕНИЕТО И 
СОЦИАЛНИЯТ ПРОГРЕС НА БЪЛГАРИЯ

Любен Димитров

130 години от Освобождението на България
160 години от рождението на Ботев

Любен Димитров – доктор на 
педагогическите науки, професор 
в СУ „Св. Климент Охридски“, член-
кореспондент на БАН. Преподава 
дисциплините „Теория на възпи-
танието“, „Социални дейности и 
възпитание“, „Педагогика“ и „Ху-
дожествено възпитание и обра-
зование“. Автор е на около 20 мо-
нографии, книги и студии и на над 
200 научни публикации в област-
та на теорията, методологията 
и историята на образованието и 
възпитанието. Член е на Съюза на 
учените в България, вицепрези-
дент на фондация „Човещина“ и 
учредител на фондациите „Млад 
университетски изследовател“ и 
„Съвестин“ – за защита на деца-
та против насилие.
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циент генетическа програма; въздействие на и взаимодействие с добре син-
хронизирана социализиращо-възпитателна първична семейна и училищна 
среда; протекъл по много специфичен начин енкултурационен процес при 
ориентираната към засилена автономност още от ранна възраст личност на 
Ботев. Това е и един много актуален и интересен от социално-педагогическа 
гледна точка проблем.

Христо Ботев е роден на 25 декември 1847 г. (6 януари 1948 г.) в подбалкан-
ския град Калофер в семейството на видния възрожденски учител, книжов-
ник и публицист Ботьо Петков от Карлово, ученик на Райно Попович. Майка 
му Иванка Стойкова Дрянкова (по баща) е природно интелигентна и общи-
телна калоферка, която се отличава със своята хубост, трудолюбие и с обичта 
си към народната песен – пеела около 300 народни песни. Тя ражда девет 
деца, най-голямото от които е Христо. Записал песните на майка си, той още 
от ранни години ги е знаел наизуст. Както посочват Иван и Цвета Унджиеви, 
чиято био графия на Хр. Ботев (37,  с. 5–395) е най-богатата и пълната у нас 
като изследване от такъв характер: „за опитния учител и баща не е било труд-
но да открие неговите богати заложби“ (37, с. 15).

От нашите по-подробни проучвания (13, с. 345–395) се вижда, че Бо-
тевият родов корен по линия на двамата родители и особено по баща идва 
от утвърдени, от няколко века наложили се големи и известни като будни 
родове, впоследствие свързали се с други значими възрожденски и от по-
ново време прогресивни родове и фамилии. Определено може да се каже, че 
доминиращите Ботеви хуманитарни заложби като конкретна генетическа 
програма, които се развиват по-късно в ярки, в гениални способности, са 
повече по бащина линия.

А що се отнася до физическия му облик, темперамент и сила, в спомените 
на учителя Васил Лучков, смятани за „най-пълни и най-точни“ (3, т. І, с. 284), 
според по-специалните изследвания на Ст. Каракостов за периода на учител-
стването на Хр. Ботев в Задунаевка, се казва следното: „По външност Ботйов 
беше рядък красавец: в тази възраст (18 г.)… висок, едър, снажен, физически 
силен, пъргав, подвижен. Носеше дълги, черни гъсти коси, които умееше да 
кичи, а когато потресеше този перчем, който достигаше почти до раменете 
му, приличаше на истински лъв с голяма грива на шията. Такава външност 
внушаваше респект към себе си и както се оказа впоследствие, заключава В. 
Лучков, тази негова красива външност е отговаряла на вътрешния му ду-
ховен мир“ (3, т. І, с. 288). Така е из глеждал той в очите на своите съвремен-
ници, когато току-що е навършил пълнолетието си, генетически унаследил 
тело сложението на баща си Ботьо Петков, когото Ив. Вазов характеризира 
като „висок, снажен, почти колос, какъвто беше и знаменитият му син“ (3,  т. І,  
с. 275). Такива са били Ботевият физически статус и темперамент като пред-
поставка в едно или друго отношение и степен за неговия духовен статус.

Много и чрез различни словесни изкази са изразявани високи оценки за 
необикновените, най-често определяни като гениални дарования и възмож-
ности на Хр. Ботев както от най-изтъкнати възрожденски, така и в по-ново 
време от уважавани пред ставители на интелигенцията. Първата документи-
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рана оценка е на П. Р. Славейков, отнасяща се до „поетическите способности“ 
(30, с. 132) на младия Хр. Ботев. Той ги оценява високо още през 1868 г. в 
статията си „Един млад наш съотечественик…“ във в. „Македония“, издаван 
в Цариград. Впечатляваща е оценката на Л. Каравелов, познаващ много добре 
поетичните и публицистичните дарования на Ботев, изразена по повод на 
някои критични бележки и обвинения към него: „Млад е, неопитен е, но този 
момък е гений. На такива хора се прощава и от общество, и от история“ (3, 
т. І, с. 536). Като „щедро надарена натура“ определя Ботев и изтъкнатият из-
следовател на възрожденската българска история Д. Т. Страшимиров.

Нашето по-специално проучване на био-библиографската литерату-
ра за Хр. Ботев (2) показа, че редица от заглавията на публикациите за него 
от уважавани автори и творци в продължение на няколко десетилетия 
пред ставляват концентриран и твърде показателен израз на констатации и 
оценки. Ето някои от тях: Людмил Стоянов  (с. 537; с. 639) пише за Ботев под 
заглавията „Ореолът“ и „Геният на поезията и революцията“; Младен Исаев 
(с. 532) – „Гений на революционното слово и дело“; Вътьо Раковски (с. 556) 
– „Ботев – наша азбука“; Михаил Герасков (с. 286) – „Великият българин“; 
Владимир Башев (с. 526) – „Ботев – съвършената българска дарба“; Петър 
Динеков (с. 568) – „Ботев – геният на една епоха“; Георги Веселинов (с. 573) 
– „Гигант на мисълта и делото“; Николай Генчев (с. 622) – „Геният“; Илчо Ди-
митров (с. 678) – „Духовна мощ и интелектуално съвършенство“; Кирил Янев 
(с. 655) и Иван Гранитски (с. 685) – „Вселената Ботев“; Иван и Цвета Унджи-
еви (с. 610) – „Символ на епохата“; Здравко Петров (с. 535) – „Българският 
феномен“ и „Титан и легенда“. Могат да бъдат посочени още редица подобни 
заглавия на уважавани автори, които повече или по-малко са представител-
но-обобщаващ израз не само на научната и художествената мисъл, но в някак-
ва степен и на общонародното мнение и оценка за този български феномен.

Следва да се има предвид обаче, че сериозни автори – изследователи и 
биографи на Хр. Ботев като Мих. Димитров, оценявайки високо неговите за-
ложби и талант, тоест неговата генетическа програма, същевременно специ-
ално акцентуват на историческото време, в което е живял и в което е протек-
ла неговата социална програма. „Силата на таланта – пише М. Димитров – му 
обезпечи безсмъртие…“, но „такова място му обезпечи преди всичко самият 
исторически момент“ (14,  с. 314). Истината според нас (от теоретико-възпи-
тателна гледна точка) е, че ако Ботев днес основателно се оценява от уважава-
ни из следователи като „духовен баща на нацията“ (10,  с. 9), като „най-бляска-
вия феномен“ и „най-високото избликване на българския дух“ (17,  с. 7), това 
раждане и изява на неговия гений се дължи на оригиналното, а бихме казали и 
на щастливото съчетание и един ство на неговата генетическа програма от 
най-висок ранг със социална програма, благоприятно отредена му за изява от 
съответния исторически момент, съпътстван при всички противоречия на 
времето и от конкретно сложили се обстоятелства.

При социалното формиране и изява на Хр. Ботев биха могли да се раз-
граничат два основни периода. Първият е от неговото раждане до навърш-
ване на 15 години (януари 1848 – ноември 1863 г.). Вторият период е след 
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отиването в Одеса до края на живота му (ноември 1863 – май 1876 г.).
През първия период при детето и юношата Христо влиянията на семейна-

та и на училищната среда в известен смисъл трудно могат да се разграничат, 
тъй като и в двата случая решаващ фактор е бил баща му даскал Ботьо Пет-
ков. Както посочва К. Косев (21, с. 360), той „възпитава сина си в дух на патрио-
тизъм и отрано го насочва към света на просветата и знанието“. И като негов 
първороден син, и като негов ученик в първоначалното училище в Карлово и 
в трикласното в Калофер той е бил обект на повишено внимание и грижи. С 
пристигането му в Одеса на 14 ноември 1863 г., за да продължи образованието 
си, започва вторият етап в живота и развитието на младия Ботев – бърза 
изява и утвърждаване на неговата самостоятелност, т.е. все повече се утвър-
ждава енкултурационният процес при засилващата се автономност на Боте-
вата личност. Това определя в много голяма степен оформянето на неговия 
облик като поет революционер, мислител и просветител. Защо се налага да 
използваме тази терминология, когато проследяваме и очертаваме развитие-
то на личността на Ботев? (Поради актуалната значимост на този процес ще 
направим някои уточнения и пояснения, които за читателите на „Понеделник“ 
като списание за теория, политика и култура смятаме, че са от значение.)

Както посочваме и в други публикации във връзка с категориалния апа-
рат на теорията на възпитанието (12, с. 24–25), енкултурацията (от англ. и фр. 
enculturation, което на български приблизително най-точно означава „включва-
не в дадена среда в културен контекст“) се използва за първи път от оригинал-
ните изследователи на личностното формиране Рут Бенедикт (1934), Крьобер 
(1948), Херсковиц (1948), Маргарет Мид (1964), Роже Бастид (1971). Обикнове-
но с нея се отразява процесът на съзнателна или несъзнателна обусловеност, 
чрез която индивидът възприема културните традиции, „образците на пове-
дение“ и действа според тях. С помощта на тази категория се търси връзката 
между социалния факт и конкретното човешко поведение, чрез което се про-
явява субектната култура. Този термин понякога се употребява като синоним 
на социализацията или на „интернализацията на културата“, но авторите като 
посочените по-горе с основание държат да подчертаят при по-самостоятелна-
та личност неговия специфичен смисъл. Свързва се с термините „ендокултура-
ция“, „основа на личността“, „етос“, „транскултурация“ (39,  с. 92–93).

Имайки предвид всичко това и особено акцента на индивидуалното лич-
ностно формиране при енкултурационния процес, нарастващите възмож-
ности при по-горните възрастови групи за самообразование, самовъзпита-
ние и цялостно повишаване на културата на личността, както и значимостта 
на културно-антропологическия аспект на разглеждане на педагогическите, 
респективно на теоретико-възпитателните проблеми – категорията „енкул-
турация“, натоварвана с адекватни на това конкретно съдържание и смисъл, 
наистина следва да се утвърждава като категория с принципно значение и 
водещ характер, особено при изясняване на социалното формиране на са-
мостоятелния в по-голяма степен млад индивид, който като по-буен при не-
гативни модели на поведение може да прояви агресия, каквато се среща днес 
при някои деца и учащи се. В този смисъл енкултурацията се явява адекватна 
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необходимост и при вникване в развитието и утвърждаването на автономна-
та личност на Ботев, повлияна от силно доминиращи положителни примери, 
именно поради което се и наложи това много важно от социално-педагоги-
ческа и теоретико-възпитателна гледна точка терминологично уточнение, с 
типична за неговата личност значимост.

За бързата изява и утвърждаване на самостоятелната, с активно отноше-
ние и с доста критична нагласа при заеманата позиция Ботева личност след 
отиването му в Одеса благоприятстват няколко важни обстоятелства. Първо, 
това е засилващата се с възрастта генетическа негова обусловеност като раз-
виващ се силен тип, като индивид с творческо-поетични и публицистични 
дарования. Второ, от съществено значение е неговата освободеност не само от 
родителските грижи, а и от родителския контрол, особено на бащата, които, 
въпреки добронамереността им, понякога ограничават индивидуалността. 
Трето, в много голяма степен при младия Ботев влияят по-богатата и дина-
мична културна среда, с която той се среща, ритъмът в ежедневието и наблю-
даваните социални контрасти при бедните и богатите в многохилядния град 
на морското крайбрежие.

Някои най-съществени моменти от жизнения път и дело на бележитата 
и с характерна автономност от ранни години личност на поета революцио-
нер, мислител и просветител Христо Ботев, развита по-късно в концентрира-
ните в 10 години (между 18-ата и 28-ата му година) живот и дело, показват, че 
той напълно самостоятелно избира и извървява по-нататък своя кратък, но 
изключително богат и героичен жизнен път на гениален поет и революцио-
нер, мислител и просветител, извеждащ го по-късно до пиедестала и идейните 
ориентации и измерения на най-мащабни и значими личности в Европа и в 
света като историческа личност, която достойно ни представя и с която има-
ме основание да се гордеем днес, вече и като членове на Европейския съюз.

2. Христо Ботев и Освобождението на България

След смъртта на Раковски и гибелта на Левски  Христо Ботев се утвър-
ждава, особено през втората половина на 1875 и първата половина на 1876 г., 
като всепризнат политически лидер на националноосвободителното движе-
ние. Както отбелязва К. Косев  (21, с. 363–364), за това спомага и обстоятел-
ството, че „Ботев е в ситуация, когато очакваният час вече е настъпил“.

Освен това Л. Каравелов преминава изцяло на просветителски позиции, 
които отстоява и чрез новия си вестник „Знание“. Той фактически се отказва 
от политическата борба чрез революция, заявявайки това категорично още в 
първия брой от 15 януари 1875 г. Конфликтът на Хр. Ботев с него се изостря 
тогава още повече. Както отбелязва Ал. Бурмов (7, с. 289), напразно П. Хитов и 
Ив. Драсов се опитват „да помирят водачите на двете крила на емиграцията“ 
– на революционерите и на просветителите. Към революционното крило на 
Ботев се присъединява мнозинството от емигрантите, с него са  Ст. Стамбо-
лов, П. Хитов, Ив. Драсов и, което е най-важното – комитетите в България.

Като убеден революционер, Ботев проявява инициатива за свикването 
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на Главното събрание на Българския революционен централен комитет през 
август 1875 г. в Букурещ, на което под председателството на П. Хитов се взема 
така очакваното решение за общо въстание. И в навечерието на събранието, 
и след него Хр. Ботев излиза през юли и август във в. „Знаме“ (4, с. 129 –141) 
с поредица кратки, но много силни като въздей ствие на революционизира-
щото се масово съзнание статии – „Вътрешна революционна организация“, 
„Революция народна, незабавна, отчаяна“, „Необходимо е бързо въстание“, 
„Революцията на Балканския полуостров е вече готова“. Изведените заглавия 
достатъчно говорят за техния главен замисъл и предназначение като зов за 
борба. Чрез тях, освен с дотогавашното си творчество и дейност, Ботев още 
повече се утвърждава не само като идеен, а и като организационен лидер на 
българската емиграция и на националноосвободителната ни борба в навече-
рието на Априлското въстание.

Христо Ботев не се занимава само с пропагандиране на идеята за ре-
волюция, а е човек и на делото. Когато въпросите са решени, целта вече е 
обозначена и времето определено, през февруари 1876 г. той пише на Тодор 
Пеев, че „тука се не иска молитва, а мотика“. И още – той е категоричен, че не 
е способен да пее песни с „патриотичен маниер“, а е за решително действие, 
заявявайки по-нататък в това свое писмо: „Аз ще направя ръцете си на чуко-
ве, кожата си на тъпан и главата си на бомба, пък ще да изляза на борба със 
стихиите“ (5, с. 235–236). Около два месеца преди Априлското въстание Ботев 
и психически е бил напълно готов за саможертва.

Когато става дума за Ботевото просветно-възпитателно дело, на кое-
то акцентуваме, защото приоритетът на „Ботев революционера“ в конкрет-
ния тогава исторически момент не е подценяване на „Ботев просветителя“, 
следва на неговия субект да се гледа в триединството „революционер–демо-
крат–патриот“. На него е посветена специална статия от Д. Косев (20). Това 
триединство означава, че Хр. Ботев се бори като революционер, ратувайки 
отечеството му да бъде свободна страна с демократично устройство и управ-
ление. В най-тясна връзка с това се проявява и съдържателната насоченост на 
неговото възпитателно дело и силата на внушението му.

