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АФОРИЗМИ

Глупакът се познава по два белега: говори неща, от които 

няма полза, и отговаря не на място.

☙ Платон ❧

По-добре да срещне човек мечка, на която са взели мечетата, 

отколкото – глупак с глупостта му.

☙ Соломон ❧

Глупакът може да зададе повече въпроси в един час, 

отколкото мъдрият може да отговори в седем дни.

☙ Ювена ❧

Да бъдеш интимен с глупак е все едно да вземеш 

бръснач в леглото си.

☙ Франклин ❧

Няма нищо по-опасно от глупака, който се опитва 

да играе ролята на умен.

☙ Гьоте ❧

Глупакът има голямо предимство пред образования човек: 

той винаги е доволен от себе си.

☙ Наполеон ❧

Глупостта е дар божи, но не бива да се злоупотребява с нея.

☙ Бисмарк ❧

По-добре е да бъдеш унищожен от глупците, отколкото да 

получиш от тях похвала.

☙ А. П. Чехов ❧

Геният има своите граници; глупостта няма предел.

☙ Е. Хабърд ❧
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Понятието „рисково общество“ е само една въз-
можност за диагностициране на сегашната 

епоха. Определенията й като втора модерност (Бек), 
постмодерност (Бауман, Лиотар), късна модерност 
(Гидънс), глобална епоха (Олброу) или рефлексивна 
модернизация (Бек, Гидънс, Лаш) са вид оператив-
ни понятия за опитите да се теоретизират епохите. 
Подобни теории позволяват да се опише въздейст-
вието на актуалната епоха върху съвременниците 
й. Чрез тях промяната се тълкува не като позитив-
на или негативна, а като пореден етап от човешко-
то развитие.

В днешно време реалността става все по-слож-
на, комплексна система, която не може да обедини 
всички обозначаващи я характеристики поради все 
по-трудното й подчиняване на един хомогенен сми-
съл. От своя страна понятието за рисковото общес-
тво не идва за да обозначи увеличаване на риско-
вете, то маркира обще ство, което е организирано и 
като отговор на възможностите за риск. Разликата 
между сегашната и отминaлите епохи не се откри-
ва в количеството на рисковете, а в това, че днес те 
са социално генерирани и са производно главно на 
индустрията и технологиите (Bora). Човечеството 
винаги е бивало изправено срещу опасности и ка-
тастрофи, но те са били осмисляни по начин раз-
личен от съвременния. От гледна точка на днешния 
ден съзнанието и схващането на рисковете са други. 
Сега те са продукт предимно на човешката дейност. 
Разбира се, съществуват и външни, естествени, не-
зависещи от човечеството причини. За самия вън-
шен свят няма риск, няма очаквания, оценки, ве-
роятности, заплахи. Или поне не е известен субект, 

ПРОБЛЕМИ НА 
РИСКОВОТО ОБЩЕСТВО

Мариана Тодорова

Мариана Тодорова – докторант 
в Института за философски из-
следвания към БАН под ръковод-
ството на чл.кор. Васил Прода-
нов. Дисертационният й труд е 
в сферата на футурологията и 
е насочен към изработването на 
нов тип методология за прогно-
зиране чрез контрафактичния 
анализ. Авторът има интере-
си и към проблемите на рисково-
то общество и глобализацията, 
както и към сценариите и трен-
довете като специфични техни-
ки за прогнозиране. В настоящия 
момент работи като експерт в 
Президентството. 
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който да ги констатира. Доминантни за феномена на рисковото общество са 
изработените, институционални рискове. Те са неимоверен спътник на чо-
вешката активност и инициатива.

В миналото, в доиндустриалните общества не съществува идея за риска 
от сегашния тип. Технологичен контрол над природния свят не се осъществя-
ва или, ако това става, то е в много малка степен, на която не се реагира. Тази 
ненамеса гарантира отсъствието на рискове от естеството, което днес се поз-
нава. Несигурността се овладява единствено чрез вярата или чрез магичес-
ките провиденски схващания. В античността опасностите, които днес са част 
от природата на риска, са съдбовно дадени. Индивидът проектира живота си 
според решенията на боговете или на други сакрални сили. Дори борещите се 
герои, полубогове и богове биват наказвани от мойра или фортуна. Човекът 
е част от затворения космически цикъл, от вечния кръговрат, предначертан 
и даден веднъж завинаги.

През християнската епоха съдбоносното се персонифицира в една 
сила. Всяко земно събитие е символично претворяване на волята на Господ 
(Gurvitch). Доктрината за божия промисъл проповядва, че всичко е със соб-
ствена цел и по всевишен замисъл. Времето и пространството също са про-
пити от религиозни значения и са взаимносвързани. Те са детерминирани и 
са мяра не толкова за физически величини, колкото за символично предста-
вяне на трансцеденталното значение, за което не е речено да бъде разкрито в 
рамките на пребиваването в земното битие (Reith). Но дори в такава ригидна 
(неподвижна) действителност са известни множество ритуали, които целят 
да провидят и да се намесят в бъдещето. Паралелните на официалната ре-
лигия практики не дръзват да изземват божествените функции, но искат да 
ги отгатнат и така да ги омекотят. Ето защо е било същностно невъзможно 
да се осмислят понятията за случайността и риска, тъй като няма събития, 
провокирани от хората или от заобикалящата ги среда без отвъдна намеса. 
Подобна насока на мислене е твърде смела поради противоречието с господ-
стващата логика на каноничните времена.

Промяната настъпва около ХVІІ век, когато започва бурно развитие в 
социалния, интелектуалния и икономическия живот. Тя трансформира идея-
та за несигурността, бъдещето и човешката активност, модифицира детерми-
низма на Средновековието и подготвя появата на риска. В този момент аген-
тът на промяната е търговската класа. Според някои изследователи рискът се 
изчислява за пръв път в мореплаването и търговията на дълги разстояния 
(Bora). Печеленето на блага се основава на предвиждането, планирането и 
човешкия контрол.

Този исторически ракурс за интерпретация на генеалогията на рисково-
то общество показва, че то паралелно с епохата на Просвещението щрихи-
ра обрат във възприемането на времето, пространството и техните релации. 
Темпоралната цикличност се измества към линейността и заедно с това се 
мотивира очакването на бъдещето и обвързването му с прогреса. Художни-
ците откриват триизмерната перспектива, нараства желанието за овладяване 
и покоряване на нови територии. Разбира се, един подобен анализ, целящ 
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пределни обобщения, схематизира и огрубява обективността, но той изтъква 
съвременната уникалност в схващането за риск.

В рамките на индустриалното общество рискът за първи път се разкри-
ва във формата, позната и днес. Той е резултат от развиващата се индустрия, 
от технологизирането и от все по-голямото овладяване на природното. Ма-
щабите му не са такива, че да не подлежи на контрол, и за него не се мисли 
в проблематичен дискурс. Тогава се засяват предпоставките на риска, които 
покълват с голяма дистанция във времето. Това го отличава от актуалната 
ситуация, където много често рискът е неуправляем и понякога с необрати-
ми резултати. Парниковият ефект е вече пробойна в околната среда, която не 
може да бъде запълнена с мерки и действия. Ето защо се обосновава нуждата 
днешното общество да се разграничи от останалите не с представката „пост“, 
която маркира надграждане или друга описателна характеристика, а с качест-
вено различна дефиниция, която да изрази адекватно духа на времето. Проб-
лематично е да се каже, че тази функция най-добре се изпълнява от идеята 
за риска, но тя е удобна с отвореността си към фактите и с обвързването си 
със стремежа към „колонизиране на бъдещето“ (Гидънс). За Улрих Бек модер-
низацията, бивайки „автономизирал се процес на иновация“, също остарява 
и рисковото общество е новата й фаза (Бек). В тази фаза социалните, еколо-
гичните и индивидуалните рискове, възникнали от иновационната инерция, 
се изплъзват от охранителните институции, заварени от индустриалното об-
щество. Това е една от индикациите за превалиращата роля на риска, която 
лавинообразно повлича след себе си подменения статус на държавността, 
политичността и институционалността.

Рисковото общество обозначава и окончателното скъсване с традицията 
и миналото (Гидънс). Според немския изследовател Готхард Бехман появата 
на рисковото общество е въплътено в две огромни трансформации, които са 
в не престанна кореспонденция със съвременността. Всяка от тях е дълбоко 
свързана с все по-влиятелната роля на науката и технологиите, макар те да не 
я детерминират изцяло. Първата трансформация съобщава за края на при-
родния свят, втората оповестява края на традициите. Много малка част от ес-
тествения свят е незасегната от човешки интервенции, а интензификацията 
на технологиите нараства стремително и нахлува агресивно във външни за 
тях измерения. Същевременно животът все по-малко се възприема като съд-
ба. Това предвещава подобаващ финал на традициите и все по-нарастваща 
зависимост на бъдещето от настоящето в смисъла на заложените решения и 
проекциите им напред (Bechmann). Все пак трябва да се отбележи, че самата 
глобалност на процесите способства да се заличат и смесят традициите, но те 
запазват жизнеността си дълго време и са олицетворение на човешкия кул-
турен геном. Отделните общества губят или запазват типизиращия ги облик 
по различен начин. До този момент в нито едно от тях не е идентифицирана 
тотална унификация. От перспективата на европейско-американската нагла-
са може да се говори за различни видове късна, рефлексивна, „пост“ и прочие 
модерност. Културната ситуация в Азия, Африка, Южна Америка носи соб-
ствен почерк и това обозначава степента на тяхната модерност. Но подобен 
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проблем би могъл изобщо да не попада в сферата на интереси на тези геог-
рафски или национално обособени разделения. На същото основание може 
да се говори и за оценката на риска като такъв и за неговото възприятие. За 
Улрих Бек рискът притежава нареченото от Бауман качество „fluidity“, което 
засвидетелства плавното пренареждане на структурите на риска според да-
дената ситуация (Beck).

Рискът се съотнася със субекта, който взема решения. Чрез този меха-
низъм се засягат няколко фундаментални аспекта от етическата и аксиологи-
ческата проблематика Един от тях акцентира върху процедурата по вземане 
на решение, като се търси кой я дирижира и кой е носител на последствията. 
Така неимоверно се засяга и идеята за контрола и отговорността. Зад много 
от причинителите на рискове стоят огромни конгломерати от транснацио-
нални компании, които са с фантомна същност – навсякъде като представи-
телност и никъде като субекти на отговорността.

Рисковете възникват в хода на вземане на решения, които най-често са с 
технико-икономически характер и целят успехи и благополучие. Ретроспек-
тивната оценка на разгръщането на индустриалното общество показва, че 
вследствие на предприетите в миналото решения са се породили рискове в 
екологичните, социалните и политическите направления. Всеизвестно е нап-
режението около глобалното затопляне, замърсяването и дупката в озоновия 
слой, мултиплициращи се в катастрофални промени в климата, в загуба на 
плодородни почви вследствие на ерозията от екстремните климатични ус-
ловия, в изчезване на стотици растителни и животински видове, които пре-
обръщат изначалното естествено равновесие, предизвикват мутация на за-
болявания и пораждане на нови, чиято причина е неотстраняема, защото е 
дебалансирана атмосферата.

В социален смисъл чрез рисковете се демонстрира политическото не-
равенство в усвояването на проблемите от богатите и бедните. Богатите са 
ресурсно осигурени и това им позволява да избягнат много от опасностите. 
Те потребяват в пъти повече от предшествениците си и така се обосновава 
и етикетирането на техните общества като консуматорски (Морен). От дру-
га страна, нараства маргинализирането и изключването на бедните. Поради 
ниската цена на труда и вредните емисии внушително количество от про-
изводството се изнася в техните региони, което води до тенденциозно за-
мърсяване на конкретни зони. В отговор на задлъжнялостта си към Запада 
периферните страни обслужват експертни индустрии и технологии, които 
поглъщат всички кумулирани средства, и това ограбва жизненоважните сек-
тори здравеопазване и образование. Като следствие броят на неграмотните 
нараства прогресивно, а десетки хиляди измират от заболявания, които ус-
пешно се лекуват в развитите страни. СПИН достига пандемични измерения. 
Подобно неравновесие в съществуването на отделните човешки общности 
поражда нови социални и политически конфликти. Докато в индустриално-
то общество броженията са предимно на класова основа, в рисковото те се 
коренят в опита да се ограничат или спрат последствията от опасностите и 
несигурността. Основателно възниква въпросът дали рисковото общество 
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заменя класовото с имплементирането на новите социални начала, или го 
препотвърждава чрез производството на неравенства. В условно разделеното 
предходно (индустриално) общество напрежението е между труд и капитал, 
докато в рисковото то се констатира между капитал и капитал и труд и труд 
(Beck). Неравенство има и по отношение на субекта на решенията и субекта 
на риска. За първия заплахата е в условността на риска, а за втория е реално 
надвиснала опасност. Докато решаващият се опитва да рационализира сво-
ите действия чрез изчисления, оценки, сценарии, потърпевшият се страхува 
поради невъзможността да контролира ставащото (Bechmann). Това е фунда-
ментът, върху който се гради абсолютизиращата се индивидуализация

Бързият пренос на информационни потоци, съпътстващ глобализация-
та, ги прави достъпни за публичната критика. При някои решения има голям 
интервал между причината и ефекта. Изсичането на дървесина за промиш-
лени цели започва преди няколко столетия, но кислородният дефицит и из-
чезването на цели популации изпъкват като вреда през средата на миналия 
век. Понякога пропастта в елементите на каузалната двойка е толкова голя-
ма, че дори се разпада връзката между тях. Употребата на природни ресурси 
стартира масирано през ХVІІІ век, но те са на прага на изчерпването си днес. 
В други казуси дадено следствие се гради на основата на няколко причини и 
чрез тези случаи може успешно да се аргументира разпадането на субектния 
носител на отговорност. Идеологът на рисковото общество Бек ще нарече 
това явление „организирана безотговорност“ (Бек).

При обявяването на едно решение като негов структурен компонент 
участва и незнанието. Въпреки постоянните усилия в търсене на критерии 
и мяра за риска, той винаги се надгражда върху многокомпонентна база, в 
която ключов дял има смислополагането върху неизвестното. В случая дис-
тинкцията между специфично и неспецифично незнание е от изключителна 
важност. Специфичното незнание маркира липсата на знание в определена 
област. То е причината да започне проучване, да се произведе ново знание и 
чрез подобаващ научен анализ да се предприемат мерки в очакване на риска. 
Неспецифичното незнание е тотално пренебрежение и незаинтригуваност от 
страна на социалния актьор. Той е в неведение за липсващото му знание и 
действа чрез отказ от решение, а това самò по себе си е вид решение (Bora). 
Неспецифичното знание е неизбежно, по-важно е то да се преобрази в спе-
цифично и оттам в ново знание. Новото знание винаги е рисково по природа. 
То не е апробирано в теориите и емпирията и когато играе придружаваща 
решенията роля, допринася за рисковото им качество.

Рискът, като подход „за предвиждане и контролиране на бъдещите пос-
ледици на човешкото действие“ (Бек), е социално артикулиран. Той се свър-
зва с хода на вземането на решение и със самата модернизация за разлика от 
опасностите, които са резултатни на приключили решения. Рисковата кул-
тура (Lach) измества насоките на историческия тренд чрез преминаването 
към рисковия дискурс и демонстрира интенции към бъдещето. Ефектите на 
настоящите (без)действия са еднакво комплексни, но и несигурни. Серийно 
произведената несигурност е смесица от предприет риск, някакво ниво на 
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знание и голяма доза незнание. Следователно чрез самата присъща за нас-
тоящето несигурност перманентно се пораждат нови подбудители на риска. 
Затова някои негови теоретици заключават, че той притежава вездесъщност. 
Проявленията на риска препотвърждават схващането на бъдещето като под-
лежащо на човешки интервенции, доказват, че то може да се трансформи-
ра според всяка нова ситуация и дори в състояние на неопределеност влияе 
върху разгръщащото се и пълнещо се с историчност време и световно със-
тояние (Reith).

Днес традиционните социални институции и практики като семейст-
вото, религията и работата, които са източник на сигурност и стабилност, 
придобиват непостоянен характер и оставят индивида без солидна почва в 
социалната и икономическата об становка (Giddens: по Reith). Поради своята 
изоставеност той е притиснат сам да се справя с наложените от обстоятелс-
твата препятствия и е обречен на изолираност под тежкото бреме на свръх-
индивидуализацията. Но аморфната структура на неизвестностите действа 
и като провокативен мобилизиращ фактор в обществата. Тази функция пре-
потвърждава качеството на противоречивост на риска. От една страна, той е 
потенциална вреда, от друга – действа като „енергизиращ принцип“ (Giddens, 
Beck, Lash). Медиите изтъкват драматичните му конотации, за да захранват 
своя рейтингов спектакъл на фиаското. Но в ситуация на криза всички по-
зитивни дейности се ускоряват и обединяват хора от всякакви национални 
групи. Свръхконтролът, упражняван от ин ституциите и от представящите ги 
субекти на властта, води до загуба на граждански права, което прозира в изк-
ривяването на политическото. С предпоставките за сигурност се монополизи-
ра властта и така се застрашават постиженията на демократичните принци-
пи. Всекидневният живот е конструиран около т.нар. (от Гидънс) абстрактни 
системи. Те са организации като пазара (стоков и капиталов) и бюрокрацията, 
диктуващи положението в индивидуалното битие чрез някои защитни сред-
ства, които предоставят в замяна. Налагат се ограничения, предпазни клаузи. 
Светът се превръща в пространствен паноптикум на наблюдение и санкция. 
Идентичността е застрашена, тя вече не е дадена наготово от традиционните 
институции и от културата, трябва да се брани от обезличаващите абстракт-
ни системи, на които са преотстъпени много права (Shaw).

Според възгледите на Бек главните институции, които са и актьорите на 
първата модерност и обединяват държавни, търговски и военни учреждения, 
експерти и учени, са подкопани от нарастващото самосъзнание, че са недос-
татъчни и дори контрапродуктивни. Така се възпроизвежда и мeтафората на 
Бек за риска, видян като ирония (Beck, 2006). Тези, от които се очакват адек-
ватни решения, се внедряват във вътрешността на проблемите и се срастват с 
тях. Рискът се явява като ирония в плеяда от измерения. Опитът от миналото 
насърчава прогнозите на познати рискове – изчислими и поддаващи се на 
управление, но целта е да се проникне във възможните светове на неизвест-
ните опасности. Това засвидетелства амбивалентаната структура на риска в 
унисон с модерността от втори порядък. Но шокът от очакване на опасности 
и кризи отваря нови хоризонти за търсенето на критични теории, които да 
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обяснят противовесните, сложни посоки на действителността. Необходимо е 
да се разбере до каква степен глобалните рискове са глобална сила. Дали са 
инструмент за манипулация и индикация за истерия и политика на страха, 
или мобилизират наднационални организации. Осъзнатият риск дава въз-
можности за преодоляването му, докато не предвиденият е катастрофичен. 
Ироничен е рискът и в превъплъщенията си. В някои случаи дистанцията 
между причините и ефектите е необозримо голяма. В други като финансови-
те пазари в рискова ситуация се прави незабавен трансфер на данни, цялата 
верига от операции протича за наносекунди. Времето и пространството са 
реорганизирани по такъв начин, че свързват присъстващото и отсъстващо-
то моментално. Такава незабавност обезсмисля каузалните връзки, защото 
следствията започват да влияят на причините и моменталността върху вре-
мето. Бъдещето се подменя от без крайно „тук-сега“ и няма никаква дистан-
ция между двете. То престава да има проекция и изпада в колапс. Науката 
и технологиите способстват изцяло за това и стигат отвъд, като изяждат от 
времето за приспособяването на собствените си продукти. Те са в основата на 
изграждането на сложни комплексни системи, които превръщат в невъзмож-
на мисия дори виртуалното прогнозиране на бъдещето. Системите, наричани 
още хаотични, демонстрират нагледно как малко събитие в една част от света 
има колосални мултиплицирани проявления в друга (Reith). Феноменът е из-
вестен и като „ефект на пеперудата“.

Бек счита, че рискът е и виртуален, става актуален в степента на предвиж-
дането му и е реален в мига на осъществяването му като катастрофа. Добли-
жавайки се идейно до Бодрияр и неговия симулакрум, немският изследовател 
твърди, че без техниката на медиите и символните форми на визуализацията 
рискът е безплътен, той е нищо. Спонтанно възниква въпросът какъв фено-
мен е рискът. Част от теоретиците поддържат съждението, че той е реален, 
останалите го смятат за конструктивистки. Защитниците на фундаментална-
та рефлексивност като Луман твърдят, че рискът не съществува в обективна 
форма, тъй като не е еманципиран от човешкото съзнание. Пребивавайки в 
света, човек му въздейства и, опознавайки го, го променя. Опонентитие им 
гледат на явлението като на истинско състояние в света. Дискусията протича 
и като разделение между теориите за субективната вероятност и операцио-
нализма. Тя произлиза от обсъждането за субективната и обективната същ-
ност на вероятността. Според обективистките интерпретации вероятностите 
са реални. Откриват се чрез логиката или статистическия анализ. А в субек-
тивистките те са вярвания. Хората ги използват, за да характеризират собст-
вената си несигурност (Holton). Един от изследователите, Франк Найт, който 
дава една от началните дефиниции на риска, разсъждава от обективистката 
перспектива. Той дели вероятностите на априори и на статистически. Първи-
те отразяват изчислимите несигурности, а вторите – неизчислимите. За да се 
запази разликата между изчислимите и неизчислимите несигурности, трябва 
да се въведе понятието риск. Найт го отнася към обективните вероятности, а 
несигурностите – към субективните. Той е доста критикуван, но повечето му 
опоненти приемат, че вероятността се ползва за мяра на несигурността. Хол-
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тън смята, че за съществуването на риска са нужни два компонента: излагане 
на (exposurе) и несигурност. Операционалист ката идея за риска изцяло зачер-
ква тези обяснения. За нея познанието идва от опита, а понятията са набор 
от операции. Не е възможно да се даде определение за понятието, а само за 
схващането ни за него. Това се отнася и за риска. 

Антъни Гидънс дискутира възприемането на риска различно. За него в 
съвременния социален живот е налице тенденция към рутинизация, като се 
изключи постановката за личния избор, който е насочен към капсулиране и 
притваряне в собствена територия. Така се подсигурява т.нар. защитен паш-
кул. Паралелно с това рискът присъства и е институционализиран, тъй като е 
неотменна част от социалността. По мнението на теоретика феноменът тряб-
ва да се изясни чрез културна теория, върху базата на ръководни социални 
групи. Той отделя четири типа групи с принадлежащите им култури и обос-
новава риска като социално конструиран (Гидънс). Луман твърди, че поняти-
ето не може да бъде фиксирано, то се приплъзва към различните контексти 
с множество гранични зони (Луман). Рискът се изяснява и в отклонение от 
рационалното, защото то предлага формата на риска, но не го определя. Като 
количествена мяра и изчислителен процес понятието може да се определи 
посредством противопоставянето му на други явления (надеждност, опас-
ност и т.н.).

Най-близо до намеренията на изследването е да се търси картина на оп-
ределение, което дава характеристики и посоки на развитие. Бехман мисли, 
че рискът е информационно-теоретическо понятие, което отразява напредъ-
ка на технологиите и ролята на знанието. В този смисъл това общество е или 
част от, или продължение на информационното.

Отправната точка за бъдещето на рисковото общество е в обсъждането 
на кризата на националните държави и политики, която припламва от него-
вите искри, и в намирането на алтернативни формации, които да подчинят 
непрекъснато генерираните несигурност и заплахи. В ерата на индустриално-
то общество националните държави се справят с риска. Прогресът и сигур-
ността са техен приоритет, а управлението на рисковете произвежда социал-
но доверие. Сега отношението към фактора рисковост е транснационален, 
защото той често е нелокализиран, неизчислим и некомпенсируем. Трендът 
на мегарисковете изисква съдружие на всякакви икономически, политичес-
ки, социални и културни институции. Бек вижда в глобалния мениджмънт на 
риска наченки за космополитна демокрация. С времето той се надява да наб-
людава преизобретяване на политическото. Споделеността на общи рискове 
сплотява хората в глобално рисково общество и взаимна социална среда. Това 
не отменя механизмите на националната държава, те продължават да имат 
ключова роля, но всички по-малко или повече възможни сценарии трябва да 
се вземат под внимание. Към знанието трябва да се прибавят въображение-
то, подозрението, фикцията, страхът и активната употреба на бдителността 
и съмнението. Границата между рационалност и хистерия се размива и това 
налага изграждането на мащабна структура на противодействие. На новите 
предизвикателства трябва да се противостои с адекватни реорганизирани ин-
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ституции. Но космополитната демокрация в момента има „измеренията“ на 
красива утопия. Известен е провалът на опитите за внедряване на либерална 
демокрация в редица страни или трудното удържане на федеративни съюзи 
като Европейския съюз, макар и съставен от държави със сходна история и 
култура. Космополитната демокрация е трудно изпълнима мисия, тъй като 
светът е пределно хетерогенен и напълно консенсусно невъзможен.

За рисковото общество се нарояват много теории и емпирични понятия 
и това е показателно за важността на намирането на водеща дефиниция на 
сегашната действителност. Това е мотивацията на текста – да проучи и да 
подходи с нарастващо внимание към всеки детайл на ядрото и гравитиращи-
те около него елементи на рисковото общество. Градиращата нестабилност 
не е продукт единствено на охарактеризираното вече общество. Самото то 
е последица на множество глобални феномени, които също трябва да бъдат 
анализирани, за да може действителността да бъде раз брана в нейната ком-
плексност.
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Статията е обзорно-теоретична и е насочена 
към всички, които се интересуват от същност-

та, принципите и особеностите на сложната между-
дисциплинна област – геополитиката. В синтезиран 
план се анализират произходът, развитието, основ-
ните понятия и методи на тази сравнително млада 
наука. Специално внимание се отделя на съвремен-
ните тенденции в геополитическите анализи и прог-
нози с интензивно приложение на цивилизацион-
ния подход. Съпоставят се различни гледни точки 
на утвърдени учени с доказан принос за теоретич-
ното изясняване на геополитиката.

Повишеният интерес в изследванията на геог-
рафските фактори в развитието и организацията на 
обществата датира от най-дълбока древност. Пред-
ставителите на най-ранната епоха на човешкото 
знание разглеждат влиянието на географската среда 
върху политическата дейност, основавайки се най-
често на природните дадености, структуриращи 
земното пространство. Съществено въздействие 
върху политикогеографските им представи оказва 
опитът, натрупан във войните, тъй като в древност-
та териториалните форми в значителна степен са 
диктували хода на военните действия. Последва-
лата поява на първите политически образувания 
и потребностите, свързани с тяхното опознаване и 
описание, главно с търговска и отбранителна цел, 
намират важно отражение в политическото и сто-
панското им взаимодействие.

Класическата география (земезнание и стра-
нознание – с комплексното изучаване на природата, 
населението и неговата дейност) е в тясно взаимо-
действие с философската и политическата мисъл. 

ПОЛИТИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ И 
ГЕОПОЛИТИКА.
ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ

Вилиян Кръстев
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Доказателства за това се откриват в трудовете на античните мислители. Лао-
дзъ (579–499 пр. н.е.), Конфуций (551–479 пр. н.е.), Херодот (484–431 пр. н.е.), 
Аристотел (384–-322 пр. н.е.), Полибий (201–120 пр. н.е.), Страбон (64–24 пр. 
н.е.) и други древни мислители и учени енциклопедисти дават първите прос-
транствени представи за Земята и достигат до заключения, че животът на 
обществата, техните обичаи и нрави, различията в политическия и иконо-
мическия им строй се обусловят от особеностите на географската среда. С 
постепенното разширяване на екумена (населявания от човечеството свят) 
се обогатяват и допълват древните знания за света. Откриват се редица гео-
графски закономерности, свързани с формата на Земята, с климатичната и 
растителната зоналност, които се потвърждават и изясняват през Среднове-
ковието. Натрупаните сведения водят до различни възприятия за земното 
структуриране и до формиране на глобален мироглед.

Процесите на етническа консолидация на населението през късното 
Средновековие предизвикват постепенно увеличаване на броя на територи-
ално-полити ческите формации. Развитието на някои по-значими от тях се 
съпътства от стремеж към разширяване на територията. Големите европейс-
ки империи предприемат действия за опознаване и завладяване на непоз-
нати земи. Отвъдморските и континенталните пътешествия на Д. Карпини 
(1182–1252), М. Поло (1254–1324), А. Никитин (?–1475) съществено допри-
насят за разширяване на географския кръгозор. По-късно експедициите и 
завоеванията на Хр. Колумб (1451–1506), В. да Гама (1469–1524), Ф. Магелан 
(1480–1521), С. Дежньов (1605–1673) и много други бележат епохата на Вели-
ките географски открития.

Колонизацията и приобщаването на нови земи все повече уплътняват 
планетарното пространство и предизвикват потребности, засягащи негова-
та политическа организация. Появяват се изключителни произведения на 
политическата мисъл, икономиката и философията, пряко повлияни от или 
отчитащи географските реалности и различия. Голяма методологична и при-
ложна стойност, превръщаща ги по-късно в класически, имат творбите на Н. 
Макиавели (1469–1527), Ж. Боден (1530–1596), Б. Варениус (1622–1650), Ш. 
Монтескьо (1689–1755), М. Ломоносов (1711–1765), А. Бюшинг (1724–1793), Г. 
Хегел (1770–1831), К. Клаузевиц (1780–1831), А. Хумболт (1769–1859) и други.

В хода на продължителната диференциация на географската наука, осо-
бено след преломната епоха на Великите географски открития, назрява про-
цес на формиране на нови направления в нейната структура. Обособяването 
на политическата география като отделна научна дисциплина се свързва с 
появата през ХVІІІ век на трудове, занимаващи се с нейната проблематика. 
И. Алексеева (2001) пояснява, че първоначално нейната основна задача е изу-
чаването на териториите на отделните страни и очертаването на държавните 
граници помежду им. По-късно с помощта на политическата география в Ев-
ропа се формулират първите геополитически идеи.
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Особености в развитието на политическата география.
Обект, предмет, структура

В науката съществуват няколко твърдения кой от учените въвежда 
първи в научна употреба термина „политическа география“. Повечето от 
западните географи смятат, че това е английският икономист У. Пети (1623–
1687) или немският философ И. Кант (1724–1804), които излагат фундамен-
тални разсъждения за държавата и нейното географско положение. Според 
руския политикогеограф Н. Каледин (1996) първи са употребили понятието 
„политическа география“ работилите през първата половина на ХVІІІ в. в 
Санкт Петербург немски професори Г. Крафт (1701–1754) и Х. Винцхайм 
(1694–1751). В своите трудове „Кратко ръководство по математическа и 
натурална география“ и „Кратка политическа география“ те дават първо-
начална представа за подялбата на Земята от държавите, с подробно опи-
сание на най-големите от тях. Богучарсков (2006) от своя страна посочва 
за родоначалник на тази наука руския географ С. Наковалнин (1732–1772), 
изложил концептуалните й основи в учебника „Политическа география“ в 
1761 г. Появата на термина „политическа гео графия“ се свързва и с името 
на немския географ и статистик А. Бюшинг (1724–1793), отредил й важно 
място в земеописанието (Ягья, 1988).

За начало на съвременната политическа география условно може да 
се приеме 1897 г., когато излиза първият систематизиран труд, определящ 
предмета и принципите й. Негов автор е немският професор по география 
от Мюнхенския и Лайпцигския университет Ф. Ратцел (1844–1904). Под 
влияние на идеите на социалдарвинизма той възприема държавата като 
една от формите на разпространение на живот в земното пространство, 
притежаващи свое начало, развитие и край. Обръщайки внимание главно 
на природните особености на земната повърхност и на географското им 
положение, той нарича своето учение „биогеографска концепция“ (Ratzel, 
1897), която по същество е подчинена на географския детерминизъм (от 
лат. determinе – определям).

Детерминизмът в географската наука е парадигма с основополагащо 
значение. Неговите теоретични основи датират още от края на ХVІ в., пред-
ставени от Боден, и по-късно се доразвиват от Монтескьо. Принципите на 
географския детерминизъм се базират на определящата роля на географската 
среда върху развитието и поведението на населението. Съответно държавата 
с политическата си организация, която е продукт на човешката дейност, се 
приема за подчинена на естествените закони в развитието й. Въз основа на 
детерминизма са построени и известните геополитически теории за „Мор-
ското могъщество“ на A. Mаhаn (1890), „Хартланда“ на H. Maсhinder (1904), 
„Панрегионализма“ на K. Haushofer (1941), моделът „Хартланд-римленд“ на 
N. Spykman (1944). Независимо че грубият географски детерминизъм днес 
няма водещо значение в географската наука и използването му се смята за 
псевдонаучен подход, голямата теоретична и методологична стойност, която 
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притежават тези произведения, ги поставя сред класическите, даващи пряко 
обяснение за същността и законите на политическата география и на произ-
лязлата от нея геополитика.

Паралелно с детерминизма в географията започва да се развива и по-
сибилизмът (от фр. pоssible – възможен), особено във френската географска 
школа с интензивно приложение на хуманистичния подход в анализите. Той 
е насочен срещу детерминизма, концентрирайки се върху възможностите на 
човека, но с прекалено нихилистично отношение към природната среда.

И посибилизмът, и детерминизмът от втората половина на ХХ в. са пос-
тепенно изместени от парадигмата за териториалната организация на об-
ществото. Отчитайки тенденциите в развитието на обществения живот, тя е 
интерпретирана по-късно като пространствена организация на обществото, 
в чиято основа лежи системният подход. Принципна особеност при него е 
акцентът върху взаимовръзките и взаимозависимостта на обектите и явле-
нията в пространството (Мироненко, 2001).

Като едно от направленията на социално-икономическата география, 
политическата география изучава особеностите на пространствената орга-
низация на политическия живот под въздействието на факторите на геог-
рафската среда. Основен обект на изследване са политически организираните 
пространства и преди всичко държавата с нейните структурни елементи: го-
лемина, площ, конфигурация, граници, географско положение и др. Предмет 
на политикогеографска дейност е изследването на пространствената органи-
зация на класовите и политическите сили във връзка със социално-икономи-
ческите, историческите, политическите, етническите, културните и физико-
географските особености при развитието на страните и на техните райони 
(Колосов, 2002).

В научното пространство съществуват десетки дефиниции на същността 
и целите на политическата география. На Запад, където получава най-бурно 
развитие, политическата география се определя като „наука, изучаваща прос-
транствените аспекти на международните отношения“ (Glassner, De Blij, 1967). 
Австралийският географ J. Prescott (1972), стремящ се да приближи макси-
мално политическата география до географската наука, насочва нейния пред-
мет към изследване на географските последствия от политическите решения 
и от еволюцията на самите географски фактори в резултат от приемането 
на тези решения. В много по-ограничен план P. Tаylor (1989) определя същ-
ността на политическата география, редуцирайки я предимно до изучаване 
на причинно-следствените връзки. Според него тя се състои в изследването 
на „териториалната диференциация на политическата мозайка, установила се 
на земната повърхност“.

В Съветския съюз широка популярност придобива дефиницията за по-
литическа география, дадена от И. Маергойз – „особена географска наука, 
изучаваща териториалното разположение на политическите сили и преди 
всичко класовите“. Анализаторите са категорични обаче, че в подобни рамки 
се осъществяват само две от основните й функции – познавателна и идео-
логическа, а за разкриване на практико-приложния й потенциал са нужни 
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най-вече обяснения и прогнози (Колосов, 2002). В по-ново време Н. Каледин 
(1996) определя политическата география като дисциплина, занимаваща се 
с взаимодействието в интегралното пространство на политическата сфера, 
като една от четирите сфери на човешка дейност – икономическа, социална, 
политическа и духовна. Същият автор акцентира върху субектно-обектната 
страна на политиката като социален процес, развиващ се в единство с геог-
рафските фактори.

Сред българските географи, имащи реален принос за изяснявяне същ-
ността на политико-географската наука, се открояват А. Иширков (1929), И. 
Батаклиев (1941), Т. Христов и Н. Димов (1990), С. Карастоянов (1997), М. 
Бъчваров (1999), Т. Христов (2001), М. Русев (2003) и др. Карастоянов я де-
финира като „научна дисциплина, занимаваща се с взаимодействието между 
географското пространство и политическите процеси“. Христов (2001), който 
отделя по-голямо внимание на историко-географските причини, обуславящи 
политико-географските територии и тяхната регионална структура, форму-
лира нейната същност в „изучаване на политически организираните от дър-
жавите пространства“.

В системата на географските науки политическата география е съставна 
част от социално-икономическата (обществена) география и е във взаимо-
действие с всички нейни частни науки. В зависимост от мащаба на изследва-
ния обект тя се дели на обща и регионална. Във вътрешноотраслов план вто-
рата се доближава повече до икономо-географското странознание, давайки 
комплексни политико-географски характеристики за страни, райони, градо-
ве и др. Ключови направления, оформящи структурата й, са: политическата 
карта на света, географската лимнология, военната география, географската 
конфликтология, електоралната география, регионалната политика и други. В 
някои аспекти се прибавят и отделни направления на историческата, иконо-
мическата и културната география (например етно-конфесионалната, геогра-
фията на търговията и финансовата сфера и др.). Има автори, които прибавят 
и геополитиката, която в отделни случаи се разглежда като един от нейните 
методи (Lacoste, 1993; Русев, 2003). Отчита се влиянието както на природните 
явления и процеси, така и на политическото управление, икономическата си-
туация и международните отношения.