Първата просветно-възпитателна насоченост при Ботев и неговото 
дело се проявява чрез отношението към родината, към България. Според 
него „най-голямата добродетел в света е любовта към отечеството“ (5, с. 205). 
Но тази добродетел не е нещо абстрактно и неопределено, а е свързана с 
всичко ценно и близко, към което не можем да бъдем безразлични. Заслужа-
ва внимание, особено от възпитателна гледна точка, че Ботев има предвид и 
отношението към семейството, на което гледа като на неотделима част от 
родната земя и народа. В писмото си от 17 май 1876 г., написано от кораба 
„Радецки“ до Грудов, Кавалджиев и Странски, той заявява: „Който не оби-
ча родителите си, жена си и децата си, той не обича и своето отечество“ (5, 
с. 239). Но, разбира се, той не ги и равнопоставя. В условията на неизбежна 
необходимост от степенуване на дълга, каквато е налице в революционната 
ситуация при Ботев, той също е ясен и категоричен и това се вижда от про-
щалното му писмо (5, с. 238) до семейството, в края на което се обръща към 
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жена си Венета с думите: „Ако умра, то знай, че после отечеството си съм 
обичал най-много тебе, затова гледай Иванка и помни любящият те Христа“. 
Или, Ботевият пример за уважение и предано отношение освен към отечес-
твото, за което жертва живота си, и към семейството има днес също голямо 
възпитателно значение и актуален смисъл.

Вторият съдържателен аспект на народоосвободителното и възпитател-
но дело на революционера Хр. Ботев е свързан с отношението му към морални-
те ценности, към просветата и знанието в живота и в революционната борба. 
Неприемайки просветител ската позиция като главен път и средство за воде-
не на тази борба, Ботев съвсем не подценява ролята на духовното оръжие. В 
брой 1 от 5 май 1876 г. на в. „Нова България“ той заявява: „Освен с физическата 
сила народът трябва да излезе и със своето морално оръжие.“ За Христо Ботев 
както окото е потребно за светлината, ухото за звука, разумът за разбиране и 
на най-простите истини, „така също науката, образованието и развитието са 
потребни за който и да е народ, за да достигне (…) своето благосъстояние“ 
(4, с. 46). Оценявайки високо уникалното културно-просветно дело на светите 
братя Кирил и Методий, в прочувствената си реч по повод 11 май 1875 г., една 
година преди гибелта си, Ботев заявява (4, с. 106),  че „тие са гениите, които са 
записали знаменитото събитие в нашата бурна история“, събитието, свързано 
с българската просвета и култура и славянската писменост, за което ни цени и 
днешна Обединена Европа. Но защо той не приема позицията, стратегията и 
тактиката на просветителите при националноосвободителната ни борба?

Той не приема тази позиция и този път като главен за постигане на цел-
та за освобождението ни, защото за истинската просвета и образование са по-
требни такива условия, каквито тогава за нашия народ не съществуват. Още 
през 1870 г. във в. „Свобода“ (бр. 49 от 11 ноември) Ботев подчертава, че „наши-
ят народ трябва да се просвещава“, но може ли да има просвета и образование, 
„когато турското правителство се е заклело да гони сяка искрица, която би се 
появила между нас и която би донесла истинско просвещение“. А по-късно, 
през 1874 г. във в. „Независимост“ (бр. 33 от 1 юни), той е безкомпромисен и към 
продажната роля на българските чорбаджии в това отношение. „Чорбаджиите 
– пише той – лъжат, събличат и продават беззащитния народ в ръцете на него-
вите (…) глупави тирани; учителите, които буквално зависят от волята на тия 
народни паразити, са принудени да се влачат по коремите си, да мълчат и да не 
пропущат ни една здрава и човеческа мисъл в мозъка на младото поколение.“ 
Това го констатира не само поетът революционер Хр. Ботев, но и човекът, кой-
то дотогава в продължение на около три години е бил учител. Колко актуален е 
той и днес с отношението си към учителя и с грижата за просветата!

Третият съществен момент при народоосвободителното и възпитател-
но дело на Ботев като революционер е неговата насоченост в народностен 
дух, съхраняваща и продължаваща най-ярките изяви в борбата като непре-
ходна свободолюбива традиция. Хайдушко-революционната тематика при 
неговото поетическо творчество и при многото народни песни, които е знаел 
предимно от майка си и от които „Рада войвода“ му е била любимата, е пред-
мет на по-специално проучване и оценяване от П. Динеков, Ив. Фекелджиев, 
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Мих. Неделчев и др. (2, с. 629, 627, 649). Тя е израз на приемствеността при Хр. 
Ботев на ценното в хайдушкото движение и революционно-освободителната 
борба в новия етап. Паралелите, които се правят при някои авторови сравне-
ния като на Мих. Неделчев (26, с.  51–53) по отношение на Гоце и Яворов, Лев-
ски и Ботев, от една страна, и по отношение на Лев ски и Гоце, Ботев и Яворов, 
от друга, са  уникални по своя характер и възпитателно значение.

Тези всепризнати народни синове, някои с личното си познанство и при-
ятелство, други като аналози, са символ на връзката между най-големите ни 
революционери и най-талантливите ни поети. От друга страна, характерно 
при Ботев е, че той сам символизира, и то по удивителен начин, тази връзка 
– на гениалния поет с големия революционер. Възхищавайки се от героизма 
и безстрашието на българските хайдути, народни закрилници – не само от 
П. Хитов и Ф. Тотю, от Х. Димитър и Ст. Караджа, а и от легендата Калифер 
войвода, от Желю войвода и много други, – Хр. Ботев, макар и на друг етап 
на борбата, също застава начело на чета и осъществява чутовния си подвиг. 
Чрез своята саможертва на 20 май (1 юни, нов стил) 1876  г. и с подвига на 
четата си, отново ще подчертаем, Ботев е един от най-много допринеслите 
българи да се стигне до апогея на народоосвободителната ни борба – величава-
та Априлска епопея през 1876 година, привлякла, както вече посочихме, вни-
манието, породила съчувствието на Европа и на света към трагичната съдба 
на българския народ и предизвикала Руско-турската война през 1877–1878 г., 
която довежда до неговото Освобождение.

В този именно смисъл Христо Ботев през краткия си живот се вписа 
в революционната борба не само чрез гениалната си поезия и оригинално 
публицистично слово, а и чрез непосредственото си участие в нея. По повод 
на 90-годишнината от неговия и на четата му подвиг през 1966 г. децата на 
признателна България осъществиха високопатриотичната си пионерска ини-
циатива, като със средства от доброволните си трудови дейности, подкрепе-
ни от държавата и цялата общественост, възстановиха историческия кораб 
„Радецки“. Това беше съчетано с богата възпитателна дейност (23). Възстано-
веният кораб отново заплава, сега вече с образователно-възпитателна мисия, 
във водите на тихия бял Дунав, а по-късно бе превърнат и в подвижен „кораб 
музей“. А през настоящата 2008 година, в която честваме 130-годишнината 
от Освобождението на България от османско робство, Христо Ботев може 
да бъде олицетворен като един от най-ярките символи на това най-значимо 
събитие в новата ни история, довело до възстановяването на българската 
държавност след петвековно робство.

3. Ботев като европейски мислител 
и социалният прогрес на България

Има нещо напълно естествено и закономерно в това, когато една личност 
духовно се извиси на националния небосклон, тя да се съпоставя и да мери 
ръст с духовни върхове на други страни и народи. Така е и с Христо Ботев, 
който е сравняван и съизмерван с такива върхове от редица най-уважавани 
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автори и изследователи. Освен това, за да се вникне по-цялостно и по-дълбо-
ко във философията му за социалния прогрес на България, наложително е да 
се очертае по-пълно неговият обществен идеал в контекста на прогреса на 
човешката цивилизация.

Още в началото на ХХ век Константин Величков (8, с. 93–99) прави па-
ралел между силата и красотата на Ботевата поезия, свободолюбивите идеи 
в нея и революционното му дело, от една страна, и поезията, идеите и делото 
на унгарския национален герой и поет Шандор Петьофи, от друга. Общото 
в житейския и творческия им път разкрива в сп. „Хиперион“ през 1923 г. и 
Людмил Стоянов (33, с. 173–177). За духовната близост между двамата поети 
революционери, за тяхната велика саможертва и безсмъртие говорят Кр. На-
умов (25, с. 4) и Зл. Тасев (34, с. 2, 626), а Ал. Радованов (29) намира поразител-
но сходство в някои страни от личния живот на двамата национални герои.

Други уважавани автори и интелектуалци като Никола Ланков (22, с. 3) 
сравняват Ботев с италианския революционен демократ и народен герой 
Джузепе Гарибалди, а Ив. Люлински още през 1925 г. го нарича „Български-
ят Гарибалди“ (24). В „Извори за българската история“, т. 27 („Чехословашки 
извори за българската история“, т. 2. С., 1987, с. 91), е отразен като значим 
интересният факт, че през есента на 1927 г. по линия на културната дейност 
на Италия в България дон Франческо Галони изнася сказка на тема „Ботев 
и Гарибалди“, посрещната с огромен интерес по повод на правения паралел 
между живота, борбата и съдбата на двама идеолози на революционно-де-
мократични движения и непо средствени предводители на борци за свобода, 
на двама достойни представители на своите страни и народи. Те са взаимни 
аналози и в това, че и двамата са съпричастни на революционно-демократич-
ните движения и борба в тогавашна Европа, израз на което е и отношението 
им към делото на парижките комунари.

Посочвайки някои други европейски измерения на Ботев, Камен Зидаров 
(2, с. 385) го сравнява като гениален поет и революционер с Адам Мицкевич, 
наричайки ги „двамата предтечи“ на новото време, а Ан. Танов (35, с. 147–158) го 
съпоставя с този голям полски поет и деятел на националноосвободителното 
движение, като подчертава типологическата близост в идейното съдържание 
и форма на техни творби. Типологически паралел на Ботев се прави и от Емил 
Георгиев (2, с. 622) с чешкия поет и радикален демократ, активен привърженик 
на националноосвободителното движение в своята страна Карел Хинек Маха, 
живял също кратък (само двадесет и шест години), но бурен живот, по време 
на който е сътворил много ярка и силно въздействаща поезия.

Нашето био-библиографско проучване (2) показва, че Христо Ботев е 
сравняван и с видни личности и творци на Балканите от наши съседни стра-
ни, а балкански интелектуалци са давали високи оценки за него. В. Вулетич 
(с. 528) прави паралел на Ботев със Светозар Маркович, оценявайки ги като 
две бележити личности на българското и на сръбското революционно-демо-
кратично движение и подчертавайки тяхното голямо историческо значение. 
Някои автори като Ил. Конев (с. 581) виждат близост на Ботев с друг балкан-
ски поет от съседна нам страна в лицето на Михаил Еминеску, разглеждайки 
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техния живот и творческо дело като свързани с генезиса на нови процеси 
на Балканите и в Европа към средата и през втората половина на ХІХ век. 
Заслужават внимание и фактите, че големият прогресивен турски писател 
Сабахатин Али (с. 660), по повод идеята си за създаване на опера за Ботев, го 
нарича „орел в световното висине“, а в публикации на изтъкнатия румънски 
изследовател на Ботевия живот и дело Василе Христу (с. 232) въз основа на 
спомените на негови сънародници се стига до констатациите и обобщенията, 
че Ботев е революционер с международно име,  че руски социалисти от Лон-
дон и Цюрих го викат при тях да им сътрудничи и че той е учител на плеяда 
румънски революционери.

Разбира се, Хр. Ботев като революционер, като мислител и достоен „та-
къв учител“ е обект на посочените оценки и на Балканите, и в Европа, защото 
е субект на послания към тази Европа и към света – и чрез революционната 
си поезия, и чрез напълно слялото се с нея негово революционно дело, връх 
на което е и подвигът на легендарната му чета. За това свидетелства наличи-
ето на заглавия като „Послания към Европа“ (2, с. 680), отразяващи публика-
циите на френския седмичник „Illustration“ за  Ботевия подвиг, за четата му и 
за кораба „Радецки“ и аналогичните отзвуци за тях в австрийския печат; на 
публикациите, отразяващи оценките на прогресивната френска критика за 
Ботевата поезия (2,  с. 453) от края на ХІХ в., когато за пръв път се появява 
поетическото име на Хр. Ботев във френския печат, до 1953 г., когато в № 85 
на списание „Europe“ излиза обширна статия на Клод Серне с рецензия на 
Елюаровия превод на Ботевите стихотворения (1952 г.); на изразения възторг 
на унгарския поет Шандор фон Хегдюш (2, с. 209) от България и от поета 
бунтовник Хр. Ботев през пролетта на 1933 г. и други.

Ще завършим измеренията на Ботевата личност, идеи и поетично даро-
вание с още две безспорни проявления на европейския човешки и творчески 
гений. Основателно някои автори като Р. Янакиев (38,  с. 31–35) правят пара-
лел и съизмерват Ботев като мислител и писател с немския класик на лите-
ратурата и естетиката Фридрих Шилер, а Н. Дончев (16,  с. 4) сравнява Ботев 
с великия френски писател, философ и историк Волтер (Мари Франсоа). В 
резултат на своите проучвания и констатации Н. Дончев установява близост 
между някои епиграми на Хр. Ботев и на Волтер, която авторът обяснява като 
съвпадение, без конкретна литературна връзка и пряко влияние между тях. 
Всъщност тези съвпадения в една или друга степен говорят за близостта на 
Ботев с Волтер по отношение на тяхната непримирима сатирична природа, 
както и на достигнатите по свой път свободолюбиви идеи, на проявения усет 
към проблемите на социалния живот. А  Волтер като критерий е значим, за-
щото е един от най-ярките мислители и изразители на прогресивното обще-
ствено мнение в Европа през ХVІІІ век и особено във Франция в навечерието 
на Великата френска революция – 1789 година.

Така би могла да бъде представена в някаква степен и в сравнителен 
план на наднационално равнище личността на феномена Ботев. Такива са по-
конкретно някои от нейните, очертани макар и в синтезиран вид, паралели и 
съизмерения с едни от най-ярките личности в европейски мащаб.
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Общественият идеал на Ботев в контекста на прогреса на човешката ци-
вилизация би могъл да бъде по-добре очертан и разбран, като се вникне в 
неговия светоглед и във вижданията му за бъдещото общество.

Почти при всички биографи на Христо Ботев, както и в изследвания и 
публикации на уважавани историци като Ал. Бурмов (7,  с. 285–293), Ил. Ди-
митров (11,  с. 5–9)  и Н. Генчев (9), на литературоведи и етнолози като Петър 
Динеков (15, с.  5–11), на философи като Тодор Павлов (27, с. 179–187) и др. 
се констатира, че основно влияние при формиране на светогледа на младия 
Ботев имат произведенията на руските революционни демократи Херцен, 
Чернишевски, Добролюбов, Писарев и др. Но по-късно той се запознава и 
е под влиянието и на западноевропейския утопичен социализъм (чрез про-
изведенията най-вече на Сен-Симон, Шарл Фурие, Прудон и др.), за което е 
благоприятствало и ползването в някаква степен от него, както посочва Ал. 
Бурмов, на френски език. А освен повечето негови биографи, автори като Ив. 
Клинчаров, Т. Павлов, Ил. Димитров и др. смятат, че Ботев е стигнал и до 
Маркс. След като на прехода към Новия век и Третото хилядолетие „Карл 
Маркс бе избран за мислител на Второто хилядолетие“ (18,  с. 32) – този факт 
придобива още по-голямо значение.

Когато разглеждаме обществения идеал на Хр. Ботев в контекста на прог-
реса на човешката цивилизация, както и на социалния прогрес на България, 
от първостепенно значение е неговото непреходно и общочовешко извисяване. 
То има такива измерения, защото в основата му е триединството, без което 
са невъзможни истинският прогрес на обществото и достойният живот на 
човека в него. То при Ботев в неотделимо единство включва, както при никой 
мислител от епохата на националното ни Възраждане, трите стожерни идеи 
за цивилизованост: човешкият разум, който той издига в култ, в бог; човешка-
та свобода и социална справедливост, без които са невъзможни достойният 
труд, истинското просвещение и желаното щастие; съподчиняване на наци-
оналното на общочовешкото и планетарното като осъзната необходимост за 
прогреса на цивилизацията.

Единството на основните компоненти в Ботевия обществен идеал осо-
бено сполучливо е доловено и художествено много точно обобщено от Хр. 
Смирненски (31, с. 100) в стихотворението му „Христу Ботйову“:

  Въздигнал във великия храм на всемира 
  ума – в божество, свободата за цел, 
  прозря на Христа той същинската диря
  и тръгна по нея възторжен и смел…

Свързването в монолитно единство, и то само в един куплет, на божест-
вената извисеност на ума с целевата устременост към свободата и спра-
ведливостта у Ботев, при това в мащабите на всемира, е не само богато 
художествено, а и дълбоко философ ско проникновение и обобщение по от-
ношение на обществения идеал на гениалния поет и революционер, мисли-
тел и просветител.
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Що се отнася до релацията „Ботевият идеал за общество с налична сво-
бода и човешка добродетелност – комунистически (социалистически) идеал“, тя 
заслужава сега по-специално внимание. Най-напред се налага да уточним, че 
при Ботев между понятията „комунистическо“ и „социалистическо“ общество, 
респективно идеали и добродетели, не се прави съществена разлика, поради 
което при съотнасянето им с неговите разбирания и убеждения ние също няма 
да я правим, а и нямаме право в такъв случай да внасяме някакви  разграни-
чения и различия. Както посочват и някои други автори (36, с. 47), изследвали 
Ботевата идейна ориентация и творчество, „за него тези понятия са свързани 
преди всичко с естествения стремеж на бедните и угнетените към постигане на 
по-голяма социална справедливост“. Но както се вижда, в знаменитата си ста-
тия „Смешен плач“ той свързва тези понятия и с хуманизма в общочовешки, 
християнски смисъл и мащаб, неотделимо от прогреса на цивилизацията.

Когато подхождаме към Ботевия обществен идеал и неговия генезис от 
гледна точка на общочовешкото и прогреса на цивилизацията, не бива да 
пренебрегваме из следванията и позициите на мислители като Карл Кауцки, 
като световноизвестния немски учен, историк на античния свят Роберт Пел-
ман и др., които „смятат Платон за родоначалник на комунистическия идеал“ 
(6, с.  40), (19), (40), (28). Макар „Платоновият комунизъм“ да се характеризи-
ра като „потребителски комунизъм“, в идеята на неговия автор има редица 
положения, които я доближават до комунистическия идеал в по-късния му 
класически европейски вариант.

Така че, доколкото Ботевият обществен идеал е ориентиран към социа-
листическия и комунистическия идеал, познат му в неговия руски утопичен 
и западноевропейски по-напреднал вариант, а и като опит на практика да 
бъде постигнат по време на Парижката комуна от 1871 г., следва да се има 
предвид в една или друга степен и далечната му общочовешка християнска и 
Платонова предистория. В такъв смисъл тази Ботева идейна ориентация не 
само не е неудобна, с което се опитват да спекулират някои, а е израз по-ско-
ро на съпричастност и на неговите стремления към прогреса на човешката 
цивилизация. Друг е въпросът, че, претворяван, този идеал по-късно не беше 
достатъчно съобразен с новите социално-икономически реалности, а на ре-
дица места на практика бе тоталитаризиран и ценностно неосъществен като 
възможности. А доколкото се стига до тоталитаризъм, ако Ботев с гениалната 
си социална мисъл за свобода и справедливост беше живял по-късно, той ве-
роятно щеше да се разграничи и чувствително да еволюира към истинските 
стойности на този идеал. Разбира се, става дума за еволюция в границите на 
съхранена ценностно-хуманистична мяра на този идеал. 

Защото сега, по време на 160-годишнината от рождението на Хр. Ботев, 
най-голямата (по население) страна в света Китай, в условията на чудовищна 
световна поляризация на бедни и богати, при комунистическо управление се 
утвърждава като една от най-бързо успяващите, социално по-добре осигуря-
вайки цялото си над един милиард и триста милиона население, представля-
ващо повече от 1/5 от населението на планетата, а с подобна ориентация има 
и други страни в света. И това са факти, които при прехода към  новия век и 
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новото хилядолетие потвърждават, че този идеал, макар и със своя специфи-
ка в отделните страни, действително е съвместим с такава ценностно-хума-
нистична мяра и еволюция.  Кои са някои от фактите за Ботевата ориентация 
към този идеал?

На първо място, това е неговото разбиране на свободата като необходи-
мост и в национален, и в общочовешки, в планетарен мащаб. Тази негова по-
зиция е изразена в различни статии, писма и дописки. В своята уводна статия 
„Революция народна, незабавна, отчаяна“ във в. „Знаме“ от 27 юли 1875 г. Хр. 
Ботев, като се обръща към братята си емигранти с уверението, че никой не 
може да им забрани изпълнението на свещения дълг да се борят за свобода, и 
ги призовава да помогнат на Херцеговина, същевременно заключава: „Няма 
власт над оная глава, която е готова да се отдели от плещите си в името на 
свободата и за благото на цялото човечество“ (4, с. 135). А в дописката си за 
„Положението на заточените в Диарбекир“ (пак там, с. 326), подхождайки към 
свободата като към планетарно необходимо и възможно явление, характерно 
за комунистическо-социалистическата западноевропейска мисъл разбиране 
и подход през втората половина на ХІХ век, Ботев е категоричен: „Който умре 
за свободата, той не умира само за своето отечество, а за сичкия свят.“ В този 
смисъл основателно някои автори – Г. Бакалов и др. (2, с. 82), разглеждат Хрис-
то Ботев и като „първия български интернационалист“.

На второ място, тази социална ориентация на Ботев се проявява в кон-
кретна защита на социализма, чиито мъченици той сравнява с мъчениците 
на християнството и революцията и който като общество иска да направи от 
човешкия индивид истински човек, за да не зависи принудително от обстоя-
телствата, а те да зависят от него. В забележителната си статия „Смешен плач“, 
написана по повод удавянето в кръв на Парижката комуна, през юни 1871 г. 
той пише следното: „Християнството имà своите мъченици, доде нарече роба – 
„син божий, син человеческий“; има ги и революцията, за да „направи скитника 
гражданин“; има ги и ще ги има и социализмът, който „иска да направи човека 
повече от син божий и гражданин – не идеал, а същ човек, и от него да зависи 
градът, а не той от града“ (4, 20). По-нататък той разглежда „християнството, 
революцията и социализма“ като неотделими от „прогреса на човечеството“.

На трето място, Ботев показва своята социалистическа ориентация по 
време на Парижката комуна (април 1871 г.) до голяма степен и в практически 
план. Тук заслужават по-специално внимание няколко факта. Единият, кой-
то е безспорен – че Хр. Ботев и неговият сънародник Вел. Попов по време 
на Парижката комуна са имали конкретни „комунистически подвиги (под-
визи)“, което достатъчно е документирано и възприето от всички био графи 
и автори. На 1 май 1875 г. Хр. Ботев подарява на В. Попов своя снимка със 
следния надпис: „В памят на комунистическите ни подвиги брату Вел. Попо-
ву. Хр. Ботйов, 1 Майя 1875, Букур(ещ)“ (5,  с. 272). Подаръкът е по повод на 
годишнината от тези техни подвизи по време на Парижката комуна. За тях се 
казва и в биографията на Ботев, написана от Захарий Стоянов.

В нея биографът пише: „Иван Вазов ми разказваше, че по това време 
нашият герой е бил такъв лют комунист и защитник на парижките събития, 
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щото в няколко срещи с него той, Вазов, захванал да вярва, че комуната ще да 
спаси света. Когато и хора като Вазов с хрисими характери и с благи души са 
можали да се увлекат, заключава биографът, то всеки може да съди за красно-
речивото и убедително слово на Ботйова“ (32,  с. 226). Веднага след това Зах. 
Стоянов дава „самата негова защита на комунарите“ (пак там, с. 226–228), 
цитирайки цялата статия на Ботев „Смешен плач“. Или, самият З. Стоянов 
като пръв биограф на Ботев и с личната си оценка съвсем не премълчава 
неговите комунистически убеждения и „подвизи“ в „защита на комунарите“. 
След като цитира в биографията целия текст на „Смешен плач“, той прави 
следната оценка и характеристика на Хр. Ботев: „И тук ние няма да приложим 
(добавим) нищо към онова, което казал сам Ботйов за комунарите. В своите 
горещи симпатии към тях той е доказал, че е човек, че желае свободата и пра-
вата на целия свят, на всичките народности, без да му пречи за това неговата 
българщина и славянщина. С това той е показал, че е истински поет, че е най-
напред човек роден, после българин и тогава славянин. Затуй ще да бъде и 
велик“ (32, с. 228), заключава Захарий Стоянов.

Смятаме, че това е много пълно и точно обобщение на духовния и социал-
но-поведенски идеен статус на Хр. Ботев, адекватен на неговата общочовеш-
ка извисеност и непреходност – най-показателен израз на обществения му 
идеал в контекста на прогреса на цивилизацията, в който контекст е желаел 
да се впише и бъдещият социален прогрес на България. Независимо от това, 
че авторството на Ботев на познатото „Символ-верую на Българ ската кому-
на“ (4,  с. 5), с което започва том 2 на Събраните му съчинения (С., 1979), сега 
се оспорва от някои поради неоткрития до този момент оригинал на ръко-
писа. (Нашата позиция по този въпрос е отразена по-подробно в друга (13, с. 
401–411) публикация.)

В заключение бихме искали специално да подчертаем: доколкото Христо 
Ботев е приветствал Парижката комуна, а, както пише в биографията му Заха-
рий Стоянов, по време на Комуната той е бил „такъв лют комунист и защитник 
на парижките събития“ – това сега едва ли е някакъв минус, както са склонни 
да мислят някои, който основателно му е попречил да бъде предпочетен наред 
с Левски и Аспарух в тройката на най-великите българи при избора чрез SMS 
инициативата на Българската национална телевизия през 2007 г. А така също, 
че може би това е, както се смята от някои, едно от основанията за първи път 
2 юни 2008 г. официално да се обявява не като „Ден на Ботев и загиналите за 
свободата на България“, а като „Ден на загиналите за свободата на България“. 
Разбира се, като се добавяше и подвигът на Ботевата чета.

 Първо, защото, както видяхме, родоначалник на комунистическата идея 
е още древният титан на мисълта Платон, а тя е еволюирала по-късно на раз-
лични етапи чрез именити личности. Второ, това, че е допуснат тоталитари-
зъм по време на изграждано социалистическо общество през ХХ век в редица 
страни, по убеждение на нарастващ брой хора съвсем не е минус за истин-
ския социалистически и комунистически идеал. Трето, което в най-голяма 
степен потвърждава и второто, е заявеното в неотдавна даденото интервю 
на Джан Вансюе, китайски посланик у нас (Дума, бр. 111, 20.V.2008 г., с. 11): 
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„Известно е, че Китай е страна с древна цивилизация, 5000-годишната му 
история не само е създала бляскава култура, но и е подхранила поколение 
след поколение трудолюбиви и смели китайци. Древните китайски филосо-
фи, като Конфуций и Лаоций, са ни оставили богати и безценни културни 
наследства. Идеите им са популярни и в днешния свят. Китайският народ е 
миролюбив, а Китай е устойчива сила, опазваща световния мир, и неотклон-
но ще следва пътя на мирното развитие. Под ръководството на Китайската 
комунистическа партия нашият народ е намерил пътя за изграждане на со-
циализма с китайска специфика, съчетавайки марксизма и реалностите на 
страната, като провежда политиката на реформата и отварянето към света. 
Идните 5 години ще бъдат ключов период за всестранното изграждане на 
заможното общество в Китай.“

Така че нека да не бързаме да считаме за минус ориентацията на Ботев 
към комунистическия идеал, с който в един или друг смисъл и степен е свър-
звал бъдещето на света, включително и бъдеща свободна България. Разбира 
се, един бъдещ, по-далечен социален прогрес на човечеството най-вероятно 
ще бъде по посока на гражданско общество, акумулиращо всичко ценно от 
прогреса на човешката цивилизация, в който прогрес съвсем логично ще се 
впише и постигнатото в различна степен и с различна специфика по пътя ни 
към осъществяването на социалистическия и комунистическия идеал, и то 
не само в Китай, а и в други страни на Азия и Латинска Америка, на Европа 
и в целия свят.

И това ще стане, защото наистина човечеството се нуждае от един зна-
чително по-справедлив в сравнение със съвременната чудовищна поляриза-
ция на бедни и богати свят, по-разумен и по-хуманен свят, за който така 
силно мечтаеше и  така самопожертвователно се бореше великият Ботев!
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Май 1995 г., Париж.

Май, месецът на цветята, във Франция за мен 
винаги е свързан с момините сълзи, които се появя-
ват по традиция на 1 май и се предлагат навсякъде: 
в цветар ските магазини, на изходите на метрото, по 
улиците. Обичам френския месец май, макар че в 
Париж времето обикновено е променливо, слънце-
то се редува с превалявания.

Предстоят избори за местна власт. По оградите 
и фасадите няма плакати на политически сили (това 
не е София!). Те се лепят на определени места. Само 
на таблата за обяви пред кметствата са поставени 
списъците на кандидатите. Привечер на изходите на 
метрото се раздават листовки от агитатори – добро-
волци от различни партии.

В парижките райони, обикновено в съботните 
утрини, има пазари, на които производители от близ-
ки и по-далечни околности излагат своето производ-
ство. Те са особено колоритни и пазарът на всеки 
район има своя специфика: на пазара на XV район, 
който е под линията на метрото на бул. Грьонел, се 
излагат най-вече свежи зеленчуци, прясна океанска 
риба, наловена буквално през нощта, прочути френ-
ски сирена; на пазара на XI район, който е разполо-
жен край канала близо до площада на Бастилията, 
могат да се видят различни месни продукти (прясно 
заклани зайци, патици, пилета, агнешко и телешко 
месо) и пак сирена и така нататък.

Не зная какви са пазарите в аристократичните 
квартали на Париж – в I, II, ХVI район, макар че в 
някои от тях съм живял или работил, но в по-край-
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ните квартали ги обичам и на тях ходя често. Не непременно за да пазарувам, 
а защото там могат да се видят натурални колоритни французи: възрастни 
парижани кореняци, които имат „свои“ продавачи (с тях се водят дълги раз-
говори за здравето или за живота), отрудени фермери с груби ръце, хвалещи 
своята земеделска продукция, или пък рибарски жени – кресливи и гръмо-
гласни, със зачервени ръце от хващането на лежащите върху ситен лед нало-
вени преди няколко часа в океана риби и винаги чорлави (сигурно не всички 
са с разбъркани коси, но в моите представи те са винаги такива – чорлави и 
надвикващи се).

На пазарите се води шумна, разпалена, яростна, но изключително ко-
ректна агитация за общинските избори. Раздават се листовки на различни 
политически сили от застанали един до друг агитатори. Понякога избухват 
спорове, но те се водят между кореняците от района, познаващи се добре, 
знаещи политическите си пристрастия, и често продължават пред чаша чер-
вено или чашка пастис (мастика) в близкото бистро.

Късането на плакати или листовки на опонентите тук не съществува.
Къде ще се сравняват с нас и с нашите балкански нрави тези галантни 

французи! Че ако върху плаката на опонента не залепиш свой, или пък не го 
скъсаш – каква ще бъде тази „предизборна борба“?

Днес е 8 май – Ден на победата над фашизма. 50-годишнина!
Немците подписват акта на капитулация в 23,01 на 8 май по средноевро-

пейско време, поради което съюзниците го честват на тази дата. В САЩ даже 
е било 17,01 часа и на извънредно заседание Конгресът обявява 8 май за „Ден 
на победата“ (Victory Day). По московско време вече е било 9 май и съветско-
то радио съобщава новината в 2,00 часа.

Чета тук-там неграмотни журналисти или обществено пристрастени 
хора да твърдят, че 9 май е избран за „Ден на Европа“, за да се заличи споме-
нът от Великата победа. А истината е, че победителите, които честват 8 май, са 
искали той да остане в съзнанието на хората като край на жестоката война, а 
9 май да символизира бъдещето на следвоенна, мирна и обединена Европа.

50-годишнината от победата над фашизма щеше да се чества официално 
в цяла Франция.

Вчера на изхода на метрото видях скромна обява, приканваща жителите и 
гостите на столицата от ХІ район да присъстват на честването, като се съберат в 
градинката недалеч от квартирата ми. Районът е известен с участието си в Съп-
ротивата и е осеян с плочи на загинали антифашисти. Относително недалеч е и 
станцията на метрото, в която Пиер Жорж (полковник Фабиен), бившият лей-
тенант от Интернационалните бригади в Испания, застрелва немски офицер, с 
това слага началото на въоръжената френска съпротива и обезсмъртява името 
си като национален герой. Признателна Франция е наименувала „Полковник 
Фабиен“ площади, спирки на метрото, булеварди, училища.