Обособена на границата между географията и политологията, полити-
ческата география се обогатява от развитието и постиженията на редица, 
предимно хуманитарни, науки – история, философия, право, политология, 
социология, културология, демография, етнография, военни науки и др. В ре-
зултат на заимстването на идеи и модели от тях тя разширява инструмента-
риума си в аналитичните изследвания. В този смисъл политическата геог-
рафия се определя като една от най-динамично развиващите се географски 
науки, тъй като е в основата на обяснението на глобалните и регионалните 
политико-икономически и културни процеси.
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Геополитика. Понятия и функции

Разбирането на геопространството като среда, в която на основата на 
природни, демографски, икономически и културни фактори се формират си-
лови полета, оказващи влияние на политическата структура и поляризация 
на света, дава началото на нова научна област – геополитика. Тя концентрира 
вниманието си върху политическите процеси, стремейки се да им дава геог-
рафска обусловеност, което много я доближава до политическата география. 
В отличие от нея геополитиката според К. Хаусхофер разглежда пространс-
твото от гледна точка на политиката и държавата, извеждайки директиви за 
неговия контрол и управление. Обект на изследване е планетарното прост-
ранство с геополитическата му структура – държави, съюзи, блокове, а пред-
метът се концентрира върху техните взаимоотношения с устойчивостта на 
силите и връзките помежду им (Нартов, 2003).

В своята сравнително кратка история геополитиката изминава бурен 
път на развитие, който продължава и днес, но с качествено нов поглед по 
въпросите, засягащи нейната проблематика. Неин създател е шведският по-
литолог Р. Челен (1864–1922), който под въздействието на органичната теория 
за държавата на Ратцел възприема особеностите на географската среда и гео-
графското положение за определящи поведението на политическите субек-
ти в пространството. Геополитиката е определена като „учение за държавата 
като географски организъм или явление в пространството“ (Kjellen, 1924). Тя 
става основно средство за привличане вниманието на политиците към гео-
графските фактори, чиито количествени и качествени характеристики лежат 
в основата на държавната мощ.

От 30-те години на ХХ в. геополитиката, основана на детерминизма, си 
взаимодейства с официалната външнополитическа доктрина на фашистка 
Германия, ръководейки из основи настъпателните й действия в годините на 
Втората световна война. Тя се обвързва с немските експанзионистични тери-
ториални програми и расистки теории (Jean, 2003). След капитулацията на 
Германия в Европа геополитиката е заклеймена като нацистка псевдонаука, 
оправдаваща експанзионистичните действия на нацизма. Впоследствие е обя-
вена за ненаучна под претекст, че става въпрос за „хитлеристка концепция“ 
(Lacoste, 1993). В следвоенния период геополитиката продължава развитието 
си предимно в САЩ и Великобритания, но с ревизионистичен поглед върху 
нейната научна същност.

С проследяване на определенията за геополитика, дадени от научни ен-
циклопедични издания през втората половина на ХХ в. в Европа, лесно може 
да се установи ограниченото и двусмислено нейно разбиране. Така например 
в Le Grand Larousse Universel (1962) нейният предмет е сведен до „изучаването 
на връзките, обединяващи страните, тяхната политика и природни закони, 
като последните определят останалите“. В енциклопедия Robert от 1965 г. гео-
политиката се представя като „учение за отношенията между естествените 
географски данни и политиката на държавите“. Това обяснение за предмет-
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ното й съдържание присъства в изданията на авторитетната речникова поре-
дица и през 1992 г. Като възможно най-крайна може да се посочи дефиници-
ята за геополитика, дадена от Советский энциклопедический словарь (1988): 
„политическа концепция, използваща географските данни за обосновка на 
политическата експанзия“.

Постепенно, излизайки от конфузното и компрометирано тълкуване с 
преосмисляне на нейната функционална роля относно съвременните потреб-
ности, настъпват съществени промени в концептуалното й разбиране. Назрява 
процес на реабилитация на отношението към геополитиката в Европа, главно 
в нейния натрупан в предвоенния период научен принос, който започва бавно 
от средата на 70-те години във Франция. Десетилетие по-късно терминът гео-
политика навлиза масово в обществените среди, а след политико-икономичес-
ките промени в Източна Европа и разпадането на СССР вниманието, насочено 
към нейната проблематика, е белязано с постоянен интерес. Причина за това 
са съществените изменения върху политическата карта на света – обединени-
ето на Германия; маргинализацията и постепенната отмяна на съществуващия 
двуполюсен геополитически модел; появата на нови държавни образувания с 
признат или непризнат статут, носители на изострени териториални, етно-кон-
фесионални и политически противоречия.

Френският географ Y. Lacoste (1993) настоява, че в старите разбирания за 
геополитика е необходимо да се извършат съществени корекции, отговаря-
щи на измененията след края на блоковото противостоене. Той заявява, че в 
съвременните условия геополитиката не може да бъде възприета като научно 
направление, ако не се разбере като „фундаментален принцип, засягащ тери-
ториалните съперничества на различните видове сили; подход да се разбере 
това, което се случва, или онова, което може да се случи“.

Географията, която винаги оказва огромно влияние на международната 
политика, както в миналото, така и днес е причина научната геополитика в 
концептуален смисъл да се определя за наука, изучаваща географските аспек-
ти на външнополитическата дейност. В по-широк аспект се разглежда като 
реална политика, насочена към изменяне на геополитическото пространство 
(Бабурин, 2000). Всъщност смисълът на геополитиката е да акцентира върху 
конкуренцията между политическите субекти в стремежите им за простран-
ствени ресурси. На геополитически анализ се подлагат важни елементи като: 
географското положение, територията, природните ресурси, икономически-
ят и военният потенциал, инфра структурата, демографските, етническите и 
миграционните процеси и други.

Основните понятия, които изследва и с които оперира геополитиката, 
са: геополитическото взаимодействие между Изтока и Запада (концептуално 
значение тук има дихотомията между „морските“ и „сухоземните“ държави), 
държавните интереси, пространственото равновесие, геополитическите ре-
гиони, простран ствената експанзия, геополитическото привличане и отблъс-
кване, конролът над пространството, балансът на силите и други.

При извеждане на определение за геополитика днес много анализато-
ри се позовават на дефиницията, дадена в енциклопедия Americana – „наука, 
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изучаваща в единство географските, историческите, политическите и други 
взаимодействащи си фактори, които оказват влияние на стратегическия по-
тенциал на държавата“ (Мироненко, 2002; Нартов, 2003). По-освободено в 
смислово отношение тълкуване на термина „геополитика“ дава италианска-
та енциклопедия Zingarelli (1999) – „наука, изучаваща географските основи и 
причини за политическите и икономическите проблеми“.

В представите на някои учени, предимно политолози, занимаващи се с 
геополитика (Гаджиев, 2003; Василенко 2006), тя се разглежда като наука, кон-
центрираща своя предмет върху глобалните процеси и глобалната политика 
на страните; т.е. префиксът „гео“ не се интерпретира като „география“ и от-
там географска политика, а като „глобален“. Подобно тълкуване на геополи-
тиката, разбира се, има известни основания, особено що се отнася до мащаба 
на изследваната територия. В случая обаче целта е тя да се представи по-ско-
ро като интердисциплинарна научна област, където отношение към нейните 
проблеми имат много науки, а не като част от географията.

Според известния руски геополитик А. Дугин (1997) геополитиката е „на-
ука от и за силата и всеки, който пристъпва към изследвания в тази научна 
област, задължително трябва да определи своето място на геополитическата 
карта, тъй като от това зависи ъгълът, даващ му отправна точка към анализ 
на световните процеси“. От една страна, това дефиниране на геополитиката 
поставя изследователя в съзнателно субективна позиция още в началото на 
изследователската му работа. В подобни рамки на геополитиката се гледа по-
скоро с геостратегическа насоченост, имаща отношение към потребностите 
за контрол над пространството, а не към анализа на обективната действител-
ност. От друга страна обаче това е предпоставка за възможностите на анали-
затора да покаже тежестта на своята интерпретация в сблъсъка на геополи-
тическите идеи, тъй като геополитиката, особено в културно-психологически 
аспект, притежава качествата на идеологическа наука. Основна причина за 
идеологизацията на геополитиката, отбелязва Н. Мироненко (1995), са кате-
горията интереси, правещи я ангажирана и национално украсена. При такива 
обстоятелства, утвърждава той, в научен аспект тя е „по-скоро област на реф-
лексия, отколкото приложна дисциплина“.

За основна цел на геополитиката може да се посочи разкриване положе-
нието на политическите субекти в сложната структура на геополитическото 
взаимо действие. Необходимо е тези разкрития в анализите да са последвани 
от обективни основания за приемане на верни решения, базирани на потен-
циала и интересите на тези субекти. Във връзка с тенденциите към непре-
къснато усилване на взаимо зависимостта на държавите в света Ю. Гладкий 
и А. Чистобаев (2002) посочват за главна цел на геополитиката „анализа на 
световното геополитическо пространство, в рамките на което действат гео-
политическите сили“. При тези обстоятелства тя изпълнява определени фун-
кции, по-важни от които са: познавателна, прогностична, управленска и иде-
ологическа. Последната е свързана с геополитическите и националните идеи 
и концепции, които чрез система от възгледи влияят върху поведението и 
културния стереотип на населението. Националните идеи изпълняват ролята 
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на мощно идеологическо оръжие, необходимо за поддържане на висок гео-
политически статут, и нерядко служат на експанзионистични намерения. Те 
са силен психологически инструмент на геополитиката, когато се използват 
аргументи, свързани с различни аспекти на географската среда, за оправда-
ние на политически цели.

Актуални тенденции в съвременната геополитика.
Цивилизационият подход в пространствените анализи

Съвременната геополитика се състои от две направления, подлежащи на 
пространствен и системен анализ – фундаментално, изследващо пространс-
твените прояви на политическите процеси, и приложно (геостратегия), зани-
маващо се с разработка на препоръки за поведението на държавите на све-
товната арена. И. Алексеева (2001) отделя и трето направление, разглеждащо 
геополитическите теории в ретроспектива. В тесен смисъл това са държав-
ните идеологически доктрини, а в широк – националната обществена мисъл. 
Според същия автор те в значителна степен встъпват като теоретична база 
на първите две и влияят при определяне на приоритетите в националните 
интереси и в безопасността.

Културно-психологическият аспект на геополитиката е резултат именно 
от това трето нейно направление. В него до голяма степен се преодолява фи-
зикогеографският и геоикономическият детерминизъм и се навлиза в много-
мерно възприемане на пространството (географско, историческо, стопанско, 
социокултурно, етно-конфесионално, психологическо). При това положение 
се пристъпва към изучаване на „образа“ на територията в културно-симво-
личен аспект, като се осъществява синтез между географията и изкуството 
(Мироненко, 2001). В географската наука изследванията с подобна насоче-
ност са част от културната география, занимаваща се с културното осмисля-
не на пространството. Основополагащо значение при него имат културните 
ландшафти – тяхното развитие, моделиране, взаимодействието помежду им. 
В този смисъл културната среда, като част от социалната, навлиза в матери-
алния и в духовния живот на обществото, обуславяйки до известна степен и 
политическото му поведение (Бъчваров, 2004).

Културнообразният подход в изследванията на географското пространс-
тво е познат още от древността, но интензивно приложение намира в страно-
ведските характеристики от средата на ХІХ и началото на ХХ в. Много близък 
до него е и цивилизационният подход, за пръв път приложен в пространс-
твения анализ от руския историк и философ Н. Данилевский (1822–1855) в 
известното произведение „Русия и Европа“ от 1869 г. Принос в развитието и 
приложението на цивилизационната парадигма по-късно имат О. Шпенглер 
(1880–-1936), П. Сорокин (1889–-1968), А. Тойнби (1889–-1975) и други.

С голяма популярност и оригиналност в съвременната геополитика се 
ползва концепцията на американския политолог С. Хънтингтън (2000) за 
„сблъсъка на цивилизациите“. Водещо значение в нея има авторската ин-
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терпретация за значимостта на геокултурния фактор в геополитическото 
взаимопривличане или отблъскване между политическите субекти. В геопо-
литиката с подобна същност, основана на културнообразния подход, е ико-
нографската концепция на френския географ J. Gоttmаn (1952). Тя се базира 
на символиката, формираща знаково-образното единство на територията – 
елементи на държавността, характерен бит, език и чувства, които притежават 
относително слаба трансформация във времето. Силата на иконографията, 
която е пряко зависима от заселването и продължителността на използване 
на конкретна територия, служи за основен аргумент в историческото право 
на отделната държава да властва над нея.

Въз основа на изследването на иконографските представи на терито-
рията е построена т. нар. концепция за географските образи на Д. Замятин 
(2003). Представянето на индивидуалните и уникалните черти на геополи-
тическото пространство е насочено към проектна дейност по моделиране на 
географски образи. Геокултурният образ се определя от автора за най-важен, 
тъй като е най-непроменлив във времето и дава своето отражение на оста-
налите образни типове – геополитически, геоикономически, геоисторически, 
геосоциални. Геополитическото пространство, в резултат на привнасянето на 
ключови представи от литературата, културологията и изкуството, придо-
бива все по-многообразна наситеност в смислово отношение. В този случай 
граничната комуникативност на политическата география и геополитиката с 
културологията и философията, в тясна връзка с историческото минало, дава 
основание да се говори за „цивилизационна геополитика“, или „геофилосо-
фия“. Тя позволява създаването на корелационна ниша между чувственото 
и рационалното възприемане на пространството, като формира нови симво-
ли и модели на основата на цивилизационното привличане. Съюзът между 
философията и географията позволява да се преодолее ограничеността на 
традиционната геополитика, като разкрива многомерната същност на прост-
ранствените цялостности (Дергачов, 2004).

В съвременния свят на виртуална революция, където средствата за ин-
формация встъпват в ролята на важни субекти, влияещи на и контролиращи 
общественото съзнание, геополитиката си взаимодейства и с виртуалното 
пространство. Главни носители на този нов и с нарастваща степен на влияние 
фактор са най-вече интернет и множеството електронни информационни из-
точници, които в много от случаите съзнателно-субективно интерпретират 
политическите процеси и произтичащите от тях пространствени трансфор-
мации. Някои съвременни анализатори на геополитическите процеси убеди-
телно доказват, че информационната вълна активно въздейства на психиката, 
емоциите и моралното състояние на населението; способна е да създава и 
моделира геополитически образи, негативни или позитивни стереотипи за 
конкретни политически процеси (Василенко, 2006; Панарин, 2006).

Практико-приложната геополитика (или геополитиката на практика) е 
позната под наименованието геостратегия. Тя се определя както от повсед-
невните геополитически реалности, така и от историческите принципи, ус-
тановени доста тъчно дълго време в отношенията между геополитическите 
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субекти. Конкретизира се с геополитически кодове, представляващи набор 
от стратегически предположения на държавата за други държави при фор-
миране на нейната външна политика. Геополитическите кодове, подчинени 
на държавните интереси, притежават особено виждане за света. Повечето от 
тях са резултат от историческото минало на страната и, запечатани в паметта 
на народа, му дават естественото право да определя своите приятели и вра-
гове (Алексеева, 2001). В такъв смисъл геостратегията е насочена най-вече 
към приложните аспекти и директиви, изведени от геополитиката. Според 
Зб. Бжежински (1997) тя се занимава със стратегическото управление на гео-
политическите интереси. В условията на нарастваща конфронтация между 
субектите геостратегията обаче започва да се опира на военната мощ, където 
„основна нейна задача е да вземе под контрол част от противниковото прос-
транство“ (Карастоянов, 1997).

На сегашния етап от развитието на геополитиката съществуват спорни 
твърдения относно нейната самостоятелност и място в структурата на гео-
графските науки. Едни я определят като научна дисциплина, развиваща се на 
границата между географията и политологията, други гледат на нея по-скоро 
като на приложно направление, синтезиращо в себе си знания и елементи от 
много науки. Основание за поставянето на геополитиката в системата на гео-
графските науки е присъствието на пространствения анализ в разработките, 
съпроводен от принципите на комплексността и регионализма. Механично-
то заимстване на подходи, модели и методи от редица обществени науки ед-
новременно я обогатява, но и я отдалечава от нея самата.

Установяването на принципни различия между политическата география 
и геополитиката не винаги е лесно поради частичното припокриване на обекта 
и предмета им на изследване. Разграничаване между тези две области се откри-
ва преди всичко в мащаба и прогнозирането на политическите явления. Поли-
тическата география, отбелязва Н. Мироненко (2002), е по-скоро страноведска 
(регионалног еог рафска) дисциплина, чийто обхват на изследване се свежда до 
ниво страна или нейните райони, докато на геополитиката й е присъща гло-
балност. В този смисъл геополитиката е с по-широк съдържателен обхват от 
политическата география (Бъчваров, 1999). Политическата география е за отс-
тояване на академичните позиции в анализите с отчитане на обективно същес-
твуващите закономерности в пространството и между политическите субекти. 
Геополитиката, от друга страна, провежда тотална политизация на простран-
ството, която, съчетана с особената й методологична оптика, прави възможно 
своеобразното проектиране на света. Тя се опира на представата за цялостна-
та география на Земята и пространственото й структуриране. Системата от 
базисни вектори, определящи пространствената подялба, се допълва в много 
случаи и от геоикономиката, геокултурата, а в някои аспекти и от геоурбанис-
тиката. Доказателство за това са днешните геоикономически и геокултурни ре-
гиони, встъпващи като основа на геополитическото моделиране. Ясни разли-
чия в предметната и функционалната същност на политическата география и 
геополитиката дава италианският геополитик C. Jean (2003). Според него поли-
тическата гео графия се интересува от простран ственото разпространение на 
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политическите феномени и от тяхното влияние върху географските фактори, а 
геополитиката – от обратното отношение, от влиянието на географските фак-
тори върху политическите действия. Във връзка с това авторът утвърждава, че 
политическата география изследва повече политическите аспекти на минало-
то, а геополитиката – на бъдещето.

От средата на 70-те години във френската геополитическа школа тече 
процес на деглобализация на геополитиката и засягащите я въпроси се свеж-
дат до решаване на локални проблеми, имащи не планетарен, а частен ха-
рактер. Този подход се свързва най-вече с развитието на вътрешната геопо-
литика (Lacoste, 1996, 2006), правеща разликите между нея и политическата 
география незабележими. На регионално ниво с помощта на геополитиката се 
решават проблемите за властване над определена територия между различ-
ните политически актьори (административно-териториални единици, етно-
конфесионални групи, политически партии). Като ем блематични за вътреш-
ната геополитика често се посочват електоралните конфликти, когато две или 
повече политически партии си оспорват мнозинството на определена тери-
тория. В този аспект вътрешната геополитика се доближава до електоралната 
география, която според Р. Туровский (1999) изследва политико-географската 
диференциация на територията във връзка с пространствените различия в 
политическата ориентация на населението. В подобно направление необхо-
димостта от геополитиката не е толкова в анализите, колкото в търсенето на 
стратегии (Bettoni, 2000).

В геополитическите анализи, за разлика от политико-географските, все 
пак се обръща по-голямо внимание на приложните функции на политичес-
ките решения. Те съдържат известна доза субективизъм и често се базират на 
волунтаристичен провиденциализъм по простата причина, че в геополитика-
та няма строги правила. Политическата география отстоява тезата за даване 
на обективни оценки и не се ангажира с вземане на конкретна политическа 
страна, особено при анализ на конфликтни ситуации. Нейната академична 
същност я задължава да бъде винаги безпристрастна, да се придържа към 
научните си позиции.

В геополитическата структура на света особена тежест притежават 
т.нар. Големи пространства. Те се олицетворяват от държави или групи от 
държави, чиито географски детерминанти – територия (географско положе-
ние, големина, конфигурация), население (брой, гъстота, структура), природ-
норесурсен потенциал, икономическа и военна мощ, ги формират в центрове 
на силата, притежаващи способността да влияят върху геополитическия ред. 
Понятието „Голямо пространство“ е въведено и използвано в научната лите-
ратура за пръв път от немския геополитик К. Шмит (1888–1985). С това по-
нятие той обединява политическите макро обра зувания, съставени от страни 
и народи, в чиито географски очертания могат да се установят тенденции, 
непротиворечащи на съвместното им развитие (Schmitt, 1940). Броят и мощ-
та на Големите пространства търпят промени в резултат от смяната на гео-
политическите епохи, продиктувани от социално-политически катаклизми, 
икономически преобразувания или войни.



28

ТЕОРИЯ

бр. 9/10 – год. XI

Всяко Голямо пространство е ориентирано към геополитическо съзнание, 
определено от собствените му география и история, което крепи единството 
му и е слабо подвластно на времето. За Русия например това е континентал-
но ориентираното евразийство, инспирирано от географската и геокултур-
ната й специфика и историческия традиционализъм. За САЩ е таласокра-
тичната линия на атлантизма, наследена от Великобритания, изразяваща се 
със съвременните прояви на мондиализъм и хегемонизъм. Доказателства за 
това могат да се открият в американската геополитическата традиция, където 
преобладават концепции за „световната държава“, „световното господство“ 
и „униполярния свят“. Немското геополитическо съзнание, от своя страна, е 
подчинено на географското положение и продължителното геополитическо 
влияние на Германия в центъра на европейския континент. То е подвласт-
но на концепцията за Средна Европа (Mittеleurоpa), която има амбициите на 
идео логия, отстояваща типично европейските интереси (Русев, 2005).

Една от определящите особености на геополитическия статут на Го-
лемите пространства днес е икономическата мощ. Поради тази причина в 
много случаи геополитиката се припокрива с геоикономиката и съвремен-
ните геоикономически пространства са в основата на бъдещото моделиране 
и прогнозиране на света. Това, разбира се, е валидно само когато регионите 
и светът се развиват в условия на мир. В състояние на война геополитиката 
се съизмерва с геостратегията, типологизираща страните по показатели за 
водене на военни действия (Грчиħ, 2000).

Методологични аспекти на геополитиката

Методологичният апарат е неотменна част на всяко научно изследване. 
Спецификата му е достатъчно добре съгласувана с наложилите се принципи 
и потребности във връзка с общоустановената научна парадигма. Най-общо 
под методология се разбира „цялостното учение за структурата, логическата 
организация и методите за определена дейност“ (Большая.., 1979). Тя е теоре-
тичната основа, върху която се съгласува подборът на методите, представля-
ващи способите за достигане на предварително зададените цели.

Руският географ А. Исаченко (2004) подразделя методите на общонауч-
ни (философски) и специализирани (характерни за конкретната наука), като 
отбелязва, че първите, имайки предвид универсалното им значение, встъп-
ват и като подходи в цялосните изследвания (например системен, генетичен, 
екологичен, исторически и др.). Различията между методи и подходи неви-
наги са контрастиращи, заради което често се смесват. Във връзка с това В. 
Максаковский (1998) пояснява, че „подходът отразява стратегическия поглед 
на предмета на изследването“, т.е. стои на по-високо стъпало в изследовател-
ската йерархия, където методите имат подчинено на него значение. Цялата 
съвкупност от подходи и методи, от своя страна, необходими за осъществя-
ването на конкретно изследване, образуват неговата методика.

Геополитиката използва широк набор от методи и подходи, опитвайки се 
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да изгради възможно най-точна представа за пространствената организация 
и поведението на политическите субекти с разкриване на преките и обрат-
ните регионални и глобални връзки. Основополагащ подход в геополитичес-
ките анализи е пространственият (географският), организиращ многофак-
торното влияние в хорологична зависимост. Той се комбинира с принципите 
за комплексността (системността) и регионализма, формиращи специфично 
териториално единство, представено в структура, като елемент от геосистема 
(Грчиħ, 2000). Придаването на пространствени измерения на политическите 
процеси е основният и отличителен белег на геополитиката. В тясно взаимо-
действие с хорологичната основа се развиват и често прилаганите историчес-
ки, типологичен, цивилизационен, екологичен, центро-периферен, проблемен 
и други подходи в анализите.

Историческият подход в геополитическите анализи засяга историята и 
еволюцията на географските системи във времето. Използва се с цел да се 
проследи историческото развитие на територията и формирането на изуча-
ваните процеси и явления за по-нататъшното им обяснение и характеризи-
ране (Максаковский, 1998).

Приложението на типологичния подход се свързва с разкриване на ка-
чествените различия на изучаваните обекти, особено при подразделението 
на страните. Той е основен подход при изучаването на политическата карта 
на света.

Екологичният подход е особено необходим при изследване на устойчи-
востта и изменението на природно-социалните системи, пряко засягащи гео-
политическото положение на страните и регионите. Приложението му в по-
литическата география е насочено към изследване на екологичните промени 
на средата, където взаимодействието между човека и природата се пренася и 
върху геополитическия й потенциал. Екологичната интерпретация в полити-
когеографските анализи много често се базира на концепцията за „устойчи-
вото развитие“, основана, от своя страна, на динамичното равновесие между 
икономическите, социалните и геоекологичните фактори. Изследването на 
техния системен баланс налага анализирането на някои показатели, влияещи 
на състоянието на геоекологичната система. Учени от Института за световни 
ресурси (Вашингтон, САЩ) предлагат 4 ключови геоекологични индекса:

–индекс на замърсяване на околната среда;
–индекс на изтощение на ресурсите;
–индекс на риска за състоянието на екосистемите;
–индекс на екологичното въздействие за състоянието на хората
(по Голубев, 2006).
Използването на центро-периферния подход се прилага при анализ на 

отношенията между елементите в пространствена система. Той притежава и 
висока методологична функция, създава модел на качествено представяне на 
разположението на обектите и явленията. Често приложение намира в пост-
ройките на геополитическата и геоикономическата структура на света с пря-
ко влияние при определяне на геополитическото им положение. На основата 
на центро-периферния модел например е построена известната концепция 
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на британския географ H. Mackinder (1919) за континентално ориентираната 
геополитическа структура на света (по-известна като теорията на Хартлан-
да). Тя и сега се ползва с основополагащо концептуално и методологично зна-
чение за обяснението на голяма част от геополитическите процеси с извежда-
не на основните пространствени закономерности (Фиг. 1).

С центро-периферна структура се отличава и съвременната геополити-
ческа концепция на P. Taylor (1993). Нейна особеност е йерархичното съпод-
чинение на глобалната геополитическа система (ядро, полупериферия, пери-
ферия) под въздействието на икономическата мощ (производство, търговия, 
финанси). Тя е инспирирана от цикличната вълнова икономическа теория на 
руския икономист Н. Кондратиев (1892–1938), който обяснява периодичните 
промени в световната икономика с редуващи се, в резултат на технологични-
те епохи, подеми и спадове. В концепцията на Тейлър вълновите икономичес-
ки промени имат своето пространствено изражение. Тоест ядрото, посредст-
вом преходни периоди с проява на различни катаклизми (икономически или 
социално-политически), променя своето място в пространството. Оценена 
в географската наука като концепция с голяма теоретична и методологична 
стойност, тя акцентира не само върху възможността да се измества геоико-
номическият (респективно геополитически) център в света, а фактически до-

Фигура 1
Континенталноориентираният геополитически модел на Макиндер

Хартланда, или „сърцевидната земя“, се представя за геополитическо ядро на земна-
та суша, около което гравитира останалата част на света. Притежанието й от Русия 
дава сравнителни геополитически предимства в разпространението на влиянието й 
по света (Maсkinder, 1919).
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казва и непрекъсната планетарна йерархична съподчиненост.
Проблемният подход е с акцент към най-важните, открояващите се 

проблеми на конкретна територия. Среща се често в страноведските поли-
тико-географски анализи, където е разработено цяло направление, а на пла-
нетарно ниво – при засягане на глобалните проблеми (Машбиц, 1998; Миро-
ненко, 2001).

С особена популярност в съвременните геополитически анализи се пол-
зва цивилизационният подход, базиран на социокултурната подялба на света. 
С негова помощ се позволява разчупването на традиционните геополитичес-
ки ограничения, като се предоставят качествено други (културно-психоло-
гически) измерения на геополитическата реалност. При цивилизационния 
подход като основни субекти встъпват не териториално-политическите об-
разувания, а геокултурните формиро вания. Те представляват сложни геосис-
теми, изградени от географски, културни и исторически връзки, чието вза-
имодействие позволява на геополитиката да разгърне своя поглед и върху 
културното пространство.

Бихейвиористичният (или поведенски) подход е с акцент върху психо-
логическите аспекти на геополитическите стремежи. При него водещо значе-
ние има анализът на ценностните системи и на геополитическите представи 
както за собственото „усещане за пространство“, така и за други геополити-
чески субекти. С особена тежест се ползват оценките за психологическото 
съчетание на населението, за степента на обществен консенсус и легитим-
ността на действащите механизми от властовите структури на определено 
пространство (Jean, 2003).

Реализацията на единството на пространствените фактори в геополити-
ческите анализи, чрез категорията „геополитическо отношение“, способства-
ща да се разкриват разнокачествените геополитически явления (формообра-
зуването), според Н. Каледин (1991) е ключов метод на политикогеографската 
наука към познанието. Отсъствието на адекватни пространствени форми, 
утвърждава авторът, намалява шансовете за успех в достигане на геополити-
чески верни резултати (Каледин, 1995). Прилагането на други методи е дос-
татъчно добре съгласувано с използваните подходи и разнообразието им се 
разполага в най-широк диапазон – от умозрителни и описателни разсъжде-
ния и сравнения до сложни математически анализи.

Важен метод за разкриване на геополитическата ориентация на полити-
че ските субекти, според В. Колосов (1995), е изучаването на количествената 
информация на външните връзки: търговски (експортно-импортна дейност), 
политически (брой на външнополитическите визити на водещите държавни-
ци), транспортни (географска ориентация и количество на международните 
транспортни връзки) и други.

За по-точно отчитане на пространствените отношения в геополитичес-
ката взаимозависимост се прилагат и различни изчислителни методи, зася-
гащи количествените или качествените характеристики на отделни терито-
риални елементи (балансов, метод на баловете). Употребата на многомерни 
статистически методи служи за измерване на показателите на геополитичес-
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ката мощ (територия, население, икономика, природни ресурси, военен по-
тенциал и др.), степента на обвързаност на регионалните обединения (външ-
на търговия, икономическа зависимост) и др. (Тихонравов, 2006).

Използването на картографския метод е също важен инструмент на гео-
политическите постройки. Той се определя като средство за изследване на 
научни проблеми с помощта на карти. С особена методологична стойност 
се ползва картографското моделиране с приложение на ГИС, предоставящо 
нагледно измерение на положението на политическите субекти или на разви-
тието на определена геополитическа ситуация.

В геополитическите анализи принципна особеност за задълбоченото раз-
биране на пространствените цялостности притежава методът на райониране-
то. Той се изразява в териториално деление на територията по предварител-
но уточнени показатели. Методичната му същност позволява разкриване на 
пространственото многообразие на изследвания ареал, с помощта на който 
най-пълно се осъществява географският анализ и синтез (Исаченко, 2004).
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І. Партиите в миналото – партиите 
сега: щрихи към ролята 
на политическите партии 
в обществения живот

„Партиите в България представляват кълба 
от объркани и разнородни конци, които 

щом захванат да се развиват и употребяват, поч-
ват да се заплитат и късат. Те са един болен и гнил 
организъм, който е неспособен за сериозна твор-
ческа работа. Те са същински инвалиди в твор-
ческия живот. Тяхната безпринципност е посло-
вична, тяхната некадърност – явна за всекиго. Те 
са политически дънери, в които не блика живот, а 
свива гнездо смъртта. Тяхното бъдеще е гробът.“

„Корупцията, котерийността, партизанските 
страсти, адвокатщината, търговията, службогонст-
вото и пр. – всичко така е понижило морала на по-
литическите партии, че честните и добросъвестни 
хора с право се гнусят от тях. Не отричаме, че в пар-
тиите имаме порядъчни и добросъвестни хора, ала 
те са малцина, те се броят на пръсти – мнозинство-
то се е простило с всякаква съвест, върви без мора-
лен компас в живота. И в „леви“, и в „десни“ партии 
царува деморализаторският зъл демон.“

„Политическите партии… така и не разбират 
смисъла, значението и ролята на властта. За тях тя е 
средство за плячкосване на народните и държавни 
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средства. На властта те гледат не като на средство за реформи в политичес-
кия, икономическия и обществения живот на народа, а като на неизчерпаема 
златна мина, която е в пълно притежание и владение на ония, които я имат в 
ръцете си. За тях е безразлично при какви условия ще им се даде властта; за 
тях е важно да я имат, за да я използват за лични и котерийни цели.“

„Властта – това е тихата и мразовита зимна нощ, през която и чрез която 
глутници от озверени човешки същества разпъват безконтролно и безбояз-
нено своята жертва посред помраченото политико-обществено поле.“

Започвам с цитати, които едва ли ще се сторят някому изненадващи от-
кровения. Те отразяват позиция, споделяна от много хора в съвременна Ев-
ропа – както в интелектуалните, така и в политическите кръгове. Могат убе-
дително да участват в разгарящия се дебат върху кризата на политическото 
представителство, изразен най-ярко в масовото разочарование от начина на 
функциониране на политическите партии. Само езикови маркери навеждат 
на мисълта, че цитираните фрази не принадлежат на нашето настояще. Ко-
рупция, трудна разграничимост, безпринципност, безпомощност. Това са все 
характеристики, които граждани и анализатори често приписват на сегашно-
то състояние на партийните системи. Ерозията на класовите деления замъг-
лява търсенето на коректни разделителни линии между отделните партии. 
Расте усещането за еднотипност, за еднаквост, за обединение около корист-
ни цели, отвъд които всякакви различия служат като елементи на театрален 
декор. Наблюдения и заключения от такова естество изпълват трудовете на 
големия български държавник и политически философ Александър Стамбо-
лийски (1879–1923). Писани преди столетие, те все още предлагат на читателя 
интересни идеи и теми, които ни напомнят за социалните и политическите 
проблеми на днешния ден.

Началото на ХХІ век ни изправя пред задълбочаваща се криза на парти-
ите, произтичаща преди всичко от загубата на публично представителство на 
обществените интереси. Повтаряно е многократно, в разнообразни ракурси, 
до степен, че се е превърнало в тривиалност, през която мислим политичес-
кото всекидневие. Твърди се, че електоралните механизми не съдействат за 
реализиране на народния суверенитет и за изпълняване на волята на граж-
даните. На политическата сцена сякаш не се разгръщат борби и взаимодейс-
твия на социални интереси, а прояви на трудно предсказуемо поведение на 
партийните елити и стоящите зад тях бизнес фактори. Партийната система 
се затвърждава в масовото съзнание като защитник и легитиматор на едно 
морално и социално неприемливо статукво, изходът от което трябва да се 
търси другаде, не във вътрешния потенциал за саморазвитие на системата. 
Подобни обобщения могат да се чуят в Западна Европа, но звучат по-силно 
в бившите социалистически страни. Излишно е да добавям, че са типични 
за политическите дебати в България. Следователно аналогии с изводите на 
Стамболийски са възможни и поне в някои случаи – очевидни.

Мисленето в аналогии по правило е рисков инструмент в социалните 
науки. То лесно може да напусне терена на плодотворното осветляване на за-
кономерности и да се хлъзне към злоупотребата с факти и към манипулатив-
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ните игри. Ограниченията произлизат от специфичната роля на историчес-
кия контекст. Съвсем накратко ще спомена някои ключови характеристики 
на епохата на Стамболийски. Обедняване на селячеството след Освобожде-
нието, включително и в процеса по изкупуване на турски спахийски имоти 
[3]. Първоначално впечатляващ растеж на градската индустрия и търговия, 
отново за сметка на селското население. Силен авторитарен импулс, демас-
киран в нестабилността на поредица марионетни правителства. Тежки соци-
ални ефекти от три войни и последвалите ги национални катастрофи. Остра 
социална поляризация, подхранваща недоверието в управляващия елит и в 
неговата способност да формулира и да разрешава реални национални за-
дачи. Сто години по-късно ситуацията е напълно различна. Въпреки много-
бройните си и добре известни недостатъци демократични правителства дър-
жат властта и се редуват съобразно с класическата електорална процедура. 
Редуващите се катастрофични прогнози не променят факта, че национални 
катастрофи вече не преобръщат всекидневния живот във всичките му изме-
рения. Социалното напрежение е несъмнено, но то не намира (а сякаш и не 
търси!) автентичен политически израз. Съвършено нова фаза на междуна-
родна интеграция доминира в общата рамка на централно- и източноевро-
пейските общества; както и да се гледа на ЕС, НАТО, МВФ, СБ, те безусловно 
насърчават наличието на стабилност вместо предишните скокове напред и 
назад. И още нещо. През 1918 г. България е в изолация и може да си позво-
ли да поеме по нов път. През 2008 г. България е част от водещите световни 
политически, икономически и военни блокове и има много по-ограничени 
възможности за радикални политически завои.

Връщам се отново към общото за двата периода: сериозната криза на 
партиите. Достатъчна ли е тя, за да правим някакви връзки? Ясно е, че съвре-
менната политика не може да се атакува еднозначно с теоретичните оръжия 
на Стамболийски. Закономерно е да се попитаме дали тяхното място вече 
не е в историческите музеи. През 1907 – 100 години след „Феноменология на 
Духа“ – италианският философ Бенедето Кроче публикува знаменитата си 
работа „Какво е живо и какво е мъртво от философията на Хегел“. На прага 
на 2009 – 100 години след „Политически партии или съсловни организации?“ 
– е наш ред да потърсим отговор на въпроса „Какво е живо и какво е мъртво 
от идеите на Стамболийски“. Цялостен и детайлен отговор тук не мога да 
предложа. Ще се опитам само да на вляза в темата, съзнавайки добре, че тя 
изисква много повече вникване и повече усилия. Началната точка могат да 
бъдат единствено непосредствените текстове на Стамболийски.

ІІ. Политическата идеология на Александър 
Стамболийски

Идеите си Стамболийски развива в много на брой вестникарски статии 
след поемането на поста помощник-редактор на „Земеделско знаме“ (1903), в 
няколко книги и брошури, в отделни писма и в различни фрагменти, писа-
ни в затвора през периода 1915–1918. В своята съвкупност те съставляват 
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основата на радикално нова политическа идеология: т.нар. аграризъм. Ще се 
опитам да аргументирам това си твърдение в два аспекта.

Идеологическият характер на доктрината на Стамболийски. Крупни-
те политици имат свои автентични възгледи, чието авторство не подлежи на 
съмнение. Стойността на тези възгледи нараства, когато изразителите им са 
изкушени и от научната рефлексия (по думите на Никола Петков, Стамболийс-
ки е „един от най-големите социолози у нас и в Европа“). Едно е обаче да се 
говори за идеи или за система от идеи, друго е – за собствена теория или дори 
за идеология. В трудовете си Стамболийски излиза с оригинални постановки 
по всички страни на обществения живот и прави критичен анализ от гледна 
точка на разбирането си за цялото, за синтеза. Получава се доктрина, чиито 
нормативен хоризонт, мобилизираща функция и практически-преобразуващ 
смисъл надхвърлят границите на политическа теория. Тя отговаря на стандарт-
ните дефиниционни критерии на идеологията. Имаме теоретично обяснение 
на света, етически мотивирано неудовлетворение от начина, по който той фун-
кционира, и политически проект за неговата промяна.

Идеологическото авторство на Стамболийски. Свикнали сме да възприе-
маме идеологиите в широк пространствен и времеви контекст. Комунизмът се 
асоциира с името на Маркс, но е добре известно, че предшественици на Маркс 
са разработили немалка част от интересуващите го проблеми, които той поста-
вя в друга светлина и отношение, и че следовниците на Маркс са продължили 
с развитието на идеологията до (в някои случаи) неузнаваеми за първоначал-
ния замисъл резултати. В по-нови идеологии, като грийнизма или феминизма 
например, за неспециалистите е трудно да посочат и едно име, вградило своите 
разбирания във формиращия се идеологически фундамент. Когато се говори за 
аграризъм, съставителите на речници понякога разглеждат като първопроход-
ници на идеологията Хораций и Вергилий, наблягат на идеите на Томас Дже-
ферсън, проследяват аграрната нишка в творчеството на трансцеденталисти 
като Ралф Уолдо Емерсън или Хенри Дейвид Торо и изтъкват аграрното значе-
ние на цяло направление в съвременната американска литература. Рискът тук 
е в механичния сбор от имена, обединени единствено от общия им афинитет 
към аграрната проблематика и към пътищата за решаване на аграрни въпроси. 
В най-добрия случай те са близки до аграрния Weltanschauung, но не и до вза-
имовръзката между социално теоретизиране и политическа практика, харак-
терна за идеологията. При аграризма тя се пред ставлява най-ярко от Алексан-
дър Стамболийски. И действително практически всички основни постулати на 
това учение водят началото си от неговите текстове. Приносът на българските 
съратници на Стамболийски или на сръбските земльорадници е действителен, 
но по-скоро периферен, отколкото централен. Призивът на Стамболийски да 
се тръгне „из нов път“ [1, 99] се оказва най-малко реторика и в най-голяма сте-
пен програма за цялостна социална промяна.

В този смисъл аграризмът е единствената важна идеология, зародила се 
на Балканите. Нейното огромно социално влияние през първата половина 
на миналия век няма как да се отрече и е представлявало стимул за дълго-
срочна политическа мобилизация. Уникалността, или особеността, на агра-
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ризма може да се търси и във факта, че той е продукт на естествени социални 
и политически процеси, а не културен внос, за разлика от всички останали 
идеологически конструкти. Саморазвитието на аграризма приключва със 
създаването на предпоставки за появата на мощно селско движение в Бълга-
рия с ясни цели и непосредствени задачи. Оттук нататък Стамболийски има 
историческия шанс да направи първия и ненадминат опит за цялостна и дъл-
бока интерпретация на същността на модерното присъствие на селяните в 
обществения живот.

Американският историк проф. Джон Д. Бел нарича книгата на Стамбо-
лийски „Политически партии или съсловни организации?“ „нов „устав-мит“ 
на земеделското движение“ [2, 67]. Тя действително може да се разглежда като 
първичен и основен източник на аграризма. 100-годишният юбилей на пър-
вото й издание, който ще отбележим през 2009, е подходящ случай да се вър-
нем към нейните страници и да проучим критично представения там корпус 
от идеи, съотнесен с доразработването на някои от тях в други текстове.

Политическа антропология. Няма значима идеология без своя концеп-
ция за човека. Според Стамболийски биологичният произход („животинската 
природа“) движи човешкия род към социално общежитие. Волевата дейност 
на хората се определя от три базисни инстинкта в тяхното взаимодействие: за 
самораз плождане, за самонахранване и за самосъхранение. Инстинктът за само-
разплождане кара човека да търси съжителство със себеподобни. Инстинктът 
за самонахранване позволява формирането на общи материални интереси, 
сред които нуждата от храна, облекло, жилище. Инстинктът за самосъхранение 
стимулира поведение в защита на тези материални интереси. Ролята на общест-
вените ин ституции е да подпомагат задоволяването на инстинктите.

Стамболийски изповядва органичен възглед за обществото: „Общест-
вото – това е човешки организъм, в когото има същите ония подбуждения 
и желания, които съзираме в организма на отделната личност“ [7, 90]. Ето 
защо същите инстинктивни стимули определят не само индивидуалното, а и 
общественото развитие. Човешкият прогрес се осъществява чрез конфлик-
ти, чрез борба. Стамболийски не е привърженик на консенсусните теории за 
политиката. Агенти на прогреса са обществените сили, които са необходи-
ми за реализиране на всяка идея за обществено добруване. Най-съществе-
ното им качество е борческият дух, способността да налагат вижданията и 
интересите на организирани групи хора върху главната насока на развитие. 
Анализаторите обикновено причисляват това разбиране към някаква форма 
на дарвинизъм. В това има нещо вярно, но то не бива да се абсолютизира. 
Стамболийски настоява на вродения демократизъм у хората. Те знаят, че ин-
стинктивно породените им материални потребности могат да се задоволят 
само в рамката на определени условия, гарантиращи достъпа им до блага. 
Така необходимостта от извоюване на граждански и политически права и 
свободи рано или късно идва на дневен ред. Стамболийски формулира две 
условия за реализирането на истински прогрес по пътя на добитите права 
– мир (борбата трябва да се води със законни средства, милитаризмът е най-
опасната язва в държавния организъм) и частна собственост (сдружаването 
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на земеделците не означава съвместно владеене на земята, само частната тру-
дова собственост е стимул за развитие).

Теория на историческото развитие. Първоначалните проявления на ба-
зовите човешки инстинкти водят до някакъв тип примитивно самоуправ-
ление и до право на владеене на работната земя. Същността на изначалната 
анархична икономика е легитимното умение да добиваш блага чрез собст-
вения си труд. Този икономически проторед е поставен на изпитание от за-
раждането на воинската прослойка, въплъщаваща действието на инстинкта 
за самосъхранение. Самосъхранението е невъзможно без организация; орга-
низацията означава йерархия; йерархията по правило излъчва един-единст-
вен властови център. Тази монархическа линия (към концентрация на власт 
на едно място) редуцира базовия демократизъм на човешките отношения и 
се осъществява в политиката като деспотизъм. Политическият деспотизъм 
според Стамболийски обозначава неравенството в общественото положение 
на народите, което създава тенденция към формиране на класи. И тъй като 
политиката притежава специфични ин струменти за влияние върху икономи-
ческите реалности, политическият деспотизъм лесно поражда икономически 
деспотизъм, т.е. неравенство в материалното положение на народите, което 
създава тенденция към формиране на съсловия. „Под думата „съсловие“ ние 
не разбираме група хора, които се борят да извоюват или да запазят известни 
права, известни привилегии за сметка на останалата част от народа… ние 
разбираме и сме разбирали досега известно число хора от един и същи поми-
нък, с едни и същи икономически интереси“ [6, 103].

Процесите, които маркирах, могат да се интерпретират в светлината на 
теорията на Стамболийски като логическа последица от основните направ-
ления на материалното развитие на човечеството. Ясно е, че препитанието 
(което е действителност, в Хегеловия смисъл, на инстинкта за самонахран-
ване) се осигурява чрез земеделие. Човек може да се лиши от всичко, освен 
от произведеното от земеделския труд. Следователно земеделското съсловие 
представлява кон ститутивен елемент на цялата обществено-политическа 
организация. Само че особеност на земеделското производство е уседналият 
начин на живот в различни общности. Военното съсловие, свикнало да учас-
тва в разделението на труда чрез плячкосване, не би могло да продължава да 
го прави в условия на уседналост. Ето защо то започва да се отделя от дру-
гите и да командва политически. Военно-монархическият фактор обособява 
политическото управление като самостоятелно поле за дейност. В новото си 
положение воинската каста поражда потребности, които могат да се задо-
волят от нови професионални категории. Това обяснява появата на съсло-
вия като занаятчиите (снаряжение за воините), лихварите (наличие на пари 
за плащане на данъци), търговците (влизане в нееднакви условия на произ-
водство), духовниците (легитимация на властта). Социалното разнообразие, 
обикновено възприемано като проява на прогреса, се организира фактически 
около едно фундаментално разделение: между производителни (земеделско-
то) и непроизводителни (всички останали) съсловия. И понеже само трудът 
съответства на нуждите на самонахранването, земеделското съсловие добива 
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определено позитивна историческа роля, превръща се в основен носител на 
човешкия прогрес.

Очертаната картина е дадена в едри щрихи, но тя отговаря на историчес-
кия път на всички общества, тя е инвариантна. Фазите, през които се минава, 
са едни и същи навсякъде, различни са времето, в което настъпват, и кон-
кретното съдържание, което приемат. Нашата страна не прави изключение. 
По думите на Стамболийски, след Освобождението българският обществен 
живот „сякаш с математическа точност бива подхвърлен под законите на це-
лосветното обществено развитие“ [6, 165].

Епохата на Новия монархизъм. Ситуацията, на която Стамболийски е 
съвременник, може според него да се разбере само в комплексните измере-
ния на обществената борба. Единствено организираната борба има значение 
за бъдещото развитие. Историята предлага три форми на организиране в об-
ществото: народно, класово и съсловно. Народното организиране се стреми 
да разруши оковите на монархизма или да защити всички от неприятел. Кла-
совото организиране има за цел да подели придобитата от монарсите власт и 
извоюваните права и свободи според имуществен принцип. И накрая, съслов-
ното организиране приема, че еднакво материално положение не значи еднак-
ви материални интереси. Качеството на интереса е различно, въпреки еднак-
вото количествено изражение. Например интересите и на едри, и на средни, и 
на дребни търговци са от един порядък – да се запази и развие търговията.

На трите организационни форми съответстват определени начини на 
борба, основани на представителство на обществени интереси. При деспо-
тичните режими борбата се води чрез революционни организации, в които 
влизат „и земеделци, и еснафи, и търговци, и лихвари, и бедни, и богати, и 
прости, и учени, и благородни, и простосмъртни, защото всички са имали 
нужда от свободен, сигурен, правов, човешки живот“ [6, 25]. След деспотизма 
представителството се стеснява. Вече не целият народ, а негова част излиза 
на политическата сцена. Не всички еднакво разбират правата и свободите, за 
които са се борили, затова в рамката на настъпилото класово организиране 
се ориентират към групиране на интересите в политически партии. Победата 
над деспотизма връща народите към техните „материални гнезда“, към оби-
чайния им делничен живот, и те предоставят грижата за благосъстоянието 
си на партиите. Но истинското (а не теоретичното) общество е съставено от 
съсловия. Няма реформа, която може еднакво да ги удовлетвори. Политичес-
ките партии се стремят да набавят възможно най-голям брой гласоподава-
тели и по тази причина са обречени на постоянно вътрешно противоречие 
на интересите, на съчетаване на несъчетаеми елементи. За да отговорят на 
материалните потребности на избирателите си, те трябва да поемат икономи-
ческата роля на държавата, а точно това не могат да направят. В недостатъчно 
развити общества като българското според Стамболийски е необходима по-
вече от всичко силна икономическа инициатива. Ето защо с утвърждаването 
на гражданските и политическите права и с разпространяването на основ-
ните конституционни механизми и демократични ценности партиите са из-
пълнили позитивната си историческа задача. Безсилието, в което изпадат, ги 
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кара да търсят подкрепа в довчерашния си противник – монарсите. Изгубили 
доверието на народа, партиите искат да обърнат срещу него възможностите 
на двореца. Обзети от мисълта за самосъхранение, те обективно са заставе-
ни да рушат и да подкопават онези обществено-политически основи, които 
сами са създали. Те тръгват по релсите на монархическия режим; започват 
да обслужват целите на доскоро изведената от центъра на властта монархи-
ческа институция. Именно този неестествен съюз между монарси и партии 
съставлява същността на един нов феномен: Новия монархизъм. И именно 
Новият монархизъм според Стамболийски трябва да бъде победен в името 
на действителните народни интереси посредством третия начин на органи-
зиране: съсловните организации. Техните основания за борба са преди всич-
ко професионални, но е ясно, че не могат да постигнат заложените цели без 
политическо участие. Техните опоненти са в политическата сфера, а полето на 
техния сблъсък е политиката.

ІІІ. Основни теоретични последици от идеологията 
на Стамболийски

Накратко извеждам някои нетрадиционни заключения, които в сбит вид 
отразяват спецификата на политическото мислене на Стамболийски.

Нерушима връзка между икономика и политика. Българският земедел-
ски народен съюз (БЗНС) е представен като политико-икономическа орга-
низация. Неестествено е да се разделят тези две сфери на човешкия живот и 
да се из праща икономиката в полето на частното. Икономическите въпроси, 
проблемите на препитанието винаги са били предмет на най-висш публичен 
интерес, изискващ системни и обмислени политически интервенции.

Единство на морал и политика. Политиката никога не е цел сама по себе 
си. Тя се нуждае от легитимност, която се определя от моралната обосновка 
на политическите действия. Стамболийски се откъсва от една традиция на 
възприемане на държавата, заложена още от Макиавели. Нещо повече, чо-
вешкият прогрес не е просто въпрос на оцеляване на най-пригодените, както 
учи дарвинизмът, а въпрос на морално износване и последващо обновяване. 
Ключово предимство на земеделското съсловие и на неговата организация 
БЗНС е моралната чистота, съответстваща на правото на политическа ини-
циатива. Главна политическа цел от гледна точка на морала се явява постига-
нето на справедливост, на подходящо разпределение на благата.

Специфично понятие за труд. Силата на земеделското съсловие в срав-
нение с другите може да се разбере от положението му на производително 
съсловие. То спомага за удовлетворяването на базисни човешки инстинкти. 
Трудът повече не може да бъде затварян в икономическата сфера, да бъде 
просто фактор за натрупване на богатство, както предлага „трудовата теория 
на стойността“. Трудът е морална и социална категория, има пряко полити-
ческо измерение. Политиката е обществена дейност, изразяваща човешката 
природа в трудови социални обстоятелства [4, 14].

Нелиберална демокрация. Демократичното устройство не се възприема в 
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утвърждаващата се тогава форма на либерална демокрация: институциона-
лен ред, произтичащ от признатото право на хората да избират своите управ-
ници при защитени права на малцинството. Демокрацията е взета в буквал-
ния смисъл, като „народовластие“. След като обществената борба е двигател 
на прогреса, тя при равни условия води до победа на мнозинството. Когато 
интересите на най-големия възможен брой хора са задоволени, тогава има 
справедливо решение на сложното социално уравнение. Без най-многоброй-
ното съсловие, земеделското, никаква демокрация не може да настъпи. Без 
икономически еквиваленти на политическото устройство то остава формал-
но и лишено от социално съдържание.

Народна интелигенция. Тук се крие един парадокс на интелектуалното 
развитие. Интелигенцията не е част от земеделското съсловие. Ако се поло-
жат усилия за нейното приобщаване, те несъмнено ще изменят същността 
на това съсловие. Същевременно без мобилизиране на интелектуалните сили 
прогресът става трудно постижим. На аналогичен проблем, вече в отноше-
нията между интелектуалците и работническата класа, се натъкват Маркс и 
Енгелс. В „Манифест на комунистическата партия“ те допускат, че и непроле-
тарии могат да участват в разгръщането на работническата борба. Решението 
на Стамболийски предполага постепенно създаване на автономна собствена 
земеделска интелигенция по средством обучение и образование, като се на-
сърчават активните и обществено ангажирани хора в селото да разширяват 
своя мироглед.

ІV. Съсловната теория на Стамболийски в светлината 
на три възможни критики

„Завръщане към средновековни форми на политическо представителст-
во“. Съсловията често се разглеждат като остарели структури на социална 
стратификация, обвързани със стари представи за разделение на труда и за 
социални йерархии. Но съсловията на Стамболийски са изградени на базата 
на действителни права на членовете си, а не на познатите от Средновекови-
ето привилегии. Правата и свободите са фундамент на човешкото развитие. 
Самият аграризъм надгражда аргументите си върху тезата, че класовото де-
ление е неактуално и вече не отговаря на обществените реалности. Средно-
вековните съсловия още не са достигнали до епохата на класите, модерните 
съсловия вече я загърбват и оставят назад. А идеята за обществен прогрес 
още повече увеличава дистанцията от стабилния средновековен ред.

„Българско издание (и предвестие) на корпоративната теория на Му-
солини“. В крайна сметка съсловията и корпорациите са категории от отно-
сително сходен порядък. Но демократичните възгледи на Стамболийски не 
подлежат на съмнение нито в полето на теоретичната аргументация, нито в 
практическото управление. Той не прибягва до държавата като водеща цен-
ност в политиката. Социалната справедливост безусловно е по-близо до не-
говия начин на мислене, отколкото миражите за национално величие. Той 
търси най-добрите възможни житейски и работни условия за най-голямо-
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то мнозинство от населението, а не заместването на социалните проблеми с 
професионални, към което се ориентира създателят на фашизма.

„Консервативна реплика на модернизацията“. Разделението град–село 
е един от важните източници на консервативните идеологии. Традициите 
в смисъл на ценности, стереотипи, поведение се съхраняват много повече 
в селските общности, отколкото в динамична градска среда. Но социалната 
приемственост, характерна за селския живот, не означава непременно кон-
сервативен мироглед. Западният консерватизъм може да проследи корените 
си до разбиранията на едрите земевладелци и богатите селяни в модернизи-
раща се Европа. Дори в съседна Румъния заможните чокои са се оказали най-
плътни изразители на политическото себеразбиране на селските общности. 
Българските селяни в огромното си мнозинство са били бедни и имплицитно 
радикални в политическия живот. Те са проектирали образите на въжделява-
но благополучие не в миналото, а в бъдещето. И в строго политически план 
са се оглеждали наляво, а не надясно.

V. Аграризмът като перспектива на селското
политическо представителство

В центъра на вниманието към българския аграризъм по обясними при-
чини винаги е попадало неговото организационно измерение. Самостоятел-
ното управление на БЗНС, противоречивото многоетажно участие в поли-
тическия живот между двете войни, лидерството над опозицията в годините 
след Девети, позицията на втора партия в еднопартийния режим на социа-
лизма, фрагментарното присъствие в демократичната система след проме-
ните рамкират сложния и криволичещ път на една организация, тръгнала с 
толкова висока заявка преди повече от столетие. По тези въпроси вече съм 
писал другаде (Попиванов, 2004). Сред тях обаче продължава да стои пробле-
мът за актуалността на Стамболийски, за отношението на идеологията към 
социалната и политическата практика на земеделците.

Аграризмът няма своя телеология. Корабът на историята няма последен 
пристан. „Ние нямаме за цел да зидаме някакъв нов строеж на човешкото 
общежитие“, подчертава Стамболийски през 1909 [6, 95]. Идеите според него 
идват от самия живот, където се развиват въпреки нашите разсъждения и 
настроения. И още: „Онова, което ние тук визираме, то става – нашата работа 
е да го анализираме и да го обосновем. Онова, което в бъдеще ще става, то 
ще роди своите теоретици и своите теории.“ [6, 150] В този смисъл разра-
ботената от Стамболийски политическа идеология не се свежда до рецепта 
за непосредствено практическо приложение. Тя просто бележи крайъгълен 
камък, който можем да използваме, за да оценим бъдещото развитие.

Така нареченият български преход към демокрация и пазарна икономика 
продължи и утежни процеси, протичали през целия социалистически период. 
Днес селското население вече не е мнозинството на живеещите в страната. 
Земеделското производство има изключително скромен дял в националния 
БВП. Това донякъде е предвидим резултат от големия модернизационен про-
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ект, сложил акцент върху промишлеността. Но демократичните промени не 
успяха да предложат достатъчно гаранции за модерно аграрно развитие на 
селските региони. Поземлената реформа практически прекрати задълго тем-
повете на обновяване на селото. В съседни страни селското стопанство тряб-
ваше да компенсира разпада на индустрията и обезценяването на технологич-
ните единици. У нас това дори нямаше как да бъде мислено. В течение на много 
години липсваше последователна държавна политика към селото и неговите 
проблеми. Вече разполагаме със Стратегия за развитие на селските райони в 
България 2007–2013, но е рано да правим изводи за нейния ефект.

Свидетели сме на ситуация, която съвсем не е цветуща и която освен 
всичко друго се вписва в процес на изчезване на повечето от предпоставките 
за развитие на аграризма. Означава ли това, че есенцията на аргументите на 
Стамболийски е безнадеждно остаряла? Ако съществува вариант за отрица-
телен отговор, той трябва според мен да стъпва на едно важно наблюдение. 
Големият сръбски социолог проф. Джура Стеванович извежда като ключов 
проблем на сегашната ситуация обстоятелството, че решенията за селото се 
вземат извън него, че компетентните институции са откъснати от селския 
живот и гледат на него дистанцирано, отстрани.

Водеща идея на Стамболийски, както споменах, е твърдението, че мно-
зинството от населението има моралното предимство, когато става дума как-
то за държавното управление, така и за уредбата на обществения живот. В 
съвременен контекст моралната философия на земеделския лидер следова-
телно не би могла вече да фаворизира селяните като социална и икономическа 
категория. Но неговата теория за съсловните организации все още предлага 
източник на полезни идеи за запълване на растящата пропаст между общест-
вото и политиката. Все още е възможно за решаване на обществени проблеми 
да се върнем към организации с едновременно икономически и политически 
профил. В наши дни икономиката и политиката се намират в по-тясна бли-
зост отвсякога. Въпрос на естествена последица е да ориентираме реформите 
на политическите системи в тази посока. Неслучайно на Запад вече се чуват 
гласове, че ако не обвържат програмно и съдържателно политически и ико-
номически интереси в дейността си, политическите организации ще бъдат 
обречени да изграждат отношенията си с бизнеса по полулегален път.

Трябва да се има предвид и една съществена особеност на Балканите. 
Неполитическите организации в този регион имат слаби корени, крехко об-
ществено влияние, несигурен обхват, липсва им пряк и институционализи-
ран достъп до политически лостове на въздействие. Те често стават жертва на 
неясни икономически и дори олигархични интереси. Наблюдателите биха се 
затруднили да изброят много НПО, за които с чиста съвест може да се каже, 
че освен неправителствени са и наистина нестопански. Така че чрез полити-
ческо включване неполитическите организации могат да се окажат по-ефек-
тивни и полезни за своите членове. Но ако това стане, те трябва да разполагат 
с ясна и стабилна законова база и с точни дефиниции докъде се простира по-
литическият обсег на целите им. В конкретния случай със земеделците важно 
значение могат да добият едно укрепнало и достатъчно автономно коопера-
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тивно движение, агробизнес структури и асоциации, различни научнопри-
ложни звена за модернизиране на селското стопанство.

Участието в националния процес на договаряне с ЕС преди и след пос-
тигането на пълноправно членство безусловно е необходимо условие, за да 
се гарантират жизнените интереси на балканските народи в техните различ-
ни социални и професионални сегменти. Никой не може да защити потреб-
ностите и исканията на селяните по-добре от техни собствени политически 
представители. Европейският съюз провежда все по-активна регионална по-
литика, позволяваща сътрудничеството и кооперирането на транснационал-
но ниво. Земеделие, екология, туризъм са приоритетни сектори за ЕС, където 
Съюзът поощрява инвестициите и развитието, и същевременно са естествена 
сфера на дейност за аграрните организации. Зелените партии сега се опитват 
да заемат това пространство – и тук имаме едно от многобройните доказател-
ства, че политиката не търпи вакуум.

Сериозното навлизане на аграрни формации в политическия живот на 
ХХІ век е задача, която със сигурност би трансформирала целия социален и 
политически пейзаж. Тя предполага самоорганизация, ентусиазъм и средства 
в големи размери. Предполага осъзнаване на важността на заложените каузи 
– устойчиво развитие, културно самосъхранение, децентрализация, разби-
ране на отношението град–село като отношение между части от един ком-
плекс на взаимни зависимости. В това следва да се търсят елементите на една 
съвременна интерпретация на понятието „борчески дух“. Съпоставителният 
поглед върху ситуацията в балканските страни показва сходни условия, до-
пускащи и сходни предпоставки за ренесанс на земеделските формации. Раз-
бира се, такъв ренесанс изключително трудно може да се състои в традици-
онния балкански контекст на дезинтеграция, апатия и бедност. Александър 
Стамболийски е бил способен да го постигне преди сто години. Днес светът 
е съвършено друг. Все пак продължаваме да имаме основания да се връщаме 
към неговия пример – вече не само като към създател на идеология, а и като 
политически технолог.
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І. Пролог

Съзнавам колко е трудно да се пише за Трайчо 
Костов.
Темата отдавна е отворена за свободно раз-

глеждане, но е трудна, защото има аспекти с пови-
шена сложност. Той е една изключителна по свои-
те дарби и роля личност, но става жертва на вече 
победилата революция, от която е част. Името му е 
поставяно веднага след името на Георги Димитров 
в един немалък период и е сатанизирано в следва-
щия от едни и същи хора в Политбюро. Въздиган е 
напълно заслужено като героична фигура и е погу-
бен в един монтиран от началото до края съдебен 
процес.

Велика и трагична съдба!
Самият Трайчо Костов я обяснява на своя 

брат в прощалната им среща след произнасянето 
на смъртната му присъда по следния начин: „Рубят 
лесь – щепки летят!“.

Не съм сигурен, че е прав. Във всеки случай 
трагично е, че беше повален един от най-високи-
те борове в нашия вече вековен лес. Защо се слу-
чи това? Днес най-после трябва да имаме пълен 
отговор на този въпрос. И не само това. Днес вече 
не трябва да се задоволяваме само с изследване на 
казуса „Виновен, или невинен е Трайчо Костов?“. 
Трябва да изчистим цялостния му образ от калта, 
хвърлена върху него, без да заобикаляме сложните 
и нееднозначни моменти.

Нужен е нов прочит и на историята, и на тра-
гичната биография на Трайчо Костов. Нужна е ця-
лата истина и което е още по-важно – нейното съв-

ТРАЙЧО КОСТОВ  ПОЛИТИК С 
ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ СПОСОБНОСТИ 
И С ТРАГИЧНА СЪДБА

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 – диа-
лог 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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ременно осмисляне.
Нека да продължат изследванията на историците.
Има широко поле за работа. Разкрити са секретни довчера архивни ма-

сиви. Първите исторически изследвания са обещаващо начало. Особено цен-
на е монографията на акад. Мито Исусов „Последната година на Трайчо Кос-
тов“1. Има вече мемоари2. Ще се появят и нови проучвания.

Моята задача тук не е да разглеждам конкретните факти и тяхната хро-
нология в политическата биография на Трайчо Костов. Това е от компетент-
ността на историците. Аз ще се концентрирам върху обобщаването на дока-
заната вече фактология и на тази основа ще се стремя да очертая силуета на 
тази голяма и трагична личност в нашата история.

„Случаят Трайчо Костов“ не би могъл да бъде разбран, ако не се кажат 
няколко думи за революциите и техните водачи. Защо смятам така?

Трайчо Костов увисна на бесилката преди 60 години, но не на бесилката 
на фашизма и монархията, срещу които се бореше, а на бесилката на социа-
листическата революция, на която посвети целия си живот и бе един от ней-
ните основни ръководители.

Казано е: революциите изяждат децата си.
Великата френска революция изпрати на гилотината славните си вождо-

ве Робеспиер, Дантон, Сен-Жюст, Демулен.
Великата октомврийска революция посече Троцки, разстреля Бухарин, 

Риков, Раковски, Каменев, Крестински, Зиновиев, Тухачевски, Якир и почти 
цялата първа редица на Лениновата гвардия.

Българската социалистическа революция осъди на смърт Трайчо Костов.
Какво е това – зловеща традиция, отмъщение на историята за пролятата 

кръв или проклятие върху най-талантливите, най-пасионарните личности в 
историческите преломи? Или нещо друго?

Кой би могъл да отговори? Със сигурност горепосочената максима не 
е нито мит, нито метафора. Пред нас е една от най-жестоките страни на ре-
волюциите. Революционните преломи и събития са невъзможни без големи 
умове и личности. За да победят, те се нуждаят от тях, раждат ги и ги издигат. 
Но след победата, след като бъдат прокарани новите исторически трасета, го-
лемите имена на революцията стават опасни за онези, които искат да грабнат 
властта. Исполините на историческата промяна се оказват препятствие към 
жезъла на политическия трон.

След бурята на революциите започват смерчовете на борбата за властта.
Дали е така, или не, не зная, но със сигурност зная, че зад всяко от изяде-

ните деца на революцията стоят конкретни политически личности и опреде-
лени исторически обстоятелства. Те трябва да бъдат разкривани, ако искаме 
да извлечем уроци от историята и да не повтаряме такива зловещи трагедии 
като гибелта на Трайчо Костов.

Първият и основен урок е след победата на социалистическата револю-
ция да се установят демократична политическа система и законност, които 
предпазват обществото от беззаконие и тираничност.

Социализмът като общество и Българската социалистическа партия 
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като политическа формация никога не трябва да забравят този урок. Утопия 
е да се мисли революцията, включително социалистическата, без принуда и 
насилие. Но изстрадан и скъпо заплатен исторически опит е необходимостта 
да се съединят неделимо социализмът и демокрацията. Социализмът и по-
специално европейският социализъм няма бъдеще извън демократизма.

Отдавна ме занимават образът и трагичната участ на Трайчо Костов. 
Отдавна се каня да напиша политическа студия за него. Освен горепосоче-
ната още три са причините за това. Първо – Трайчо Костов е изключително 
даровит политик и държавник. Такъв рядко се ражда в една партия. Второ 
– Трайчо Костов си отива от този свят невинен. Всички обвинения, от първо-
то до последното, са груба фалшификация и са снети по съдебен ред още през 
1956 г. Трето – въпреки официалната реабилитация, съдебна и политическа, 
печатът на забравата и полуистината продължава да лежи върху образа и 
спомена за Трайчо Костов. Колкото и да е странно, той още не е заел мястото, 
което му се полага в историята на Българската социалистическа партия.

ІІ. „Кой сте вие, Трайчо Костов?“

Когато понякога в късната ми есен се заслушвам в тътена на историята, 
сякаш чувам още да кънти над Париж страховитият бас на Дантон, когото по 
заповед на Робеспиер отвеждат към гилотината: „Робеспиер, ти си следващият!“.

Чрез Дантон историята произнася своята присъда над безогледното на-
силие и се опитва да разтърси съвестите на онези, които са се посветили на 
велики каузи, но са готови безпощадно да принасят в жертва на властта си 
дори най-талантливите деца на революцията – свои довчерашни другари.

Страшно е да съзнаваш, че ти си следващият.
Но въпросът не е само в трагичната участ на Трайчо Костов.
Ограденото в кавички заглавие на този подраздел не е случайно. Това не 

е само въпросът, който Сталин задава на Трайчо Костов в Кремъл през 1948 г. 
в присъствието на Георги Димитров и Вълко Червенков и с който слага нача-
лото на Трайчо-Костовата трагедия. На този случай ще се спра по-нататък.

Тук бих искал да поставя един друг въпрос, който, мисля, има пряко от-
ношение към съвременната оценка на политика и държавника Трайчо Кос-
тов и към неговото отсъствие от паметта на съвременните български поколе-
ния. Става дума за това, че след онзи злокобен въпрос на Сталин през 1948 г. 
започва да се измества – през всичките изминали 60 години – оптиката, през 
която и историците, и партийните институции разглеждат образа и делото на 
Трайчо Костов.

В началото фокусът на вниманието са ОБВИНЕНИЯТА – тежките об-
винения на Сталин, нарастващата лавина от още по-крайни обвинения на 
Политбюро в докладите и стенограмите на четири специални пленума на 
Централния комитет на БКП и накрая обвиненията на съдебния процес. В 
началото те са формулирани като националистически грешки и опит за из-
мама на съветското ръководство, по-късно прерастват в националистически 
уклон, антисъветизъм, левосектантско минало, атака срещу Георги Димит-
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ров и подмолни намерения за заемане на неговото място, за да се стигне до 
обвинения във вредителска, шпионска и предателска дейност. Основавайки 
се на тези именно обвинения, съдът го осъжда на смърт чрез обесване и се 
разгръща масова репресивна вълна за неговите привърженици.

Накратко, в началото фокусът е върху „престъпника“ и „предателя“ 
Трайчо Костов, върху сатанизирането му, без да се казва нито дума за не-
говата близо 30-годишна дейност в партията, в революционната борба и в 
започналото социалистическо изграждане.

След смъртта на Сталин фокусът се премества в точно противоположна 
страна – ОНЕВИНЯВАНЕТО на Трайчо Костов. През 1956 г. се отхвърлят 
изцяло и безусловно съдебните обвинения в „шпионска, заговорническа и 
вредителска дейност“ като „измислени и монтирани“, но се запазва оценката 
за допуснати от него „груби политически грешки от националистически ха-
рактер“3 (т.е. напълно се реабилитира съдебно, но не се реабилитира напълно 
политически). По-късно – през 1989 г., се извършва пълно реабилитиране на 
Трайчо Костов, като се отхвърлят изцяло и категорично и съдебните, и поли-
тическите обвинения срещу него.

Накратко, през 1956 г. се извършва полуреабилитация, а през 1989 г. пъл-
на реабилитация на Трайчо Костов, но фокусът на вниманието е върху от-
хвърлянето на обвиненията от 1949 г., а не върху осветляването на неговия 
цялостен образ и дело.

Подчертавам: първия път се акцентира върху непростими грешки и 
престъпления, втория път – върху тяхното пълно отрицание като недосто-
верни и монтирани, но нито първия, нито втория път, нито след това се раз-
криват изключителната личност и основните качества и заслуги на Трайчо 
Костов. Може би единственото изключение е неголямата, но много ценна 
книга на Мито Исусов „Последната година на Трайчо Костов“, но както личи 
от заглавието й, тя е концентрирана върху времето между декември 1948 г. и 
декември 1949 година.

Разбира се, трагизмът на Трайчо Костов винаги ще бъде свързан със 
Сталин, със съветския и българския сталинизъм. Изясняването и интерпре-
тирането на фактите, на отговорностите, на последиците в тази смразяваща 
кръвта свързаност са от първостепенна важност. Сигурен съм, че тепърва ще 
се появят исторически, политически, архивни и други изследвания, които ще 
проучат тази проблематика от строго научни и строго нравствени позиции.

Но обвиненията и оневиняването на Трайчо Костов, колкото и да е съд-
бовно важно това, са само част от темата Трайчо Костов. Има нужда да се по-
явят цялостни изследвания за него, за личността му, за живота му, за борбата 
и заслугите му. Когато това стане, пред нас ще се възправи фигурата на един 
от най-даровитите и най-големи ръководители на Българската социалисти-
ческа партия през първата половина на ХХ век, на една от най-достойните 
личности в нейната история за всички времена.

В близо 120-годишната история на БСП са преминали вече 6–7 поколе-
ния и всяко от тях е излъчвало силни и оригинални личности. Погрешно и 
безсмислено е те да се сравняват или подреждат по значимост. Всеки политик 
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и държавник е такъв, какъвто е – със своите силни и слаби страни, със сво-
ите постижения и грешки. Великите хора са велики не защото са безгрешни 
или всемогъщи, а защото дават изключителни приноси и защото притежават 
големи способности.

У Трайчо Костов винаги ме е впечатлявало и най-много от всичко ме е 
запленявало рядко срещаното съчетание на най-важните лидерски качества: 
теоретичен ум, политически талант, сила на волята и нравствено достойнс-
тво. У другите дейци обикновено едно качество е по-изявено или по-нюан-
сирано от друго. У него – блести хармонията им. При това всичките те – над 
обикновения стандарт. Теоретичен ум – да, но с огромен потенциал. Полити-
чески талант – да, но изключителен. Воля – да, но решителна. Признаван от 
всички голям организаторски капацитет и свръхработоспособност. Достойн-
ство, което не го поваля на колене нито пред Сталин, нито пред жестоките 
нападки на другарите му в Политбюро, нито пред мъчителите му в следс-
твието и съдебния процес, нито в сетния му миг пред екзекуцията, когато 
изрича последните си думи: „Кажете на другарите от Централния комитет, че 
си отивам невинен.“

Необикновена личност е Трайчо Костов. Необикновена по дарби, не-
обикновена по съдба! Навярно неговото чело, както гласи народното пове-
рие, е целунато от Бога.

ІІІ. Пътят на Трайчо Костов до 9.ІХ.1944 г.

Трайчо Костов е роден на 17 юни 1897 г. в София. Баща му е машинен 
огняр в софийското локомотивно депо. Майка му е буден и мъдър човек с 
развито чувство за хумор. Имал е двама братя и три сестри. Макар и от ра-
ботническо семейство, всичките деца получават високо образование.

Прогимназия завършва с пълно отличие през 1910 г. и постъпва в прес-
тижната Първа мъжка класическа гимназия, където рядко попадат деца от 
неговата социална среда. Там се утвърждава като един от най-силните учени-
ци. Особено се увлича от литература, езици и математика. „Чете Толстой, Дос-
тоевски, Тургенев, Гаршин, Кнут Хамсун и др. Създава си собствена домашна 
библиотека. Силно се увлича по математика и с истинска страст решава и 
най-трудните задачи. Мнозина от съучениците му всеки ден чакат да си на-
пише домашните по латински, старогръцки и математика, за да ги препишат. 
Изучава и усвоява отлично стенография. Твърде много му се удават езиците. 
Проявява дарби на полиглот.“4 Завършва гимназията блестящо и с голям ав-
торитет сред учителите и съучениците си.