Няма да ходя по съботните пазари!
В 9,45 бях в градинката. Тук вече бяха кметът на района с трикольорната 

лента, общинските съветници от деголисткия Сбор за Републиката също със 
своите ленти, знаменосци с флаговете на бившите свободни стрелци и парти-
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зани, на вътрешните френски сили от Съпротивата, на бившите морски пехо-
тинци от Тихоокеанския флот, на концлагеристите от Матхаузен, Аушвиц и от 
още много нацистки концлагери, където е имало французи. Знамената се носят 
от бивши бойци ветерани, с характерни еднакви пилотки, и също са еднак-
ви по размери: всеки от антифашистите е допринесъл за победата, тя е обща, 
изтъкване на заслуги тук не се приема – всички са се сражавали за Франция. 
Множеството нараства: много граждани, ветерани с ордени, но и относител-
но по-млади, около 35–40-годишни. Има и още по-млади, вероятно внуци на 
ветераните. Особено впечатляващ е едър възрастен негър с брадичка, облечен 
много елегантно, накуцващ, с бастун, на цивилното му сако десетина бойни ор-
дени и медали. В градинката, на мястото на събирането, има скромен паметник 
с лаконичен надпис: „Д-р Р. Майер. Комунист. Командир на FTP от ХІ район.“

FTP означава „Свободни стрелци и партизани“. Това са левите бойци 
– антифашисти.

В 10,00 военен тръбач изсвири заря. 17 знамена се сведоха, за да отдадат 
почит на комуниста антифашист д-р Майер. Минута мълчание. Кметът де-
голист пръв се поклони и положи цветя. След него съветниците, всички от 
десницата. После гражданите.

В разгара на яростната предизборна кампания за парижкото кметство, 
непо средствено преди изборите, дясната управа на ХІ район отдаде почит 
първо на комуниста д-р Майер.

Множеството начело с кмета, съветниците и знамената на антифашистки-
те организации се отправи нанякъде. Стигнахме пред голям жилищен блок. До 
един от входовете мраморна плоча: „Тук Гестапо разстреля членовете на дего-
листка група...“, следват 5 имена. 20-годишни. Питам възрастната дама до мен. 
Обяснява ми: „Това е първата група, създадена след апела на Де Гол. Живеели в 
този вход. Разстреляли ги за назидание направо тук, на входа, на улицата.“

Заря от тръбача. Скланяне на знамената. Цветя от кмета, от съветниците 
и от гражданите. Минута мълчание.

Деголистите отдадоха почит на своите далечни предшественици.
Но на второ място!
На първо – на политическите си противници!
Кога ли и у нас ще има такава толерантност?
Поклонението пред паметните плочи на загиналите антифашисти с все 

същия ритуал продължи до късно следобед.
Никой не беше забравен: комунисти, троцкисти, деголисти, анархисти, без-

партийни – антифашисти, умирали за Франция и за Победата над фашизма.
Победа, дошла в 23,01 по средноевропейско време на 8 май.
За да бъде възможен и 9 май – Денят на Европа.
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Виждала съм го да стои чужд в помпозни салони 
и свой сред най-обикновени хора; да се изказва 

от трибуната на високи форуми; да потъва в купи-
щата книги, бумаги и справочници в малкия си ка-
бинет в централната сграда на БАН (големият ка-
бинет в течение на 12 години той използваше само 
за гости и заседания); да реагира светкавично ви-
наги, когато някой има нужда от помощ; да разга-
дава в лабораторните стъкленици химични тайни, 
известни само нему; да се смее до сълзи с колеги на 
маса и да почервенява от гняв при някое ведомстве-
но недомислие или при ненужен и груб удар по на-
уката, каквито дал Бог в изобилие през последните 
18 години… Поразявало ме е, че във всякаква ситу-
ация поведе нието му е еднакво – безхитростно, без 
обикновената човешка суета да се хареса, с вродено 
умение да изглежда равен с всеки академик и с все-
ки лаборант, да не се изтъква никога пред другите. 
Което не се получава – заради достолепната осанка, 
отличаваща го от околните. И заради една основна 
черта на характера му – той никога не е безразли-
чен към факти, събития и хора. И в своята ангажи-
раност винаги е почтен до безразсъдство. Друг та-
къв човек не ми се е случвало да срещна.

* * *
След 1990 г. отникъде се появиха цели полкове 

„борци срещу социализма“. Хора, вдъхновено въз-
пявали „най-хуманния човешки строй“, се изкараха 
репресирани. Мнозина по-късно се боядисваха във 
всякакви цветове, за да се докарат интересчийски 
по модата. Онези, които наистина са страдали в пре-
дишните десетилетия, като че ли се оказаха най-не-

БЛАГОРОДНИКЪТ
(Акад. Иван Юхновски – учен, 
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циализира в областта на обра-
зованието и науката. От 1985 г. 
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шумни. А може ли човек да забрави, че на 7 години са го изселили от дома 
му и от родната София чак в Севлиево, всъщност неизвестно за какво? Ако 
не се приеме за причина руският произход на родителите му и бягството от 
Русия в България на един 22-годишен поручик – неговия баща. Интелигентен 
човек, художник, владеещ езици и музика. Преди няколко години впрочем 
негови картини участваха в една изложба в София. През 1964 г. ще дойде 
реабилитирането на семейството, но това няма как да заличи детските спо-
мени на Иван Юхновски – нощното пътуване в миризливите конски вагони 
с цялата фамилия и домашното кученце, редом с проститутки и убийци. И 
веднага след тези спомени – човешка благодарност към милостивите хора, 
приютили първоначално семейството. Следват гладни детски години, изну-
рителен труд по нивите или сред нечистотиите на крави и овце. Същото дете 
след няколко години ще порази учителите си в севлиевското училище и после 
в гимназията с любознателността си и с отличното си учение. В Севлиево 
момчето започва да свири на пиано – хоби, което му доставя удоволствие цял 
живот. В гимназията бъдещият химик прави своя първи научен експеримент 
– получаване на хлор, чете университетски учебници по химия. И хуква да 
спасява книгите от градското читалище, изхвърлени с купища по нарежда-
не на шефа на читалището (по-късно този човек го уволняват). „Севлиево 
е градeц, който в началото на ХХ в. е имал три печатници – разказва акаде-
микът в една книга на Вера Мутафчиева преди време, – излизали са в него 
няколко вестника, имаше невероятно читали ще, което притежаваше Британ-
ската енци клопедия. В областта на природните науки имаше класиците на 
геологията, на биологията, книгите на натурфилософските школи – на руски, 
на френски, на немски, на английски. Безкрайно богата библио тека, на която 
дължа страшно много и която за съжаление някъде 1952–1953 г. беше атаку-
вана от едни разпореждания за „прочистване“.“ Ученикът Иван Юхновски 
вижда книгите в сладкарската кооперация, оставени там да служат като под-
ложки под тавите. Обещават да му ги дадат, ако донесе вместо тях вестници. 
С помощта на баща си той събира 100 кг вестници и получава „еквивалент“ 
в книги. Днес разказва: „Имаше много ценни книги, сборници, народни умо-
творения. Или например „Рибният буквар“, кориците съдрани, но върху нея 
се мъдреше подписът на автора. Успях да ги закарам вкъщи и съм треперил и 
треперя и до днес върху тях.“

Не може да се изхвърлят книги, грехота и светотатство е, ще скочи след 
много години председателят на БАН акад. Иван Юхновски и ще направи и 
невъзможното да намери приют за книжнината от нарочена за ремонт биб-
лиотека. А сред онези изхвърлени и спасени някога от него книги в Севлиево 
се оказва и една специална – жития на светии, свързана с историята на Бъл-
гария, с надписи от монаси от 1791 г., с приписки от Кримската война. Това 
историческо наслед ство почетният гражданин на Севлиево акад. Юхновски 
подари преди време на черквата в града. Със същото опиянение той чете не-
прекъснато и сега и остава загадка дали още тогава, дали след това се оформя 
този високо интелигентен и разностранно ерудиран човек, от общуването с 
когото днес мнозина са изпитвали удоволствие. А неистовата му страст към 
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историята и към опазването на паметта на България, на българщината е из-
вестна на всички в академията. Другите хора в труден момент обикновено 
казват „Да сме живи и здрави“, а той повтаря „Да пребъде България!“. Свиде-
телка съм на потресението на бившия германски посланик Метцгер, който 
научи от председателя на БАН акад. Иван Юхновски пълни подробности за 
готското присъствие по нашите земи през ІІ–V в. и за превода на библията на 
готски от епископ Вулфила по време, когато столицата му е била в днешна Се-
верна България. Със сърце преживя акад. Юхновски и изстъпленията на пе-
чално известния Ото Кронщайнер, решил да латинизира България. Защи тата 
на кирилицата и на националната ни идентичност бе в най-висока степен 
дело на акад. Юхновски. Тази защита той започна публично и мощно, навръх 
24 май, в словото си пред паметника на светите братя Кирил и Методий. Днес 
кирилицата е европейска азбука. А как да забравим тежкото поругаване на 
българ ската история с известната антикнига за Батак? Когато акад. Юхнов-
ски и тога ваш ният ректор на СУ проф. Боян Биолчев заявиха, че водещите 
академични институции на България – БАН и СУ, не са място за обсъждане 
на една толкова ненаучна книга, някои ги обявиха за диктатори. О, санкта 
симплицитас! Археолозите пък знаят колко усилия положи акад. Юхновски, 
за да се намерят средства от собствените приходи на БАН за подпомагане на 
разкопките на Геор ги Китов например или на първите столици на държавата 
България – Плиска и Велики Преслав. Всъщност с парите, които той лично 
успя да осигури, започна възходът на средновековната ни археология в по-
следните няколко години.

Ще се изненада ли някой, че завършилият с отличие севлиевската гимна-
зия младеж е лишен от златен медал и среща огромни трудности, когато ре-
шава да стане студент в София? В характеристиката му записват дори, че е 
„дълбоко религиозен“. „Това дойде от една случка, когато казах на учителя в 
клас, че историята на българския народ показва, че той е оцелял в голяма сте-
пен, защото е бил православен и защото е бил привързан към църквата и от 
500-годишното робство го е извело религиозното чувство, което е поддържа-
ло неговото съзна ние“, разказва акад. Юхновски. И добавя: „Това събитие се 
оказа, че фигурира и в трите документа, които впоследствие видях в досието 
си едва през 1990 г. Това беше, когато в Общото събрание на БАН се отвориха 
досиетата и аз тогава ги видях – и в двете бележки, с които съм кандидат-
ствал във ВУЗ.“ Той винаги казва за себе си, че е „вярващ“. Вярващ в морала, 
изповядващ кредото на хуманността. Но откакто черквата стана мода и кич, 
в нея той рядко влиза. Навремето го спасява щастливо обстоятелство – Лазар 
Лазаров, почтен човек и партиен секретар на завода, в който работи баща 
му, написва за него положителна характеристика. Полъхът на миналото му 
обаче го следва и като студент – във ВХТИ (днес Химико-технологически и 
металургически университет) първо не го приемат, както му казват – по по-
литически причини. Учи отначало в Минно-геоложкия, до днес е запален по 
геологията. Сетне все пак го приемат във ВХТИ, но го изключват от списъка 
на получаващите стипендия, макар да е в първата тройка по успех и да е из-
бран от колегите си за лидер във всички научни кръжоци. Акад. Юхновски 
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разказва тези неща с тъжно съжаление, без да мрази или ругае онези, които 
са му причинявали зло. Затова пък винаги подчертава, че е благодарен на 
прекрасните си учители, на преподавателите си, на приятелите си от онези 
години. Известно е, че председателят на БАН е искрено благодарен и за всяко 
добро деяние по отношение на академията.

* * *
„От всички химии естествено най-много ме привличаше тази, която 

явно съм я попил още от най-ранно детство – органичната химия с нейни-
те миризми, с нейните пластмаси, с възможностите, които дава на човека да 
из следва живата материя, лекарствата, боите.“ Още в дипломната си работа 
като студент Юхнов ски за пръв път в България прави изследване по елек-
тронния строеж на група съединения, иначе традиционно изследвани в ка-
тедрата. Всъщност той е един от първите, заели се с квантова химия, тогава 
заклеймявана като „идеологически неправилен метод“. Научният му ръково-
дител чл.-кор. Чавдар Иванов и акад. Любомир Желязков, който е в комисия-
та по защитата, отстояват работата му и той я защитава отлично. Съдбата му 
решава всъщност Чавдар Иванов, като го кани за свой асистент в катедрата, 
и след конкурс през 1961 г. Юхновски заема мястото. Започва да разширява 
дипломната си тема, която се оказва плодоносна – по нея излизат 5 публика-
ции. По-късно той е поканен да се яви на конкурс за научен сътрудник при 
акад. Богдан Куртев, тогава директор на Института по органична химия при 
БАН. Така през 1963 г. започва неговото дълго изкачване по всички стъпала 
на научната кариера в академията – вече 45 години.

„Когато гледаш през погледа на годините началото на научния си път, 
естествено разбираш, че ако публикуваш своите трудове в един затворен и 
чисто ведомствен кръг в една скромна страна като нашата, те не могат да 
стигнат до научната общественост в света, не може да се разбират като при-
нос в световната наука. Много бързо човек разбира, че трябва да публикува 
в чужбина в престижни списания.“ Това е кредото, с което Иван Юхновски 
работи цял живот и което е следвал и като научен сътрудник, и като старши 
сътрудник, като професор, като директор на същия Институт по органична 
химия, като зам.-председател и от 1996 г. – председател на БАН. Научното из-
следване е от високо качест во, ако неговите резултати са признати в света, а 
не само в твоя роден двор, казва той. Защитава две дисертации, става доктор 
на науките. Категорично отстоява тезата, че когато човек има какво да каже 
в науката си, написването на „голямата дисертация“ не е проблем. Той е рев-
ностен радетел за запазване на високата летва с международни критерии в 
оценяването на научните резултати (не летвата на ВАК в сегашния й вид) и е 
срещу някои агресивни опити напоследък присъждането на научни степени 
и звания да се ограничи в неколко членен кръжец на местно равнище – дори 
в ПУЦ-ове, наричащи себе си висши училища. Ако в закона категорично се 
запише ясно изискване колко научни статии трябва да има кандидатът в ре-
цензирани международни списания, ми е все едно кой и как ще присъжда 
научната степен, казва акад. Юхновски.
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Повечето от неговите близо 170 научни статии са публикувани във во-
дещи международни рецензирани научни издания. За неизкушените в нау-
ката ще звучи трудно разбираемо описанието на оригиналните му научни 
приноси в органич ната химия. Затова може би обобщено трябва да кажем, че 
международна известност той получава за постиженията си във фундамен-
талните изследвания на строежа на органичните съединения и на техните 
отрицателни йони, в метода на инфрачервената спектроскопия и квантовата 
химия. Създава и ръководи лабо раторията „Структурен органичен анализ“ в 
Института по органична химия. Поканен е да напише и става автор на един 
от разделите на международната поредица „Химия на функционалните гру-
пи“, издадена от известното издателство „Уили“ в Лондон. Години наред е ре-
цензент по химия на Нобеловия комитет.

Още през 70-те години обаче Иван Юхновски започва активно да работи 
и по приложни научни теми. Дебютира с приложни разработки, свързани с 
химическата част на първите „елки“. Внедрява ги успешно в завод „Оргахим“ 
в Силистра, те довеждат до сериозни икономии на валута. След това приема 
пред ложения за работа в областта на галваниката и създава нови технологии 
за блестящо поцинковане и помедняване, които се прилагат в автомобилните 
заво ди и заменят отровните цианидни технологии. Внедрява ги сам, лично в 
около 60 завода у нас и в чужбина, особено в заводите „Толиати“ в СССР, в 
ГДР и Чехия. Те работят успешно около 30 години, което е изумително дълго-
летие за технологично решение в промишлеността. С приходите и спестената 
валута от тези технологии той вероятно е изплатил заплатата си на учен за 
около 400 години напред. Акад. Иван Юхновски е автор на 19 изобретения и 
патенти, вписан е в Златната книга на българските изобретатели. През 1974 г. 
за своите промишлени технологии заедно с двама свои колеги получава Ди-
митровска награда.

У нас напоследък за развитието на науката и за нейните проблеми за-
почнаха да се изказват и да заливат медиите с мнения хора, които нямат и 
две научни публикации, признати другаде, освен в местните многотиражки. 
А за да имаме адекватни разумни решения, не случайни хрумвания в разрез с 
цялата международна научна практика, би трябвало хората, които имат пре-
тенции да знаят що е наука, да сложат постиженията си на масата и тогава да 
разберем имат ли право да дават съвети. В това отношение акад. Юхновски 
е един наис тина щастлив за България случай. Защото освен големия си опит 
като учен и създател на технологии за промишлеността, той е и дългогодишен 
универ ситетски преподавател. 24 години чете лекции в Софийския универси-
тет по физични методи в органичната химия и заедно с проф. Асен Трифонов 
написва първия у нас учебник по тази дисциплина. В анонимни класации на 
студентите винаги е бил посочван сред най-предпочитаните преподаватели. 
Това, разбира се, понякога влече завистта на някои от околните. Самият акад. 
Юхновски никога не проявява ревност към чуждия успех, напротив. Дори не-
веднъж е подарявал свои идеи другиму, за да има полза от някое добро начи-
нание. Виждала съм как тарикати искат да го използват, а той вярва на хората. 
Като го излъжат, след седмица-месец забравя огорчението. И пак вярва. Има 
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някои, които не го обичат тъкмо за това – не могат да понесат, че съществува 
такъв широко скроен човек.

Вероятно тясната връзка с преподаването е причина той винаги да защи-
тава каузата на висшите училища наравно с каузата на академията. Не е тайна, 
че напоследък тъкмо от някои преподаватели наблюдаваме атаки срещу БАН, 
но обратното аз лично не съм видяла да се случва. През всичките години като 
зам.-председател и след това като председател на БАН акад. Юхновски неизмен-
но е подчертавал, че университетите и академичните институти нався къде по 
света са кръвно свързани като две страни на един медал и затова и у нас трябва 
да ратуват за една цел – достоен статут в обществото за постигане на развитие 
чрез знанието. Може би малцина помнят, че през 90-те години именно Иван 
Юхновски прекарваше седмици в парламента, защитавайки по-високи бюдже-
ти за висшите училища, не само за БАН. Днес той продължава да защитава и 
двете колегии, почетен член е на ХТМУ, на Пловдивския и на Варнен ския сво-
боден университет, на Харковския университет в Украйна.

* * *
От 23 години професионално следя много отблизо работата и проблемите 

на БАН и мога да кажа, че никога за това време председател на академията не е 
бил принуден да се бори с толкова много трудности и проблеми, каквито перио-
дът на прехода поднесе на акад. Юхновски. Още повече че за него академията 
е кауза, не месторабота. Човек на дълга. С пиетет към големите лич ности, гра-
дили националния научен център на България отпреди Освобож дението и до 
днес, с дълбоко познаване на тенденциите за развитието на науката в Европа 
през последното десетилетие. Това не са красиви думи по негов адрес, а изво-
ди от преки наблюдения на заниманията му от създаването на Закона за БАН 
през 1991 г., през реформите в академията, които тя извърши наистина сама, 
без принуда откъдето и да било и с поглед към онова, което правят другите 
страни в момента, до изработването на анализи за съвре менното състояние 
на науката у нас и на виждания какво и как би трябвало да се промени, за да 
не доведе многогодишното изоставане във финансирането й до творчески и 
морален крах. Тези виждания БАН оповести и изпрати на министър Даниел 
Вълчев, но до момента няма знак те да са били забелязани.

Всички знаят, че докато бе председател на академията, акад. Юхновски 
прекарваше в нея от 9 поне до 19 ч. всеки ден. Дали това е причината, не знам, 
но в тази институция има ред и се работи, колкото и някои хора да твърдят 
обратното. Все пак всяко нещо се познава в сравнение. И като виждаме коруп-
ция, източване на средства, далавери и какво ли не още в повечето инсти-
туции, можем да оценим, че в БАН подобни неща няма. Например частните 
фирми с паралелна дейност, които бяха започнали да се появяват на терито-
рията на ака демията, претакайки в частна полза държавни субсидии, хора 
и научни резултати, бяха притиснати и прогонени от храма. Някому това, 
разбира се, не се хареса. Иначе Иван Юхновски е човек на сговора, не обича 
конфронтациите. Академикът често повтаря, че мисията на БАН е вменена 
още със създаването й като Българско книжовно дружество – „да служи за 
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духовното и веществено обога тяване на нацията“. И още – че учените на БАН 
трябва да бъдат търсени, когато държавата има да решава важни проблеми. 
Да напомням ли кой и как спаси Бъл гария от злополучните ракети СС-23, чи-
ето унищожаване бе на път да ни причи ни големи беди? Само за категорич-
ното „не“ на изгарянето и след това – за спасението на страната с уреждане на 
унищожаването им в чужбина чрез Сло ваш ката академия на науките, акад. 
Юхновски сто пъти заслужи ордена „Стара планина“ – I ст., който всъщност 
му бе даден за цялостни заслуги към България. За постиженията си в химия-
та пък е награден с орден „Св. св. Кирил и Методий“.

Анализът на реалната ситуация у нас по отношение на науката и на тен-
ден циите в европейските страни е постоянно занимание на акад. Юхновски 
поне от 1991 г. насам. Сега може да прозвучи ретро, но наистина именно той 
пръв започна да анализира инвестициите за наука като процент от брутния 
вътрешен продукт – практика, която в света е принцип, но у нас до 1990 г. 
се знаеше само от затворен кръг финансови служби. Той е редовен член на 
Европейската академия на науките, литературата и изкуствата в Париж, на 
научната организация „Лайбниц“ в Германия. Методът му за отчитане на 
ефективността на науката като съотношение на научната продукция спрямо 
инвестициите за нея и изводът, че България се намира в опасна зона на висо-
ка продуктивност на учените при ниско финансиране, бе повторен и потвър-
ден от румънски учени през 2007 г., а след това бе възприет и от ЮНЕСКО. 
Председателят на БАН години се бори за повишаване на квотата от БВП, 
предвидена за сектор наука, и дори тези, които не са му приятели, признават, 
че академията оцеля и започна да се развива благодарение в най-голяма сте-
пен на неговите усилия. Факт е, че за 2008 г. академията отстоя най-високия 
си като процент бюджет за последните години. Акад. Юхновски бе човекът, 
който публично и постоянно настоява България да въведе практикуваните в 
цяла Европа финансови преференции и стимули за науката и за фирми, ин-
вестиращи в нея. Пак той пръв през 2006 г. алармира, че България не е пред-
ложила програма за използване на структурните фондове на ЕС за укрепване 
и развитие на самата наука като отрасъл и че грешката все още може да бъде 
поправена. Самата Еврокомисия препоръча на страните членки да предвидят 
за тази цел поне 10–15% от фондовете. Някои страни поискаха като преки 
инвестиции за науката си 26% от фондовите средства. България не поиска 
нито стотинка. Тепърва ще се усети вредата от това, тепърва ще дишаме пра-
ха дори на Румъния.

* * *
Разказът за учения, човека и гражданина Иван Юхновски би бил много 

непълен, ако не стане дума за една друга страна на неговата дейност и на 
него вия морал. Това е неуморната и безкомпромисна битка, която той води 
срещу лъже науката и срещу многото й днешни проявления. Той организи-
ра прево да на една великолепна книга от руския академик физик Евгений 
Кругляков „Пладнешки учени“, която подробно разказва за мошеничеството 
с т.нар. тор сионни полета и „енергия от нищото“, което беше проникнало от 
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Русия и в Бъл гария под формата на „всемогъщи“ генератори на ток с КПД 1,4 
– немислим за всеки нормален инженер и физик.

Всъщност една подобна битка стана повод да се запознаем преди доста 
години. Акад. Юхновски беше дошъл в редакциите на „Дума“ и „Демокрация“, 
за да публикуват предупреждението му към хората, болни от рак, на които 
един мошеник, галеник на Тодор Живков и новоизлюпен демократ, продаваше 
лъжеле карството ПТС-1300, съдържащо отровен арсеник (мишеморка). Акад. 
Юхновски случайно попаднал на препарата у свой познат, чието момче страда-
ло от коварната болест. Направил химичен анализ, установил отровата и вече 
няколко години водеше люта битка срещу това престъпление с риск за себе си, 
понеже „горе“ и преди, и сега не обичат някой да напада протежетата им. Беше 
показал истината на някогашния председател на Медицинската академия акад. 
Атанас Малеев, който се заел да му помага. Така или иначе, битката успя и мал-
ко след това престъпната дейност на отровителя бе прекратена.

Доста време след това от мои познати научих, че химикът Юхновски е 
имал отношение и към друга буквално животоспасяваща операция, случила 
се в последните години преди 1990 г. Имаше по онова време една афера, на-
речена „Костенешките алхимици“. Бяха обвинили група технолози инженери 
от химическия завод в Костенец, че са злоупотребили с рационализации и че 
са се напълнили с пари в ущърб на завода и на държавата. Със същите тех-
нолози ученият преди години бил внедрявал своите галванични технологии 
и ги познавал добре като работливи и честни хора. Те създали технология 
за родни багрила за тек стилната промишленост, заменящи вносните. Като 
прочел в какво ги обвиняват, Юхновски се качил на колата си, обиколил тек-
стилните заводи и събрал купчина документи. Накрая му станало ясно, че 
някой си от ЦК решил да скалъпи обвинението, за да прогони хората и да ги 
замени със свои близки. Юхновски написал в 205 стр. обяснителна записка 
за съда, че нищо криминално няма в действията на технолозите, а напротив 
– помогнали са да се излезе от кризата за багрила и да се укрепи износът на 
наши платове. Накрая, вместо да бъдат осъдени на затвор, както искал проку-
рорът, хората били напълно оправдани. „Човек не може само да си гледа тясно 
професията – казва акад. Юхновски, – а трябва да гледа с какво тя може да му 
служи като основа да се бори с всевъзможни извращения и вредности в това 
общество, които непрекъснато ще се пораждат отново и отново. И отново и 
отново трябва да бъдат бити. С ясното съзнание, че така изпълняваш човеш-
кия си дълг, не само дълга на химик, но и на гражданин и човек.“

* * *
Какво да се каже още? Само това, че през февруари т.г Общото събра-

ние на БАН с огромно мнозинство избра акад. Иван Юхновски за четвърти 
мандат на поста председател на академията. След което в медиите и в МОН 
се поде организирана кампания, базирана уж на това, че той току-що е навър-
шил 70 години и няма право да заема поста, макар че юристите твърдяха об-
ратното. Всъщност атаката чрез него се насочи към БАН. Изсипаха се хули, че 
бил алчен за власт, и чудовищни лъжи от хора, които не го и познаваха. Стиг-
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на се до абсурди – че бил създал отровата за писателя Георги Марков или че 
си бил регистрирал лично сдружение БАНИ (Българска академия на науките 
и изкуствата). Това за човека, който не взе стотинка и не поиска нито една об-
лага за себе си за 12-те години начело на академията. Покажете ми друг такъв! 
За Георги Марков ще кажем само „Хлъц!“, колкото за БАНИ – наистина има 
такова сдружение, но то е регистрирано по решение на ръководството на ака-
демията, за да препъне тя поредни мошеници, които и сега още се опитват да 
си присвоят това име, носено от БАН от 1940 до 1947 г. С всички дивиденти, 
разбира се. Да се надяваме, че прокуратурата си е на мястото. Но в България 
днес може да бъде охулен дори херувим. Едни вижда ха в атаката пръста на 
хора, въжделяващи апетитните терени на „Цариградско шосе“, където са инс-
титутите на БАН, други подозираха, че акад. Юхновски непреодолимо пречи 
на някои намерения за съсипване на науката. А той всекиго да защити може, 
но себе си – никога. Накрая с един замах подаде оставка, за да прекрати неби-
валата атака по академията. Остана си благородник по рождение.

Сега казва, че за пръв път от много години има време да се занимава спо-
койно с науката си. В нея има още много за вършене в полза на България…

Ако умеем да правим нещо успешно в България, то е с нечисти наме-
рения да избутваме истинските лидери, които знаят много, могат много и 
искат много – да направят от страната достойна европейска държава. Ето 
затова сме на този хал.
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Когато към края на 40-те години се утвърждават 
новите центробежни тенденции и структури 

в българската музикална култура, в съзнанието на 
българските музиканти тя се формира като социа-
листическа култура. Композиторите пишеха песни, 
кантати, симфонични произведения, посветени на 
революцията, на социалистическото строителство, 
за републиката и за мира. Социалистическата дър-
жава енергично създаваше нови симфонични ор-
кестри, оперни театри, финансираше музикалната 
самодейност. От Съветския съюз идваше богата ин-
формация за високите изпълнителски постижения 
на руските музиканти, за творчеството на Прокофи-
ев, Шостакович, Хачатурян. В Москва и в Ленинград 
вече учеха млади българи изпълнители, композито-
ри, които усвояваха традициите на съветската му-
зикална класика. Ето защо, когато в България дой-
де известието за постановлението на ЦК на ВКП(б) 
за формализма в музиката1, мислещите музиканти 
го възприеха като сблъскване с нещо чуждо, което 
не произлиза от тенденциите на новата ни култу-
ра, а се налага от някаква административна маши-
на, чужда и на музиката, и на социализма. По-късно 
това усещане за сблъсък на най-новата ни музика с 
консервативните сили се затвърди, но постепенно 
стана ясно, че техен източник е тоталитарната сис-
тема на управление, която се представяше за същ-
ност на социалистическото общество. Впрочем в 
историята на българската музикална култура сис-
темата за репресии против българската музика се 
оказа по-стара и от социализма в България.

Националната ни музика и мисълта за музика-
та в своята история през ХХ век постигат върховете 
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си в упорита, непрестанна борба с консерватизма. Това е сложен, неравно-
мерен, разнопосочен процес, в който се проявяват различни консервативни 
сили, действащи обаче с поразителна системна повторяемост. Очертават се 
поне пет вълни на репресии против българската музикална култура (обърне-
те внимание на годините!): 1937–1938 г. – „борба с модерноманията“, 1948 г. 
– „борба с формализма“, 1958 г. – „разобличаване на ревизионизма“, 1968 г. 
– „критика на авангардизма“, 1988 г. – „разобличаване на монополизма“. Как 
става възможна тази удивителна цикличност? През десет години на истори-
ческата арена като марионетки, чиито конци се дърпат от незрима сила, се 
появяват различни фигурки – обществени дейци или колеги музиканти – с 
единствената жизнена цел да оплюят българската музика. Каква е дълбоката 
социална основа на тази двойственост на музикалнокултурния процес: на-
ред с действителното съзидание на богата национална музикална култура да 
протича и карикатурният процес, който иска да се представи за истинския, 
социалистическия? И чиито марионетки „всеки ден казват, че те са родината 
само, че те са и въздухът, който ти дишаш“ – както с горчивина констатира 
Л. Пипков със стиховете на Алберти в своите „Пет песни по чужди поети“.

Всъщност репресивната вълна против българската музика, започнала 
през 1948 г., съвсем не е първо по рода си явление у нас и нейните корени 
не са само в действието на консервативните тенденции, които идват от Съ-
ветския съюз. Наистина влиянието на споменатото постановление против 
формализма в съветската музика има огромно значение за стимулиране на 
репресиите и против българската музика. Тогава лично Жданов се ангажира 
с репресии против Прокофиев, Шостакович и други съветски композитори, 
обвинени в „упадъчен буржоазен модернизъм“. Нека не забравяме обаче, че 
тази акция на Сталиновата идеологическа машина си имаше и своя история. 
Десетина години по-рано, в навечерието на страшната 1937 г., Шостакович 
беше „разобличен“ като модернист за операта си „Катерина Измайлова“2. Па-
радоксално обаче беше, че през същата 1937 година във в. „Зора“, близък до 
правителствените кръгове на фашистка България, започва подобна идеоло-
гическа атака срещу една друга опера – „Янините девет братя“ от Л. Пипков. 
Известният „специалист“ по „културните“ погроми Йордан Бадев разобли-
чаваше „модерноманията“ в творбата на българския композитор с почти съ-
щите думи, с които в. „Правда“ критикуваше Шостакович3. Това е удивителна 
ситуация, която нашето официално музикознание дълго време се мъчеше 
да прикрие. Действително двете опери – „Катерина Измайлова“ и „Янините 
девет братя“ – при цялото си национално и индивидуално своеобразие са 
близки по художествената си концепция. Но сходствата в техните оценки от 
официалната критика у нас и в Съветския съюз разкриват също така и сход-
ствата между идеологическите системи на репресии при хитлеризма и при 
сталинизма. Така първа вълна на репресиите против българската музика ста-
на тази бадевска „борба с модерноманията“ от 1937, че и през 1943 г. Тя беше 
другият корен на „борбата с формализма“ – втората вълна на репресии.