През 1915 г. постъпва в Юридическия факултет на Софийския универси-
тет. Слуша лекциите на В. Ганев, Ст. Киров, Г. Данаилов, С. С. Бобчев, Ст. Бела-
мезов, Д. Мишайков и взема изпитите си с отличен успех. Освен овладените в 
класическата гимназия латински, старогръцки, руски и френски език започва 
да изучава английски и немски. Същевременно работи като стенограф в На-
родното събрание.

Започналата Първа световна война прекъсва следването му и той пос-
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тъпва в школата за запасни офицери, завършва я и служи като офицер във 
Варна. След войната продължава висшето си образование и взема все така с 
отличен успех всичките осем семестъра в Юридическия факултет.

Но в края на следването прекъсва, защото се включва в активна поли-
тическа дейност. През 1919 г. става член на Българския комунистически мла-
дежки съюз (БКМС), през 1920 г. е избран за секретар на софийската мла-
дежка организация и за член на Българската комунистическа партия (тесни 
социалисти). Участва в подготовката на Септемврийското въстание 1923 г. 
и в списването на „Работнически вестник“. Взема дейно участие във Витош-
ката конференция на БКП през 1924 г. и установява близки отношения със 
Станке Димитров. След Деветоюнския преврат Трайчо Костов изпълнява 
отговорните функции на деловодител на ЦК на БКП, редактор-уредник на 
„Работнически вестник“ и отговорник на нелегалните партийни печатници. 
На 28 октомври 1924 г. е разкрита печатницата „Обнова“ и Трайчо Костов е 
арестуван. В Обществената безопасност е подложен на жестоки инквизиции, 
но не издава нито едно име на свои другари и сътрудници. За да сложи край 
на инквизициите и да прекъсне следствието, той прави опит за самоубийст-
во, като се хвърля от четвъртия етаж на следственото здание, но пада върху 
покрива на едно кафене и остава жив.

Осъден е на 8 години затвор, 4 от които излежава в Софийския, Сливен-
ския и Врачанския затвор. Освободен е през 1929 г. поради всеобща амнис-
тия, дадена от правителството на Андрей Ляпчев. Наскоро след излизането си 
от затвора се оженва за своята приятелка и съидейничка Люба Топенчарова. 
През 1931 г. се ражда синът им Бойко Костов (който през 1990 г. беше избран 
за народен представител във Великото народно събрание).

През 1930 г. за първи път посещава СССР – на лечение в различни са-
наториуми на полуостров Крим. След това при него идва Люба, която из-
вежда от страната малкия Чавдар Драгойчев – сина на осъдената на смърт 
Цола Драгойчева. След лечението семейството се премества в Москва, където 
Трайчо Костов постъпва на работа в апарата на Коминтерна. В началото на 
лятото на 1931 г. се завръща в България, където е кооптиран за член на Цент-
ралния комитет на партията и редактор на „Работническо-селско знаме“.

През 1933 г. по решение на Задграничното бюро и поради надвисналата 
над него опасност от арестуване отново отива в СССР. Там работи в апара-
та на Изпълнителния комитет на Коминтерна (ИККИ) и в неговия Балкан-
ски секретариат. По това време Трайчо Костов вече ползва руски, английски, 
френски, немски, сърбохърватски и румънски език. В края на 1933 г. става 
преподавател в Комунистическия университет за националните малцинст ва 
от Запада (КУНМЗ). Там през 1934 г. той подготвя дисертация на тема „Обра-
зуване на БКП“ и пише писмо на Васил Коларов с молба той да стане негов 
научен ръководител. Коларов дава положителна оценка на работата и пред-
лага тя да се признае като успешно завършване на Института за червена про-
фесура и да се насрочи нейната защита.

Но в края на 1934 г. Трайчо Костов е върнат в България във връзка с из-
правянето на левосектантския курс на БКП. (Парадоксално е, че обвинител-
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ният му акт през 1949 г. започва с неговото „активно левосектантско минало“ 
като основа на цялата му „вредителска“ дейност по-късно.) В страната той 
разгръща огромна политическа дейност против лявото сектантство, редакти-
ра „Работнически вестник“, взема ключово участие в подготовката на извест-
ния VІ пленум на ЦК на БКП, приел новия политически курс на партията, в 
чиято основа са идеите на VІІ конгрес на Коминтерна за „единен работничес-
ки фронт“ и „Народен антифашистки фронт“. На този пленум Трайчо Костов 
е избран за член на Политбюро на ЦК на БКП.

В края на 1936 г. той отново заминава за Съветския съюз, където жи-
вее неговото семейство. Работи като политически съветник на Вилхелм Пик, 
който по това време оглавява Балканския секретариат на ИККИ. Освен това 
сътрудничи на Задграничното бюро и чете лекции в КУНМЗ. „Той е един от 
малцината дейци на партията – политемигранти, които имат възможност да 
се запознават с всички шифровани документи, пристигащи от България. Тези 
дейци фактически формулират основните политически и организационни 
решения на Задграничното бюро.“5

През 1937 г. Трайчо Костов пак е изпратен в България. „Няма друг ръ-
ководен деец на партията – пише М. Исусов, – който така многократно да е 
изпращан в страната с важни революционни мисии. Това може да бъде човек 
с изключителна смелост, с пълна готовност за саможертва, с високо съзнание 
за отговорност пред комунистическото движение, с огромен опит за неле-
гална дейност, с тънко познаване на положението в страната и конкретните 
органи зационни и политически задачи на комунистическото движение.“6

Това е вярна преценка. Освен перспективната си работа в Коминтерна 
Трайчо Костов жертва и една блестяща научна кариера. Дисертацията му е 
пред защита. Под неговото перо излизат ценни статии в международния пе-
чат („Ин прекор“, „Европейски глас“, „Комунистически интернационал“, „Съз-
нание“ и др.), както и в нашите партийни издания.

„Многостранната дейност на Тр. Костов го извисява като един от най-
добрите, най-подготвените дейци на БРП в края на 30-те години.“7

През годините на Втората световна война той е член на Политбюро и 
секретар на Централния комитет на БРП. Интерниран е в Златоград, в Девин, 
в с. Студенец, Разградско, и в с. Рибарица, Тетевенско. От 1940 г. преминава 
в нелегалност. Когато на 22 юни 1941 г. Хитлер напада СССР, Трайчо Костов 
прави на заседание на Политбюро още същия ден точен политически ана-
лиз на новата ситуация и предлага проект за обръщение на БРП към българ-
ския народ. „Този проект – пише Цола Драгойчева – ни спести скъпоценно 
време. Както винаги досега, в него Тр. Костов бе проявил точния си рефлекс 
към най-сложни политически превратности, демонстрираше внушителната 
си марксистко-ленинска подготовка, показваше таланта да разшифрова най-
заплетена политическа ситуация.“8

Трайчо Костов е един от основните автори на курса на партията за въо-
ръжена борба против германския и българския фашизъм. Той влага всичките 
си сили и целия си организаторски талант за разгръщането и ръководството 
на тази борба.
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През април 1942 г. са разкрити и арестувани Цвятко Радойнов, Антон 
Иванов, Трайчо Костов и други функционери на партията. Последен в по-
лицията попада Трайчо Костов. Следват жестоки инквизиции, очни ставки 
и други прийоми за сломяване на духа и психиката на подсъдимите. Трайчо 
Костов не проронва нито дума на следствието, не издава никого, държи се 
твърдо и достойно. Съгласно приетата тогава партийна практика „след при-
ключването на следствието отговорните дейци на партията и нейните воен-
нореволюционни органи подробно описват поведението си при разпитите 
пред специална комисия от затворници комунисти. Към Тр. Костов не са от-
правени нито въпроси, нито упреци“9.

Тук бих искал да отворя скоба и да оставя за историята това, което много 
години по-късно, през 70-те години, ми разказа старият партиен деец Иван 
Масларов – след такива именно вътрешни разследвания в затвора ръковод-
ството на партията му възложило да говори с някои от подсъдимите по този 
процес, за да коригират своите признания, изтръгнати с непоносими инкви-
зиции. Трайчо Костов, каза Масларов, прояви и на следствието, и на процеса 
безукорно поведение.

Колко усилия бяха хвърлени по време на следствието и на процеса през 
1949 г. да бъдат намерени „свидетелства“ и агентурни следи за Трайчо Костов, 
как принуждаваха с насилие намиращите се в затвора полицейски и съдебни 
шефове от 1942 г. да лъжесвидетелстват, но не се доказа абсолютно нищо.

Достойното поведение на Трайчо Костов в процеса през 1942 г. не е слу-
чайно. То е естествен израз на неговата изключителна личност, в която висо-
кият интелект, идейната убеденост, моралната висота и човешкото достойн-
ство са определящи черти. Така се държи той и на процеса през 1924 г., и на 
процеса през 1942 г., и на процеса през 1949 г. Това е той – една глава над 
своите мъчители. Държи се достойно не защото някой иска от него така да се 
държи, а защото е верен на себе си.

Шест души от подсъдимите са осъдени на смърт (Антон Иванов, Антон 
Попов, Атанас Романов, Георги Минчев, Никола Вапцаров и Петър Богданов). 
Още шест души също са осъдени задочно на смърт. Трайчо Костов и още ня-
колко души получават присъда доживотен затвор. Причината за доживотна-
та присъда на Трайчо Костов, с която също се спекулираше, е вече изяснена с 
абсолютна точност – застъпничеството пред царя от Станислав Балан, бивш 
негов съученик и приятел от класическата гимназия, с мотива за изключител-
ните заложби и нравственост на Трайчо Костов.

Така по една щастлива случайност той се спасява от сигурна смъртна 
присъда. Можем само да благодарим, макар и с толкова голямо закъснение, 
на Балан за тази негова постъпка. За нещастие в нашите среди и досега се 
намират хора, които в неофициални разговори поставят зловещия въпрос: 
„Защо Трайчо Костов не е разстрелян заедно с другите, които са били на по-
малко отговорни длъжности от него в Централния комитет?“.

Каква жестока ирония на съдбата! През 1942 г. Балан спасява живота на 
един свой идеен противник. През 1947 г. политическите другари на Тр. Костов 
от тогавашното Политбюро потвърждават оценката на Балан за високите му 
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интелектуални и морални качества с телеграмата си по случай неговата 50-го-
дишнина: „При всички арести – пишат те, – при всички провали и при най-жес-
токите инквизиции ти устоя партийната чест, запази партията и даде блестящ 
пример на всички антифашисти за достойно държание пред врага… Твоята 
дълбока марксистко-ленинска теоретическа подготовка, голямата ти култура, 
пословичното ти трудолюбие и упоритост, стоманената ти воля, скромността 
ти, беззаветната ти преданост към делото на работническата класа и народа 
са онези болшевишки бисери, които красят целия ти борчески живот, нераз-
ривно свързан с борбите на партията и народа.“10 През 1949 г. обаче, само две 
години по-късно, същите тези хора го изпращат на бесилото като враг на пар-
тията и народа, предател, шпионин, националист, антисъветчик.

„О, времена, о, нрави!“ – би възкликнал древният старец.
На 7 септември 1944 г. са разбити вратите на Плевенския затвор и Трай-

чо Костов заедно с другите затворници е освободен. Незабавно се завръща в 
София и по право възглавява вътрешното ръководство на партията.

ІV. Ролята на Трайчо Костов в историческия прелом 
1944–1948 година

Трайчо Костов излиза от затвора на 47 години – с респектираща поли-
тическа биография и опит, пълен с енергия, зрял, с утвърден авторитет на 
политическата сцена.

И напълно естествено застава начело на вътрешното партийно ръко-
водство. Задграничното бюро се саморазпуска. Георги Димитров, който е все-
признатият лидер на партията, остава в Москва до ноември 1945 г. Вътре е 
формирано ново Политбюро на Централния комитет и за политически (пър-
ви) секретар е утвърден Трайчо Костов. Той поддържа непрекъсната връзка 
с Георги Димитров, информира го за развитието на вътрешната ситуация и 
съгласува с него решаването на всички основни въпроси.

В продължение на 14 месеца между Тр. Костов и Г. Димитров са разме-
нени множество писма, радиограми, телефонна и друга информация. Това е 
извънредно динамичен период. Извършва се исторически прелом в развитието 
на България. Ето как го характеризира акад. М. Исусов: „Създават се новата 
политическа система на народната демокрация, новата многопартийна систе-
ма, новата парламентарна система. Войната против нацистка Германия поставя 
на историческо изпитание всички социални и политически сили. Възникват 
опозиционни групи. Води се борба за политически престиж между управлява-
щите партии, между Отечествения фронт и опозиционните формации. Води се 
борба за преодоляване на международната изолация на България, за запазване 
на нейния държавен суверенитет. (…) На България се предлага федерална дър-
жавна интеграция за сметка на националната независимост…“11

Към това проф. Л. Огнянов добавя „подмяната на съставите на местните 
органи на управление, прочистването на държавния апарат… формирането 
на нови органи на сигурността (като Народната милиция и Народната гвар-
дия), организирането на младежкото и профсъюзното движение в страната, 
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изработването на първите законодателни актове под формата на наредби, за-
кони, подготовката и провеждането на Народния съд, мерките за укрепване-
то на новата власт и други“12.

Във всички решения ролята на Трайчо Костов е централна. Той имен-
но подготвя и изнася политическия доклад пред известния VІІІ пленум на 
ЦК на БРП(к), в който прави впечатляващо дълбок анализ на протичащите 
процеси в страната. В доклада и в заключителното си слово той обосновава 
постановката, че пред българското общество на този етап стоят за решава-
не демократически, а не социалистически, задачи и че при съществу ващите 
международни и вътрешни условия не се налага партията да се стреми към 
установяване на диктатура на пролетариата.

В тази сложна международна и вътрешна обстановка – пише акад. Мито 
Исусов – „блясват огромните интелектуални сили, политическата мъдрост и 
революционният опит на Тр. Костов. Под негово ръководство се осъществява 
процесът на консолидация на БРП(к), формират се нейните органи и орга-
низации, сплотяват се различните поколения кадри, определят се отношени-
ята между партийните и държавните органи, утвърждават се принципите и 
формите на сътрудничество с другите управляващи партии. Трайчо Костов 
се извисява като майстор на революционната тактика на партията. Той реши-
телно осъжда първите прояви на възгордяване, на крайно леви увлечения и 
„партизански“ действия, на политически кариеризъм и корупция, бори се за 
чисти и ясни отношения на комунистите, лишени от каквито и да са приви-
легии и възможности за лично облагодетелстване за сметка на обществените 
богатства и моралния престиж на партията“13.

„Негова е заслугата – продължава Исусов – за изработването на прин-
ципите на новата стопанска политика на партията, утвърдени от Централния 
комитет през есента на 1945 г., които отчитат икономическите интереси и 
обществената активност на различните класи и междинни слоеве. Основна-
та част от докладите, изнасяни пред Политбюро и Централния комитет по 
това време, и много от формулираните решения са плод на личните усилия, 
знания и прозорливост на Тр. Костов. Неговите политически речи и поли-
тически статии респектират със своя реализъм, самобитност, последовател-
ност, теоретическа обоснованост. Личните качества на Тр. Костов, неговата 
безшумна и дълбокоаналитична дейност, неговата изключителна скромност, 
неговото мащабно и творческо мислене, изумителната му работоспособност 
бързо утвърждават огромния му авторитет, превръщат го в една от ярките 
политически личности на България.“14

На VІІІ пленум (1944 г.) Трайчо Костов отново е избран за член на По-
литбюро и за първи секретар на Централния комитет. При избора на първия 
(политическия) секретар се провежда сериозна дискусия и се обсъждат ал-
тернативни кандидатури. Добри Терпешев и Георги Дамянов издигат канди-
датурата на Васил Коларов. Мнозинството членове на Политбюро обаче са за 
кандидатурата на Трайчо Костов. Последната дума оставят за Георги Димит-
ров, който в специална радиограма от Москва обосновава становището за 
първи секретар да бъде утвърден Трайчо Костов15.
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Още докато е в Москва, между Г. Димитров като председател на партията 
и Трайчо Костов като първи секретар се установяват отношения на искре-
ност и доверие. Това са отношения между всепризнат лидер на партията и 
близо 20 години по-младия от него талантлив последовател. Към лидера тече 
постоянна и компетентна информация, получават се и строго се изпълняват 
неговите лидерски постановки и инструкции. Нито лидерът сковава иници-
ативата на първия секретар, нито първият секретар дезавуира главната роля 
на лидера.

През ноември 1945 г. Георги Димитров се завръща и Трайчо Костов не 
само твърдо застава зад него, той става негов пръв помощник и негова на-
дежда за бъдещето.

По предложение на Димитров през 1946 г. Тр. Костов е избран за под-
председател на правителството и председател на правителствения комитет по 
стопански и финансови въпроси. На ХV пленум на ЦК на БРП(к) от 4 януари 
1948 г. той отново е избран за член на Политбюро и секретар на Централ-
ния комитет, отговарящ за работата на правителството. Поради влошеното 
си здравословно състояние и многомесечното си лечение в Москва Георги 
Димитров отсъства дълги периоди от страната и цялата работа по изпълне-
ние на основните партийни и правителствени управленски функции оставя 
именно на Трайчо Костов. Само през 1948 г. Димитров отсъства 4–5 месеца, 
завръща се едва в края на ноември и основните задължения по подготовката 
на V конгрес падат върху Тр. Костов.

Георги Димитров и Трайчо Костов работят в отличен синхрон, в идейно 
и политическо единомислие. Трайчо Костов е съпричастен в реализирането на 
димитровската концепция за народната демокрация като нова форма за пре-
ход към социализма. Играе основна роля в създаването на отечественофрон-
товска политическа система и на многопартийна парламентарна система. Няма 
никакви колебания за правилността на народнодемократичния експеримент. 
Влага много енергия в управлението на икономиката, в която по това време съ-
ществуват и трите форми на собственост – частна, държавна и кооперативна.

Именно синхронът между Г. Димитров и Тр. Костов е един от главните 
фактори за успешното протичане на революционния преход у нас до 1948 г. 
Няма съмнение, че до 1948 г. Георги Димитров не само е вярвал безрезервно 
в Трайчо Костов, той е виждал в него своя приемник в ръководството на пар-
тията и държавата. Ако избързаме 6 месеца напред, ще видим, че дори и след 
атаката на Сталин срещу Трайчо Костов на V конгрес той отново е избран за 
член на Политбюро, макар че вече не е предложен за секретар на Централния 
комитет. Георги Димитров не поставя въпроса за случилото се в Кремъл на 
конгреса, а подчертава на заседанието на Политбюро от 9 декември: „В чест-
ността на Трайчо съмнение няма: способности големи, работоспособност из-
ключителна, полезен деец и ръководител. Ние би трябвало пред другарите 
Сталин и Молотов да направим всичко, което зависи от нас, да изясним, че 
Трайчо Костов ние не можем да жертваме, че ние не можем да го отстраним 
от ръководна работа в правителството и партията, но е необходимо да се взе-
мат такива и такива мерки.“16
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Сума сумарум, до края на 1948 г. Трайчо Костов има положението на вто-
ри човек след Георги Димитров и играе ключова роля в развитието на партия-
та и държавата. Той се проявява като рядко талантлив и авторитетен политик 
от следващото поколение, открояващ се забележимо сред останалите членове 
на ръководството. Както става ясно по-късно, той е имал амбициозни конку-
ренти, въпреки че качествата му са го поставяли над конкуренцията.

Разбира се, образът и политическата дейност на Трайчо Костов не трябва 
да се идеализират. Такъв подход по принцип е погрешен. В политиката може 
да има идоли, но не може да има светци. Както всеки политик по света, той 
също допуска или участва в грешки, някои от които са съществени. Първата 
голяма грешка на цялото ръководство на партията по това време е разгро-
мът на политическата парламентарна опозиция през 1947 г. и привеждането 
в изпълнение на смъртната присъда на Никола Петков. Тук не става дума за 
остротата на политическата борба между БРП(к) и опозицията в парламента 
и извън него. Времето е преломно. И двете страни са в плен на необуздана 
ярост. Годината е 1947, мястото – Балканите, целите – непримирими и е нере-
алистично да се очаква друг характер на политическата борба.

Става дума именно за разгром, т.е. за елиминирането на политическата 
опозиция в парламента, а след това и в обществото. Така се извършва пър-
вото подкопаване на новия народнодемократичен експеримент. За какъв ев-
ропейски демократичен модел може да става дума, когато се премахва най-
важният му атрибут – парламентарният и партийният плурализъм, премахва 
се опозицията.

Що се отнася до смъртната присъда на Никола Петков, тук няма да раз-
глеждам въпроса имало ли е, или не, фактически основания за съдебния му 
процес и за смъртната му присъда. Нека юристите и историците компетентно 
да проучат фактите и да установят истината. Политическият въпрос тук е: 
имало ли е възможност да се отложи, а след това и да се замени смъртната 
присъда на водача на парламентарната опозиция Никола Петков? Не подце-
нявам вътрешната и международната ситуация през 1947 г. Вътре – яростна 
борба по генералния проблем накъде да върви България след Втората светов-
на война и 9.ІХ.1944 г. Отвън – масиран и директен натиск от САЩ и Англия 
за отменяне на присъдата.

Както свидетелстват архивите, първоначалната ориентация на Полит-
бюро е била да се запази животът на Никола Петков чрез помилване. „Главна-
та причина за промяната в отношението на ръководните среди в БРП(к) към 
„случая Никола Петков“ се заключава в острата реакция срещу вмешателст-
вото на Англия и САЩ във вътрешните работи на България…“17

Това впрочем се признава и от самите английски и американски дипло-
мати. Съветското правителство – пише английският шарже д’афер в Москва 
Франк Робъртс на Кристофър Уорнър във Форин офис – „ни научи, че нашата 
намеса е не само неуместна, но и пагубна за тези, в името на които е упражне-
на. Не мога, следователно, да не чувствам, че тя би могла да бъде по-ефектив-
на, ако ние процедирахме зад кулисите с Георги Димитров, оставяйки на него 
да упражни прерогативите за помилване, което той би могъл да направи, без 
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самият да загуби престиж или да замеси съветското правителство“18.
„Накрая – завършва Робъртс – трябва може би да добавя конфиденциал-

но, че Бедел Смит също чувства, че, между нас казано, ние затегнахме прим-
ката около врата на Петков, след като подехме неговия случай с такава сила 
и показност.“19

Сега е лесно с късна дата да се преоценява становището на тогавашното 
Политбюро. И все пак могло е да не се бърза с изпълнението на смъртната 
присъда, а по-късно и да се помилва Никола Петков. Но в партийното ръ-
ководство, включително у Г. Димитров, включително у Трайчо Костов, с из-
ключение само на В. Коларов, надделява мнението да се изпълни присъдата, 
каквото е било и становището на Москва. На 17 септември 1947 г. Димитров 
изпраща от Москва до Тр. Костов и В. Коларов следната шифрограма: „След 
като американците се намесиха и предявиха категорично искане за отмяна 
на смъртната присъда, въпросът вече получава за нас особено вътрешно и 
външно политическо значение и предизвиква необходимост от промяна на 
нашето първоначално намерение. Засяга се непосредствено суверенитетът на 
България… Такова е и мнението на нашите приятели (т.е. съветските ръко-
водители – б.а.).“20

Голяма е също така отговорността на Трайчо Костов за преразглеждане 
на идеята за народната демокрация като нова и различна от съветската фор-
ма за преход към социализма.

Прелюдия на тази капитална грешка е докладът на В. Червенков на и след 
първото заседание в Полша на Информбюро, в който той твърди, че „партия-
та не била оценила правилно характера на Деветосептемврийското въстание 
и затова закъсняла с решаването на някои основни задачи“21. Но въпросът за 
цялостно преразглеждане се поставя в доклада на Трайчо Костов на второто 
Букурещко заседание на Информбюро през юни 1948 година.

В този доклад се подчертава, че политическият курс на БРП(к) след Де-
ветосептемврийското въстание 1944 г. е бил правилен, но в неговата реали-
зация са допуснати сериозни грешки. Те „вървят по линията на подценяване 
неизбежността от изостряне на класовата борба в преходния период от капи-
тализма към социализма, по линията на илюзията за възможността от смек-
чаване на тази борба при нашите условия. Ние не бяхме напълно наясно по 
отношение перспективите на нашето движение към социализма. У нас вие ще 
намерите в различни времена формулировки за така наречените патриотич-
ни индустриалци и търговци, които уж ще съумеят да съчетаят своите инте-
реси и интересите на работническата класа и държавата (по-късно, разбира 
се, ние експроприирахме и тия „патриотични индустриалци и търговци“), за 
хармоничното съчетаване на държавния, кооперативния и частния сектор 
от стопанството, за това, че у нас нямало уж вече никакви антагонистични 
елементи между работническата класа и селячеството (и това при преоблада-
ващото господство на дребното селско стопанство) и т.н.“22.

По такъв начин „подобно на В. Червенков, който през октомври 1947 г. 
се ориентира към възгледите на Й. В. Сталин за характера и темповете на 
развитие на революционния процес в България, Тр. Костов „обърна гръб“ на 
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всичко ново, което Г. Димитров беше казал за характера и особеностите на 
революционното преобразуване на буржоазното общество“23.

Още по-тъжно е, че самият Георги Димитров прави завой в своите пре-
ценки и позиции по отношение на следваната от партията линия.

Слага се началото на два важни процеса: първият – изкуствено интен-
зифициране на революционните преобразувания в източноевропейските со-
циалистически страни. Вторият – универсализиране на съветския модел на 
социализма.

Този доклад на Трайчо Костов по негово настояване влиза изцяло в 
доклада на Георги Димитров пред известния Юлски пленум на Централния 
комитет през 1948 г., на който Костов отправя и директна критика към Ди-
митров. Разбира се, дотогава в Политбюро е съществувала атмосфера на иск-
рени взаимоотношения и взаимна критика. По-късно това рязко се променя 
и, както се знае, от тази критика се правят изводи, че Тр. Костов се опитва да 
подкопае авторитета на Г. Димитров, за да заеме неговото място.

Иронията на съдбата е, че само половин година след този доклад на Тр. 
Костов, в който той обосновава необходимостта от преоценка на народноде-
мократичния експеримент в полза на съветския модел, върху него се стовар-
ва кинжалният удар на съветския и българския сталинизъм.

V. Зловещата за Трайчо Костов 1949 година

Тя започва не на 1 януари 1949 г., а на 6 декември 1948 година.
На 5.ХІІ.1948 г. във връзка с подготовката на V конгрес на БРП(к) в Мос-

ква пристигат за консултация Георги Димитров, Трайчо Костов и Вълко Чер-
венков. На другия ден (6.ХІІ.) се е състояла първата среща, на която Сталин 
отправя своите тежки обвинения и заплахи към Трайчо Костов. Ето как те са 
записани от Димитров в неговия дневник на датата 6.ХІІ.1948 г.: „Много ос-
тро Сталин критикува Трайчо за отказа съветските представители в София 
(да се осведомяват – б.а.) непосредствено от съответните ведомства по ико-
номиката на България. Той окачествява това като тъждествено със случая на 
Тито. „С това именно и започна нашият конфликт с Тито.“ На комунистите е 
нужна дружба и сътрудничество „без измама, без възгордяване“. Дълго гово-
ри по тоя случай. Много сериозно подозрение в хитруване и измама (има) у 
Сталин (поддържано и от Молотов) по отношение на Трайчо и в тая връзка и 
някакво съмнение към Югова (?)… Това беше крайно тежка за нашата партия 
история.“24

По-подробен запис на въпросния Сталинов монолог е направил В. Чер-
венков, който той оповестява в информация на пленума на ЦК на БКП на 26 
и 27 март 1949 г. Ето ключовите моменти в този запис.

Сталин: „Не искате да издавате своите тайни? Искате да бъдете независи-
ми? (…) Точь в точь (…) Точно така беше с Тито (…) Не искате да знаем вашите 
тайни, вървете по дяволите и без вас ще минем. Какво, вие ни смятате за прос-
таци, за наивни (дурачки), а вие сте европейци, вие имате връзки с Европа.

(…)
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Вие що за комунист сте (към др. Трайчо Костов)? Аз четох вашия доклад 
на съвещанието на Информбюро. Ние го одобрихме тогава.

А сега това какво е? Защо вие не поговорите с нас?
(Към др. Димитров): Другарю Димитров, вие сте крупен човек, голям чо-

век в международното движение. Но вие се занимавате с големите въпроси, 
правите доклади, интервюта, занимавате се с идеологическите въпроси, общо 
правилно ръководите, но с практическите въпроси не се занимавате. Не зна-
ете всичко, което се върши у вас. Съществува двойственост във Вашето ръ-
ководство. По-младите другари не Ви питат, сами решават практическите 
въпроси.

Другарят Димитров възрази: Не е така, другарю Сталин.
Другарят Сталин: Може би аз се лъжа, но вижте.
Другарят Димитров: Тук с другаря Костов очевидно има недоразумение, 

ще уредим въпроса…
(…)
Другарят Сталин: Другарю Молотов, как считате Вие? Недоразумение 

ли е това или грешка?
Другарят Молотов: Не, това не е недоразумение, другарю Сталин, това 

е грешка.
(…)
Когато другарят Трайчо Костов заяви, че той се смята за честен човек и 

че има честно отношение към Съветския съюз, че е имал добро намерение за 
по-голяма организираност в предаването на сведенията, другарят Сталин каза: 
„Жулик! Аз имах за вас по-добро мнение. Трябва да се види откъде сте и кой 
сте Вие? Я ме погледнете! Искате да се биете? Ще се преборим. Само знайте, че 
ние на половин път никога не се спираме. Ще доведем борбата докрай.“25

На следващия ден, 7 декември, на втората среща със Сталин и цялото 
Политбюро на ЦК на ВКП(б) Трайчо Костов признава допуснатата от него 
грешка. „Аз помислих – казва той, – моите намерения бяха не лоши, но излезе 
лошо. Това повече няма да се повтаря.“26

Сталин отговаря по следния начин: Добре, щом казвате, че сте разбрали 
грешката си, че тя няма да се повтори, нека забравим за това27.

На 9 декември 1948 г., веднага след завръщането на делегацията от Мос-
ква в София, Г. Димитров прави информация в Политбюро за обвиненията 
на Сталин към Трайчо Костов. Той от своя страна си прави самокритика за 
допуснатата грешка. Политбюро приема решение по случая от 7 точки, в които 
се посочва, че критиката на Сталин е „съвършено основателна“, че Тр. Костов 
„е допуснал сериозна и груба политическа грешка“, че се „взема акт от неговата 
самокритика“, и се указват необходимите мерки за изправяне на ситуацията.

Решението се изпраща в ЦК на ВКП(б) и с това въпросът се приключ-
ва. Петият конгрес на БРП(к) не прави никакви организационни изводи за 
Трайчо Костов. Той е избран за член на Централния комитет и за член на По-
литбюро. Единствената промяна (и тя не е маловажна) е, че той вече не е сек-
ретар на ЦК. След конгреса, на първия пленум на Централния комитет Трай-
чо Костов прави самокритично политическо заявление, в което поема върху 



61

ИСТОРИЯ

себе си цялата отговорност за дадените указания и подчертава, че грешката 
ще бъде изправена без колебание.

През януари 1949 г. в Москва се провежда учредителното заседание на 
Съвета за икономическа взаимопомощ (СИВ), на което от българска страна 
присъстват В. Коларов, Д. Терпешев и А. Югов. При завръщането си те правят 
доклад, в който пишат, че случаят с информацията на съветските представи-
тели у нас не е забравен и че Молотов отново ги е питал: „Кой е този Трайчо 
Костов и как е станала възможна тази грешка?“28.

На заседанието на Политбюро, на което се разглежда горният доклад, Г. 
Димитров, като още веднъж подчертава сериозния политически характер на 
допуснатата грешка, дава следния отговор на отново поставения от Молотов 
въпрос: „Трайчо Костов не е случаен човек в партията и напразно се поставя 
въпросът „Кой е той“. Но съветските другари искат да ни кажат „взели ли 
сте достатъчно мерки против такава опасност, която, ако не се вземат мер-
ки, може да се развие вътре в партията и партийното ръководство в посока, 
опасна за партийната и държавната политика, и да доведе до промяна на ва-
шето партийно и държавно ръководство“29.

Във връзка с това Георги Димитров предприема последния си положи-
телен ход към Трайчо Костов – изпраща го заедно с В. Червенков и съпругите 
им на едномесечно лечение в „Борвиха“ край Москва. Целта е ясна: опитният 
политик дава възможност на Тр. Костов спокойно да обмисли всички аспекти 
на случилото се и да предприеме някои стъпки за разсейване на възникналото 
кремълско недоверие към себе си. И той наистина прави това, като изпраща 
писмо до ЦК на ВКП(б) – до Г. М. Маленков, в което признава националисти-
ческия по съществото си характер на своята грешка и определя национализ-
ма като „главната опасност за партиите от страните на новата демокрация“30. 
Това е верен и силен политически ход на Трайчо Костов.

Но той прави и един друг, недостатъчно обмислен ход. Изпраща писмо до 
Политбюро на БРП, в което подлага на критичен анализ както своята греш-
ка, така и подобни грешки на други членове на Политбюро, като назовава кон-
кретни случаи и имена – Васил Коларов, Антон Югов, Вълко Червенков, дори 
Георги Димитров. Той прави това не за да ги уличи в същите погрешни деяния, 
а за да покаже, че става дума именно за отделни грешки и за тяхното поправяне 
и че той също е в състояние да поправи допуснатата от него грешка.

Писмото на Трайчо Костов до Политбюро предизвиква рязко противо-
поставяне от всички членове на Политбюро и е подложено на безпрецедент-
но остра критика. Друга реакция едва ли би могло да се очаква.

Необмислеността на този ход на Трайчо Костов се състои не в това, че 
той посочва неверни факти, а че обединява срещу себе си всички в Полит-
бюро, с изключение на Владимир Поптомов, и предоставя повод за тотална 
ескалация на обвиненията срещу себе си. Трайчо Костов скоро сам разбира 
това и след завръщането си на 24.ІІ.1949 г. от Москва оценява писмото си като 
„неправилно и вредно“. Той изразява съжаление, че в момент на „раздразне-
ние и в резултат на „болна мнителност“ е могъл да напише това изложение, и 
го оттегля като документ до Политбюро31.
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Но вече е късно. Лавината на тежките обвинения и все по-крайните 
оценки е отприщена. Те бързо нарастват количествено и еволюират качестве-
но. Националистическата грешка става националистически уклон, указани-
ето за централизиране на информацията за съветските представители става 
антисъветизъм, критиката на Юлския пленум става подкопаване на автори-
тета на Г. Димитров с цел заемане на неговото място като министър-пред-
седател и генерален секретар, голямата му работоспособност става стремеж 
за самоизтъкване, самозащитата му се третира като политическа нечестност, 
самокритиката му – като неискреност, и т.н., и т.н.

Следват нови и нови заседания на Политбюро, нови и нови пленуми 
на Централния комитет, на които се разглеждат „и подкрепят единодушно“ 
безпощадните доклади на Васил Коларов и Вълко Червенков за изводите от 
грешките на Трайчо Костов. Атаката е унищожителна. От първоначалното 
предложение на Г. Димитров през февруари Тр. Костов да остане член на По-
литбюро, подпредседател на Министерския съвет и титуляр на Министерст-
вото на мините и природните богатства бързо се стига до изваждането му от 
Политбюро, Централния комитет и правителството, а след това и до изключ-
ването му от партията.

Аз нямам възможност да анализирам в обема на тази статия нито съдър-
жанието на тези заседания и пленуми, нито позициите, застъпени на тях от 
различните членове на Политбюро и на Централния комитет. Мир на праха 
им: те са рожба и дейци на своето време и аз не искам да бъда техен съдия 
със задна дата. Но фактологията на тази поредица от заседания и пленуми 
е потресаваща и тя е описана с документална доказателственост в книгата 
на историка социалист Мито Исусов „Последната година на Трайчо Костов“. 
Всеки, който се интересува от трагичния образ на Трайчо Костов, трябва да 
разгърне това разтърсващо описание. Мисля, че никой, независимо дали е 
поклонник, или противник на Тр. Костов, не може да се произнася по темата 
Трайчо Костов, без да е прочел тази книга. Може да не си съгласен с нейни 
заключения, но трябва да си в състояние документално да оспориш изнесе-
ните в нея конкретни факти, почерпани от първоизточниците на разкритите 
строго секретни по-рано архиви.

VІ. Съдебният процес срещу 
Трайчо Костов – декември 1949 година

Този процес е една от най-мрачните страници в историята на българ-
ския социализъм и на Българската социалистическа партия.

Той беше организиран не за да накаже извършени от Трайчо Костов 
престъпления, защото престъпления нямаше, а за да легитимира юридически 
неговото ликвидиране, защото беше станал опасен в две твърде актуални за 
тогавашния момент посоки: посоката – съветизиране на Източна Европа, и 
посоката – вътрешнопартийни борби за мястото на отиващия си Димитров.

След изострянето на студената война и измяната на Тито Сталин бе за-
почнал налагането на съветския модел на социализма и подчинението на из-
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точноевропейските страни и чрез серия от съдебни процеси в тях (Ласло Райк 
в Унгария, Владислав Гомулка в Полша, Рудолф Слански в Чехословакия, Ана 
Паукер в Румъния) искаше да отстрани по-младите и способни дейци, които 
при подходящи обстоятелства биха могли да поставят националните интере-
си над верността си към Съветския съюз.

Определени дейци на БКП видяха в атаката на Сталин срещу Трайчо 
Костов възможност да го отстранят от второто място и да осуетят естест-
веното му издигане за лидер на партията след Г. Димитров. За тази цел той 
трябваше да бъде не само обвинен в политически грешки, а и сатанизиран.