Удивителна е тази „борба с формализма“ у нас, започнала през 1948 г. и 
продължила със своеобразна кулминация през 1952 година. Разбира се, тя 
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е част от общите политически репресии в целия соцлагер. Наред с процеса 
на Трайчо Костов от 1949 г. преминаха аналогични процеси и в Унгария, и в 
Чехия, и в Полша. Но „борбата с формализма“ у нас си имаше специфични 
нашенски черти. Това беше своеобразна карикатурна смесица от сталинска 
и хитлеристка псевдоидеология. Защото „разобличаването на формализма“, 
което дойде през 1948 г. от Съветския съюз, попадаше на вече разработена 
у нас през годините на войната идеологическа почва. Тогава от хитлерист-
ка Германия идваше официалното списание „Сигнал“, издавано на различни 
езици, включително и на български. В него се печатаха материали и против 
„дегенеративния западен модернизъм“. Така идеите на партийния другар д-р 
Гьобелс – партайгеносе Гьобелс – великолепно подготвиха в съзнанието на 
българския полуинтелигент идването на другаря Жданов – товарищ Жданов. 
Ето защо първите вестникарски публикации от български автори против 
проявите на формализма в нашата музикална култура се появиха в издания, 
които далеч не бяха комунистически.

По повод на един от концертите на Софийската държавна филхармония 
през сезона 1948/1949 г., на който Саша Попов изпълнява Вариации от Бри-
тън по тема от Пърсел и Концерт за пиано в сол мажор от Равел, д-р Балкан-
ски, любител на музиката, написва статия, разгромяваща „формализма“ и на 
Равел, и на Бритън, а също така и на Стравински, и на други композитори на 
ХХ век. Авторът не е партиен функционер, дори не е и музикант, а вестникът, 
който публикува статията, е орган на тогавашната политическа група „Звено“ 
(начело със стария превратаджия К. Георгиев), участваща в ОФ – в. „Изгрев“4. 
Нещо повече, в дискусия с публикациите на в. „Изгрев“ в защита на съвре-
менната музика излиза сп. „Музика“ – официалният орган на официалния 
Съюз на композиторите, музиколозите и концертиращите артисти (СКМКА), 
с главен редактор композиторът комунист Л. Пипков. А автор на полемични-
те статии е младият К. Илиев5. Днес тази дискусия ни учудва преди всичко с 
участващите в нея печатни органи – „звенарският“ в. „Изгрев“ напада фор-
мализма, а официалното списание „Музика“ го защитава. При това се спори 
за творби, които отдавна безусловно са приети като част от естетическите 
ценности на ХХ век. Такъв е например Концертът на Равел.

Тази малка дискусия в защита на съвременната музика през 1948/1949 г. 
обаче е удивителна и с това, че въобще се е състояла. Твърде бързо събитията 
разкриват как се надига вълната на репресиите с помощта на консервативно-
то музикантство – и партийно, и безпартийно, от бившия и от новия режим. 
Тогава връзката между различните цветове на консерватизма се усеща осо-
бено силно – та статиите на Й. Бадев против модерноманията в българска-
та музика са били публикувани в „Зора“ през 1943 г., едва 4–5 години преди 
описаните събития. И неслучайно К. Илиев специално отбелязва, че идеоло-
гическата акция на медицинския д-р Балкански е рецидив на „бадевщината“, 
а съвсем не на култовщината или на догматизма – тях все още ги няма у нас. 
Ето и развитието на събитията зад страниците на изданията през погледа 
на Л. Пипков. Цитирам запис из неговия Дневник. „Помня десети февруари 
1948 г. От Радио София се втурна Стоян Петров, разтревожен, делови. Иска 
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да изнесе вече документиран (!?) доклад срещу формализма. Но помощник-ми-
нистърът Александър Обретенов казва: „Чакайте! Не Стоян Петров, а аз!“ И 
започват тридневни публични събрания, страшни по форма и мисъл. Драган 
Прокопиев размахва шашката. Саша Попов отново окрилен в борбата срещу 
българската музика. Публиката нападателна и зла, враждебна и безогледна. 
Светослав Обретенов и другите, забъркани от радост, че идва тяхното вре-
ме… Упражни се натиск върху мене като редактор на списанието „Музика“… 
Накрая на първата година, с яростна атака, обвинен в много неща (за които 
следва да се лежи в затвора!), напуснах редакторското място. В „Ново време“ 
(партийното списание) се появи статия срещу мене, писана от Венелин Кръс-
тев. Да си призная, не я прочетох, защото нервите ми не издържаха. В ЦК ме 
повика Рубен Аврамов, за да поговори с мене.“ 6

В задъхания бяг на събитията, видени през погледа на Л. Пипков, се 
очертават характерните контури на своеобразен преврат: обединяване на 
консервативните сили от най-различни политически цветове под лозунга на 
отрицание на новото, ликвидиране на гласността чрез закриване на сп. „Му-
зика“, което в продължение на година се опитва да дискутира с отричането 
на съвременната музика, инкриминиране на „неугодните“ с най-невероятни 
политически обвинения. А по-нататък се върви по схемата на бадевци и на 
„борбата с дегенеративното изкуство“. Това обаче се оказва продължителен 
процес, който вече е получил стимул и от присъдата над Тр. Костов, и от „раз-
обличаването на формализма“ в другите изкуства. През 1949 г. надвисват бу-
реносни облаци над Съюза на художниците. Художникът комунист Алексан-
дър Жендов пише писмо до Вълко Червенков, тогава председател на КНИК 
(Комитет за наука, изкуство и култура, бъдещото Министерство на култура-
та), в което критикува партийната политика в сферата на изкуството. Това му 
струва много скъпо. На партийното отчетно-изборно събрание в Съюза на 
художниците (7–9 юли 1950 г.), организирано от висши партийни дейци – там 
наред с В. Червенков е и Тодор Живков – сред каещи се колеги, той е „ра-
зобличен“ и „осъден“7. Подобна акция заплашва и Съюза на композиторите, 
чийто главен секретар е Л. Пипков. През 1949 г. вече е било проведено общо 
събрание, но идеологическите проблеми са били „отложени“ за следващото 
събрание. А то по различни поводи е било отлагано непрекъснато от глав-
ния секретар и нетърпеливите „борци“ против формализма вече настойчиво 
питат: „Защо се изоставят идейно-творческите задачи? Кога ще се състои го-
дишното събрание на Съюза на композиторите, музиколозите и концертира-
щите артисти?“. Цитираните въпроси представляват заглавие на статия във 
в. „Литературен фронт“ от 6.VII.1950 г. А нейният автор е Димитър Зенгинов 
– по-късно един от активните изпълнители в репресивната система.

Подготовката на това събрание разкрива целия репресивен механизъм 
на идеологическото „промиване на мозъците“ на българските музиканти. За 
тази цел се възобновява сп. „Музика“. Спряно през 1949 г. след разгромяваща-
та статия на В. Кръстев в сп. „Ново време“, то започва отново да излиза през 
1951 г., но с нов главен редактор – същия В. Кръстев. Още с първата редакци-
онна статия, с която постановлението от 1948 г. се „прилага“ към българската 
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музика, анонимният автор тръгва по пътя на досегашните репресивни про-
цеси. Първата стъпка, която осъществява тази статия, е фалшифицирането 
на българската музика8. Творбите в българската музика се разделят на две: 
съдържателни идейни произведения са Втората симфония на П. Стайнов, 
„Младежката симфония“ на Ф. Кутев, ораторията „Партизани“ на Св. Обрете-
нов. На другия полюс са „рецидивите на формализма“: Б. Икономов – Втора 
симфония, К. Илиев – Симфония (първата), Ал. Райчев – Симфония-канта-
та „Той не умира“ и Л. Николов – Концерт за пиано. Дори по отношение на 
имената анонимният автор върви по следите на Бадев. Именно той преди 
години противопоставяше „творците композитори“ Стайнов, Кутев и Влади-
геров на „модерноманите“ Пипков, Големинов и В. Стоянов. Сега се появяват 
нови имена на „модернисти“, а Пипков, Ненов, че и Владигеров просто из-
чезват от панорамата на българската музика. Разбира се, споменатите ком-
позитори са много различни и като индивидуалности, и като поколения. Но 
тяхното противопоставяне е удар преди всичко върху българската музика. 
Днес ние си даваме ясно сметка, че всички назовани произведения, колкото 
и да са различни, имат своето място в българската музика. Както например 
„Младежката симфония“ на Ф. Кутев или Първата на К. Илиев, едни от пър-
вите образци на героично-драматичния тип симфонизъм, представени като 
коренно противоположни в тогавашните оценки. А ето и още един пример 
на „безидейна“ творба. Малко по-късно към „рецидивите на формализма“ се 
прибавя Рапсодична фантазия от Д. Ненов. Тази творба е едно от най-висо-
ките постижения на българския симфонизъм, може би и последен отзвук от 
тенденцията на „националния стил“ – ще напомня, че тя е започната още през 
1937 г. и работена в началото на 40-те години. Но дори и повърхностното й 
сравнение с Младежката симфония на Кутев показва, че всички тези деления 
на българската музика на „идейни“ и „безидейни“ творби са лишени от осно-
вание и представляват форма на репресии върху българските композитори.

Втората стъпка в процеса на репресиране на българската музикална 
култура е „прекрояването“ на историята. Тук особено болезнен удар полу-
чава българското музикознание. Във втората книжка на сп. „Музика“, вече 
с подписа на новия главен редактор В. Кръстев, се подлагат на унищожи-
телна критика книги по история на музиката на проф. Ст. Брашованов, Ив. 
Камбуров, проф. Дим. Радев. Вместо да види действителните им недостатъци, 
авторът „въвежда“ в нашата музикална историография едно антинаучно раз-
биране, което нанася особено много щети на българската мисъл за музиката 
– схващането за „историческото развитие на музиката като борба между 
реалистичните и антиреалистичните тенденции“ 9. С това за дълго време се 
затвърдява лъжемарксисткият догматизъм в музикознанието ни.

Така към началото на 1951 година обществено-психологически вече е 
подготвено „разобличаването на формализма“ и в българската музика. Ос-
тава да се организира събранието на Съюза на композиторите, на което се 
очаква генералното осъждане на „антинародните“ и „антипартийните“ тен-
денции, както току-що е станало в Съюза на художниците с Жендов.

Кой обаче ще изпълни „ролята“ на Жендов като обект на разобличава-
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не в средите на българските музиканти? Разлиствам по-нататъшните бро-
еве на сп. „Музика“ от 1951 г. – против кого е насочен „критичният патос“ 
на официалното музикознание? В книжка шеста вече е вдигнат указващият 
застрашителен пръст на анонимния автор на поредната редакционна статия: 
„Въпреки че още не сме разкритикували както трябва волните или неволни 
привърженици на космополитизма, за нас пътят за преодоляване на тия бур-
жоазни влияния е определен.“ 10 А в следващия, седми брой, този пръст вече 
сочи: след като същият анонимен автор е приел за пример критичната статия 
на в. „Правда“ за съветските опери, той разгромява операта „Момчил“ от Л. 
Пипков – като изопачаване на историята, като лишена от „здрави героични 
интонации“ 11 и т.н, и т.н. Остава и последната стъпка в подготовката на раз-
обличаващото събрание. В книжка осма отново анонимният автор посочва: 
„… ръководството на съюза не направи съответните изводи за състоянието 
на българската музика, за борбата с формализма, за нова достъпна и близка 
до народа реалистична музика. Подценяването на влиянието на буржоазна-
та упадъчна музика върху творчеството на нашите композитори и даже от-
хвърлянето на мисълта, че в нашата музика има формалистични прояви…“ 12 
и т.н., и т.н. А главният секретар на Съюза на композиторите, музиколози-
те и концертиращите артисти и авторът на „Момчил“ са едно и също лице 
– Л. Пипков: ето кой е трябвало да бъде „разобличен“. Така стъпка по стъпка 
в поредните броеве на сп. „Музика“ се подготвя разгромът на „формализма“ 
в българската музика.

Удивителното и смешното в цялата тази акция на сп. „Музика“ и него-
вия главен редактор е в това, че операта „Момчил“, поставена в Софийската 
народна опера през 1948 г., още тогава продължава с успех своя сценичен жи-
вот. Дори при гостуването на театъра в Москва през 1953 г. тя е представена 
и пред съветската публика. Оттам идват най-ласкави отзиви – и за творбата, 
и за изпълнителя на главния герой Д. Узунов. Какъв е бил тогава смисълът да 
се критикува „Момчил“ за „приключенски и църковно-мистически елементи“ 
и пр., когато самата звучаща музика от сцената на Народната опера съвсем 
очевидно опровергава злополучния анонимен критик? Мисля, че отговорът 
е много прост – ако мине! Колко абсурди вече българският народ е приел, 
без да се понамръщи, та това ли няма да преглътне? Простата сметка на сп. 
„Музика“ обаче се оказва крива, поне в този случай. Операта остава една от 
най-репертоарните.

Удивително устойчив е механизмът на „разобличаването на форма-
лизма“. Поредицата от „редакционни“ статии – публични анонимни доноси 
– трябва да създаде „атмосферата на обществена нетърпимост“. При това ав-
торът им почти никъде не оставя името си – съвсем както в полицейската 
практика. След всичко това на главния секретар на Съюза на композиторите 
му остава само едно: сам да прочете собствената си присъда – отчетният док-
лад на Общото годишно събрание. Пипков обаче изненадва опонентите си 
– той отхвърля първоначалния вариант и сам пише знаменития „Доклад за 
състоянието на нашата музика от 9-и септември 1944 г. до днес“. В архива на 
композитора са запазени и първоначалният, подготвен от ръководството на 
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Съюза вариант с ръкописните критични бележки на Пипков, и ръкописният 
оригинал на прочетения от него вариант13. В него са отправени обвинения 
към всички български композитори, че са „проводници на буржоазно упадъч-
но изкуство“ 14, а оценките са израз на най-вулгарен лъжемарксизъм. Те обаче 
се оказват само документ за времето и нищо повече: ситуацията тогава е била 
гротескна и Пипков прави от доклада си гротеска. Така този доклад придоби-
ва съвсем друг обективен исторически смисъл и изиграва положителна роля, 
като „вълната на разобличаване на формализма“ е била преодоляна с най-
малко поражения. „Тоталното“ обвинение срещу всички композитори снема 
опасността да бъде „осъден“ един от тях – „за назидание“. Поразителното в 
доклада на Пипков обаче е и това, че той изказва много верни наблюдения, 
но ги интерпретира така карикатурно, че предизвиква всеобщо възмущение. 
Ето един малък пример: за П. Стайнов се казва, че той „пренесе чрез някои 
страници на „Тракийски танци“ риторичен схематизъм и закъснял немски 
романтизъм, който не разкрива съдържание“. Така интонационната връзка на 
Ръченицата с виенския валс се превръща в белег на формализъм.