Съдебният процес срещу Трайчо Костов е от класически сталинистки 
тип: измислени и монтирани обвинения; следователи – чудовища; „самоприз-
нания“ – добити чрез жестоко насилие; липса на всякакви доказателства; про-
курори, които получават обвинителни актове, написани от ген. Чернов на рус-
ки език, и подписват техните преводи; съдии, които получават от властта не 
само инструкции за присъдите, а и списъци на въпросите, които да задават.

Всичко това може да се види днес черно на бяло в разсекретените архиви 
и в публикуваната след процеса документална книга „Процесът на Трайчо 
Костов и неговата група“ с подзаглавие „Предателската шпионска и саботаж-
на група на Трайчо Костов пред съда на народа“32.

Не е случайно, че само след шест години, през 1956 г., този процес и тези 
присъди бяха обявени за юридически нищожни и бе извършена пълна съдеб-
на реабилитация на Трайчо Костов.

Единственото, което прави изключение от сталинисткия формат на този 
процес, е личното поведение на Трайчо Костов. И в следствието, и на процеса, 
и в последната си дума на делото, и в предсмъртните си думи преди обесване-
то той е несломен, достоен, пазещ честта си, верен на идеите си, непризнаващ 
участие в приписваните му престъпления.

Той увисва на онова злокобно бесило в Софийския затвор, издигнато 
не от неговите врагове, а от неговите другари, но – каква висота! – не изрича 
проклятие, че несправедливо отнемат живота му, а казва онези почти гол-
готни думи, които цитирах в пролога: „Кажете на другарите от Централния 
комитет, че си отивам невинен.“

Когато през нощта в 2 ч и 30 минути на 16 декември 1949 г. го повеждат 
към края му и той заобикаля локвите в двора на затвора, един от инквизи-
торите със злоба му казва, че до бесилката остават само десетина крачки, 
Трайчо Костов отговаря: „Където и да отива, комунистът винаги трябва да 
бъде чист!“.

Трябва да си Трайчо Костов, за да постъпиш така!

VІІ. Заключение

Когато пиша тези редове, вече сме в края на 2008 година.
Изминал е повече от половин век от гибелта на Трайчо Костов. Нами-

раме се в друго историческо време. Смени се епохата. Рухна социализмът в 
Съветския съюз, у нас и в останалите източноевропейски страни. Текат нови 
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процеси и пред очите ни се извършват смайващи промени, някои от които 
по-рано ни се струваха немислими.

Историята развенча много митове. И сложи ореол върху главите на об-
ругавани по-рано исторически личности. Извършват се преоценки, които 
възстановяват правдата и лекуват раните на миналото.

Този процес ще продължи.
Разбира се, вниманието на съвременните социалисти не може да бъде 

постоянно фокусирано върху трагичните събития и личности в нашата ис-
тория. Трябва да се гледа напред. Но не като се забравя миналото, а като се 
извличат уроци от него.

Тревожно е, че младите социалистически поколения не познават Трайчо 
Костов.

И как да го опознаят, когато той отсъства в официалната историческа 
памет на сегашната Българска социалистическа партия, по-точно – на голяма 
част от нейните дейци и ръководство. За него не се говори, не се пишат книги, 
не се отбелязват годишнините му, няма го лика му в партийните издания. Той 
е забравен, както са забравени и други големи фигури на партията.

Само от антикомунистите не е забравен. Мине не мине време, и в някоя 
от медиите се появява някой, който посяга с нечисти ръце към името му или 
си спомня какво му е казал еди-кой си, еди-кога си в кухнята или в колата за 
Трайчо Костов.

Наскоро прочетох например как лошите комунисти пратили автора да 
представи мемоарите на Цола Драгойчева в един голям град (той, естествено, 
вътрешно съвсем не желаел, но нямало как – съгласил се) и как по пътя тя му 
доверила под секрет в голямата чайка: „А бе остави го Трайчо Костов, и той 
си беше диктатор като другите.“

За подобни хора не са важни нито високите дарби на Трайчо Костов, 
нито известните на всички факти за живота му, нито потресаващите факти 
във вече разкритите архиви. Нито дори поведението му пред бесилото.

Много съм размишлявал за това негово поведение.
Само една изключителна личност, посветила се на велика кауза, може да 

увисне на бесилката с такава „страшна сила“, която превръща неговата лична 
трагедия в трагедия и на партията.

Само една висша нравственост може да каже такива думи миг преди да 
загине едва на 52 години. Няма малодушие пред смъртта, няма проклятие за 
тези, които го принасят в жертва, има само „Кажете на другарите, че си оти-
вам невинен!“.

Само една почти митологична святост може да обясни на палача си, че 
заобикаля мръсните локви по пътя към бесилото, защото иска да си отиде 
от света „чист“ – с чиста душа и с чисти дрехи (перчемът ми да се ветрей и 
ризата ми да се белей)!

Трайчо Костов е трите тези неща.
Такъв трябва да го знаят сегашните и бъдните поколения социалисти!
Да го знаят и да се гордеят с него!
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На Балканите и на Кавказ в интервал само от 
шест месеца се образуваха две активни огни-

ща на международно напрежение, резултат от една и 
съща погрешна, недалновидна политика, провокира-
ни от една и съща причина – конфликти на етничес-
ка основа. Затова и изглеждат като скачени съдове, 
с общи характеристики, но имат и съществени раз-
личия. В специфичните условия на 2008 г. обаче тези 
конфликти придобиха неподобаващо за тях геопо-
литическо измерение. Главните геополитически ак-
тьори са едни и същи – САЩ, Русия, Европейският 
съюз, но ролите, които изпълняват, са различни. Раз-
лични са и мащабите и дълбочината на интересите и 
противоречията, а оттук и значимостта на двете ог-
нища. И двете отекнаха по цялата система на меж-
дународните отношения. Решението за Косово има 
„ефекта на цунами“ – вълните му достигат близки 
и далечни брегове, подкопават устоите на организа-
ции и принципи, от които зависят международният 
мир и сигурност. Този ефект показва, че е допусна-
та някаква голяма грешка. Засегнат е оголен нерв. И 
този нерв се нарича международно право. Грузинско-
осетинският конфликт прерасна в сблъсък на Грузия 
с Русия с последици, които надхвърлят косовските. 
Авторитетни международни наблюдатели сравняват 
руския 8 август 2008 с американския 11 септември 
2001 в контекста на промяната, която предизвикаха в 
системата на международните отношения. Тази про-
мяна се нарича светът вече не е същият.

От който и ъгъл да се погледне, решението за 
Косово представлява нарушение на международното 
право. ООН, която управляваше провинцията като 
протекторат в продължение на осем години, беше 
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заобиколена, прене брегната. А това е единствената инстанция, която има 
правомощията да реши бъдещия й статут – независима държава или сръбска 
провинция с широка автономия. Решението обаче бе взето не от Съвета за 
сигурност на ООН, а от САЩ, ЕС и НАТО. В нарушение на резолюция 1244 
на Съвета за сигурност, в която ясно е записано, че Косово остава част от 
Югославия, те го обявиха за независима държава. Едностранното обявява-
не на независимостта от косовските ръководители е друг неправомерен акт, 
подкрепен веднага от САЩ и някои държави-членки на Европейския съюз 
и НАТО. Планът Ахтисаари не беше одобрен от Съвета за сигурност и няма 
правни основания за неговото практическо приложение, но беше приет от 
САЩ и ЕС и основни негови положения залегнаха в приетата конституция 
на Косово. Изпращането в Косово на европейска мисия от 1 800 полицаи и 
съдебни чиновници, която да поеме част от функциите на Временната меж-
дународна административна мисия на ООН в Косово (ЮНМИК), изисква 
одобрението на Съвета за сигурност, но започва да се осъществява без негово 
съгласие. Или, казано накратко – решението за създаване на нова държава на 
Балканите, Косово, по всички свои параметри е за сметка на съществуващия 
световен междудържавен правен ред.

В международното политологическо пространство битуват становища, 
че в ситуация като косовската международното право е неприложимо. Косо-
во се приема като създала се реалност, като свършен факт, който нарушава 
принципи, но срещу който принципите са безсилни. Може би затова архитек-
тите на новото държавно образувание счетоха за необходимо да го предста-
вят като „уникален случай“ (casus sui generis – случай от особен род), който не 
създава прецедент, не може да се прилага към други територии, с пояснение-
то, че с Косово се изчерпвал списъкът на възможните нови национализми и 
нови държави.

Това просто не е вярно. Не е вярно преди всичко определението на ко-
совския случай като уникален: „само там имаше интервенция на НАТО, само 
там се случиха събитията от 1998 г., които доведоха до тази намеса и до ре-
золюция 1244“ (вж. Волфганг Ишингер, в. „Дума“, 19.ІХ.2007). Всеки случай 
на сецесия има неповторима специфика, но и много общо с други случаи. В 
косовския преобладава не специфичното, а общото. Сравнявайки ситуаци-
ята, в която се намират народите в постюгославското пространство, със си-
туацията на народите в Кавказ и в постсъветското пространство, Владимир 
Путин отбелязва: „Ние не виждаме никаква разлика между едната и другата 
ситуация. И там, и там това е резултат на разпада на комунистически импе-
рии. И там, и там имаше етнически конфликт, и там, и там този конфликт 
има дълбоки исторически корени. И там, и там от двете страни бяха извър-
шени правонарушения, а понякога и престъпления. И там, и там фактически 
съществува независимост на квазидържавни образувания. Никой не може 
да ни посочи нито едно различие. А това означава, че прилаганите правила 
трябва да бъдат универсални.“ (Пресс-конференция Президента России В. 
В. Путина по завершении встречи глав государств и правительств „Группы 
восьми“, Хайлигендам, 8 июня 2007 года.)
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Подобни сравнения на ситуациите в Сърбия и Грузия (за сходства, не 
за уникалност) прави и бившият посланик на САЩ в Москва (1987–1991 г.) 
Джак Матлок в своето „Есе за Русия, Грузия и много повече“. „НАТО бомбар-
дира Сърбия за нарушения на правата на човека на собствената й суверенна 
територия без одобрение от страна на ООН. А неотдавна САЩ и много други 
страни признаха независимостта на Косово въпреки, че то не е независимо 
в пълния смисъл на думата… Преди признаването на независимостта Русия 
отправи предупреждение, че счита Южна Осетия, Абхазия и Приднестрови-
ето за сравними ситуации.

Сега ние твърдим, че Русия трябва да зачита териториалната цялост на 
Грузия. Руснаците могат да ни отговорят, че те напразно са пледирали пред 
САЩ и НАТО да сторят именно това по отношение на Сърбия, но без ни-
какъв резултат. САЩ твърдят, че е трябвало да признаят независимостта на 
Косово, защото косовците вече никога не можели да живеят под сръбско уп-
равление след това, което се е случило. Не е ли то абсолютно същото, което 
казват осетинците и абхазците по отношение на грузинското управление? 
Имат ли основания да се чувстват по същия начин? Забравил ли е някой, 
че едно от първите неща, които направи Гамсахурдия след избирането си 
за лидер на Грузия, беше да отмени автономията на Южна Осетия, а когато 
осетинците се възпротивиха, обсади Цхинвали посред зима?“ И т.н. и др.п. 
(http://www.russiaotherpointsofview.com/2008/09/ambassador-jak.html).

Събитията в Грузия през август на практика показаха, че Косово не е 
уникален случай, а прецедент. Само две седмици след обявяването на неза-
висимо Косово (17 февруари т.г.) президентите на Южна Осетия и Абхазия 
се обърнаха (на 4 и 7 март) към Държавната дума на Руската федерация, към 
ООН, към международни организации и държави в света да признаят дър-
жавната независимост на двете непризнати републики. Само 6 месеца след 
косовската независимост Грузия предприе военни действия за насилствено 
присъединяване на Южна Осетия към страната. Според някои твърдения за 
Абхазия е бил изготвен подобен план, който е трябвало да бъде задействан 
след овладяването на Южна Осетия.

И още едно сравнение. През цялото време преговорите за Косово се во-
деха така, че да не се постигне взаимноприемлив компромис. В последната 
година (2007) се очерта възможност за сближаване на позициите на прего-
варящите за постигане на договореност, но тя се провали. „Подобен изход се 
саботираше от това, че САЩ са обещали на косовските албанци, че техните 
искания ще бъдат изпълнени, ако останат непреклонни и не отидат на до-
говореност с Белград.“ Това го твърдят трима видни американски диплома-
ти: Джон Болтън – бивш постоянен представител на САЩ в ООН, Лоурънс 
Игълбъргър – бивш държавен секретар, и Питър Родмън – бивш заместник-
министър на отбраната (http:// www. izvestia. ru/world/ article 3112668/ print). 
Руският министър на външните работи Сергей Лавров потвърждава думите 
на американските дипломати: „На ръководството в Прищина му говореха из-
зад граница, че преговорите са безсмислени, не се съгласявайте, искайте неза-
висимост.“ (Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных 
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дел России С. В. Лаврова на совместной пресс-конференции по итогам встре-
чи с внешнеполитической „тройкой“ ЕС, г. Брдо, 13 февраля 2008.)

По свидетелството на посланик Матлок американците са приложили съ-
щия прийом и в Грузия. „Саакашвили не е глупак и единственото, което мога 
да заключа, е, че е бил насърчаван да вярва, че САЩ биха подкрепили опит за 
възвръщане със сила най-напред на Южна Осетия, а след това и на Абхазия. 
Това е обяснението за изпращане на 2000 грузинци в Ирак, за да се задължат 
САЩ и в крайна сметка НАТО да подкрепят териториалните претенции на 
Грузия. Ако това насърчение е дошло от елементи в администрацията на Буш, 
то е било крайно безотговорно.“ (Пак там.) 

Президентът Д. Медведев нееднократно е изтъквал в свои публични 
изявления, че и Елцин, и Путин са уговаряли ръководствата на Южна Осе-
тия и на Абхазия, а и населението, да останат в състава на Грузия, да не 
създават проблеми от друг род. И заедно с това са подчертавали при всяка 
среща със Саакашвили, че Русия се придържа към позицията за територи-
алната цялост на Грузия, че е готова да се подпише споразумение за непри-
лагане на сила. В отговор – на думи съгласие, а в действителност подготовка 
за война. Отговорни американски политици са създавали активно усещане 
у грузинското ръководство: правете каквото искате – руснаците няма да 
се намесят, това не е в техен интерес, сега те нямат нито възможности за 
това, нито желание. Явна външнополитическа грешка. Това е просто такава 
дипломатическа грешка, която, струва ми се, впоследствие ще се изучава в 
учебниците по дипломация, грешка от страна на САЩ, грешка от страна 
на Грузия, макар че от страна на Грузия това е още и престъпление. (Вж. 
„Стенографический отчет о встрече с участниками международного клуба 
„Валдай“. http://www.kremlin.ru/text/appears/2008/09/206408.shtml)

Решенията, които приеха и косовците, и страните, които ги признаха, 
създадоха нова международноправна ситуация, която не може да не сложи 
отпечатък при решаването на подобни казуси.

Косово е бомба със закъснител. Забавянето на нови експлозии от рода 
на кавказката или в други измерения не е повод за успокоение. В недрата 
на обществата в Западните Балкани – в Албания, в Сърбия, в Македония, в 
Черна гора, в Босна и Херцеговина, а и в други райони, се развиват дълбо-
чинни процеси и никой не може да каже кога и по какъв повод могат да из-
лязат от контрол. Авторитетната независима неправителствена организация 
Международна кризисна група отбелязва в поредния си доклад нарасналата 
перспектива за фактическо разделение на Косово между сръбските и албан-
ските региони, както и факта, че ЮНМИК води преговори с Белград за спе-
циални отношения с косовските сърби. Усилията на сръбската дипломация 
за преразглеждане на провъзгласената едностранна независимост срещнаха 
подкрепа от ООН, която уважи предложението да се потърси мнението на 
Международния съд в Хага дали провъзгласената независимост е в съзвучие 
с международното право. Предстои да се видят и последствията за Косово от 
събитията в Грузия. Опровергани бяха онези политици и дипломати, които 
считаха косовският проблем за приключен.
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„Гордиев възел“ от геополитически и геоикономически 
интереси

Косово не е просто Косово. Това е и „Велика Албания“, и „геополити-
чески ребус“ на Балканите, и „замразен конфликт“ в Европа, и „ябълка на 
раздора“ в Европейския съюз. От тези негови аспекти тук ще разгледаме гео-
политическите.

 Прав е френският историк и публицист Жан-Арно Деран, компетентен 
познавач на балканската политическа и геополитическа ситуация: „Въпросът 
за Косово се превърна в залог в световната желязна схватка между Русия и 
САЩ.“ („Монд дипломатик“, януари 2008.) Тук бих прибавил и третия геопо-
литически играч – Европейския съюз. Сблъсъкът на стратегическите инте-
реси на САЩ, Русия и Европейския съюз придаде на косовския проблем не 
само допълнителна острота, а и извънрегионални параметри.

Международни анализатори, а и американски политици и дипломати 
търсят обяснение за твърдата и безкомпромисна политика на Белия дом по 
Косово. Какъв е американският интерес към това малко кътче на Балканите 
– без петрол и газ, бедно на природни суровини, което неопределено дълго 
ще бъде на издръжка на международната общност? Какво място му е отре-
дено във външнополитическата стратегия на САЩ – глобална и регионална? 
Защо тъкмо Косово предизвика остър сблъсък между САЩ и Русия?

Цитираните трима американски дипломати, без да подценяват слож-
ността и заплетеността на косовския въпрос, заявяват, че откъсването на Ко-
сово от суверенна Сърбия не отговаря на интересите на САЩ. Според тях 
Косово има само второстепенно значение за САЩ и не следва да се създава 
ненужна криза в американско-руските отношения по този повод, при поло-
жение че САЩ и Русия имат да решават заедно неотложни проблеми от мно-
го по-голяма важност. Тяхното мнение е, че трайното и реално урегулиране 
на въпроса трябва да стане в резултат на преговори и компромиси.

Към техните аргументи бих добавил, че, от гледна точка на американ-
ската политика в нейния балкански сектор, Косово е опорна точка за поли-
тическото доминиране на САЩ на Балканите в конкурентната борба с Ев-
ропейския съюз и Русия. Но сблъсъкът на САЩ и Русия на Балканите само на 
пръв поглед е сблъсък на регионални интереси. Русия се противопоставя на 
САЩ тук не по регионални, а по глобални проблеми. Нейната позиция по 
Косово се базира на международното право и на решенията на Съвета за си-
гурност на ООН, на резолюция 1244, в която е записано, че Косово е недели-
ма част от Сърбия, докато САЩ със своите действия потъпкват принципите 
и нормите на международното право, подменят Съвета за сигурност, реша-
ват едностранно и противоправно регионални и локални проблеми. С други 
думи, сблъсъкът е на концепции за правила на поведение в международното 
общежитие. От тази гледна точка, т.е. от глобален аспект: Косово е и звено в 
американската стратегия за утвърждаване на дългосрочната лидерска роля 
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на САЩ в еднополюсния модел на световната политическа система. В усло-
вията, когато този модел започва да се руши и САЩ губят престиж и влия-
ние, Косово им беше нужно като демонстрация на сила, като победа, която да 
покаже, че глобалното американско лидерство в света продължава.

Решението за Косово беше неприемливо за Русия и по втора причина. В 
постсъветското пространство има сходни с косовската ситуации, които мо-
гат да възбудят сепаратистки амбиции, да доведат до конфликти със съседни 
държави, да провокират и международни усложнения. Признаването или 
непризнаването може да повлияе и на регионалната сигурност, да предиз-
вика и нова война на Кавказ, както и стана. Всеки конфликт на територията 
на Русия и на постсъветското пространство е ресурс за американска намеса 
и влияние. Руски експерти не изключват американската страна съзнателно и 
целенасочено да отстоява независимостта на Косово с оглед на последващо 
оживление на сепаратистки настроения и конфликти в Русия.

Августовската криза на Кавказ го показа и доказа. В Грузия няма петрол 
и газ, но през територията й минават петролопроводи и газопроводи, в пер-
спектива и „Набуко“. Това вече определя други мащаби на политиката. Грузия 
не е просто опорна точка за политическо влияние в страната, а плацдарм 
за настаняване на Кавказ и в черноморския басейн, за политическо, иконо-
мическо и военно проникване в Средна Азия до границите на Иран и Китай. 
Нескривана цел на щатските стратези е откъсването на Русия от петрол-
ните и газовите полета на Каспия, Туркмения и Казахстан, овладяването на 
контрола над транзита на енергоносителите за Европа и включването на 
бившите съветски републики от региона в орбитата на американската вън-
шна политика.

Като всяко голямо събитие, августовската криза предизвика лавина от 
оценки – от остро критични към умерено критични до позитивни, в зави-
симост от заеманата позиция. В официалните среди на Запада се утвърди 
версията, че агресорът е Русия, че тя е нарушила териториалната цялост на 
Грузия с признаването на независимостта на Южна Осетия и Абхазия. Като 
причини за агресията се сочат още: да дестабилизира Грузия, за да попречи на 
членството й в НАТО, да установи в Тбилиси власт, която да е подчинена на 
Кремъл, да вземе под руски контрол доставките на енергоресурси в Западна 
Европа по маршрути, заобикалящи Русия, да създаде прецедент, който да зас-
тави Украйна да се откаже от членство в НАТО. И други подобни. 

Истината е, че Русия беше изправена пред труден и сложен казус. Това, 
което направи, беше принудена да го направи. 17 години тя търси и предлага 
на Грузия мирно, политическо решение за Южна Осетия и Абхазия, стоя на 
позицията за териториалната цялост на Грузия. Не търсеше и сега воен-
но решение, предпочиташе статуквото, колкото и лошо да е то. На всички 
официални срещи с представители на Запада заявяваше тази позиция. Но 
не можеше да не защити народа на Южна Осетия при грузинското военно 
нахлуване, защото го заплашваше геноцид. Не можеше да не признае неза-
висимостта на Южна Осетия и Абхазия, защото народите на тези страни не 
желаеха и не можеха да живеят заедно с грузинците. Разбираше, че позици-
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ята й по този въпрос се разминава с позицията й по Косово (до конфликта), 
че ще бъде обвинявана за това. След конфликта В. Путин в интервю пред 
американската телекомпания Си Ен Ен съобщи: „Когато ние се опитвахме да 
спрем решението за Косово, никой не ни послуша. Ние казвахме – не праве-
те това, почакайте. Вие ни поставяте в ужасно положение на Кавказ. Какво 
ще кажем на малките народи на Кавказ, защо в Косово може да се получи 
независимост, а тук не може? Вие ни поставяте в глупаво положение. Ни-
кой, освен нас, не говореше тогава за международното право. Сега всички 
си спомниха за него. Сега, защо ли, всички заговориха за международното 
право.“ (http://www.rian.ru/politics/20080828/1507711441- print html)

Непосредствено след прекратяване на военните действия Русия призна 
независимостта на Южна Осетия и Абхазия (26 август), по-късно установи 
дипломатически отношения, подписа договори за приятелство, сътрудничес-
тво и взаимопомощ, съгласно които на териториите на двете републики ще 
бъдат разположени по 3600 руски войници. Решението за признаване на не-
зависимостта не беше взето лесно. Русия не призна независимостта на Косо-
во заради нарушаване на международното право и щеше да бъде обвинена в 
същото с признаване на независимостта на Абхазия и Южна Осетия. Всички 
очакваха, че след Косово тя ще постъпи именно така. Белият дом, НАТО и 
Брюксел побързаха да поискат от Русия да не го прави. Тя не го направи не 
защото Западът настояваше, а защото следваше своята принципна позиция. 
Единственото, което направи, бе развиването на икономическите отношения 
с тези територии. Русия беше готова да продължи диалога. Но вместо съг-
ласие срещна въоръжен отпор. Като по команда западната медийна маши-
на постави тази тема в центъра на антируската кампания. Президентът Д. 
Медведев отговори, че за тях този проблем е приключен, и обясни мотивите 
така: за да се предотврати хуманитарна катастрофа, убийства на хора, гено-
цид, за да се защитят руските миротворци и да се даде възможност на наро-
дите в двете републики да реализират своето право на самоопределение. В 
международното право няма две еднакви ситуации, но ако случаят Косово е 
от особен род, и случаят Абхазия и Южна Осетия е от особен род. Русия се е 
придържала до последния момент, до началото на грузинската агресия, към 
принципа за териториалната цялост на Грузия. Решението за признаване на 
независимостта възникна, подчертава Д. Медведев, след започването на воен-
ните действия, когато ние разбрахме, че няма да ни се удаде по друг начин да 
защитим осетинците и абхазците. Ето тогава решението съзря. А самото ре-
шение е взето след приключването на агресията. Според мен, продължава Д. 
Медведев, няма никакъв сериозен довод, който би позволил да се отдели про-
цесът на признание на Южна Осетия и Абхазия от ония решения, които се 
приеха по отношение на Косово. В създалата се тогава ситуация това решение 
е в съгласие с Устава на ООН и Заключителния акт от Хелзинки. Саакашвили 
сам е сложил кръст на териториалната цялост на Грузия. (Стенографический 
отчет о встрече с участниками международного клуба „Валдай“.) 

Грузинският въпрос за Русия е въпрос за нейната сигурност. Ако не беше 
действала бързо и решително за отблъскване на агресора, това щеше да раз-
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клати стабилността в целия Кавказ, щеше да има дестабилизиращ ефект за 
стратегическата сигурност на страната. Ако беше загубила в този конфликт, 
всички страни в Кавказ, а и в Средна Азия, щяха да имат друго политическо 
поведение към Русия. В беседата си с участниците в дискусионния клуб „Вал-
дай“ В. Путин информира, че по време на военните действия в някои репуб-
лики в Северен Кавказ са били създавани неправителствени организации, 
които са поставяли въпроса за отделяне от Русия. А президентът на Южна 
Осетия Едуард Кокойти е заявил пред същите журналисти, че преди време 
западни експерти и политолози му предлагали да уговори Владикавказ да се 
отдели от Русия. По негово мнение САЩ се отнасяли с повишено внимание 
към този район.

Какви по-важни промени настъпиха или се очаква да 
настъпят в геополитическата и геоикономическата 
картина на света?

Най-важната промяна, която войната на Кавказ открои релефно, е, че 
светът днес се управлява от петрола и газа. Русия притежава в достатъчно 
количество и от двете и може да задоволява значителна част от потреб-
ностите на Европейския съюз. Но онова, което върна руската мощ, е тръ-
бопроводната система. Сега тя е единствената действаща система. Това е 
„най-мощното оръжие на Русия в преговорите със Запада… Нейните га-
зопроводи могат да се използват напълно като инструмент за отстояване на 
политически интереси и за твърд отпор, ако й хвърлят предизвикателства… 
Сега, когато светът се управлява от петрола и газа, ние нищо не можем да 
противопоставим на Москва. Лостовете за натиск са доста слаби – да се 
изключи от Г-8, да не се допусне до СТО… Русия днес се намира на своя 
исторически пик – никога в миналото, нито по времето на царете, нито при 
генсеките страната не е била толкова мощна благодарение изключително 
на своите ресурси“. Казва го известният американски „съветолог“, а по-къс-
но „кремъловед“ Маршъл Голдмън, доктор по философия, автор на книга-
та „Нефтодържава (Petrostate): Путин, власт и нова Русия“, в интервю пред 
РИА Новости. (http:www.rian.ru/economy/20080828/150739340-print.html) 

Това е главната причина за промяна на отношението на основните страни 
в Европейския съюз – Германия, Франция, Италия, към Русия. Те не са съюзни-
ци на Русия, но подхождат към нея прагматично, водени от своите интереси. 
Отношението на тия страни към Русия рефлектира и в НАТО, върху неговата 
конфронтационна политика към Русия. Германия, Италия и Франция се про-
тивопоставят на разширяването на НАТО на изток (Грузия, Украйна) от гледна 
точка не само на енергетиката, а и на своята сигурност. Сигурността на Европа 
минава през петрола и газа на Русия. Така енергетиката и сигурността стават 
двата стълба в системата на международните отношения.

Докато Русия си възвръща външноикономическата мощ и политичес-
кото си влияние в света, САЩ губят позиции и в икономическата, и в поли-
тическата област. Финансовата криза, която преживяват, е един от показа-
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телите. Америка вече не може да командва в НАТО така, както го е правила 
в миналото. По-трудно налага решенията си и в Европейския съюз, даже с 
помощта на страните от „нова“ Европа.

В момента се наблюдават два различни процеса. Единият е в Русия – про-
цес на ограничаване на фрагментацията в постсъветското пространство и на 
неговата реинтеграция. Русия днес контролира постсъветското пространст-
во благодарение главно на енергетиката. Другият процес е на Запад – начало 
на фрагментация в основните политически структури (Европейски съюз и 
НАТО) в резултат на различни политически и икономически интереси. Труд-
но е да се прогнозира докъде може да стигне този процес, но е очевидно, 
че ще се развива. Очевидно е също, че Америка няма да стои като пасивен 
наблюдател, ще използва инструментите, с които разполага, за да го спре или 
ограничи. Дали ще успее и доколко – ще видим.

Америка ще си остане в близките години водеща сила в световната поли-
тика и икономика, но вече ще среща увеличаваща се съпротива от сили с дру-
ги интереси, с нараснала икономическа мощ и политическо влияние. Русия 
само за 5–6 години се превърна в сила, неподвластна на САЩ и НАТО. Освен 
от видни американски политици, дипломати и анализатори това се потвърж-
дава и от тайните американски служби. Неотдавна в техен анализ, замислен 
за следващия президент, се прави песимистичната прогноза, че влиянието 
и могъществото на САЩ в идните 10–15 години ще намаляват все повече, а 
развиващите се амбициозни нации като Китай и Индия ще придобиват по-
голямо световно политическо значение. Препоръката на анализаторите е: бъ-
дещите правителства на САЩ да приемат новата, вече недоминираща над 
всичко и всички роля на Америка и да водят балансирана политика (вж. в. 
„Дума“, 15.ІХ.2008). Сума сумарум, промяната в света се фокусира в еднопо-
люсния модел и доказва неговата непригодност в съвременния променящ се 
свят. Реакцията на Русия в грузинско-осетинския конфликт даде на Америка 
да разбере, че нещата не стават така, както тя иска.

Характерен признак на промяната след кавказката криза е проблемът 
със санкциите. Как да се накаже Русия? Какви санкции да й се наложат? В 
списъка с евентуални заплахи на Вашингтон, огласен и по дипломатически 
канали, фигурират: блокиране на членството й в СТО, изключване от Г-8, 
бойкот на зимната олимпиада в Сочи през 2014 г., отказ от сътрудничест-
во в ядрената енергетика за мирни цели, замразяване на сътрудничеството 
по усвояването на Космоса, създаване на някакъв енергетически „северноат-
лантически алианс“, за да се съкрати зависимостта от руските ресурси. Към 
американския списък европейците прибавят отсрочване на преговорите по 
договора Русия–Европейски съюз. Външният министър на Великобритания 
Дейвид Милибенд предлага да се съкратят покупките на руски петрол и газ, 
с което ще се подкопае руският бюджет.

Водещи американски експерти анализираха възможностите на Запада и 
на Русия „да се наказват“ един друг и стигнаха до извода, че списъкът на по-
тенциални западни санкции бледнее пред онова, с което Москва би могла да 
отговори (вж. статиите „Как не трябва да бъде наказвана Русия“ от Клифърд 
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Г. Геди и „Москва има дълъг списък от насрещни санкции“ във в. „Русия днес“, 
29 август–4 септември 2008 г.). От техните анализи могат да се направят ня-
колко извода. Първо, авторите на санкциите не си дават достатъчно сметка 
за нарасналата взаимозависимост между държавите в епохата на глобализа-
цията, когато международните връзки са така разклонени, а икономическите 
интереси така преплетени и толкова силни, че се отразяват и на другите общи 
интереси и особено на интересите на сигурността. Второ, използването на та-
кива инструменти в борбата с Русия поставят под заплаха световната иконо-
мика. Трето, такива санкции могат да се върнат като бумеранг срещу държа-
вите, които ги прилагат. И четвърто, те не са в състояние да уязвят сериозно 
руската икономика и руската държава. Казано най-общо: предложенията са 
на хора, които живеят в ХХІ век, но мислят все още с категориите на ХХ век.

Известно е, че без руските ракети носители САЩ не могат да изпращат 
свои и чуждестранни астронавти до Международната космическа станция. 
По тази причина неотдавна Комитетът по външна политика при Сената на 
САЩ единодушно гласува поправка към Закона за санкциите: Сенатът да из-
веде руските космически кораби „Союз“ извън действието на антииранските 
санкции и да продължи използването на „Союз“. И още: да се закупуват от Ру-
сия уникално космическо оборудване и технологии, включително скафандри 
и инструменти за работа в открития космос.

„It,s the economy, stupid!“ („Това е икономиката, глупако!“) – този лозунг на 
Бил Клинтън на изборите през 1992 г., който му помогна да победи Джордж 
Буш-старши, подхожда днес за Джордж Буш-младши. 

Войните в Югославия за Косово, в Грузия за Южна Осетия, войните в 
Ирак и Афганистан направиха остро актуален въпроса за универсалното 
прилагане на принципите и нормите на международното право. Президентът 
Д. Медведев огласи предложение на Русия да се направи нов Договор за евро-
пейска сигурност и да се даде старт на този процес на общоевропейска среща 
на най-високо равнище с участието на всички европейски държави, САЩ и 
Канада, както и на всички европейски структури, които така или иначе се 
занимават с въпросите на сигурността. Той го вижда като система, призвана 
да обедини цяла Евро-Атлантика на основата на единни правила на играта в 
юридически задължителна форма. Според него предлаганият договор трябва 
да се гради на пет принципа. Първият – да съдържа ясно потвърждение на 
базовите принципи на сигурността и международните отношения в евро-ат-
лантическото пространство. Вторият – ясно да потвърди недопустимостта да 
се прилагат сила или заплаха със сила в международните отношения. Третият 
– да гарантира равна сигурност. Четвъртият – нито една държава и нито една 
международна организация да не могат да имат изключителни права за под-
държане на мира и стабилността в Европа. И петият – да се установят базови 
параметри за контрол над въоръженията и на разумната достатъчност във 
военното строителство.

На Запад предложението беше посрещнато хладно. Някои видяха в него 
посегателство към член 5 от Северноатлантическия договор. Други виждат в 
идеята опасност за разцепление на цялото евро-атлантическо пространство. 
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Има и убедени, че съществуващите механизми са изчерпани, че са нужни нови, 
които да отговарят на реалиите на ХХІ в. Френският президент Никола Сар-
кози определено даде рамо на предложението в изказването си на Конферен-
цията за световната политика в гр. Евиан. През 1966 г. Де Гол беше първият и 
за дълго време единствен от западните държавници, който подкрепи идеята за 
свикване на Европейско съвещание за сигурност и сътрудничество.

Международни наблюдатели посрещнаха предложението с интерес. В. 
„Гардиън“ публикува статия от Сюмънс Милн с интригуващото заглавие „Гру-
зия – гробището на еднополюсния американски свят“, в която пише: „За нас 
новата решителна политика на Русия и на другите усилващи се държави не е 
просто възможност за сдържане на необузданите проявления на имперската 
сила. Това е възможност да се усили натискът, който би позволил да се въз-
роди системата на международните отношения, основана на правила.“ (http://
inopressa.ru/print/gardian/2008/08/28/16:03/graveyard) Важността на идеята не 
подлежи на съмнение. Налице е и подходящата международна обстановка 
– нестабилността в света. Но и неизбежната съпротива. Предстои продължи-
телна търпелива работа. Подготовката на Съвещанието за сигурност и сътруд-
ничество в Европа от 1975 г. (Хелзинки–1) отне 9 години.

Събитията на Кавказ помогнаха на Америка да открие и посочи главния 
общ враг, който ще й позволи, както се надяват, да мобилизира силите на 
НАТО за борба с него. Това е Русия. В интервюто си пред немската телекомпа-
ния ARD В. Путин каза: „Съветският съюз се разпадна, няма го и Варшавския 
договор. Няма опасност от страна на Съветския съюз. А НАТО, американски-
те войски в Европа останаха. Защо? И пояснява: „За да се сложи ред в собст-
вената страна, сред собствените съюзници, за да се задържат те в рамките на 
блоковата дисциплина, е нужна външна опасност. Иран не подхожда много 
за тази роля. Много е добре Русия да придобие образа на врага.“ И амери-
канците започнаха да го моделират по образ и подобие на Съветския съюз в 
сталинистката му същност.

Ще спаси ли новият главен общ враг НАТО? Според Илън Бермън, ви-
цепрезидент на вашингтонския Съвет по американска външна политика, 
аналитик и консултант на ЦРУ и Пентагона, „руското навлизане в Грузия 
постави Атлантическия алианс пред най-голямото за него геополитическо 
предизвикателство от момента на колапса на Съветския съюз“. „Демонстри-
райки политически и военни мускули в Кавказ, Москва постави под въпрос 
главния смисъл на съществуването на блока след студената война – неговото 
разширяване на изток.“ (http://www.rian.ru/politics/20080830/150811196.html)

На срещата на върха на НАТО в Букурещ Грузия беше на крачка от член-
ството си в алианса. С военното нахлуване в Южна Осетия тя проигра този 
шанс, а и шанса на Украйна. По този повод цитираният американски анали-
тик отбелязва, че ако Грузия беше член и ако този факт не спираше Русия, 
въоръжените действия биха въвлекли НАТО в неговия първи конфликт с 
Кремъл. По време на конфликта в Южна Осетия НАТО стоя като парализи-
ран. Престана да функционира и Съветът НАТО–Русия.

Малко вероятно е на предстоящата среща на НАТО през декември т.г. 
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въпросът за членството на Грузия в алианса да получи положително реше-
ние. Освен привърженици този въпрос среща и нарастваща съпротива вътре 
в алианса. Противниците изтъкват, че това не е в интерес нито на НАТО, нито 
на САЩ. Грузия има нерешени конфликти със свои съседи и изглежда иска 
да използва НАТО, за да се справи с тях. Едва ли отиващият си президент на 
САЩ ще се реши да предприеме такъв ход шест седмици преди да напусне 
Белия дом и да остави подобно наследство на своя приемник, който и да е той. 
Основания за това са и сериозните разногласия между членовете на НАТО по 
проблеми като например нужен ли е НАТО, трябва ли да се превръща в гло-
бален алианс и как да се укрепва военната му мощ. За първи път в историята 
на алианса се стигна до нарушаване на съюзните задължения. Присъствието 
на НАТО в Афганистан не вещае победа. Даже командващият британските 
войски в Афганистан (7 хил. д.) бригаден генерал Марк Карлтън-Смит приз-
нава публично, че войната срещу талибаните не може да бъде спечелена. Пре-
ди няколко дни от Кабул прозвуча заявление за намерения да се преразгледат 
сроковете за пребиваването на военните съединения на НАТО. Москва заяви 
официално, че Русия е много по-нужна на НАТО, отколкото НАТО на Русия. 
През руска територия минава снабдяването на американско-натовските под-
разделения в Афганистан. През април т.г. Русия даде на Франция и Германия 
право на транзит на небойни товари през нейна територия. Става въпрос за 
снабдяване на 50 хиляди войници. А и влиянието на Москва върху Техеран 
има висока цена.

С грузинската агресия американците разчитаха да вбият два клина – 
единия между Европа и Русия, другия между Русия и Китай. 

Те не за първи път използват този инструмент спрямо Европа. И досега 
успешно. Днес те са сериозно обезпокоени от нарастващата взаимозависи-
мост между Европейския съюз и Русия (която представят като едностранна 
зависимост от Русия) – съединяването на руската ресурсна база с модерните 
технологии и ноу-хау на европейските страни. Използвайки ситуацията след 
кавказкия конфликт, те искат да попречат на европейците да започнат стра-
тегическо партньорство с Русия и да ги повлекат в дълбокото на своята кон-
фронтационна политика. По време на посещението на вицепрезидента Дик 
Чейни в Италия официален италиански държавен представител е заявил, че 
САЩ са последната страна, която би трябвало да чете лекции на Европа за 
опасностите от енергийна зависимост, и че господата Буш и Чейни скоро ще 
си отидат, но г-н Путин и руският газ остават („Italy unset US ower Georgia“ by 
Guy Dinmore in Rome, sept. 09.2008. The FT).

По време на военните действия президентът на Франция Никола Сарко-
зи в качеството си на ротационен председател на Евросъюза се нагърби с пос-
редническа мисия, срещна се с Д. Медведев, който му помогна да се завърне 
от Москва със споразумение за прекратяване на огъня. Инициативата бе оце-
нена като конструктивна. Но като цяло Съюзът застана на страната на САЩ 
и Грузия против Русия. Европейците имат също интереси в Грузия и Средна 
Азия – за осигуряване на алтернативни енергийни доставки (Набуко), за раз-
витие на икономически отношения с Казахстан и други държави от ОНД. Не 
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подкрепиха обаче американците за санкциите. На извънредната си среща на 
6 септември т.г. в Авиньон, посветена на ситуацията в Грузия, министрите на 
външните работи на 27-те не приеха предложението за антируски санкции. 
Външният министър на Франция Бернар Кушнер, автор на предложението, 
заяви след срещата: „Европейският съюз не възнамерява да прилага санкции 
на Русия във връзка с кризата в Грузия.“ „Санкции – това не е наша дума.“ 
(http://www.rian.ru/trend/europeenUnion.Georgia.Ossetia.Abkhasia) Интереси-
те на бизнеса надделяха!

Министрите приеха още едно решение – да се проведе международно 
разследване по въпроса кой е виновен за началото на военните действия в 
Южна Осетия. Официален Вашингтон реагира веднага: САЩ считат за по-
важно сега не да се изяснява кой е виновен за началото на военните действия, 
а да се осигури спазването на споразумението за прекратяване на огъня от 
Русия и да се окаже помощ на народа на Грузия, да се осигурят суверенитетът 
и териториалната цялост на страната. Разследванията биха разкрили, наред 
с другото, и задкулисното участие на американците в подготовката на во-
енните операции, за което има вече немалко доказателства. Въпросът кой е 
агресорът е много важен. Защото агресорът трябва да бъде не само посочен, а 
и разобличен, изолиран и осъден от световната общност, да му се наложат и 
санкции. Западните политици и дипломати са абсолютно наясно, че агресорът 
е Грузия, подтикната от САЩ, но в официалните си изявления приковават Ру-
сия на този позорен стълб. Европейците не са предприели досега действени 
мерки за изпълнение на своето решение за международно разследване.

И в този конфликт Европа показа, че няма своя външна политика и поли-
тика на сигурност. Което даде повод на В. Путин да заяви пред журналиста от 
ARD: „Ако европейските страни и по-нататък ще водят своята политика така, 
ще ни се наложи да разговаряме с Вашингтон по европейските въпроси.“

Ала не си ли струва да се замислим над случая с отхвърлянето на анти-
руските санкции от външните министри на 27-те в Авиньон? Там като че ли 
евросолидарността като инструмент за решаване на двустранни проблеми не 
влезе в действие. Защо ли?

Русия е и ще си остане основен доставчик на енергоносители за Евро-
пейския съюз – две трети от вноса в стойностно изражение. Тя заема трето 
място в икономическите отношения на Евросъюза след САЩ и Китай. Сто-
кообменът от 86 млрд. евро през 2000 г. се е утроил през 2008 – 233 млрд. 
Инвестициите от Европейския съюз в Русия през 2007 г. са били 17,1 млрд. 
евро. Френските компании „Тотал“ и „Газ дьо Франс“ разработват находище-
то Щокман (има и други!). На вратата на Русия и на Съюза тропат назрели 
глобални проблеми като измененията на климата, продоволствената сигур-
ност, проблемите на финансовата стабилност и др. Всички те изискват тясно 
сътрудничество. Тук с още по-голяма сила действа лозунгът „Това е иконо-
миката, глупако!“. Навярно затова в Авиньон не е задействала „европейската 
солидарност“. Съществуващите и все по-засилващи се глобална и регионална 
взаимозависимости ще се окажат сдържащ фактор и в сегашния труден пе-
риод, за да се попречи на трайното обтягане на отношенията между Русия 
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и Евросъюза или за подновяване на политиката на студена война. Разбира 
се, нещата се променят твърде бързо и твърде непредсказуемо, различните 
групи държави в Съюза имат различно виждане за европейските проблеми. 
Но рано или късно глобализацията, чието въздействие никой на може да изо-
лира, ще наложи нови правила и нови решения и на Русия, и на Европейския 
съюз. Ако преговорите между Европейския съюз и Русия за изработването 
на ново споразумение за стратегическо партньорство бъдат подновени след 
замразяването им миналия месец, това ще е показател за нормализиране на 
отношенията между Брюксел и Москва.

Вторият клин – между Русия и Китай – залага на китайската чувстви-
телност към сепаратизма. Действително в декларацията на шестте страни 
от Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) само дни след края 
на въоръжените действия тонът по повод на събитията в Грузия е хладен 
и въздържан. Но В. Путин в интервюто си пред френския в. „Фигаро“ каза: 
„Наясно сме с приоритетите на външната и вътрешната политика на Китай 
и не искаме да ги поставяме в неудобно положение. Директно го казах лич-
но на китайските ни партньори, когато бях в Пекин за Олимпийските игри 
– исках предварително да снема от тях тази отговорност в отношенията 
ни.“ (http://www.bnr.bg/print.htm)

Драмите Косово и Грузия ще продължават да се играят предимно на дип-
ломатическата сцена. Позициите по главния въпрос – връщане към статук-
вото преди признаването на независимостта, са бетонирани и няма да станат 
предмет на обсъждане поне в близкото бъдеще. Както няма да се реши и въп-
росът за приемането на Косово, Абхазия и Южна Осетия за членове на ООН. 
На международни срещи и форуми ще се търсят решения на въпроси като 
завръщане на бежанците. Ще продължи политиката на конфронтация с Ру-
сия от страна на Грузия и нейните покровители. За това говорят доставките 
на американско въоръжение и наличието на голям брой американски военни 
съветници в Грузия, както и плановете за създаване на военноморска база на 
САЩ на постоянна основа в пристанищата Поти и Батуми, за което се водят 
интензивни преговори между правителствата на САЩ, Грузия и Турция. Вън 
от съмнение е също, че Грузия ще продължи провокациите по границите на 
Южна Осетия и Абхазия, а и във вътрешността на двете страни. Не може 
да се изключат и нови опити за масирано военно нахлуване. Политическите, 
икономическите и хуманитарните последици от войната са катастрофални за 
Грузия. Тя струва около 2 млрд. долара на грузинската икономика. Опозици-
ята активизира борбата за оставка на Саакашвили и за насрочване на нови 
избори за президент. За да разберем какво ще бъде отношението на САЩ 
към грузинския президент, ще трябва да изчакаме встъпването в длъжност 
на новата администрация.

Да очакваме ли нова студена война? По този въпрос мненията на поли-
тици и анализатори също се разминават. Има и крайни – че светът навлиза в 
подготовка на третата световна война. Ясно е, че руско-американските отно-
шения, които и преди конфликта бяха обтегнати, след него приеха формата 
на открита конфронтация. Охладняха и отношенията с Европейския съюз. И 



80

ГЕОПОЛИТИКА

бр. 9/10 – год. XI

все пак натежават фактите, които говорят, че човечеството няма да се потопи 
отново в атмосферата на познатата от близкото минало студена война. Меж-
ду водещите държави няма идеологическо противопоставяне – основният 
компонент на враждебността, който доведе до студената война. Русия няма 
претенции за световен лидер, тя ратува за многополюсен свят. Освен това има 
интерес не от конфронтация, а от сътрудничество със Запада – с Америка и с 
Евросъюза, особено в икономическата област. Както впрочем и Евросъюзът 
– той има проблеми, които не може да реши без Русия. Съще ствуват и много 
важни глобални проблеми, чието решение изисква общи усилия. Добре го е 
казал новият американски посланик в Москва Джон Байърли в интервю на 
в. „Коммерсантъ“: „Ние виждаме необходимост да си сътрудничим с Русия, 
защото за Америка е по-просто да постигне стоящи пред нея цели и да реши 
проблемите си, с които тя сега се сблъсква, имайки Русия като партньор. САЩ 
и Русия трябва да изграждат своите отношения отговорно, защото от това за-
виси стабилността не само в нашите страни, но и в целия свят. И сега ние не 
искаме Русия да се изолира от света. В историята е имало такива периоди и те 
никога не са завършвали добре за мира.“ („Коммерсантъ“, 22.   VІІІ.2008)

Победата на Русия стабилизира Северен Кавказ, сплоти не само народи-
те в Северна Осетия и близките на Абхазия народи на Адигея и Кабардино-
Балкария. За първи път през последните години позицията на Русия бе под-
крепена единодушно и от Чечения, Дагестан и Ингушетия. Основният урок, 
който Москва извлече от войната на Кавказ, е и занапред да отстоява твърдо 
своите интереси, да не допуска не само на своя територия, а и на територи-
ята на постсъветското пространство, създаването на международно-правен 
формат, чрез който външни сили да дестабилизират сигурността и целостта 
на това пространство.
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Кандидатите за президент на САЩ действат в 
определени сюжетни и битови параметри. Ръ-

ководителят на страната трябва да е човек вярващ, 
семеен, за предпочитане многодетен, лицеприятен 
и даже лицерадостен, подобно на усмихващия се 
Джими Картър или на вечния оптимист Роналд Рей-
гън. Но това не е всичко. Политикът, който се стре-
ми да влезе в Белия дом, е длъжен да представи пред 
електората свидетелства, че в миналото е преживял 
сурови изпитания и е излязъл от тях с чест. През 
тръните – към властта! Едни президенти придоби-
ха първата си известност в резултат на извършен 
от тях боен подвиг (Т. Рузвелт, Дж. Кенеди), други 
се проявиха като изтъкнати военачалници (Джек-
сън, Айзенхауер). Някои пък произхождаха от бед-
ни, даже много бедни семейства и пробиваха благо-
дарение на природен талант (Линкълн, Клинтън). И 
само един американски президент е бил в своя доп-
резидентски живот човек на умствения труд и от-
горе на това – доктор по философия. Имам предвид 
професора по юриспруденция и политическа ико-
номия от Принстънския университет Удро Уилсън, 
оглавяващ Американската република през 1913–
1921 г. с фатални за Европа, Русия и България ре-
зултати. Чистите интелектуалци невинаги успешно 
се проявяват в сферата на политиката. Впрочем кой 
знае? Може би Барак Хусейн Обама, бивш професор 
в Чикагския университет, ще покаже, че през ХХІ 
век това правило е остаряло. Може би.

От онзи слънчев ноемврийски ден на 1963 г., 
когато куршумите на Ли Харви Осуалд прекъснаха 
живота на 35-ия президент на САЩ, американският 
електорат очаква „второто пришествие“ –на висшия 

ХАРИЗМАТИК СРЕЩУ ГЕРОЙ
(Бележки за американската 
президентска кампания)

Ричард Темпест

Ричард Темпест – професор в 
Илинойския университет в САЩ,  
където преподава руска литера-
тура, история и политология.  
Изтъкнат млад учен, редактор 
на Архивния раздел на списание 
„Символ“, което излиза на руски 
език в Париж. Син е на известна-
та българска журналистка Бри-
гита Йосифова и на уважавания 
у нас Питър Темпест – английски 
журналист и българист.
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държавен пост да бъде избран политик, притежаващ същото магично съче-
тание на идеализъм, ораторски талант и харизма като Джон Кенеди. През 
1968 г. такава фигура можеше да стане по-младият брат на убития президент 
Робърт Кенеди, но той също падна от ръката на убиец. През 1984 и 1988 г. 
кандидат-харизматик беше Х. Харт, който впрочем се оказа по-скоро пародия 
на президента Кенеди, отколкото негова реинкарнация. Третият претендент 
стана Барак Хусейн Обама.

Син на кениец и на бяла американка от Канзас, Обама се ражда в райско 
място – на Хавайските острови. Там той прекарва по-голямата част от детс-
твото си, след което заедно с майка си се премества в Джакарта, където жи-
вее неговият индонезийски пастрок. Така възпитаникът на Колумбийския и 
на Харвардския университет има корени в три континента. Известната със 
своето остроумие журналистка Маргарет Дауд го нарича „изящно глобали-
зирана персона“. Той е не само талантлив политик, а и нелош писател, макар и 
в областта на автобиографичния жанр. Неговата първа книга „Мечти от моя 
баща“ (1996) кара читателя да предположи, че напускането на семейството от 
бащата, когато синът е бил само на две години, става основополагащо събитие 
в живота на бъдещия кандидат-президент. Интересно е, че мемоарната книга, 
донесла на Маккейн литературна слава – „Вярата на бащите“ (1999), също в 
голяма степен е посветена на неговите сложни отношения с родителя. Барак 
Обама-старши, с когото Обама никога не е бил близък, загива в автомобилна 
катастрофа през 1982 г., майка му умира от рак през 1995 година.

Жената на сенатора – Мишел, завършила Принстън и Харвард и май-
ка на двете му дъщери, заема длъжността вицепрезидент по обществените 
и външните връзки на системата болници на Чикагския университет и за 
своя труд получава 316 962 долара годишно, т.е. четири пъти повече от един 
професор във вуза и три пъти повече от много подведомствени й лекари. Но 
такива са приоритетите на американската система на здравеопазване. Мишел 
– елегантна тъмнокожа афроамериканка, която, както и Обама, е адвокат по 
образование, за разлика от мъжа си често си позволява критични забележки 
по адрес на „американската мечта“. Така на 18 февруари 2008 г. тази милио-
нерка заявява: „За първи път откакто станах зрял човек, аз се чувствам горда 
със своята страна и не само защото работите на Барак вървят толкова добре, 
а и защото народът жадува за промени.“ Лозунгът на президентската кампа-
ния на Обама „Ние искаме промяна“ изразява настроенията на значителна 
част на американския електорат, на която й втръснаха войната и администра-
тивната некомпетент ност на правителството на Буш-младши. Ако в резултат 
на президентските избори на власт дойде Обама, това ще означава епохална 
„смяна на парадигмата“, както стана през 1932 г., когато страната предпочете 
курса на Фр. Рузвелт към социални и икономически реформи, или през 1980 
г., когато Америка се отказа от либералния политически модел на Кенеди–
Джонсън–Картър.

За разлика от матроната Хилари и от осакатения във виетнамската вой-
на Джон Маккейн сенаторът от Илинойс е подвижен, даже спортен тип. През 
свободното си от речи и срещи с избирателите време той обича да поиграе 
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баскетбол със своите телохранители.
И още, Обама е страстен пушач. В Америка днес този навик е почти под-

съден и той, разбира се, се опитва да се избави от него. С помощта на никоти-
новата дъвка „Никорет“.

Публичният облик на Обама се създава с помощта на ред обмислени 
прийоми: енергично размахване на ръцете, когато кандидатът, прескачайки 
стъпала, се изкачва на трибуната („Вижте колко съм млад!“ – сякаш говори 
неговото тяло); стои пред микрофона с леко вирната глава (създава впечат-
ление за ораторска одухотвореност); сваля сакото си и запретва ръкавите на 
бялата си риза – символичен намек, че кандидатът гори от желание да прис-
тъпи към работа за спасението на Америка от заплашващите я опасности. 
През януари 2007 г. списание People публикува фотографии на Обама, напра-
вени от папараци на хавайския плаж. Именно след това лекомислено наст-
роената част на американската общественост за първи път обърна внимание 
на този тогава още малко известен сенатор. Впрочем такова проектиране на 
идеята за младост и бодрост се разпространява сега и върху Джо Байден, 
демократическия кандидат за вицепрезидент. Когато на 23 август т.г. в сто-
лицата на Илинойс Спрингфилд 65-годишният Байден за първи път застана 
пред камерите и избирателите в новото си политическо качество, той напра-
ви продължителен, бавен пробег, отправяйки се към трибуната, на която след 
това Обама го представи на американската публика. 

Политици и плаж – това е опасно съчетание: високият и слаб Джон Кери, 
който позволи да го снимат смело носещ се на сърф при умерена вълна, така 
и остана в паметта на избирателите като морски „чичо Стьопа“, тъй като не-
говите противници републиканците широко използваха този образ в своите 
рекламни клипове по време на кампанията през 2004 г. Но Обама е един от 
онези редки политици, които, без да накърняват имиджа си, могат да пози-
рат пред камерите даже полуголи. А на избирателите, за които харизмата на 
политика задължително предполага някакъв недостатък във външния вид, 
особено им се харесват неговите по детски стърчащи уши.

Навремето братята Кенеди, независимо от звездната си аура, бяха по-
литици от традиционен тип и ловко използваха лостовете и педалите на 
партийната машина. Всеки от тях успя да създаде класическа за демократите 
коалиция избиратели, състояща се от определени сегменти: „сини якички“, 
католици, потомци на емигранти от Ирландия и южна Европа, средна ръка 
фермери, градски либерали, интелектуалци и афроамериканци. 

Днес Обама се опитва да създаде нова комбинация от политически сили. 
Той се ползва от подкрепата на студентската младеж и на живеещите в пред-
градията университетски възпитаници и, разбира се, на афроамериканците 
– най-верните привърженици на Демократическата партия. За него са готови 
да гласуват 9 от 10 негърски избиратели. Но за разлика от чернокожи полити-
ци като Джеси Джексън и Ел Шарптън – „професионални“ борци за правата 
на братята по кръв, Обама подчертано игнорира расовия въпрос. Той е кан-
дидатът за президент, който „по съвместителство“ се явява негър, а не негър 
– кандидат за президент. И въпреки това едва малцинство сред белите мъже, 
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този най-важен демографски контингент на страната, поддържа Обама.
До неотдавна сенаторът се рееше над политическата сцена на крилете на 

пострасовата риторика. Той се представяше пред електората като обединител 
на мажоритарните и на миноритарните групи на населението, като някакъв 
еквивалент на Тайгър Удс в спорта или на Дензъл Уошингтън в киното. В 
имиджа на Обама неговата расова принадлежност е съпътстващ, а не опре-
делящ признак. Впрочем Хилари Клинтън по метода на пробите и грешките 
стигна до същото: сега тя е политик жена, а не жена политик. Тоест синдро-
мът Тачър победи синдрома Терешкова. Но това стана твърде късно за бив-
шата първа дама.

Разбира се, у Хилари няма и капка поезия: като господин Журден в Мо-
лиеровата комедия тя неизменно говори в проза, за разлика от Обама – този 
поет на политическите сфери. Днес сенаторът от щата Илинойс има репута-
ция на най-добрия оратор на Америка: той прекрасно чете по бележки – по-
точно от екрана на аутокюто, макар в интервютата си понякога да говори 
учудващо неясно, подобно на другия харвардски възпитаник Джордж Буш. 
По съдържателност и свързаност на изказванията всички теледебати без изк-
лючение спечели Клинтън, макар обаятелният Обама неизменно да я превъз-
хождаше с чара си. И не е ясно дали професорът в оставка Обама ще победи 
летеца в оставка Маккейн на президентските дебати тази есен: кандидатът на 
демократите сериозно отстъпва на своя опонент по линия на хумора и освен 
това има университетския навик в отговор на конкретни въпроси да се отда-
ва на отвлечен анализ. Тонът на речите на Обама е възвишен, даже пророчес-
ки. Той не апелира към отделни региони или електорални групи, предпочита 
риториката на единството и устремеността към светлото бъдеще. Неговите 
митинги, които често се провеждат на стадиони и събират десетохилядни ау-
дитории – факт уникален в американския политически живот, напомнят рок 
концерти или дионисиевски празненства. Сухата възслаба фигура на сена-
тора се издига на трибуна, разположена в центъра на баскетболна площадка 
или на хокейно поле. От четири страни той е обкръжен от редиците не тол-
кова на слушатели, колкото на фенове или адепти. Обикновено кандидатът 
пристига на митинга със закъснение, което създава у публиката настроение 
на развълнувано очакване. А по време на речта тълпата постоянно скандира 
девиза на кампанията „Ние искаме промяна!“ и името на кандидата. И някол-
ко жени задължително припадат от прекомерни емоции. Всеки път, когато 
това се случва, кандидатът прави пауза, взема от ръцете на помощника си бу-
тилка с вода и моли тълпата да я предаде на пострадалата, сякаш изпълнява 
символичен ритуал на поръсване със светена вода.

Същите прийоми са използвани и в широко разпространените благода-
рение на интернет музикални клипове, създадени от поклонника на Обама 
will.i.am, композитор на популярната рап група Blaсk Eyed Peas. В първия от 
тях – „Да, ние можем“, will.i.am наслагва речта, произнесена от Обама след 
поражението на предварителните избори в Ню Хемпшир, върху проста ме-
лодия на китара, при това на сенатора му „подпяват“ звезди от музиката и 
киното. Това е остроумно пресичане на два културни кода – поп музикалния 
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и поп политическия. На втория клип – „Ние сме именно онези“, вдъхновен 
от песента на Джон Ленън „Дайте власт на народа!“, върволица холивудски 
знаменитости изказват подред пожелания от типа „Искам да живея в свят, в 
който не съществува страх“, докато хорът с нарастващо въодушевление пов-
таря: „О-ба-ма! О-ба-ма!“. Тук вече всъщност няма текст, а само фрагменти 
и синкопи, които по замисъла на композитора трябва „да навият“ зрителя и 
слушателя.

За първи път триумфалният саундтрак на кампанията дава засечка на 
4 март, когато Обама губи малкия „голям вторник“ – първичните избори в 
Охайо и в Тексас. Тогава именно неговата кандидатура става предмет на кри-
тически анализ на журналисти, които преди почти открито му симпатизира-
ха. Пред него се изправя проблемът „трите Р“: Резюме, Резко, Райт. Всяко от 
тези „Р“ може да доведе до загуба на Обама в президентската надпревара с 
Маккейн.

Да започнем с резюмето. Привържениците на Обама твърдят, че той при-
тежава не по-малък политически опит от Линкълн и Кенеди, до влизането им 
в Белия дом. Линкълн безусловно е най-великият от американските прези-
денти, но застава начело на държавата в средата на ХІХ век, когато техноло-
гията на властта е значително по-малко сложна, отколкото сега. А Кенеди, 
както е известно, трябваше през цялата първа година на своето президентс-
тване да учи изкуството да управлява, за което свидетелстват редица негови 
външнополитически неуспехи от този период: безславното нахлуване в Куба 
със сили на кубинските емигранти, провалената среща на високо равнище с 
Хрушчов във Виена и издигането на Берлинската стена, оставено от амери-
канците без последствия. Тези грешки, особено срещата във Виена, довеждат 
до недооценяване на Кенеди от Хрушчов и в резултат на това – до Карибската 
ракетна криза от 1962 година. От всички политически дейци, балотирали се за 
поста президент на САЩ през последния половин век, само Джими Картър 
като кандидат от Демократическата партия през 1976 г. отстъпва на Обама по 
професионална и политическа квалификация. А пък Картър, човек посвоему 
неглупав, навремто показал безспорни способности като кандидат за прези-
дент, се оценява от историците като един от най-посредствените държавни 
ръководители в американската история.

Обама започва своята политическа кариера като „обществен организа-
тор“ в черните райони на Чикаго. Що за професия е това, досега не е ясно на 
мнозинството коментатори и журналисти. Така или иначе, той има немного 
конкретни постижения, макар постепенно да става известна фигура в онези 
места. Получил в Харвард юридическо образование, той се завръща в Чикаго, 
където известно време работи като адвокат – специалист в областта на граж-
данските права. През 1996 г. го избират в сената на щата Илинойс, където той 
представя Хайд парк – черния район в южната част на града. Журналистът 
Тод Спивак, кореспондент на местния вестник „Хайд парк хералд“ и познаващ 
добре Обама, си спомня, че характерните за него днес стилизирани афроа-
мерикански интонации тогава напълно отсъстват: „Гласът му звучеше неес-
тествено, сякаш от грамофонна плоча, заради което активистите в неговия 
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мажоритарен негърски район често го упрекваха.“ През първите шест години 
от пребиваването си в сената Обама е редови член на малцинството, но през 
2002 г. партията на демократите за първи път от четвърт век побеждава на из-
борите за законодателно събрание на щата, а също печели и губернаторското 
кресло. Обама става протеже на лидера на мнозинството в сената Емил Джонс, 
водещ афроамерикански политик на Илинойс. Джонс му дава възможност да 
прокара два-три законопроекта, отразяващи традиционните либерални при-
оритети: разпространяване на системата на безплатно медицинско застрахо-
ване върху децата, въвеждане на данъчен кредит за нуждаещите се семейства, 
задължителен видеозапис на полицейските разпити. През октомври същата 
година на чикагския площад Федерал плаза Обама излиза с реч, в която осъж-
да намерението на Джордж Буш да нахлуе в Ирак. Сега той привежда тази реч 
като потвърждение, че е експерт във външната политика. Но, както отбелязва 
Хилари в беседа с журналисти на 1 март 2008 г., „може да си представим какво 
ще каже сенатор Маккейн... Той ще посочи своя опит. Аз ще посоча своя опит. 
Сенатор Обама ще посочи реч, която е произнесъл през 2002 г.“.

През 2004 г. Обама успешно се кандидатира за Сената на САЩ. За своя-
та победа той до голяма степен е задължен на обстоятелството, че неговият 
най-силен потенциален опонент – републиканецът Джак Райън, е принуден 
да свали кандидатурата си, след като в средствата за масово осведомяване се 
появява информация за неговите скандални похождения в парижки стрип-
тийз клубове. На конгреса на Демократическата партия през 2004 г. Обама 
произнася извънредно сполучлива реч, която за първи път привлича внима-
нието на цялата страна към него. Но премествайки се във Вашингтон, той, за 
разлика от своите колеги Хилари Клинтън и Джон Маккейн, не съумява да 
се утвърди като влиятелна фигура в сената. Вестник „Вашингтон пост“ нари-
ча неговите законодателни постижения „скромни“ и мнозинството неутрал-
ни наблюдатели са съгласни с такава оценка. Сенаторката от щата Ню Йорк 
често повтаря, че нейният политически опит е доста по-голям, отколкото на 
Обама. Впрочем това не съответства напълно на действителността. Изказва-
нията на Хилари, че, бидейки първа дама, тя изиграва ключова роля в мирот-
ворческия процес в Ълстър, може да се сравнят само със заявлението на Х. 
Милз на бракоразводния процес с Пол Макартни, че когато живеели заедно, 
тя му помагала да съчинява музика.

Тони Резко е известен играч на пазара на недвижими имоти в Чикаго, 
родом от Сирия, осъден неотдавна за подкупи и крупно мошеничество. В 
продължение на няколко години Резко субсидира политическите кампании 
на Обама и освен това му помага да се снабди с разкошна къща в центъра на 
града. Самият Обама е принуден да характеризира своята готовност да прие-
ма подобни услуги от Резко като „глупашка“.

Още по-скандална е историята с Йеремия Райт – бивш свещеник в Обе-
динената църква на „Света Троица“. Преподобният Райт е близък на Обама 
човек, който, по думите на сенатора, го е направил християнин. Пасторът из-
вършва брачния обред на Барак и Мишел и кръщава дъщерите им. Название-
то на втората книга на Обама (2006) – „Дръзновението на надеждата“, е цитат 
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от проповед на Райт, но в последно време много по-знаменита става фраза-
та от друга негова проповед: „Боже, прокълни Америка!“. Работата е там, че 
Райт е афроцентрист в стила на Маркос Харви и Луис Фаракан. От амвона 
на църквата на „Света Троица“ нейният пастор, когото Обама неведнъж на-
рича свой духовен наставник, проповядва, че президентът Рузвелт нарочно 
е провокирал японското нападение на Пърл Харбър, че правителството на 
САЩ е впръсквало вируса на СПИН на негърското население с цел геноцид, 
а терористичните актове от 11 септември 2001 г. са заслужено възмездие за 
Америка заради Хирошима и подкрепата на режима на апартейд.

В интервю пред телекомпанията ABC News Обама казва за Райт, че е 
„стар дядо, който невинаги говори неща, с които аз съм съгласен“. Уви, тази 
забележка едва ли убеждава някого, защото Обама ходи в тази черква 20 го-
дини –през целия си зрял живот, и не може да не знае за, меко казано, ориги-
налните политически и медицински възгледи на свещеника. На въпроса защо 
изборът на кандидата е паднал именно на църквата на Св. Троица, добре ос-
ведоменият политически аналитик Дик Морис отговаря: „За да отклони от 
себе си подозрението, че е „недостатъчно черен“ или недостатъчно близък до 
миноритарната общност, Обама е трябвало да си създаде система от връзки, 
която именно Райт в качеството си на пастор на тази църква е бил в състоя-
ние да му предостави.“

А може би Райт в някаква степен просто е заместил бащата на рано оси-
ротелия Барак. Вероятно именно с това се обяснява продължилото седмици 
нежелание на сенатора да скъса отношенията си с него. И действително в сво-
ята програмна реч на 18 март 2008 г. за расовите отношения в Америка Обама 
заявява: „Аз не мога да се отрека от него, така както не мога да се отрека от 
негърската общност.“ 

За Демократическата партия издигането на Обама като кандидат за пре-
зидент е ход ва банк. Той е в състояние да задмине Маккейн с 10 процента 
– или да загуби от него със същата разлика. Тук ще отбележа, че по време 
на първичните избори проучванията на общественото мнение систематично 
преоценяваха равнището на подкрепа на Обама сред демократическия елек-
торат. Вероятно в последния момент някакъв процент от неговите привърже-
ници все пак не са могли да се решат да гласуват за него. При това сред демок-
ратите! Ако, както свидетелстват последните анкети, рейтингите на Обама и 
на Маккейн са изравнени, може да се предположи, че Маккейн всъщност е 
излязъл напред, макар и най-вероятно с минимална разлика.

На пръв поглед 70-годишният сенатор републиканец Джон Сидней Мак-
кейн ІІІ напълно съответства на американските представи какъв трябва да 
бъде лидерът на страната. Но само на пръв поглед. 

Младежките години на Маккейн изпреварват сюжетите на известните 
холивудски филми „Офицер и джентълмен“ и „Най-добрият стрелец“.

През 1954 г. този син и внук на адмирали постъпва във военноморс-
ката академия в Анаполис, където през всичките 4 години получава кръгли 
тройки. Той няма особено желание да стане морски офицер – мечтае да учи 
в Принстънския университет, но строгият баща иска Джон да следва семей-
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ната флотска традиция. В академията курсантът Маккейн е бунтар. За дис-
циплинарни нарушения той получава безкрайни извънредни наряди и става 
постоянен обитател на карцера. Но невинаги неговите пакости са резултат от 
обикновено немирство или от излишък на младежка енергия. Веднъж, нас-
коро след пристигането на Маккейн в Анаполис, курсант от по-горен курс 
започнал да издевателства над кротък келнер филипинец в столовата. Макар 
старите курсанти да са имали право да „дресират“ и наказват „зайците“, Мак-
кейн не се побоял да защити жертвата на расисткия произвол. Пред очите на 
цялата академия упоритият Джон предложил на стария курсант да премери 
сили не с безгласния келнер, а със самия него.

Няколко месеца преди завършване на академията младият мичман е из-
пратен като стажант на ескадрения миноносец „Хънт“. В Рио де Жанейро той 
завързва роман с красавица манекенка. Заради тази тропическа интерлюдия, 
почти фатално отразила се на неговата успеваемост, във випуск 1958 г. Мак-
кейн заема петото място от края!

След това Маккейн преминава лятна подготовка във Флорида и Тексас. 
Богат, красив момък, притежател на червен спортен автомобил „Корвет“, той 
прилича на кинозвезда, която играе ролята на летец. Но за учудване на инс-
трукторите и на самия себе си Джон се оказва талантлив авиатор, макар и да 
продължава да води разгулен живот. Вечерите във Флорида пилотът „разпус-
ка“ със симпатична стриптизьорка, а по време на службата си в Шести флот, 
дислоциран в Средиземно море, редовно посещава Монте Карло, където пре-
карва цели нощи край рулетката. Веднъж в Испания бъдещият сенатор из-
вършва безумна постъпка – прелита над високоволтов далекопровод, поради 
което голям район на страната е лишен от електричество.

С времето летецът става по-разумен. През 1965 г. той се жени за Керъл 
Шеп, дъщеря на заможно семейство от Филаделфия, и осиновява двамата й 
сина от първия брак.

Край на филма? Съвсем не! 
Животът и самата личност на Маккейн са преобърнати от войната във 

Виетнам.
На 25 октомври 1967 г. пилотираният от него „Скайхоук“ унищожава 

два „Миг“-а на пистата на военно летище край Ханой. На следващия ден ко-
мандваната от него ескадрила нанася удар на електростанция, разположена 
в очертанията на виетнамската столица. Когато Маккейн се намира над цел-
та, дясното крило на самолета е откъснато от ракета. Той катапултира, но се 
удря в корпуса, в резултат на което счупва лявата ръка и дясното си коляно 
и получава тройно счупване на дясната си ръка. Летецът идва на себе си на 
дъното на плиткото езеро Трук Бах в центъра на Ханой и едва успява да се 
измъкне на повърхността. Тълпа разярени виетнамци извлича ранения пи-
лот на брега и започва да го тъпче. Пристигналите войници раздробяват с 
приклад рамото му и пронизват с щик лявото му стъпало. Летецът е закаран 
в затвора Хоа Ло, кръстен от американците военнопленници „ханойски Хил-
тън“. В продължение на четири дни го разпитват, подлагат го на побои, но 
Маккейн отказва да отговаря на въпросите.
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Съдено било разпитите и мъченията да продължат пет години. Маккейн, 
човек изобретателен и остроумен, невинаги пази мълчание. Така в отговор 
на искането да назове имената на летците в своята ескадрила той представя 
на военните следователи списъка на нападателите на футболния отбор „Грин 
Бей Пакерс“. Окачват го на специално виетнамско изобретение, бият го с пал-
ки. Всяка сутрин в продължение на две години един от надзирателите, наре-
чен от пленниците „Хер“, влиза в килията му и го кара да му се поклони. Всеки 
път, когато отказва да го направи, Маккейн получава удар в слепоочието. А 
когато се покланя, надявайки се по такъв начин да избегне юмрука на садис-
та, Хер все пак нанася своя сутрешен удар1.

След една особено жестока серия мъчения Маккейн прави опит да се 
обеси. След това, като няма сила повече да издържа страшната болка, летецът 
подписва подготвеното вместо него признание, че е бил „въздушен пират“.

Мемоарната книга на сенатора „Вярата на бащите“ съдържа следната 
подробност: „Най-скъпоценната собственост за нас беше малко парче па-
мучна тъкан, което ние използвахме едновременно и за изтриване, и като 
пешкир.“

През тези години Джордж Буш-младши, който също носи „крила“ на пи-
лот, по протекция на баща си служи в знаменитата „Шампанска ескадрила“ на 
тексаската Национална гвардия. Дофинът на династията Буш така и никога 
не помирисва барут (а може би и кокаин). Впрочем той с времето разработва 
свой собствен, прилягащ на кандидата за президент героичен сюжет. Смисъ-
лът му е, че до 40-годишната си възраст Джордж не е бил враг на бутилката, 
но когато животът го изправя пред избора или „Джак Даниелс“, или жена му 
Лора – той взема трудното, но правилно решение.

Маккейн и неговите другари от „ханойския Хилтън“ са освободени в 
резултат на подписването на Парижките мирни споразумения през януа-
ри 1973 г. Летецът трудно преминава процеса на реадаптация към живота 
в Америка, което води до развод с Керъл. През 1980 г. той се жени повторно 
– за Синди Хенсли, дъщеря на богат бизнесмен от Финикс, и скоро излиза в 
оставка. През 1982 г. Маккейн е избран в Палатата на представителите, а 4 
години по-късно – в Сената от щата Аризона.