Тридневното събрание на СКМКА на 19–21 януари 1952 г., на което е 
трябвало да бъде „осъден“ формализмът в българската музика, всъщност се 
оказва идеологическо поражение на репресивната система. В дискусията док-
ладът на Пипков, изнесен от името на ръководството на Съюза, е посрещнат 
с критичен отпор – при това на първо място от изпълнителите. Пианистката 
Нейка Икономова, която дори не се е намесвала особено в идеологическите 
спорове, смята, че – цитирам – „веднъж поне трябва да се чуят произведе-
нията на такива композитори, за да ги опознае публиката“ (става дума за 
разгромените формалисти). А разгневеният редактор на списанието комен-
тира публикуваното изказване, отново без да се подписва: „А защо е нужно 
да отровим публиката с такива произведения. Може би за да опитаме нейна-
та издръжливост и имунитет срещу гибелните западноевропейски бацили на 
формализма? Ненужна работа!“ Певецът Георги Белев е още по-конкретно-
критичен. По повод анонимната критика в списанието за операта „Момчил“ 
той казва: „авторът се е постарал да пренесе автоматично у нас това, което 
е станало в Съветския съюз, без да потърси дали е имало причини да пра-
ви това“ 15. А М. Големинов заявява категорично: „У нас формализъм няма. 
Защото до формализъм се стига, когато композиторската техника стигне 
до такова съвършенство и усложненост, че има опасност да завие по пътя 
на формализма. У нас такова нещо няма. Борбата трябва да се води против 
„добрихристовизма“ 16. За това, че Л. Пипков е постигнал гротесковия ефект 
на доклада си за формализма, говори дори изказването на Д. Зенгинов, кой-
то ратуваше горещо за разобличаване на формализма. Той е недоволен, че 
всички композитори са сложени в „един кюп“ на формализма и защищава 
„Тракийските танци“ от упреците в доклада. Така на самите организатори на 
събранието им става ясно, че репресивната машина е работила на празен ход 
и „борбата с формализма“ се е превърнала в истинската си същност – във 
фарс17.

След четири-пет месеца, през юни 1952 г., в София се провежда първият 
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Преглед на българското музикално творчество след 9 септември 1944. Тук 
прозвучават всички нови творби, за които се дискутира – и „идейните“, и „бе-
зидейните“. Става ясно, че в българската музика за 6–7 години след 1944 г. са 
се появили нови идеи, млади композитори, които тръгват по нови пътища. 
Самата музика убеждава до каква степен умозрителните разговори за реа-
лизъм–формализъм са далеч от творческия процес на развиващата се наци-
онална култура, в която художествените ценности не могат да се противо-
поставят. Това е още едно поражение на репресивната система – ненапразно 
списание „Музика“ обявяваше изпълнението на новите творби за „ненужна 
работа“. Защото ефектът на прегледа се проявява и в бъдещето. Съвсем мла-
дите музиканти слушат Симфонията на К. Илиев, тя ги вълнува, те спорят за 
бъдещето на българската музика. Те още дори не са станали студенти в Ака-
демията, както В. Казанджиев, но за тях К. Илиев със симфонията си, писана 
през 1947 г., става пример за ново музикално мислене, което ги извежда към 
нови идейни и стилистични хоризонти. Това бяха чудесни юнски нощи след 
концертите на Прегледа, когато ни се струваше, че се докосваме до новите 
простори на музиката. К. Илиев се оказа пример и за връстниците си. Л. Ни-
колов представи на Прегледа две творби: Сюита за оркестър и Концерт за 
пиано. Първата от тях е писана през 1947 г. и е близка до традиционния вече 
национален стил. Новите творчески търсения на К. Илиев обаче стимулират 
радикален преврат в музикалното мислене на Л. Николов. Така се появява 
Първият му концерт за пиано, който на Прегледа прозвуча като предизвика-
телство – композиторът се отказва от традиционното претворяване на фолк-
лорните интонации, както изисква естетиката на „националния стил“.

Репресивната машина на българската тоталитарна система обаче не се 
примири с поражението си. Тя поде нова акция. Този път не толкова мащабна, 
но конкретно фокусирана. През есента на същата драматична 1952 г. във в. „Ра-
ботническо дело“ се появи анонимна статия, в която се подлага на разгром 
оперетата на П. Хаджиев „Деляна“. Дори като израз на особен негативизъм се 
появи и понятието „делянщина“. Творбата е снета от сцената, а композиторът 
се „саморазкритикува“. С това впрочем приключва целият епизод. Очевидно 
към края на 1952 г. „борбата с формализма“ вече се беше изчерпала.

Тя не причини особени щети на българското музикално творчество. Съ-
щевременно това беше едно изпитание по гражданска смелост и достойнство. 
Именно тогава се създаде болезненият проблем „К. Илиев и Л. Николов“. Това 
бяха композиторите, които най-много бяха критикувани, въпреки че никой 
не посмя да постави под съмнение техния талант. И тъкмо този постоянен 
натиск против тях породи и неудържимото им желание да се търси новото, 
да не се върви по течението. Днес някои колеги със задна дата се вайкат, че 
ако не бяха тези репресии, българската музика вероятно би вървяла по други 
пътища. Мисля, че тези ламентации са напразни. К. Илиев би бил същият, а 
натискът против него дори го направи много по-точен, ясен и активен.

Репресивната вълна от 1948/1952 година нанесе поражения преди всич-
ко върху музикалнокултурния живот. След печално знаменитите статии на 
д-р Балкански съвременната музика започна да изчезва от музикалния ре-
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пертоар. Композиторите продължаваха да работят, но официалният им фо-
рум – прегледите на българската музика – значително обедня. През 1954 г. се 
състоя Вторият преглед – той се оказа много по-слаб и безцветен. И не защо-
то нямаше нова музика. Тя просто нямаше достъп до официалната трибуна. 
И тук центробежната, разсредоточена културна система изигра лоша шега 
на тоталитаризма. Новата музика нямаше достъп до столичния Преглед, но 
регионалните центрове даваха по-добри възможности. В самото начало на 
1954 г. К. Илиев изпълнява с Варненския симфоничен оркестър Концерта за 
струнен оркестър от Л. Николов, писан през 1949 г., и своята Втора симфония, 
създадена през 1950–1951 г. Тези творби веднага стават обект на ожесточена 
негативна критика. Репресивната система дори изпробва едно ново „оръжие“ 
– да възлага критични статии на уважавани музиканти, които не можеха да й 
откажат, като по този начин тя се скриваше зад авторитета им. Така се появи-
ха статиите на композиторите Г. Димитров, М. Големинов, дори на П. Владиге-
ров. Те се подписваха и поемаха отговорност за нещо, за което нямаха вина, а 
авторът на анонимните статии от 1951 г. продължаваше да се скрива, защото 
действително имаше вина. Но неговата анонимност беше илюзорна – всички 
знаеха, че това е главният редактор на списанието В. Кръстев.

Времето обаче се променяше. Дори в края на 1952 г. при препечатването 
на статията „Вредно произведение“ от в. „Работническо дело“ в сп. „Музи-
ка“ се появи отново неподписан материал. В него се казваше: „Музикалната 
критика допусна прояви на догматизъм, безпринципност, сухо и схематич-
но пренасяне на съветски и наши партийни установки по въпросите на изку-
ството.“ Така след кулминацията на борбата с формализма за пръв път се 
появи думичката „догматизъм“. Какво се беше случило? Не само беше сме-
нен главният редактор на списанието – сега на мястото на В. Кръстев дойде 
Г. Димитров18. Във въздуха зрееше предчувствието за промяна. То се затвърди 
на 5 март следващата година, когато всички оплакахме смъртта на Сталин. А 
във Варна вече се подготвяше изпълнението на Втората симфония на К. Или-
ев. За разлика от Концерта за струнен оркестър на Л. Николов тя не придоби 
популярност и повече не се изпълни. Но стана символ на това предчувствие 
за промяна – размразяването през пролетта на 1956 година.
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13  Архив, Л, 86/2, I, 1; Архив, Л, 86/1, I, 1.
14  Доклад за състоянието на нашата музика от 9-и септември 1944 г. до днес. – Сп. Музи-

ка,1952, кн. 1–2, с. 2.
15  Изказвания на членовете на СКМКА. – Сп. Музика, 1952, кн. 1–2, с. 22, 23.
16  Изказвания на членовете на СКМКА. – Сп. Музика, 1952, кн. 1–2, с. 29
17  Ще припомня обаче, че репресивната система продължава своя ход, може би вече по 

инерция. Малко след това събрание, през февруари 1952 г., се провежда тридневно об-
съждане и осъждане на романа „Тютюн“ от Д. Димов. Докладчик е бил П. Зарев, който 
публикува разгромяваща статия за романа. През 1951 г. се провежда двудневно събрание 
– „разобличаване“ на Г. Стаматов.

18  А защо е бил сменен В. Кръстев ни описва значително по-късно също така анонимната 
статия „Хоризонти“ на същото списание, вече преименувано на „Българска музика“ (1962, 
кн.1). Оказва се, че „отгоре“ били недоволни от критична бележка към „фаворизирана от 
Червенков артистка.“ Така В. Кръстев се превърна в „жертва на култа“. За информация ще 
прибавя, че Г. Димитров междувременно е бил сменен и по това време главен редактор 
на списанието е Ст. Стоянов.
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Случило се така, че момичето от село Гърло, ко-
ето през петдесетте години на миналия век се 

готвело за учителската професия, свързало зави-
наги живота си с документалното кино. Очевидно 
съдбата е довела най-видната ни документалистка 
Невена Тошева в малките монтажни помещения на 
Кинохрониката, откъдето започва дългият й път на 
битката с хилядите метри филмова лента.

Ще ни се да започнем с един от най-важните 
и най-необичайни за нея филми, който разкрива и 
характера й, и творческия й метод, и същността й на 
документалист.

В изключително богатата творческа биография 
на Невена Тошева „Феномен“ (1975) е филмът, който 
единствен се занимава с личност, тема и проблема-
тика, които напускат територията на обикновено-
то, ежедневното, традиционното и се обръщат към 
изключението, граничещо с ирационалното. Фено-
менът Ванга обсебва цялата й творческа енергия и 
режисьорката прави филм, разтърсващ със силата 
на проникновението си.

И точно този филм, който би трябвало да прив-
лича вниманието, пребивава вече 30 години в неиз-
вестност. Той има само едно излъчване по телеви-
зията, няма нито една публична прожекция – само 
малки професионални и приятелски кръгове, както 
и някои „заинтересувани“ инстанции имаха възмож-
ността да го видят. Независимо от засиления инте-
рес към личността и вълшебствата на пророчицата 
Ванга, въпреки националната и международната й 
известност. Как да си обясним това игнориране на 
филма – и преди промените, и след промените?

Преди 1989 година като че ли е ясно. Материа-

НЕВЕНА ТОШЕВА  СЪДБА, 
НАРЕЧЕНА ДОКУМЕНТАЛНО КИНО

Искра Божинова, Калинка Стойновска

Искра Божинова – кинокритик, 
преподавател по кинодраматур-
гия в ЮЗУ „Н. Рилски”. Автор е на 
множество статии и рецензии за 
киното в спеиализирания и в пе-
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Калинка Стойновска – кино-
критик, доцент, доктор по изкус-
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ние “Кино”, автор на многобройни 
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листическата наука при всичките си усилия не успява да даде внятно обясне-
ние на дарбата на Ванга. А и възможно ли е това? Не е – доказва филмът. Но 
той се докосва до много други важни проблеми около феномена Ванга.

Групата учени, дискутиращи във филма, изпадат в ситуацията от вица „Е 
па такова животно нема“. В същото време пред къщата на Ванга тълпи от хора 
денонощно с надежда очакват тя да ги приеме и да отговори на неразрешими 
въпроси, подчинявайки се безропотно на строгите правила за справедливост, 
въведени от гадателката. Това не означава ли, че този народец е загубил всяка 
друга надежда за разрешаване на своите проблеми, за изливане на своите 
тъги и болки и се устремява към нещо извън официалната идеология, която, 
меко казано, има напълно формално отношение към божия дар и уменията 
на Ванга? Не се ли превръща тя за мнозина във втори, неформален център на 
властта, когото не можеш да контролираш?

Сърцевината на филма е образът на Ванга, разкрит от режисьорката по 
невероятно тънък и неординерен начин. С характерния си аналитичен под-
ход Невена Тошева внимателно и трезво наблюдава многобройните сеанси на 
гадателката, като се опитва да проникне в пластовете на нейното съзнание, 
да улавя всяко движение на мисълта й, да проследява и прозренията, и налуч-
кването на случилото се. И доколкото е възможно, да разграничава онова, ко-
ето е ирационално – необяснимо, от другото, което е плод на нейната личност 
и характер, на таланта й да прониква психологически в човешката природа.

Режисьорката търси не толкова феноменалните, колкото човешките 
измерения на Ванга, без да изпада в захлас или да обожествява личността 
й. Пред нас е една наистина необикновено надарена жена, но с всичките й 
човешки при страстия, вълнения, хитрости и очарование. Една твърде земна 
„светица“, която обича да пийне мастика, да зачерви бузи и да си спомни за 
младите буйни години, за любовта и за всички онези дребни радости, които 
правят една жена щастлива. Невена съумява да обедини всички тези проти-
воречиви елементи от личността на Ванга в убедително витален образ. Ми-
тът Ванга съжителства с напълно земната жена.

Това „принизяване“ на образа на Петричката врачка по парадоксален на-
чин не се оказа попътно на духа на времето и след 1989 година. Явно мнозина 
очакваха да видят Ванга като светица, без докосване до материалното, за да не се 
накърнява ореолът й, небесната й извисеност и отреченост от всичко земно. И 
филмът отново беше отминат, пренебрегнат. Което не пречеше на новопоявили-
те се филми за Ванга да използват уникалните невенини кадри, само че в съвър-
шено различен контекст, удовлетворяващ претенциите за свръхестественост.

Отделихме повече внимание на „Феномен“, защото това е най-онеправ-
даният филм на Невена. Нещо, което не може да се каже за другите й филми, 
а те са повече от 35, без да се броят хрониките и различните обекти от пре-
гледите, създадени от нея от 1956 до 1964 година, когато дебютира с филма 
„Етюд“. Списъкът на националните и международни награди и отличия също 
е доста голям – Варна, Пловдив, Кюстендил, Москва, Лил и други.

През същите години или малко по-късно в българското документално 
кино се появяват имената на млади режисьори, които заедно с нея ще дадат 
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Кадри из филма „Феномен“

Кадри из филма „Толкова ли съм лош?“

Кадри из филма „Учители“
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нов облик на кинодокументалистиката. Хората, които се интересуват от това 
малко популярно изкуство, знаят за документалните филми на Едуард Заха-
риев, Георги Стоянов, Оскар Кристанов, Юлий Стоянов. Освен всичко друго 
те промениха и концепцията за героя на документалното кино.

Героите във филмите на Невена Тошева също са рожба на този нов въз глед, 
който най-общо се характеризира с умението да се вижда и изследва съществе-
ното и важното в дребните, незабележими, непредставителни прояви на индиви-
да. Схващането, че човекът и неговите действия се състоят от безброй противо-
речиви черти и елементи, които не го правят нито само ангел, нито само дявол, 
водеше към появата на документални филми със съвременна и историческа те-
матика, но не просто възхваляващи, а изследващи действителността диалектич-
но, във всичките й и отрицателни, и положителни проявления.

Какво например намира режисьорката в неособено изразителното битие 
на героите си във филмите „Лято на надеждите“ (1973), „Звеното“ (1975) и 
„Учители“ (1978), че от него да сътвори трептящи от неподправен живот сю-
жети за т.нар. трудов човек? Най-обикновени и незначителни събития, пос-
тъпки, разговори, които обаче, минали през очите и сетивата на авторката, се 
превръщат в съкровени и значими състояния на духа и душата.

За селекционерите от Института по пшеница в Добруджа („Лято на на-
деждите“) това е способността им с години упорито и неотклонно, без да ча-
кат овации, да търсят резултати, които да бъдат полезни не само за науката, а 
и за хората. А резултатите се постигат бавно и невинаги сигурно. Но нищо не 
е в състояние да откаже тези хора от тяхното призвание. Така те виждат своя 
не само професионален, а и човешки дълг, а заедно с това и смисъла на съ-
ществуването си. Убеждението, че това е точното им място в обществото, ги 
прави неуязвими за житейските несгоди, които винаги са повече от радостите 
и удовлетворението от победите. Невена успява да се приближи максимално 
до своите герои селекционери – чувството й за точна дистанция от човека, 
авторската мяра да улови неповторими жестове и детайли я правят причас-
тен свидетел на реалността, по своеобразен начин уедряват портретите на 
живите хора до нея. Изглежда лесно, но се изисква особено майсторство, за 
да бъде постигнато такъв род документално наблюдение.