Сенаторът придобива национална известност след неочакваната си по-
беда над дофина на Републиканската партия – Буш-младши – на първични-
те избори в щата Ню Хемпшир през 2000 година. След това разтревожените 
привърженици на тексаския губернатор разпространяват слуха, че по време-
то на плен Маккейн леко се е побъркал, а неговата родена в Бангладеш дове-
дена дъщеря всъщност е плод на извънбрачна връзка с любовница негърка. В 
резултат на това Маккейн губи предварителните избори в Южна Каролина и 
не след дълго е принуден да се откаже от по-нататъшна борба за Белия дом. 
През 2004 г. той подкрепя преизбирането на Буш за втори мандат, въпреки че 
сенаторът Джон Кери, негов добър приятел, конфиденциално му предлага да 

1  В световните медии беше публикувана декларация на управителя на затвора, в която се 
твърди, че Д. М. не е бил измъчван.
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се кандидатира за поста вицепрезидент от името на демократите.
Макар Маккейн да започва сегашния президентски избирателен цикъл 

като фаворит сред републиканците, към лятото на 2007 г. кандидатурата му 
вече е заплашена от провал: милионните суми, събрани от привържениците 
на сенатора, са напълно изхарчени, а рейтингът му се колебае около 15 про-
цента. Работата е там, че той и неговите съветници неправилно преценяват 
политическата ситуация, решавайки, че победата му над конкурентите по 
партия е гарантирана, тъй като през 2008 г. ще дойде неговият „ред“ да се кан-
дидатира за президент от нейно име. От политик бунтар Маккейн се превръ-
ща в приемник на Буш, в кандидат на републиканския естаблишмънт. Силен 
удар на неговите шансове нанася законопроектът за имиграционна реформа, 
разработен от него съвместно с демократа Едуард Кенеди. Този опит да се ре-
гулира положението на 12 милиона мексиканци, нелегално пребиваващи на 
територията на САЩ, предизвиква силно раздразнение у ксенофобски наст-
роеното мнозинство републикански избиратели. Впрочем сенаторът навреме 
разбира характера на заплашващата кандидатурата му опасност, съкращава 
максимално щата на сътрудниците на кампанията, вместо театрализирани 
политически мероприятия започва да търси непосредствени контакти с из-
бирателите, преразглежда своите възгледи за имиграцията. В същото време 
той отново започва да подчертава своята упоритост и независимост – качест-
ва, които му свършват отлична работа през 2000 г. За да икономиса останали-
те пари, известно време, докато пътува от щат в щат, Маккейн сам носи куфа-
рите си по аерогарите. На серията предварителни избори зима–пролет 2008 г. 
той побеждава един след друг своите главни съперници: технократа мормон 
Мита Ромни – бивш губернатор на Масачузетс, баптиста и антидарвинист 
Майк Хакаби – бивш губернатор на Арканзас, и бореца срещу ислямския те-
роризъм Рудолф Джулиани – бивш кмет на Ню Йорк. С други думи, той ус-
пява да победи представителите на трите главни течения в републиканската 
партия: поклонниците на големия бизнес, религиозните консерватори и при-
вържениците на твърдата линия във външната политика.

Маккейн е известен като специалист в областта на външната политика и 
на военното дело. Той е сред първите предложили ескалацията на военното 
присъствие на САЩ в Ирак, в резултат на което ситуацията там през пос-
ледната година забележимо се променя в полза на американците, и ратува за 
война до победен край. Отношението на сенатора към Русия безрезервно е 
враждебно. Преди две години той заявява, че тя трябва да бъде извадена от 
„голямата осморка“ заради ядрената сделка с Иран. Маккейн е близък при-
ятел на президента на Грузия Михаил Саакашвили, когото възприема, доня-
къде наивно, едновременно като кавказки Джеферсън и Гарибалди. Но Мак-
кейн е способен да внася корективи във възгледите си. Потвърждение на това 
са усилията му за подобряване на отношенията между Америка и Виетнам. 
Поддръжката на Маккейн беше много добра услуга за президента Клинтън, 
когато през 1995 г. реши да установи дипломатически отношения с тази стра-
на – крачка, предизвикала яростна съпротива от страна на дясното крило на 
републиканците.
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Маккейн има свое ясно, твърдо разбиране за националните интереси на 
САЩ. В концептуален смисъл подходът на сенатора към проблема на руско-
американското съперничество е паралелен на външнополитическата доктри-
на на администрацията на Путин–Медведев. Може да се предположи, че ако 
Маккейн стане президент, САЩ и Русия ще говорят помежду си на един и 
същи геополитически език. Тонът на този диалог ще бъде рязък, понякога 
даже груб, но историята показва, че именно такива американски реалполи-
тици като Маккейн – или Никсън, или Рейгън – постигат успехи в преговори 
със северния гигант.

В своите изказвания Маккейн е оригинален и непредсказуем. През 1999 
г. той поддържа военните действия на НАТО срещу Югославия, но осъж-
да практиката да се бомбардира от 15-километрова височина, заявявайки, 
че цената на живота на един американски пилот се оказва равна на живота 
на 5 хиляди мъже, жени и деца. Макар сенаторът винаги да е бил против 
абортите, през 2000 г. казва, че ако неговата непълнолетна дъщеря разбере, че 
очаква дете, и реши да прекрати бременността си по изкуствен път, той сам 
ще я откара при лекар. Маккейн гневно протестира срещу решението на Буш 
да се прилагат „форсирани“ методи на разпит спрямо лица, заподозрени в 
тероризъм. Неординерни са и културните вкусове на сенатора. Любимият му 
писател е Ърнест Хемингуей, любимият му роман – „За кого бие камбаната“, 
любимият му литературен герой – главният персонаж в това произведение, 
комунистът Робърт Джордън, готов да пожертва живота си в борбата срещу 
силите на Франко по време на Гражданската война в Испания.

До ден-днешен походката и движенията на сенатора свидетелстват за при-
чинените му във виетнамската война осакатявания. Той не може да вдигне ля-
вата и дясната си ръка над главата си, даже не може сам да се среши. Животът 
на Маккейн излиза извън пределите на стандартното американско въображе-
ние. Неговото присъствие на политическата сцена озадачава и смущава много 
американци, които не са свикнали да виждат у своите лидери герои от наисти-
на епически порядък. Един от тези американци е Джордж Буш.

В разгара на първичните избори през 2000 г. някой от журналистите по-
питал тогавашния губернатор на Тексас какво мисли за човека, чиято най-
скъпоценна принадлежност в продължение на цяла година е било парченце 
плат колкото носна кърпичка.

Като помислил – или без да мисли, Буш отговорил: „За да станеш прези-
дент, не е достатъчно да бъдеш само личност.“

Недостатъчно – очевидно не. Необходимо – разбира се, да.
Макс Вебер отбелязва: „Политиката е борба между бюрокрацията и 

харизмата.“ И това важи за най-различни политически системи. Понякога 
връх вземат бюрократите (Робеспиер срещу Дантон, Атли срещу Чърчил), 
понякога – харизматиците (Мао срещу Лю Шаоци, Елцин срещу Зюганов). 
В дуела Обама–Хилари победи харизмата. В дуела на Обама с Маккейн ще 
победи…?

Превод от руски: Виктория Дамянова 
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Две хиляди и осма година е белязана от глобал-
на финансова криза и от необходимостта от 

ревизия на доминиращите в САЩ и в други во-
дещи страни в света неолиберални теории и по-
литики. Проблемът е дали и доколко финансова-
та криза ще има отражение върху икономическия 
растеж, инфлацията, притока на чуждестранни ин-
вестиции, дефицита по търговския баланс и теку-
щата сметка на страната и доколко ефективни ще 
се окажат предприеманите на глобално, регионал-
но и национално равнище контрамерки за нейно-
то овладяване и ограничаване.

За България проблемът е още по-сериозен. Но 
не поради евентуалните много тежки и негативни 
финансови и икономически последици на глобалната 
финансова криза, а главно поради множество слабос-
ти и пропуснати възможности през изминалите 19 
години в процесите на демократизация и изграждане 
на социална пазарна икономика. Това наше станови-
ще се подкрепя от представените по-долу факти и от 
техния анализ. И най-вече – от силно подценяваната 
до този момент социална детерминанта на пазарната 
икономика, от повсеместната корупция и използване 
на политическата власт за лично обогатяване, довели 
за значителна част от населението до формален ха-
рактер на официално програмираните от Конститу-
цията и законодателството политически, граждански 
и социални права и свободи.

СОЦИАЛНИ ЦЕЛИ И ПОСЛЕДИЦИ НА 
ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА

Димитър Нинов

Димитър Нинов – доктор по 
икономика, старши научен сът-
рудник. През 1974–1975 г. специа-
лизира в Англия. Работи по проб-
леми на социалната политика и 
жизненото равнище. Има над 100 
научни публикации, включително 
две самостоятелни книги: „Соци-
алната справедливост в пенси-
онното осигуряване“, която изли-
за през май 1998 г. на български и 
английски език, и „Социални цели 
и последици на бюджета и иконо-
мическата политика в България 
през 2000–2006 г.“, която излиза 
през май 2008 година.
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І. Относно основните социални цели и характеристики 
на провежданата досега в България икономическа и 
социална политика

Онова, което ни тревожи в края на 19-ата година след шеметните съби-
тия от края на 1989 г., са силно рестриктивната подоходна, здравна и обра-
зователна политика и развитието през целия този период. Тоест силно рест-
риктивният характер на политиките в три най-непосредствени и решаващи 
сфери – фактори за формиране, възпроизводство, мотивация и задържане в 
страната на необходимия качествен човешки капитал, без който постигането 
на устойчиво и изпреварващо научно-техническо, икономическо, екологично 
и социално развитие и на постепенно, но ускорено преодоляване на огром-
ните различия между нас и водещите страни – членки на ЕС, са невъзможни 
или силно затруднени.

Фактите и последиците от провежданата досега в областта на доходите 
икономическа политика са драматични :

1. По официални статистически данни дори през последната отчетна го-
дина на този дълъг период, т.е. през 2007 г., която е и първа година от членс-
твото ни в ЕС:

– Разполагаемият размер на минималната работна заплата (брутният й 
нормативно определен размер, намален със задължителните лични осигури-
телни вноски) представлява 60,9% от линията на бедността ( ЛБ) по Евростат, 
като за ЛБ приемаме 60% от средната работна заплата.

– Средната разполагаема работна залата (брутният й размер, намален 
със задължителните лични осигурителни вноски и дължимия по закон ДОД) 
представлява 83,4% от необходимите лични средства за издръжка единстве-
но на носителя на средно образована и квалифицирана работна сила.

– Средната реална разполагаема работна заплата е възстановила 57,5% 
от реалната си покупателна сила през далечната 1989 г., докато реалният БВП 
на човек от населението не само го достига, а дори го превишава с 30,7% 
(въпреки тежката икономическа криза през 1996–1997 г.). Сравнението меж-
ду равнището на тези два показателя през 2007 спрямо 1989 г. показва натру-
пано изоставане в нарастването на реалните работни заплати спрямо нарас-
тването на реалния БВП на човек от населението от 2,28 пъти (130,7% : 57,2% 
= 2,28 пъти) (виж графика 1).

Приблизително същото изоставане е характерно и за съотношение-
то между нараст ването на реалните размери на пенсиите – другата основна 
форма на лични доходи, и реалния БВП на човек от населението.

Дори само тези официални статистически данни и сравнения дават дос-
татъчно основания да се определи провежданата през този период подоходна 
политика и конкретно политиката по работните заплати и пенсиите като не-
основателно и силно рестриктивна, целяща и постигнала съществено ограни-
чаване на достъпа на работниците и служителите до плодовете на техния труд 
и до икономическия растеж през техния активен и пенсионерски живот.
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Преките и косвени последици от тази напълно необоснована и основна 
характеристика на подоходната политика са добре известни: невъзможност 
на преобладаващата част от заетите лица за нормална издръжка и възпро-
изводство като носителите на нис ко-, средно- и висококвалифицирана ра-
ботна сила; масова нетна емиграция на предимно млади и добре образовани 
лица; очертаващ се в края на периода тотален недостиг на работна сила и все 
по-остра необходимост от нейния внос – най-вероятно от по-слаборазвити 
страни вън от ЕС; забавени процеси и нарастващи трудности пред инова-
циите, техническото и технологическото обновяване на производството и 
повишаване на относителния дял на стоките и услугите с висока добавена 
стойност; изключително висок (над 20%) дефицит по търговския баланс и 
текущата сметка и така нататък.

И за да сме по-убедителни, ще си позволим още няколко допълнител-
ни, но също така съществени факти и сравнения, потвърждаващи необосно-
ваността и недалновидността (безперспективността) на социалните цели и 
последици на провежданата досега икономическа политика и конкретно – на 
подоходната политика:

а) През 2007 г., последната година от пряко интересуващия ни отчетен 
период :

– Равнището на разполагаемите месечни доходи на член от нискодоход-
ни семейства на самотни родители, с включени месечни добавки от 25 лв. за 
дете и данъчните облекчения по чл. 29а от ЗДДФЛ, спрямо линията на бед-

Ди намика на ср ед ната реал на разп ол аг ае ма ра ботна
за пл ат а и реал ния БВП на гл ав а от насе л ението в Бъ л гария
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ността по Евростат възлиза на: 33,9% при 1 дете, 25,2% при 2 деца и 20,8% при 
3 деца.

– При нискодоходните семейни двойки с двама работещи родители с не-
пълнолетни деца равнището на разполагаемите месечни доходи на член от 
семействата, с включени месечни добавки за деца и данъчните облекчения по 
чл. 29а от ЗДДФЛ, спрямо ЛБ по Евростат възлиза на 42,9% при 1 дете, 34,1% 
при 2 деца и 36% при 3 деца.

– При среднодоходните самотни родители и носители на средна работна 
заплата с непълнолетни деца разполагаемият месечен доход на член от семейс-
твото отново с включен размер на месечните добавки и данъчните облекчения 
(които бяха премахнати през следващата 2008 г.) възлиза на: 70,5% от линията 
на бедността при наличие на 1 дете, 50,6 % при 2 деца и 40,6 % при 3 деца.

– При среднодоходните семейни двойки единствено разполагаемите ме-
сечни доходи на член в семействата с 1 непълнолетно дете превишават ЛБ по 
Евростат, но при 2 и 3 непълнолетни деца те остават под ЛБ и възлизат съот-
ветно на: 70,7% при 2 деца и на 58,7% при 3 непълнолетни деца в семейството.

В същото време равнището им (с включени месечни добавки и данъчни 
облекчения) спрямо необходимите средства за нормална издръжка на член 
от 4-членно семейство (НСНИЧС) остава крайно ниско и незадоволително. 
По-конкретно през 2007 г.:

– При среднодоходните самотни родители с непълнолетни деца то въз-
лиза на: 44,9% при наличие на 1 дете, 32,2% при 2 деца и 25,8% при 3 деца.

– При среднодоходните семейни двойки с двама работещи родители и 
носители на средни работни заплати и с непълнолетни деца разполагаемият 
месечен доход на член възлиза на 54,0% от НСНИЧС при 1 дете, 45,0% при 2 
деца и 37,3% при 3 деца.

б) Ако допуснем, че през 2009 г. (под влияние на високата инфлация и 
нарастването на реалния БВП) минималният размер на работните заплати 
достигне 240 лв., както е официалното правителствено решение, а средният 
нарасне от очакваните около 536 лв. през 2008 г. до около 605 лв. през 2009 
г., дори при очертаващото се (прогнозно) нарастване на ЛБ и необходимите 
средства за нормална издръжка на член от 4-членно семейство разполага-
емите размери на минималната работна заплата през 2009 г. ще достигнат 
62,8% от ЛБ, а разполагаемите размери на средната работна заплата – 92,9% 
от прогнозните средномесечни размери на необходимите средства за нор-
мална издръжка на член от 4-членно семейство.

Тези засега условни и прогнозни разчети показват, че и през 2009 г. 
разполагаемите размери на минималната и средната работна заплата най-
вероятно ще останат под – особено разполагаемият размер на минимална-
та заплата – минимално и съответно средно необходимите лични средства 
за издръжка единствено и само на непосредствените носители на ниско- и 
средноквалифицирана работна сила. Както и че е наложително одобряване-
то на по-висок нормативен размер за минималната работна заплата – ми-
нимум 260 лв., а по-добре – 280 лв., при които числа равнището на разпола-
гаемия й размер спрямо ЛБ през 2009 г. ще достигне 68,1% и съответно 73,3 
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процента. Още по-важно е, че дори при тези предпоставки с появата на 1, 2 
или 3 деца в семействата на носителите на ниско- и средноквалифицирана 
работна сила разполагаемите им месечни доходи на член, с включен предла-
гания повишен размер на месечните добавки за деца от 35 лв. за всяко дете, 
драстично падат и остават крайно незадоволителни за нормална издръжка 
и възпроизводство на носителите на ниско- и съответно на средноквалифи-
цирана работна сила.

 По-конкретно, и при възприетите хипотези през 2009 г. разполагаеми-
те месечни доходи на член от интересуващите ни семейства с непълнолетни 
деца с включени месечни добавки ще възлязат, както следва:

– При самотни нискодоходни родители – на 37,2% през 2009 г. при 1 дете 
(срещу 33,9% през 2007 г.); на 28,7% през 2009 г. при 2 деца (срещу 25,2% през 
2007 г.); на 24,5% през 2009 г. при 3 деца (срещу 20,8% през 2007 г.).

– При заети семейни двойки, носители на 2 средни месечни работни 
заплати, равнището на разполагаемия месечен доход на член от семейството 
спрямо необходимите средства за нормална издръжка и възпроизводство на 
носителите на средноквалифицирана работна сила ще възлезе на 64,2% при 
1 дете в семейството (срещу 54,0% през 2007 г.); на 50,4% при 2 деца (срещу 
42,6% през 2007 г.) и на 41,3% при 3 деца (срещу 37,3% през 2007 г.).

Макар и предварителни и условни, и тези разчети показват, че при пред-
лагания от правителството размер на минималната работна заплата за 2009 
г. и очаквания значително по-голям растеж на средната заплата разполагае-
мите им размери ще останат далеч под необходимите за издръжка и възп-
роизводство на носителите на ниско- и средноквалифицирана работна сила. 
Нещо повече, те няма да достигнат и да покриват 100 процента минимално и 
съответно средно необходимите лични средства за издръжката единствено и 
само на носителите на ниско- и съответно на средноквалифицирана работна 
сила. А това означава, че те ще останат далеч от изискването на Европейската 
социална харта за справедливи възнаграждения. Ще я цитирам: „Всички ра-
ботници имат право на справедливо възнаграждение, достатъчно за поддър-
жането на прилично жизнено равнище за тях и техните семейства“ (част I, т. 
4 от Европейската социална харта).

в) Към тези факти и сравнения накратко ще маркираме още два, отнася-
щи се до други две важни характеристики на икономическата и в частност на 
подоходната политика и политиката по работните заплати през изминалите 
19 години:

– значително по-ниския относителен дял на т.нар. компенсации (брут-
ните заплати + осигурителните вноски) в БВП на страната – около 34% при 
около 48–50% в ЕС;

– значителното изоставане на размерите и равнището на работните зап-
лати у нас спрямо ЕС от обективно възможните им размери и равнище при 
официално отчитания произвеждан реален БВП на човек от населението.

Конкретните факти:
– По данни на Евростат от 22.ІІ.2008 г., отнасящи се за 2004 и 2005 г., из-

численият на паритетна основа БВП на човек от населението у нас е 3,1 пъти 
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по-малък, отколкото в ЕС-25, и 3,3 пъти по-малък, отколкото в ЕС-15.
През същите две години изчислената на паритетна основа средна реална 

работна заплата у нас е 7,1 и съответно 7,7 пъти по-малка.
Сравнението между тези два показателя показва, че при официално ула-

вяния и отчитан размер на реалния БВП на човек от населението у нас ре-
алните работни заплати и досега, и в момента биха могли да бъдат около 2 
до 2,3 пъти по-високи – ако България стриктно прилагаше европейския мо-
дел, политики, принципи и правила при формирането на бюджета, на науч-
но-техническата, икономическата, екологичната и социалната политика, при 
крайното разпределение и потребление на БВП, включително и принципите 
на социалната справедливост, солидарност и сигурност; ако се водеше ефек-
тивна борба с корупцията и най-вече с голямата корупция по високите етажи 
на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, със сивата икономика 
и основните причини за нея и пр.; ако имаше ефективен държавен и общес-
твен контрол върху публичните приходи и разходи, върху управлението на 
държавни и общински имоти; ако не се допускаха или бързо се преодоляваха 
множеството слабости и пропуски в действащото законодателство и в него-
вото прилагане и така нататък.

Едва ли е нужно да поясняваме и обосноваваме, че подобна политика би 
имала положителен ефект върху приходите на държавата, върху финансова-
та стабилизация на пенсионния, здравния и останалите осигурителни фон-
дове, върху размерите и равнището на пенсиите на сегашните и бъдещите 
пенсионери и така нататък.

Допълнително социално напрежение с негативни обществени, включи-
телно политически, последици създава фактът, че въпреки значително по-
ниските размери на работните заплати спрямо ЛБ и необходимите средства 
за издръжка и спрямо работните заплати в ЕС у нас се наблюдава сравнима 
със средната за ЕС и по-висока диференциация на работните заплати, откол-
кото и в страни – членки на ЕС, със значително по-висок размер и равнище 
на работните заплати.

Конкретни данни и разчети в Евростат показват например, че подоход-
ното разслоение сред българското население е по-силно, отколкото в Норве-
гия, Швеция, Финландия, Дания, Словения и Чехия, в които доходите са много 
по-високи. Такава подоходна диференциация у нас е необоснована и действа 
като относително самостоятелен фактор за разпространение на бедността, 
включително на крайната бедност. На бедност, която ражда престъпност и 
създава благоприятна среда за купуване на гласове, за внос на международен 
тероризъм и прочие.

г) Разтревожени сме и от подчертаната едностранчивост и от силно на-
рушения баланс между интересите на труда и капитала.

Типични примери в това отношение след 2000 г., когато получихме пока-
на за членство в ЕС, са:

– намалението на ставката по ЗДДФЛ за най-високодоходната група от 
40% през 2000 г. на 24% през 2007 г. и на 10% през 2008 г.;

– намалението на общия размер на задължителните осигурителни внос-



98

ИКОНОМИКА

бр. 9/10 – год. XI

ки през 2006 г. с 6 процентни пункта изцяло в полза на работодателите;
– въведеният от 1 януари 2008 г. 10-процентов плосък данък, съчетано с 

премахване на необлагаемия минимум.
 Мерки, които доведоха до драстично, непознато в най-новата история 

на страната, необосновано и трайно преразпределение на общата данъчна 
тежест от високо- към нискодоходните групи.

Само няколко примера. Докато до 2007 г. дължимият по закон ДОД за 
носителите на минимална работна заплата бе 0 процента, а за носителите на 
месечни работни заплати от 2000 лв. – 20,7% от данъчната им основа, с въ-
веждането на плоския данък от 1 януари 2008 г. и едните, и другите заплащат 
ДОД в размер на 10% от данъчната основа.

Докато през 2007 г. общата данъчна и осигурителна тежест за носите-
ли на минимална работна заплата възлизаше на 12,425%, а за носителите на 
работни заплати от 2000 лв. – на 30,6%, от 1 януари 2008 г. общата данъчна и 
осигурителна тежест и за двете групи възлиза на 21,7% от брутните им ме-
сечни заплати.

В същото време общата данъчна и осигурителна тежест за групата на 
богатите драстично пада. Например за лица с месечни възнаграждения от 
20 000 лв. тя възлиза на 11,17 процента.

Очевидно става въпрос за системно и последователно провеждани от 
правителствата през този период политики и мерки, насочени към и довели 
до задълбочаване на подоходното разслоение и на социалната поляризация 
на населението. Т.е. до последици, напълно противоречащи на един от при-
оритетите на Лисабонската стратегия – за повишаване на социалната ед-
нородност.

Изрично съм заявявал и ще повторя: подкрепяли сме и ще продължим 
да подкрепяме политиката и мерките на правителствата за поддържане на 
макроикономическата и финансовата стабилност, за намаляване на данъч-
ната и осигурителната тежест за бизнеса и населението, за създаване на все 
по-благоприятни условия за дейността на бизнеса и за привличане на чуж-
дестранни инвестиции. Но категорично сме били и оставаме против поли-
тики и мерки в тази област или области, които носят едностранчив характер 
и системно и съществено нарушават баланса между интересите на труда и 
капитала.

д  ) Проблемът с качественото възпроизводство на работната сила у нас 
и задълбочаващата се подоходна диференциация и социална поляризация 
се задълбочава и от силно рестриктивните политики в областта на здра-
веопазването и образованието, т.е. в останалите две сфери и функции на 
съвременните демократични държави в Европа, които заедно с подоходната 
политика играят решаваща роля за формирането и въз производството на не-
обходимата качествена работна сила.

Само няколко по-важни официални данни и сравнения през интересу-
ващия ни основен период между 1989 и 2007 г.:

– По официални статистически данни и данни на НЗОК през последните 
години около 1 милион граждани от населението на страната нямат задължи-
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телна здравна осигуровка и достъп до публичната система за здравеопазване.
– България е сред малкото развити страни (по класификацията на 

ООН от 2004 г. насам по Индекса за човешкото развитие – ИЧР), в която 
няма изградена система за независим външен и вътрешен ефективен кон-
трол върху качеството на здравните услуги, както и единствената от т.нар. 
развити страни, в която статистиката не отчита смъртните случаи, резултат 
на лекарски грешки;

– България е единствената страна в Европа и в света, в която публичните 
лечебни заведения за болнична помощ и общопрактикуващите лекари са със 
статут на търговски дружества и съответно на еднолични търговци; в коя-
то здравеопазването е хронично недофинансирано и едновременно в която 
няма ефективен контрол върху разпределенито и разходването на средства-
та. И като последица – силно ограничен достъп на преобладаващата част от 
гражданите до качествени здравни и стоматологични услуги и крайно нисък 
– най-ниският в рамките на ЕС, здравен статус на населението.

Ще припомним, че:
По данни в Националната здравна стратегия на МЗ от 2008 г. през 2007 

спрямо 2000 г. публичните разходи за здравеопазване в консолидирания дър-
жавен бюджет са нараснали от 978 млн. лв. на 2216 млн. лв., т.е. 2,27 пъти. В 
същото време общата заболеваемост и особено социално значимите заболя-
вания не само не са намалели, а са се увеличили; раждаемостта (с изключение 
на последните 1–2 години) е намаляла, а смъртността продължава да расте и 
да остава най-високата в ЕС и в Европа; загубите на човекодни поради вре-
менна неработоспособност са нараснали 2,7 пъти; средната продължител-
ност на живота на новородените остава с 6–7 години по-ниска, отколкото в 
ЕС, докато средната продължителност на живота в добро здраве намалява и 
изостава в сравнение с ЕС с около 9 години.

– Поради слабости в действащото законодателство Националният рам-
ков договор между управителните съвети на НЗОК и БЛС няма характер на 
договор, тъй като създава реални задължения единствено за едната от дого-
варящите се страни – НЗОК, и прочие.

– Два опита за изграждане на интегрална информационна система на 
НЗОК, която ще позволи контролната й дейност да се насочи приоритетно 
към превантивния контрол върху дейността на договорните й партньори, се 
провалят от представителите и силното лоби на лекарската бизнес върхушка 
в парламента и изпълнителната власт.

– На всичко отгоре неотдавна управляващите в момента политически 
партии предложиха демонополизация на НЗОК, което защитава частни кор-
поративни интереси и няма нищо общо с интересите на задължително осигу-
рените лица и пациентите. Нещо повече, демонополизацията допълнително 
ще затрудни контрола върху изпълнителите на медицинска помощ и върху 
качеството на здравните услуги; ще оскъпи системата на публичното здра-
веопазване и ще породи „основателни“ искания за ново повишаване на раз-
мерите на задължителните здравни осигурителни вноски с цел покриване на 
допълнителни разходи на частни здравни дружества за реклама и за изграж-
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дане на информационни системи, съвместими с информационната система 
на НЗОК; ще наложи съществена преработка на изградената и внедрена от 
1 октомври 2008 г. нова интегрална информационна система на НЗОК; ще 
раздроби финансовия ресурс на НЗОК и ще ограничи възможностите за по-
високи търговски от стъпки в цените на лекарствата и така нататък.

Подобни проблеми през интересуващия ни период се наблюдават и в 
областта на образованието, в достъпа до качествено образование на децата 
от ниско- и среднодоходните групи и пр. С едно съществено различие – след 
стачката на учителите през 2007 г. проблемите на образованието, включител-
но проблемите на неговото финансиране и на качеството на неговите про-
дукти, станаха предмет на широки обществени дискусии и декларации за 
търсене на комплексни и обосновани решения.

Силно рестриктивната подоходна, здравна и образователна политика 
през периода 1989–2007 г. намира отражение в изгубените позиции на Бълга-
рия по Индекса на Човешкото развитие на ООН – от 33-то място през 1985–
1989 г. на 53-то място през 2005 –2007 година.

Всички тeзи факти и сравнения говорят за силно подценена социална 
детерминанта на пазарната икономика, за нейната лоша и крайно недоста-
тъчна социална насоченост и роля, включително за социално зле насочена бю-
джетна и законодателна дейност през изминалите 19 години.

– Подценяването на социалната детерминанта на пазара и пазарната 
икономика породи и продължава да създава огромни и все по-трудно прео до-
ли ми препятствия пред търсенето на възможности за постигане не само и 
единствено на устойчиво, а едновременно и на догонващо (изпреварващо) 
икономическо и социално развитие на страната отсега нататък.

Това са трудности, пряко свързани с преодоляването на трайни негатив-
ни явления и последици от погрешната досегашна философия и от социално 
зле насочени икономически политики като: масовата нетна емиграция и загу-
ба на над 1 милион предимно млади и добре образовани лица (загубата им и 
като производители, и като потребители на стоки и услуги); невъзможността, 
при сложилите се ниски и силно изостанали размери и равнище на работни-
те заплати – без и с месечните добавки за деца, за нормално количествено и 
качествено възпроизводство на оставащите в страната носители на ниско-, 
средно- и висококвалифицирана работна сила; реалната опасност – още през 
следващите няколко години след приемането ни в ЕС и благодарение на га-
рантираното от членството свободно движение на хора – от оголване на цели 
сфери и отрасли от необходимата им като численост и качество работна сила, 
от превръщане на страната в заден двор на Европа, в обслужваща сфера със 
запазващи се значителни различия в равнището на икономическото и соци-
алното развитие и така нататък.

В този смисъл и по тези съображения смятаме, че голямата и трайна 
опасност за бъдещето на страната и на нейните граждани не е глобалната 
финансова криза. Още повече че пряко заинтересуваните правителства пред-
приемат сериозни мерки за нейното овладяване, а мнозинството от българ-
ските експерти – макар да очакват съществени негативни последици от нея 
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и у нас, предвиждат значително по-меко и приглушено негативно отражение 
върху инфлацията и икономическия растеж на страната.

Голямата и трайна опасност за нашата страна и народ виждаме в про-
дължилите цели 19 години и все още съхраняващи се и доминиращи фрагмен-
тарни и тяснопартийни подходи, погрешна философия и възгледи, водещи до 
социално зле ориентирани икономически политики и икономически зле ориен-
тирани социални политики, програми и практики, както и до крайно ограни-
чен по обхват и ефективност държавен и обществен контрол върху основни-
те сфери на обществените отношения и развитие.

Това ни дава основание да запитаме и управляващите, и опозиционните 
досега и в момента политически партии ще си зададат ли въпросите:

– Защо се стигна дотук?
– Кои възгледи и политики лежат в основата на наблюдаваните у нас 

негативни икономически и социални процеси и явления?
– Или все едно: кои от съвременните и актуални за Европа и за ЕС въз-

гледи и принципи, залегнали в Европейския модел, в Лисабонския договор и 
стратегия бяха неоснователно пренебрегнати или подценявани?

– Ще продължи ли в бъдеще тази икономическа и социална политика, 
включително подоходна, здравна и образователна, и докога?

– Ще продължим ли да робуваме на фрагментарни и конюнктурни под-
ходи, да се задоволяваме с палиативни мерки и „да гасим пожари“ вместо 
да лекуваме причините за наблюдаваните негативни обществени явления 
и процеси; да търсим и да предлагаме тяснопартийни и палиативни мерки 
вместо трайни и ефективни решения на наблюдаваните негативни обществе-
ни явления и процеси?

– Кога ще си дадем ясна сметка, че макар да е абсолютно необходима и 
задължителна предпоставка, поддържането на необходимата макроикономи-
ческа и финансова стабилност, съчетана с ниско (на практика най-ниското в 
ЕС) данъчно облагане на печалбите и личните доходи, не е достатъчно?

ІІ. Относно първопричините – пренебрегнатите или 
силно подценени съвременни възгледи, залегнали в 
основата на европейския модел на икономическа и 
социална политика и развитие

За да подпомогнем верните отговори на поставените въпроси, ще се 
спрем накратко върху първопричините според нас за отбелязаните пропуски 
и слабости в досегашната политика, практика и развитие.

Става въпрос за актуални възгледи, появили се след Втората световна 
война, намерили прогресивно нарастващо място, роля и развитие в Европа 
след края на войната и залегнали в основата на Лисабонската стратегия:

1. Сложната пирамидално йерархична връзка и зависимост между ос-
новните цели на общественото развитие: научно-технически, икономически, 
екологични и социални.

2. Съвременната концепция за демокрация, пазар и пазарна икономика, 
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за тяхното вътрешно напрежение, взаимодействие, място и роля в развити-
ето на ЕС.

3. Социалната справедливост и сигурност.
4. Сложната и все по-интензивна взаимна връзка и зависимост между 

обществените явления и процеси, включително между 4-те основни фази на 
единния възпроизводствен процес: производство, размяна, разпределение и 
потребление, и нарастващата необходимост от захвърляне на фрагментарния 
и конюнктурен подход към обществените проблеми и развитие и замяната 
му със системен, комплексен и перспективен подход.

5. Възможността и необходимостта от съчетаване на силна и социално 
добре ориентирана икономическа политика, програма и развитие със силна и 
икономически добре ориентирана социална политика, програми и развитие.

По няколко думи за всеки от тези актуални възгледи.
• Основните цели на общественото развитие могат да бъдат разпреде-

лени в 4 основни групи:
– научно-технически;
– икономически;
– екологични;
– социални.
Те се намират в сложна пирамидално йерархична взаимна връзка и за-

висимост.
В основата на пирамидата стоят научно-техническите цели; над тях – 

икономическите; над тях – екологичните и на върха на пирамидата – социал-
ните, които се явяват и самоцели на общественото развитие.

Обществената ефективност на научно-техническите цели, програми и 
развитие се определя вън от самите тях, с тяхното влияние върху реализаци-
ята на икономическите цели и развитие.

По подобен начин обществената ефективност на икономическите цели и 
развитие се определя от тяхното влияние и принос за опазване на екологич-
ното равновесие и за социалното развитие.

Обществената ефективност на социалните цели и самоцели на общест-
веното развитие се определя и измерва с тяхното равнище и с развитието на 
здравния, образователния и социалния статус на населението.

За най-общи и синтетични показатели за равнището и развитието на 
здравния, грамотно образователния и социалния статус на населението се 
приемат:

– средната продължителност на живота;
– грамотността и средното образователно равнище – в години;
– и съответно БВП на човек от населението, изчислен на паритетна основа.
Индексите на тези три показателя формират т.нар. Индекс за човешкото 

развитие (ИЧР) на ООН.
Показател, по който от 62-ро място през 2000 г. България се придвижва 

до 54-то място през 2004 г. (от общо 175 страни – членки на ООН) и вли-
за в групата на т.нар. високоразвити страни. По предварителни данни през 
2007/2008 г. България се е изкачила на 53-то място от обхванатите от изслед-
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ването вече 177 страни и в рамките на ЕС изпреварва единствено Румъния 
(60-о място), но съществено изостава от южната си съседка Гърция, която е 
на 24-то място.

• Пак според интересуващите ни и доминиращи възгледи след Втората 
световна война:

– демокрацията е исторически процес на акумулиране на политически, 
граждански и социални права; тези права са натрупвани бавно и в резултат 
на изключителна борба;

– пазарът, образно казано, е място, където може да спечелите или да за-
губите; да забогатеете или да обеднеете; пазарът ражда богатство и бедност; 
той не създава социални права и сигурност. За тях трябва да се воюва.

Нито съвременната демокрация, нито пазарът имат алтернатива. Проб-
лемът започва, когато се допусне т.нар. социална инверсия и социалното стане 
подчинено на пазара; когато пазарната логика стане господстваща и изчерп-
ваща цялото съдържание на целия социален и политически живот, а крайни-
те цели – самоцели, от една страна, и от друга – средствата на общественото 
развитие разменят своите места. Вместо пазарът, пазарните закони и правила 
да служат на хората, хората се превръщат в техни заложници и в средство за 
постигане на специфичните цели на пазара – големи печалби и пари.

Подобно едностранчиво фаворизиране на пазара и пазарната икономи-
ка и ограничено съзнание за връзката между демокрацията и пазарната ико-
номика неизбежно води до нови форми на насилие, бедност, престъпност, не-
институционални форми на борба и пр., чужди на съвременната европейска 
държава, наричана „държава на благоденствието“.

От тази гледна точка фундаменталният въпрос, пред които сме изправе-
ни, е: какъв вид пазарна икономика и държава искахме и избрахме непосредст-
вено след 1989 година:

– пазарна икономика, която доминира и подчинява хората на своите спе-
цифични пазарни цели, принципи и правила; или социална пазарна иконо-
мика, която им служи;

– държава на благоденствието и социалната справедливост; или държа-
ва, която гарантира официално обявените политически, граждански и соци-
ални права за богатата част от населението?

Множество официални статистически данни от последните близо 2 де-
сетилетия показват, че не сме направили нито принципно верния, нито най-
добрия избор; както и че почти всички наши правителства през този период 
и особено след кризата през 1996–1997 г. са натискали прекалено силно педа-
ла на пазарните реформи, закони и правила и твърде слабо педала на демок-
рацията и реализацията на основните политически, граждански и социални 
права и свободи за всички граждани.