Подобно е битието на жените тютюнопроизводителки от звеното на Сара 
Смедарчина, прочула се навремето с невероятните си умения да отглежда в 
полето на Банско реколти от висококачествен тютюн. Достатъчно ли е това, за 
да станат тези няколко жени героини на документален филм и въобще обект 
на изкуството? Фактът, че този филм беше високо оценен и приветстван на 
няколко национални и международни кинофестивала (Лил, Москва и др.), не-
двусмислено доказва, че Невена е съумяла да види и да изрази в тази регионал-
на проблематика нещо универсално за женското битие. Кое е то? Труден въп-
рос, защото отговорът ще ни насочи към осмисляне на женската градивност 
и призвание за сътворение до каквото и да се докосне. А при физическия труд 
това реално става с цената на загрубелите ръце, натежалите фигури, изпечени-
те от слънцето лица. Отрудените и неразличими звенарки през камерата на Не-
вена стават изразителни, добиват мащаб и значимост, отваряйки сърцата си за 
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съкровени и вероятно неизречени другаде изповеди, съдържащи стоицизъм, 
упорство и ирония към собственото си небезгрешно битие.

Темата за одухотворения труд присъства и във филма „Учители“ (1978). 
От него личи, че дискусиите за качеството на образованието, за начина на пре-
подаването не са от днес и проблеми винаги са съществували. Но Невена ху-
манизира темата, поставяйки ударението върху личните качества на препода-
вателите и върху способността им да увличат със знанието своите питомци. 
Духовният труд изисква като че ли още повече всеотдайност и постоянство 
и точно те придават на малобройните му носители от филма възрожденска 
жертвоготовност и убеденост. Но и тук като навсякъде има хора с различни 
характери, с различно професионално и индивидуално можене, което подраст-
ващите улавят безпогрешно и така определят своето отношение към учителя 
– любим или не толкова любим. Подобна педагогическо-психологическа мате-
рия не се поддава на еднозначно изразяване и опростена интерпретация, още 
повече че героите са реално съществуващи хора със свои недостатъци и несъ-
вършенства и всяка груба чужда намеса би била безтактност.

Много деликатно, с търпеливо вглеждане и изслушване на различните 
позиции и възгледи за учителската професия режисьорката постига „портре-
туването“ на своята теза и антитеза, без да раздава присъди, насочвайки ни 
към собствена преценка на фактите, към собствено решение кое е истинско и 
важно и на какъв критерий трябва да отговаря истинският учител. Към всич-
ко това се внушава и още един съществен въпрос – готови ли сме вече като 
общество да приемем нестандартния, различния, талантливия, който носи 
нови идеи и руши статуквото?

И така, от възрожденския ореол на учителите сега се насочваме към не-
дотам възрожденската амбиция на родителите в един от по-ранните филми 
на Невена Тошева „Толкова ли съм лош?“ (1965). В тази направо очарователна 
къса творба на Невена са изведени на показ неволите на невръстните покори-
тели на образователните върхове. Под строг, ама много строг родителски кон-
трол малчуганите зубрят и се потят над енигматично за техните глави учеб-
никарско творчество, създадено като че ли да демонстрира, че образованието 
не е лъжица за всяка уста и само най-издръжливите физически и морално 
– включително и сред родителите – ще успеят да щурмуват непревземаемата 
крепост. Но хлапаците от филма явно съвсем не са склонни към монашески 
стоицизъм в името на науката и именно тук възниква въпросът „наистина 
ли сме толкова лоши?“. Еднозначен отговор едва ли съществува, но филмът 
ни кара да разсъждаваме дали действително смисълът на образованието е да 
направи от всяко дете гений или в най-лошия случай първенец отличник. И 
от вчерашния, и от днешния ден разбираме, че проблемите на образованието 
са перманентни и нелесно решими. И вероятно в един или друг вид винаги 
ще стоят пред образователната система.

Известно е, че нестаналите отличници стават обикновени работници. Не-
случайно един от популярните за българина императиви е „Учи, мама, да не 
работиш“. Но както е казал класикът на българската литература Хайтов, едно 
е да искаш, друго е да можеш, трето и четвърто – да го направиш. Във филма 
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„Измерения“ Невена Тошева отправя взор и към вече порасналите нестана-
ли отличници – бачкаторите по големите социалистически строежи. Отново 
бригада, но този път само от мъже, на един от най-представителните обекти 
– водната каскада „Въча“, става обект на нейното документално изследване. И 
тук работата си е работа – тежък физически труд. Освен добрите пари, които 
изкарват момчетата на строежа, незасегната е територията на свободното им 
време. Под звуците на популярния на времето френски шансон „На мой при-
ятел си жена“ строителите най-непринудено и естествено го оползотворяват. 
Изборът е „голям“ – шише бира и цигара в ръка, карти и заглеждане в мало-
бройните женски „екземпляри“ на хоризонта. Библиотеката е близо, но след 
8-часов тежък труд едва ли някой ще посегне към книга. Киното и театърът 
са далеч и единственото естетическо преживяване са съзерцанието на кра-
сивата природа и мечтите за времето, когато ще се приберат с пачки пари по 
родните места. Авторката не съди и не обвинява, но нещо нелепо и гротескно 
„прескача“ във филма й. Митът за работническата класа като за авангард на 
социалистическото строителство е поставен под съмнение. Той някак си се 
отлепя от реалната представа и се превръща в пропагандно клише. В очевид-
ното разминаване между официозния образ и действителността Невена виж-
да достатъчно основания за ирония и тъга. В този като че ли частен случай 
тя улавя симптомите на един деструктивен процес, резултатите от който не 
закъсняха да сложат отпечатък върху структурата на обществото. Лумпени-
зация може да е силна дума, но нейните белези и проявления се оказаха доста 
жизнеспособни и устойчиви, макар и в други, не така безобидни варианти. 
По това време не беше прието да се говори, пише и снима за подобен тип 
процеси в обществото. Годината беше 1968. И всяко усъмняване в моралните 
устои на обществената система не беше желателно. Но пък тъкмо този филм 
на Невена беше попътен на това, което се случваше в Източна Европа.

Единадесет години по-късно режисьорката създава може би най-горест-
ния си филм – „Пансион“. Известно е, че по грижите за старите хора най-добре 
личи цивилизоваността на едно общество. Пансионът в Русе и тогава, и досега 
е известен като едно от най-уредените материално общежития за възрастни. 
Съдейки по филма, наистина е така. Но не материалното е неговата тема, а ек-
зистенциалното. А то е в чувството за дълбока самота и изоставеност, в усе-
щането, че вече на никого не си нужен и всичките ти усилия към взаимност са 
напразни. Към това се прибавя и особената, специфична черта в душевността 
на българина, който никога гласно не обвинява децата, не хвърля камък върху 
неблагодарните потомци и винаги намира начин да ги оправдае.

Но докато само преди броени години изоставянето на родителите в стар-
чески дом се смяташе за непростим грях, днес желанието на много стари хора 
е да попаднат в пансион. Какво се е променило? Вероятно са се променили 
много неща в ритъма и начина на живот, в представите за добро и лошо. Но 
тъгата и самотата на старците, далеч от близките, едва ли са се трансформи-
рали в някакви по-различни чувства, които да им носят утеха. Изглежда тази 
тема периодично се появява в българското кино. Неслучайно последния си 
филм – сбогуване с живота, Едуард Захариев посвети също с пронизителна 
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Кадри из филма „Лято на надеждите“

Кадри из филма „Кръстю Раковски – един обречен“
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тъга и съчувствие на ненужните за обществото стари хора.
Изисква се голям кураж и велико човешко състрадание, за да влезеш в 

такъв дом с камера в ръка. В този нелицеприятен сюжет от живота авторката 
споделя и своите страхове, и своите надежди, че всъщност волята за живот е 
по-силна от всякакви обстоятелства. Така Невена Тошева всъщност заснема 
концептуален филм за смисъла на човешкото съществувание и за неизмен-
ното ни изправяне пред неизбежното…

В края на активната си творческа практика Невена Тошева прави един от 
най-сложните си като послание исторически документален филм – „Кръстю 
Раковски – един обречен“ (1991). Аксиома е станало крилатото изречение, 
неизвест но от кого произнесено за първи път – „Революцията изяжда своите 
деца“. И така, откакто на бял свят се появява това историческо действие – ре-
волюцията, тя изяжда децата си, че посяга и на чуждите. Като всеки кървав 
акт, това „изяждане“ има своя специфика. Спецификата на революцията, в 
която е замесен и нашият сънародник Кръстю Раковски, близък роднина на 
великия Георги Стойков Раковски, е, че първо максимално използва извър-
шителите си, а след това, на друг етап, физически се освобождава от тях.

Защо, в името на какво и по силата на каква целесъобразност става това, 
се е опитала да внесе поне малка яснота режисьорката в този необичаен за нея 
филм. „Един от филмите, който ми взе здравето, но и ми даде необикновена 
радост от работата по него, бе „Кръстю Раковски – един обречен“ – казва тя в 
едно интервю в сп. „Кино“ от 2007 година – … почти не съм правила истори-
чески филми, а ми се искаше този да бъде на равнището на изследователския 
метод, с който редица колеги правеха документални филми на историческа 
тема по това време. Искаше ми се да осмисля материала по начин, достоен за 
човека, който бе изваден от историята за цели 50 години…“

С присъщите й упоритост и целеустременост, последователно изкопа-
вайки факт след факт, тя разравя купища документи, проучва събития и ис-
торически лица от първите години на Октомврийската революция и на съ-
ветската държава, за да стигне поне до част от истината и да извади на светло 
живота и личността на Кръстю Раковски, дръзнал да оправя световния про-
летариат и в частност руския, румънския, украинския, българския. Даже за 
просветения и високообразован европейски интелигент това се оказва макар 
и прекрасна, но измамна илюзия. За това са написани стотици томове изслед-
вания, но пак остава загадката защо воюващите да направят бедната част на 
човечеството щастлива и богата, не забелязват или просто не зачитат права-
та на отделното човешко същество. Или когато се разместват историческите 
пластове, отделната личност няма никакво значение за процеса, натоварен да 
направи „последните първи“ на историческата сцена?

Има една руска поговорка – „Когато секат гората, треските летят“. Така 
Кръстю Раковски в началото на революцията е един от „секачите“, който пипа 
с безпощадна ръка, а после се превръща в „треска“, служеща за разпалване и 
поддържане на високия революционен дух на масите. Филмът не спестява на 
героя си нито едно прегрешение, нито една постъпка, направени срещу тра-
диционните представи за хуманност, за добро и зло. Та той е комисар (нар-
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ком), отговаря за огромни територии и за маси народ, които пребивават в не-
вежество и съпротива към нововъведенията на болшевиките. От записките и 
бележките му от това време личи, че е имал известни съмнения и колебания, 
засягащи фундаменталните принципи на болшевишката практика, но пар-
тийната дисциплина не му е позволявала да ги изрече гласно. За неговия ранг 
и пълномощия задаването на подобни въпроси и колебанието не са били 
приети. В такъв задочен спор със себе си минава целият му живот. В неговия 
филмов образ се долавя странно раздвоение, което му позволява да бъде и в 
революцията, и извън нея. Той е и предан изпълнител на партийните догми и 
правила, и самостоятелно мислещ човек. А оттук до формулата „враг на наро-
да“ е само една крачка. Той отлично съзнава какво го очаква, защото повечето 
негови съратници – плеяда интелигенти в революционната върхушка, вече са 
направили тази крачка и отдавна са мъртви.

И днес можем да си задаваме въпроси и да размишляваме върху предло-
жената от филма дилема: дали трагичният му завършек е въпрос на осъзнат 
избор, че повече така не може и че предпочита смъртта, или безпощадната ги-
лотина на революцията не му оставя право на никакъв избор. В характерния 
за нея маниер Невена Тошева оставя въпроса открит, като преди това ни е дала 
достатъчно материал за размисъл и за едното, и за другото. Въпросът е дали бъ-
дещето ще пожелае да тълкува делото, живота и смъртта на този комунист…

Някой може да каже: „Какво ме интересуват филми, правени преди 30–
40 години?“ Надяваме се да сме доказали, че по-голямата част от посланията 
на филмите на Невена Тошева са обърнати към днешното, а и към утрешното 
време. Сигурни сме, че те ще интересуват потомците и след 30–40 години. За-
щото който не познава миналото, ще има проблеми с бъдещето.

НАГРАДИ ЗА ФИЛМИТЕ НА НЕВЕНА ТОШЕВА

1964   – „Етюд“ – награда за документален филм, Варна; отличие в Бергамо (Италия) и Кан 
(Франция).

1966  – „Толкова ли съм лош?“ – „Сребърна роза“, Варна.
1971  – „На гости“ – награда за документален филм, Варна.
1971  – „Георги Димитров и профсъюзите“ – наградата „Златна Пауталия“ в Кюстендил.
1973   – „Най-хубавата приказка“ – наградата на интервизията и специалната награда на 

журито, Прага.
1973   – „София на бъдещето“ и „Учителят“ – награда за цялостен принос в документалното 

кино в Пловдив и наградата на СБФД (1975).
1976   – „Звеното“ – награда за документален филм в Пловдив; специалната награда на 

журито за документални филми в Москва (1976) и специалната награда на журито в 
Лил (Франция), 1978.

1978   – „Учители“ – наградата на СБФД за най-добър документален филм и „Златен ритон“ 
(1982).

1983  – „Рак“ – награда на Червенокръсткия международен фестивал във Варна.
1983   – „Корени на българската култура“ – наградата „Златото на Тоскана“ в Монтекатини 

Терме (Италия).
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СТИХОВЕ

Съзвездието мама

На внучето, което
се роди
и спи сега
до свойта
мама,
изпращам
няколко
звезди,
които с мама
ще го
пазят.

Хубав

Луната,
зимната принцеса,
която гледа
нощем как рисувам –
прави прозореца
ми хубав.

Непрощално

На внучето не се надявам,
надеждите ми са за него,
и аз ще мина и ще
проверявам – какво
България е дала,
кой, как се разпорежда
с нея.

Казвам

Стиховете не се пишат
за размяна – и аз не съм
хлебар – който със хляб
си вади хляба – стиха не е за
гладни или жадни –
и не заплашва, че ако го
няма – без него ще
настъпи драма –
нито за словото да става
по-красиво – защото е
написано във книга –
и не за гледане са
като пирамиди – за други са
написани – за друго,
и не за мен, да не
пропадна – а за онез,
които духом са ми
равни и мога
планини със тях да вдигам
или за думите си
да умирам.

Вярно с оригинала

Буквите
са моя
царствен знак,
за това, че бях
тук, и съм
управлявал
своята съдба
във този
свят –
толкова
тъй призрачно
направен.
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Лично

Всичко във изкуството
приятелю, е лично,
прилича на живота,
като твоя птица.

(Стиховете се публикуват 
за първи път.)

Из „Зелената тетрадка” *

Слънцето

Родените през март
са като клоните,
така премръзнали,
така щастливи.
И тъй, отивам клоните да
видя.

Капитализъм
с човешко лице

Когато на добрите хора,
а те са повечето в нас,
им вземат всичко,
ще им дадат въжето
на надеждата да си
помагат, когато го окачат
на небето, и няма
те да знаят, че ги
бесят, напротив,
ще им кажат, че ги
вика Господ.

Бала на котките

Аз вървя с моя народ.
С моите износени обувки.
С моя стар балтон.
С моята коса до раменете.
С моите очи, които виждат.
Лично аз, от друго нямам
нужда.
Който иска, да се снима
с лъскави очи на котка
със народа ни за спомен.

На лятото
зелената врата

Дълго ли отсъствах.
Малко ли живях.
Нещо аз не съм
разбрал. Нещо
не е така.
В прозореца
върви деня.
Едва, едва.
Сякаш е зима
и ще вали
сняг.
Сякаш е изчезнала
на лятото
зелената врата.

*  Генадий Велчев. Зелената тетрадка. Стихове. С., ПК „Никола Вапцаров”, 2008.
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Пролет е

Не знам
къде са
по-красиви
птиците,
във полет
или кацнали
на клоните.
И в двата случая
еднакво са свободни,
еднакво са достойни.
Аз гледам
цяла заран
птиците, приветствам ги
от името
на хората.

Тихите слова

Ето ме
отново край
реката,
мойта
майка,
моята
добра
река.
Вечерта
е топла
край реката,
аз мълча и слушам
тихите
слова.

Похода

Спасих
навярно
няколко
неща
от смърт
и те сега
със мен
вървят.
Моята
армия
нараства,
на неумиращия
Дон Кихот.
Моите
стихове
са моята
прегръдка
с този
безумен
мой народ.

България

Със децата
си говорим
за България
много често,
по-често отколкото
за майка им.
Тя сега е
под тревата
и в небето
на България.
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