Наблюдаваните, включително отбелязаните в първата част на статията, 
последици за България ни изправят днес пред нови жизнено важни въпроси, 
а именно :

– Ще продължи ли този избор и обусловените от него икономически и 
социални политики и практики и в бъдеще?
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– Или той ще бъде променен по адекватен начин, включително към 
постепенно компенсиране на допуснатото досега значително – около 2 пъти 
– изоставане на реалната покупателна сила на работните заплати, пенсиите и 
пр. спрямо размерите и равнището им през далечната 1989 г., както и спрямо 
обективно възможните им размери и равнище, обусловени от реалния БВП 
на човек от населението? Кога? Как? И с какви темпове?

• Едва ли читателите на сп. „Понеделник“ се нуждаят от поясняване що 
е социална справедливост и конкретно какво означава тя за размерите и раз-
личията в размерите на работните заплати при носителите на ниско-, средно- 
и висококвалифицирана работна сила.

Затова ще си позволя само да обърна внимание на наблюдаваната в мо-
мента тенденция у нас и в света, включително и най-вече в рамките на ЕС, 
към бързо нарастващо място и значение на компетентните международни 
сравнения и оценки на социалната справедливост при работните заплати. Т.е. 
на сравненията между онова, което конкретен работник дава и получава от 
своя работодател у нас, с онова, което дава и получава типичният работник 
в страни – членки на ЕС, или в ЕС като цяло. Именно тези международни 
компетентни сравнения, възможни благодарение на развитието на информа-
ционните технологии и обмен, стават доминиращи и предопределящи дви-
жението на хора, включително на работна сила, от по-слабо към по-силно 
развитите страни. Движение, от което България вече загуби над 1 милион 
предимно млади и образовани лица и продължава да губи не само предста-
вители на средно- и висококвалифицирана, а и на нискоквалифицирана ра-
ботна сила. Като последица днес България е изправена пред тотален недостиг 
на работна сила и нарастваща нужда от нейния внос от единствено възмож-
ния източник – от по-слаборазвити страни вън от ЕС.

Нещо повече. Недостигът на работна сила се превръща в труднопрео-
долима пречка за внедряване на високи технологии, за позитивни промени 
в структурата на произвежданите стоки и услуги – към нарастване на от-
носителния дял на стоките и услугите с висока добавена стойност; за прео-
доляване на огромния дефицит по външнотърговския баланс на страната и 
текущата сметка и така нататък.

При тези обстоятелства и по тези причини България се нуждае от качес-
твено нова икономическа и социална политика, насочена към преодоляване 
на допуснатото драстично изоставане на работните заплати от обективно 
възможните им размери при произвеждания БВП и от размерите им в оста-
налите страни – членки на ЕС.

Разбира се, реализирането на очертаните обективни възможности за 
около 2 пъти по-високи официално отчитани от статистиката работни зап-
лати изисква време. Това не може да стане за няколко месеца или за няколко 
години. Не само защото акумулираното изоставане на реалните работни зап-
лати от нарастването на реалния БВП на човек от населението е значително 
– около и дори малко над 2 пъти. Но още защото е свързано със сложни прог-
рами и мерки за постепенно ограничаване на сивия сектор в икономиката, на 
злоупотребите със ЗОП и управлението на държавни и общински имоти, на 
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източването на ДДС, на конфликтите на интереси и корупцията по всички и 
най-вече по високите етажи на властта, на слабостите в законодателството и 
дейността на съдебната система и така нататък.

Според Центъра за изследване на демокрацията сивият сектор на иконо-
миката обхваща около 30% от БВП. При планиран БВП за 2009 г. от около 72 
млрд. лв. това означава: 21,6 млрд. лв. неотчетен от статистиката БВП; загуби 
за държавния, общинския и останалите публични бюджети, включително за 
бюджета на ДОО и НЗО, от около 8,6 млрд. лв.; реално преразпределян БВП 
чрез консолидирания бюджет – от около 31% (а не 40%); пропуснати въз-
можности за намаление на данъчната и осигурителната тежест и подобрено 
финансиране на иновациите, здравеопазването, образованието, науката, кул-
турата и така нататък.)

Важното е да си поставим за цел – силни и социално добре насочени 
икономическа политика, програми и развитие, съчетани със силни и иконо-
мически добре насочени социална политика, програми и развитие; възста-
новяване на социалната справедливост при разпределението, преразпреде-
лението и крайното разпределение и използване на БВП; и на тази основа 
– постепенно намаляване на натрупаното значително изоставане на работ-
ните заплати от нарастването на БВП.

• Едва ли е необходимо да се убеждаваме колко интензивни са вече вза-
имните връзки и зависимости между цялата гама от обществени явления и 
процеси, включително между четирите основни фази на единния възпроиз-
водствен процес: производство, размяна, разпределение и потребление.

Както и че от този факт произтича невъзможност за ефективни, опти-
мални и добре работещи текущи, средно- и дългосрочни решения на пробле-
мите и предизвикателствата, пред които днес са изправени различните сфери 
на обществения живот и общественото развитие; и вътре във всяка от тях 
– за нейните специфични вътрешни структури, връзки и зависимости.

Онова, което бихме искали да подчертаем, е очевидната необходимост 
от бързо изоставяне на доминиращия досега фрагментарен и конюнктурен 
подход или подходи, необходимостта от спешната им замяна с комплексен, 
системен и перспективен подход и решения.

Ако се ограничим до сложното взаимодействие между четирите основ-
ни фази на единния възпроизводствен процес, трябва да отбележим:

– силното подценяване досега на обратното и активно влияние на раз-
пределението, преразпределението и крайното разпределение и потребление 
на произвежданите блага върху производството и качествените промени в 
цялата икономика на страната;

– силната и все по-интензивна взаимна връзка и зависимост между ико-
номическите и социалните цели на пазарната икономика, производство и 
възпроизводство; между интересите на капитала и на труда и прочие.

 Ще илюстрираме мисълта си с един страничен, но показателен и лесно 
запомнящ се пример.

През 1975 г. ВВС съобщава за катастрофа на Боинг 745 със 160 пътници 
на борда. Разследването показва, че причина за катастрофата е дефектна гай-
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ка на стойност 50 цента.
 50 цента срещу 50 000 000 долара – без да броим човешките жертви.
Този пример показва, че дори една малка и почти нищо неструваща сама 

по себе си гайка като елемент на голямата система Боинг струва колкото ця-
лата система, защото може да я разруши .

Същото важи за всяка сложна система, каквато безспорно е обществото 
или отделните негови структурни звена.

За да съществува и да се развива нормално и безкризисно съвременното 
общество, всички негови подсистеми, включително развитието на демокра-
цията и пазарната икономика, на индустрията, селското стопанство, здраве-
опазването, образованието и пр., трябва да вървят успоредно, на принципно 
едно и също или близко и съвместимо равнище, гарантиращо ефективното 
им взаимодействие, успешното функциониране и про гресивното развитие на 
обществото като цяло. Подценяването и особено същественото и продължи-
телно (трайно) подценяване и/или нарушаването на работата на който и да е 
отделен елемент от сложната структура на обществото над определени гра-
ници води до едни или други разстройства на цялата система, включително 
до икономически, социални и/или политически кризи, с тежки последици за 
обществото, обикновените граждани или отделни групи от населението .

Конкретните анализи върху хода и приоритетите на бюджета и общес-
твеното развитие през последните 18–19 години показват и постижения, и 
слабости.

Към постиженията могат да се отнесат: процесите на демократизация, 
макар и ограничена и често само на книга; поддържането на макроиконо-
мическата и финансовата стабилизация; успешната, макар и едностранчива 
данъчна реформа; признаването и развитието на страната като страна с па-
зарна икономика; приемането ни за член на НАТО и на ЕС и прочие.

Към слабостите: противопоставянето между икономическото и соци-
алното развитие; надценяването на мястото и ролята на пазара и пазарните 
принципи и правила като регулатор на обществените отношения и процеси и 
подценяването на мястото и ролята на демократичните права и свободи, вклю-
чително на социалната справедливост при крайното разпределение и потреб-
ление на произвежданите блага и услуги; честото нарушаване на необходимия 
баланс между интересите на труда и капитала в полза на капитала; продължа-
ващото от години поддържане на ниски размери и равнища на минималната 
и средната работна заплата – под минимално и съответно под средно необхо-
димите лични средства за издръжка и възпроизводство на носителите на нис-
ко- и средноквалифицирана работна сила; ограниченият достъп за значителни 
слоеве от населението до качествено здравеопазване и образование; повсемес-
тната корупция и използването на политическата власт за лично обогатяване 
и първоначално натрупване на капитал; високото подоходно разслоение и за-
дълбочаването на социалната нееднородност и прочие.

Очевидно преодоляването или смекчаването на тези слабости в бъдеще 
изисква комплексен и системен подход към проблемите на общественото раз-
витие; насочване на главните усилия и ресурси към лекуване на причините за 
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наблюдаваните негативни обществени процеси и явления (а не към лекува-
не на техните последици); перманентен мониторинг и ефективна система за 
държавен и обществен контрол във всички области на обществения живот 
и развитие; съчетаване на силна и социално добре насочена икономическа 
политика със силна и икономически добре насочена социална политика и 
развитие; отказ от крайните неолиберални възгледи и политики и търсене 
на разумни, практични, перспективни и добре работещи решения в полза на 
обществото и на всекиго от неговите граждани.

Какво ни обещават, какво биха могли и какво реално ще ни донесат бю-
джет 2009 и предлаганите промени в законодателството и дейността на раз-
личните институции?

Държавните, общинските и неправителствените институции и структу-
ри на гражданското общество, включително представителите на науката и 
практиката, дават различни отговори на този въпрос.

Нашето становище е, че има симптоми и засега фрагментарни сигнали 
за позитивни нагласи по високите етажи на властта за извършване на необ-
ходимите промени в подхода към проблемите на обществото и общественото 
развитие и в провежданите политики в бъдеще.

Неясно остава доколко те носят предизборен и следователно временен 
характер, т.е. доколко са свързани с предстоящите парламентарни избори. 
Затова главният въпрос остава и той е: готова ли е политическата класа за 
необходимите промени? Има ли реална политическа воля за тези промени 
ако не от началото на 2009 г., поне от началото на 2010?
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Проф. МИЛЕНА ЦАНЕВА

изтъкнат изследовател и педагог
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Оставям Величко Конакчиев, но едва чуто, да се 
кахъри по „Хоризонт“, разпитвайки господата 

за скандала в ДАНС, за световната криза и за над-
висналата над нас, за възхода и падението на род-
ната ни демокрация, и вземам надрасканите листо-
ве, които трябва да се превърнат в нещо смислено. 
В нещо като израз на признателност. Не само лич-
на. Усещам, че колкото и да са тихи въздишките на 
тревожния журналист и приглушени изявленията 
на важните му гости, пречат ми. Изключвам радио-
то. Тоест – да отстраним ежедневието. Да беше Анд-
рей Слабаков, щеше да каже нещо от рода на „мръс-
ното ежедневие“.

Но да се откъснем от него. Нека потърсим 
близостта на хората на духа, към които винаги ни 
е приобщавала с изследванията си проф. Милена 
Цанева, която е личност между тях. Достатъчно е да 
разгърнем книгите й (за предпочитане – в тишина), 
за да чуем гласовете на първенци на родното слово, 
да опознаем съдби и творби на незабравими или не-
заслужено забравени българи, да получим подтици 
към тези неща, които се наричат с големите думи 
„човечност“, „вяра“, „родолюбие“, „чест“, „саможер-
тва“, „героизъм“… (До каква степен обезценихме 
тези думи, до каква степен пренебрегваме в живо-
та си това, което те ни дават!) Дължим на Милена 
Цанева признателност, че тя с почит и разбиране, 
а и с обич към творците ни въвежда в световете, 
създадени от тях, където ще срещнем себе си като 
човеци, като народ в течението на времето. Милена 
Цанева ни доказва, че нашите големи писатели са ни 
необходими, че тяхната близост е плодотворна в на-
шите делнични дни, че споменатите „големи“ думи 

ЗА МИЛЕНА ЦАНЕВА  БЕЗ ПОВОД, 
С УВАЖЕНИЕ

Катя Янева

Катя Янева – старши научен 
сътрудник в Института за ли-
тература при БАН. Работи в об-
ластта на новата българска ли-
тература. Има публикации за Ни-
кола Вапцаров, Александър Геров, 
Добри Жотев, Константин Пав-
лов, Петър Незнакомов, Мирон 
Иванов.



110

ПРОФИЛИ

бр. 9/10 – год. XI

могат и да не са празен звук… Скандалите по „Хоризонт“ да продължават. 
Няма как. Ние сме си тук, на земята. В цялата пошлост, с която ни се налага да 
живеем. Тук е и професор Цанева, потомствен учен литературовед, дъщеря 
на обичания от студентите си професор и академик Георги Цанев и поетесата 
Бленика, самата тя, Милена Цанева – вече член-кореспондент на Академията, 
а и отправила към науката и педагогическото поприще стотици студенти с 
всичките си благородни, да ги назовем – възвишени, стремежи, тя е също тук, 
в същото ежедневие, което Андрей Слабаков би нарекъл „мръсно“, но ней-
ният речник е къде-къде по-сдържан, независимо че въпросното ежедневие 
съвсем не прави научната й работа по-лека.

Може би през всичките свои творчески години Милена Цанева е била в 
напрежението да съчетава своето непреодолимо желание за изследователска 
работа с въвеждането на студентите в историята на българската литература, 
с изграждането на младите хора като учени и педагози по силата на своята 
специалност – като ценители на българското. Но нито научните й трудове но-
сят следи на прибързана небрежност, нито в университета се забелязва доса-
да. Обратното. Естествено е за учен като нея общуването с начинаещите да е 
стимул за изследователската работа, а успехите в науката да носят сигурност 
и авторитет на преподавателя.

Началото е аспирантурата й като асистентка към катедрата по българска 
литература в СУ – катедра, която по-късно ще оглавява. От това начало е на-
шата, на първите й студенти, привързаност към нея и навикът да я наричаме 
помежду си просто – Милена. (И досега се питам каква е тази нейна способ-
ност да бъде открито дружелюбна и – да респектира!)

Милена се появи в аудиторията за упражнения в очарователна младост. 
Да бяхме сегашните студенти, доста поразени от прекомерното внимание 
към външното, щяхме да се прехласнем от това застанало пред нас красиво 
момиче, но ние бяхме студенти от края на суровите, 50-те години, възпитава-
ни в правила, които изключваха всякакви „несериозни“ погледи към човека. 
Но по-важното – ние бяхме сащисани от първия спор – литературен, в който 
ни хвърли с идването си тази асистентка. Беше времето на цитатничеството. 
Беше редно да повтаряме вече казаното от авторитетните хора. (А по лите-
ратурните въпроси се изказваха съвсем не само авторитетни литератори.) 
От училище си знаехме – колкото повече цитати от речи и напътствия на 
величия казваш, толкова по-добре. Сега, оказва се, трябваше да спорим, всеки 
според силите си да отстоява мнение. И то за всепризнатите – Смирненски 
и Вапцаров. Въобще не помня какви сме ги наговорили, но добре помня, че 
след първоначалното стъписване стана голяма говорилня. Запалихме се… 
Последваха все такива упражнения, за спорни и безспорни автори. Милена 
фактически ни учеше да мислим. Трябва да е била доста зряла за годините си. 
А сигурно това търсене, това премисляне на постигнатото, на написаното от 
другите и от теб самата, стремежът да кажеш нова дума по един проблем или 
за един дори стабилно утвърден писател е било и бащинско насърчаване, и 
ранно осъзнаване на необходимостите на съвременния литературен живот. 
Докато става характеристика на изследователя.
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В сравнение с мнозина литератори от съвремието Милена Цанева има 
силно изразен постоянен интерес към един национално значим творец – 
Иван Вазов, на него е посветена дисертацията й („Иван Вазов в Пловдив“), 
с въпроси от творчеството му се занимава до ден днешен, убедена, че дори 
тя самата не е изчерпала проблематиката и че всяко ново поколение ще се 
обърне посвоему към Патриарха на българската литература. Ще си позволя 
да изредя заглавията на основните й трудове, издадени като книги. В тях и 
в множество академични сборници, списания и популярни издания Миле-
на Цанева печата разработките си – освен за Вазов и за писатели от перио-
да между двете световни войни, някои от които фактически съвременници: 
Елисавета Багряна, Атанас Далчев, Светослав Минков, Христо Радевски, Фур-
наджиев… Първата – „Светослав Минков“ (1961), после „Из поетичния свят 
на Иван Вазов“, „Иван Вазов в Пловдив“, „Профили и етюди“, „Иван Вазов“, 
„Петима поети“, „По страниците на „Под игото“, „В търсене на героя. Иван 
Вазов на прелома между две епохи“, „Писатели и творби“, „Поет и общество“, 
„Автори, творби и проблеми“, „Иван Вазов. Поетически път“, „Патриархът. 
Етюди върху творчеството на Иван Вазов“ (2000).

Познаваме ли Милена Цанева, разбрали сме, че тези книги са резултат на 
умно, настойчиво, но деликатно навлизане в света на писателя, проучване на 
фактология, съпреживяване, трудоемко издирване на документи. Видимо се 
достига до всичко публикувано от и за писателя, познават се предишни оцен-
ки, приемат се или не, обогатяват се. За Милена Цанева е характерно подчер-
таното внимание към физиономичното за българския писател като творчес-
ка личност, но откроено в литературната му среда поколение, в развитието на 
литературата ни. Признава, че я увлича портретуването на твореца, но не се 
ограничава с литературния портрет. Аналитично разглежда проблеми и ни-
кога не смята, че със своята работа поставя точка – предвижда следващи под-
ходи. Дали не може да се каже, че и в научните й изследвания долавяме коле-
гиална толерантност към другите автори, към тяхната работа? Собственият й 
усет е, че голямата творческа личност, талантливото произведение като обект 
на проучване представляват богатство от предизвикателства към нея самата, 
и тя задълбочава и разнообразява работата си по вече разработвани от нея 
„обекти“, без да отрича усилията на колеги изследователи. Някак си не става 
да кажа, че проф. Цанева е трудолюбив литератор. Свикнали сме трудолюби-
ето да свързваме с недостиг на дарба. А и работите на Милена, завършвани с 
толкова труд, изглеждат така волно сътворени, че въобще не мислиш за дъл-
гото ровене из книгохранилищата, за изследването на архиви и тям подобни 
дейности. Те носят удоволствието, че общуваш с писателя, когото авторката е 
изследвала. Милена има тази дарба да ти позволи близост с великите. Тя не те 
задължава с опознаване на писателя – тя те сближава с него. Можеш сам да се 
почувстваш откривател на тези истини за твореца, които всъщност тя с труда 
си постига. Дали тайната не е в забраненото за учения чувство към писателя 
– този „обект на изследване“? Милена почита, възхищава се, обича твореца. 
Никога не тръгва равнодушна към своя „обект“, никога – с досадата, че той 
ще й погуби времето. Това не може да се скрие. И то привлича читателя.
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Милена Цанева не е от типа на литераторите, които следят ежедневи-
ето на литературния живот, бързайки да открият талант, да лансират ново 
име или да се намесят непременно в споровете за някого си. Литературната 
критика не е предпочитаната й дейност. Но няма да пропусна, че тя е била 
редактор в отдел „Критика и литературознание“ в издателство „Български 
писател“, в сп. „Литературна мисъл“, сп. „Език и литература“, в редколегиите 
на редица важни институтски издания и така, безспорно, е рецензирала про-
изведения на колеги, а самата организация на работата в Института за лите-
ратура предвижда критично обсъждане на така наречените индивидуални 
трудове, редактиране на колективните планови работи – все своего рода ли-
тературно-критическа работа, която отнема от времето за собствени изслед-
вания, професионална, но непрестижна. От друга страна – колко начинаещи 
учени е представила в Научния съвет, отговаряйки за хабилитацията им…

Все пак, мислейки за Милена Цанева в трудовото й ежедневие, знам, че е 
задължително поне да спомена същественото, най-същественото за нея като 
литературовед. Тя е от поколението, което активно, без да е леко, с трудовете 
си възстановяваше правата на литературната мисъл. Нито българските пи-
сатели, нито критиците и литературоведите можеха да останат на равнището 
на петдесетте години, подчинени на „класово-партийния“ подход, примире-
но понасящи напътствия, постановления, критики, наказания. Следващите 
десетилетия са богати на проявяващи се (много пъти – трудно) таланти. Ху-
дожественото слово има създатели, които вече наричаме гениални, но и ли-
тературознанието доказа развитие към все по-свободна изява на научната 
мисъл. Милена Цанева е личност в средите на научните работници, които 
– всеки според характера си и способностите си – проследяваха литературна-
та история и литературното съвремие и всеки – според таланта и дързостта 
си – търсеше истината. Невъзможно е да не се види животът, действително – 
животът, в статиите и книгите на проф. Динеков, Цанев, Ефрем Каранфилов, 
Стоян Каролев, на по-младите – Дочо Леков, Иван Сарандев, Минко Николов, 
на Здравко Петров, Боян Ничев, Тончо Жечев, Кръстьо Куюмджиев… Пътят 
на Милена Цанева между тях изглежда външно спокоен, той не е и така шу-
мен, впечатляващо амбициозен. Но както поведението й сред колеги, така и 
трудовете й показват достойнството на науката.

Милена е от висшата класа на литературоведите – от тези, за които пос-
вещаването на изследователския труд е пълно, отговорно, неотменно и… 
щастливо. Щастливо. Сигурна съм, че я прави щастлива. Като точно избран 
жизнен път. Съответстващ на дарбата и стремежите на личността.



ДИМИТЪР КИРОВ

In Memoriam

(1935–2008)

РЕКВИЕМ В ЧЕРНО И БЯЛО
маслени бои, платно, 100/100 см, 1985
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Димитър Киров
ИЗГОРЕНАТА ИКОНА
Маслени бои, платно, 65/81 см, 1976
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Една от крупните фигури в днешното руско кино 
е Александър Рогожкин. Неговите кинокомедии 

са много популярни, както и филмите му на воен-
на тема. Това не е случайно. Те са подчертано рус-
ки; интересът към изявите на националната иден-
тичност расте. В началото на миналия век Бердяев 
прогнозира в знаменателната си статия „Национал-
ността и човечеството“: „Установяването на общо-
човешко братство между народите ще бъде не лик-
видация, а утвърждение и разцвет на националните 
индивидуалности.“

Рогожкин може да бъде сравняван с Шукшин. 
Издал е 2 книги със сценарии и проза. Между 1971 
и 1972 г. се насочва към киното. От 1976 г. до 1985 г. 
участва в създаването на 4 филма: в два като деко-
ратор, в един като сценарист и в един като актьор. 
Опознал отвсякъде тайните на занаята, той се на-
сочва и към режисура. До 1989 г. снима два филма 
и получава с „Караул“ международно признание. До 
1995 г., когато създава „Особености на националния 
лов“, съавторства в още 13. Тази активност го съиз-
мери с Фасбиндер; не всички са блестящи, но само 
знаменитите му вариации на тема национален лов и 
риболов и „Кукувицата“ са достатъчни, за да блесне 
дарованието му. Филмите се отличават с неповто-
римо национално своеобразие; това е най-същест-
вената им отличителна черта.

В забележителната комедийна поредица, която 
започва с „Особености на националния лов“ (1995), 
този самобитен художник съчетава традициите на 
Гогол, естетическите открития на Бергсон за приро-
дата на смеха и успехите на италианската кинолин-
гвистика (Пазолини, Бертолучи, Тавиани). Мнозина 
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виждат в тези комедии предимно развеселяващи каламбури. Корените на 
творчеството му са несравнимо по-дълбоки. То находчиво съвместява разв-
лекателност и проблемност на образните внушения.

Първият му филм „Караул“ (1989) критикува солдафонщината. Огро-
мен интерес предизвиква „Особености на националния лов“; следват „Осо-
бености на националния риболов“ (1998), „Особености на националния лов 
в зимни условия“ (2000) и „Особености на националната политика“ (снет от 
друг режисьор като политически памфлет). Успоредно с тях Рогожкин създа-
ва трагичната притча за войната „Блокпост“ (1998) и „Кукувицата“ (2002). В 
авторските си произведения, които не могат да бъдат сбъркани с нищо друго, 
той проявява интерес към националната идентичност, извисявайки персона-
жите си и отношенията помежду им на общочовешко ниво. Разликата между 
„трапезната“ ловджийска сага и двата му „елитарни“ филма е явна – те изг-
леждат дори несъвместими:

– „Блокпост“ е черна комедия, чийто абсурден хумор далеч невинаги е 
смешен. Той е трагично проникнат от духа на сардоничен критицизъм.

– „Кукувицата“ е безпрецедентна антиидилия.
Но филмите му са вътрешно единни. Те принадлежат към една многоц-

ветна и уникална художествена галактика.
В „Особености на националния лов“ авторът се изявява като майстор на 

ситуативния хумор, поел щафетата в този обичан жанр от ранните комедии 
на Мак Сенет, Чаплин и братята Маркс. Спонтанен смях пораждат сцените с 
малкото мече, пристрастило се към водката; тази „особеност“ на национал-
ния характер е антропоморфирана в поученията на Кузмич към четириногия 
алкохолик. Откривателска е сцената с кравата в самолета. Тя извиква игриви 
асоциации с полета на Барон Мюнхаузен, възседнал оръдейно гюле. Гротеск-
ността на този сюжетен ход остроумно е транспонирана в условията на тех-
ническия прогрес.

Хуморът от този тип клони към т.нар. комедия на положенията: редуват 
се абсурдни сцени, които пораждат бурен смях. Композицията на сюжета се 
гради върху вариации на една и съща тема: героите все искат да сторят нещо 
значимо, а то нелепо се проваля… Търсенията на руския комедиограф убе-
дително се покриват с естетическите виждания на Бергсон. В „Смехът“ (с. 44, 
част ІІІ, „Експресивната сила на комичното“) френският философ и естет е 
формулирал следния закон: „Смеем се винаги, когато един персонаж създа-
ва впечатление, че се превръща в предмет. Смеем се, когато Санчо Панса е 
подхвърлян върху една кувертюра във въздуха като прост балон. Смеем се 
на Барон Мюнхаузен, превърнал се в пътуващо оръдейно гюле, литнало в 
пространството.“

Рогожкин превръща в подобно „очовечено същество“ крадената кра-
ва на Кузмич, качена на реактивен бомбардировач. Това действие поражда 
колкото ситуативен смях, толкова и значими социални обобщения (отмък-
ването й е повече комично, отколкото „криминално“)… Същото се отнася и 
за невръстното мече, което пие стръвно алкохола на ловците, и за кравар-
ките, които жестомимичният диалог с лесничея представя пред смутения 
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финландец като… крави (или лосове) с големи очи (или гърди). Кузмич е 
обладан от сексуални влечения; Вайко мечтае за истински лов. Всеки тъл-
кува посвоему обясненията на партньора си. Лингвистичните неразбории 
в диалозите им са източник на уникален комизъм. Те са не само смешни, а 
и съдържателни.

Мнозина биха се поусмихнали при споменаването на Бергсон в тази кон-
кретна връзка. Написването на „Смехът“ в началото на миналия век и бурни-
ят възход на киното не е съвпадение. Кинокомедията даде зрели плодове през 
ХХ век, като преосмисли в нова светлина възгледите за комичното. През ХХІ 
в. Рогожкин продължава на нов етап търсенията на Мак Сенет, Бъстер Китон 
и братята Маркс.

Бергсон назовава три модела на ситуативен хумор.
Първия от тях той нарича дявол на пружина (цит. пр. – с. 53). Тази играч-

ка руснаците я наричат „Ванька-встанька“. Едва ли може да се посочи по-ус-
пешна метафора за характера на Чарли, чието житие е ситуативна верига от 
житейски удари, находчиво преодолявани от класическия екранен персонаж. 
Бергсон не би могъл да украси с по-добър пример теоретичната си позиция, 
жалко, че не го е сторил. Но такъв е и Кузмич. Той прибягва до всякакви хит-
рини, за да пренесе откраднатата крава в пограничния район, използвайки 
ловната ситуация в свой интерес. Той поучава малкото мече като свое дете с 
трогателна загриженост.

Втория модел на ситуативен хумор Бергсон нарича кукла на конци (цит. 
пр. – с. 59). Персонажът е „играчка в ръцете на друг, който се забавлява с нея“ 
(пак там). Финландецът е такава „играчка“ в попълзновенията на Кузмич 
(особено в епизода с краварките); езиковите недоразумения допълват ситуа-
тивния хумор, а пиянските халюцинации придават допълнителен колорит на 
киноразказа.

Третият модел е наречен от Бергсон снежна топка. При този ефект той 
дава примери от „Дон Кихот“ (цит. пр. – с. 63). Подобен хумор е живец на 
цялата ранна кинокомедия. Братята Маркс го довеждат до съвършенство в 
„Патешка супа“. Рогожкин го използва системно при моделирането на всич-
ките си кинокомедии.

Съчетаването на трите похвата предначертава названията на Чапли-
новите филми. В „Треска за злато“ персонажът преодолява всякакви преч-
ки като дявол на пружина, манипулиран е като кукла на конци (танцът с 
хлебчетата гениално въплътява подсъзнателната рефлексия за това!) и като 
снежна топка се търкаля към нееднозначно оптимистичния финал. Червена 
нишка на действието е „треската за злато“. В екранните вариации на Рогож-
кин върху темата лов (риболов) химерните видения на финландеца не само 
са послужили за заглавие – те преминават като лайтмотив през целия филм. 
Без тях не е възможно да си представим особената структура на този чудат 
екранен контрапункт; някогашните ловни сцени на руските аристократи са 
пародирани в съвременни битови условия.

В дефиницията си за комизъм Бергсон казва: „Комичен е този персонаж, 
който автоматично следва пътя си, без да се грижи да установи контакт с 
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другите. Смехът коригира действията му и го откъсва от мечтата му.“ (Цит. 
пр. – с. 103.)

Едва ли може да се намери по-точно определение за отношенията между 
финландеца и Кузмич. Вайко е обзет от фикс идеята за лов на лосове; лесни-
чеят неизменно се занимава с кравата си и с похотливия си интерес към кра-
варките. Двамата общуват чрез жестомимичен език, но разбират превратно 
словата си. От тези недоразумения произтича ситуативният хумор.

Бергсон изследва и импулсите на подсъзнателното в сферата на спонтан-
ния жест при взаимодействия с речта: „За да се различи комедията от драма-
та, за да ни попречи да възприемем сериозно едно действие, тя (комедията) 
използва средство, за което ще дам формула: Вместо да концентрира внима-
нието върху действията, тя го насочва по-скоро към жестовете. Аз разбирам 
тук като жестове поведения, движения и слово, чрез които някакво състоя-
ние на душата се изявява без цел и полза, само чрез ефекта на един вид неп-
реодолимо вътрешно желание.“ (Цит. пр. – с. 109.)

С такива недоразбрани жестове и слова на различни езици Вайко и Куз-
мич пораждат смях в разговорите си за кравите и лосовете, или за уловената 
риба, или за сексуалните си въжделения… Това е особен повод за разсъжде-
ния в сферата на екранната лингвистика и „всеобщия език на действието“ 
– така както го разбира Пазолини. В „апендикса“ на 123 издание на „Смехът“, 
написан в края на 1919 г., когато комедийният талант на Чаплин вече е дос-
тигнал висока степен на развитие, Бергсон обобщава: „Аз търся в комедията, 
във фарса, в изкуството на клоуна и др. методи за фабрикация на комичното. 
Ще се забележи, че те бяха и вариации върху една обща тема. Соча темата за 
опростяване, но важни преди всичко са вариациите.“ (Пак там – с. 156.)

Комедиите на Рогожкин доказват плодотворността на тези идеи и през 
ХХІ в. Определението им като „вариации върху една тема“ (лова) е повече от 
уместно. Хуморът при разработката на темата е руски; не бива да упрекват този 
екранен комедиограф, че не създавал типични национални характери. Твър-
дят, че изопачавал душевността на своя народ, надсмивайки се над персонажи-
те. Уместно е да припомним мисълта на Гогол: „Не се гневи на огледалото, ако 
мутрата ти е крива.“ Точно Гогол е примерът, който екранният комедиограф 
следва – галерията от уродливи характери в „Мъртви души“ осмя конкретно 
социално явление от високи нравствени позиции. На същата основа се базира 
и сатирата срещу пиянството във филмите за руския лов и риболов, където 
бутилката с водка е главно действащо лице – причина за смешни инверсии. 
Ключови комедийни фигури са лесничеят Кузмич и генерал Иволгин.

Основна отличителна черта на Кузмич е авантата – интересчийството. 
Тук той е събрат на Бай Ганьо. Шмекерува на дребно. Природата в погра-
ничния район гъмжи от всякакъв дивеч, но това не го интересува, когато 
заблуждава ловците. Той е откраднал чужда крава и иска да я скрие далеч 
– това е основният мотив на всичките му импровизации. Безсолните му шеги 
пораждат бурен смях. Влечението към източните философии и практики ос-
порва контрапунктно житейския му практицизъм, привнасяйки екзотичен 
колорит в обрисовката му.
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Външно Иволгин напомня небезизвестния ген. Лебед. Той е властен във 
всяко действие, но надутото му поведение е комично взривено отвътре. Ге-
роят си придава тежест. Говори сякаш заповядва. Показателни в това отно-
шение са едносричните му тостове. Те трябва да звучат (според него) като 
изстрел. Метафората му е многозначителна; няма да цитирам прословутия 
му монолог, че тостът трябва да е кратък, за да има повече време за „почивка“ 
(= пиене). В „Комизмът на думите“ (ІІ раздел на „Смехът“) Бергсон характе-
ризира така особеностите на комичната реч: „Всяка дума започва изначално с 
назоваване на конкретен обект или материално действие, но малко по малко 
смисълът на думата се спиритуализира в абстрактно отношение или в чиста 
идея. Ако, впрочем, заявеният от нас закон се запазва тук, той трябва да бъде 
формулиран така: Един комичен ефект бива постигнат, когато придобива 
собствено изражение, след като е бил използван фигуративно. Или още: след 
като вниманието ни се съсредоточи върху материалността на една метафо-
ра, заявената идея става комична.

„Всички изкуства са братя“: в тази фраза думата „братя“ е използвана 
метафорично, за да обозначи една повече или по-малко дълбока прилика.“ 
(Цит. пр. – с. 87–88.)

В обобщаващите тостове на Иволгин е търсена претенциозна тежест. 
Бергсон посочва корена й в творчеството на Гогол, цитирайки прословутата 
реплика: „Не според чина си крадеш!“ (цит. пр. – с. 96). Рогожкин творчески е 
преосмислил тези теоретични идеи: неговият генерал оприличава тостовете 
си на изстрели. Това съответства на Бергсоновия „закон за метафората“.

В интересна гносеологична и семиотична плоскост възниква пробле-
мът за общуването между героите на Рогожкин. Ситуативният му хумор 
гради недоразумения при контактите на персонажи от различни социални 
прослойки и националности. Светоотношението и нагласата на финлан-
деца Вайко допринасят да бъдат обрисувани с контрастна яркост руските 
национални характери: „високостоящите“ (генералът) и „простолюдието“ 
(Кузмич). В „Особености на националния лов в зимни условия“ образът на 
еконадзорничката Маслюк привнася допълнителна свежест и разнообразие 
на киноразказа.

Първата половина на ХХ век даде живот на непознати досега хумор и 
сатира. „Одисей“ на Джойс е гигантска пародия на буржоазния живот и нра-
ви. Корените му са в творчеството на Суифт. В същото време Илф и Петров, 
Зошченко и, разбира се, Булгаков творят смях в безпрецедентно нови соци-
ални условия. Тепърва тези явления ще бъдат осмисляни и от гледна точка на 
теорията за комичното.

Киното също ни води в тази посока. „Арсеник и стари дантели“ и „Черве-
ната кръчма“ са образци. Образите на Фернандел и Франсоаз Розе са позаб-
равени, както и Ремю. Не се осмисля и морбидният хумор в „Господин Верду“ 
на Чаплин.

Споменавам тези явления не от влечение към исторически екскурзии. 
Днес така подминават „Блокпост“ – едни защото не го разбират, а други – по-
неже не смеят да се задълбочат в същинската му проблематика, за да вникнат 
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в естеството на сардоничния му критицизъм. Възможно вдъхновен от Чапек 
и от инвенциите на Костурица, Рогожкин рисува битието на едно периферно 
военно „формирование“ в Чечения, извисявайки се до респектиращи обоб-
щения. Разбира се, и съдържанието, и формите са коренно различни.

Наративният модел на филма е хибрид между похожденията на Швейк 
и „В очакване на Годо“. Група новобранци (не повече от отделен взвод) са 
изпратени да претърсят някакво село. Те попадат в дом, където усмихнат 
младенец троши с чук орехи върху взривателя на мина. Побягват. Експлози-
ята е неизбежна. Нелепият инцидент предизвиква бунт. Обезумяла от ярост 
жена изтръгва автомата на едно от войничетата и започва да гърми напосо-
ки. Тя също е убита в неразборията. За да бъде потулен скандалът, отпращат 
новобранците в планините на безсмислен контролно-пропускателен пункт 
(блокпост). Изолирани и забравени, те броят дните до края на службата и от 
немай-къде се дрогират. Алюзията за чеченски очакващ Годо, който не знае 
кога и как ще бъде устрелен, действа като зловеща пародия.

Тревожна неизвестност витае навсякъде. Оказва се, че стрелецът, който 
ги избива, е девойка, с която те всеки ден общуват. Елегантно зашифрован, 
„Блокпост“ остава недоразбран. Хуморът в този филм става тръпчив, когато 
загадъчната чеченска снайперистка води глухонямата си сестра да прости-
туира с войниците. Плащат й с патрони, с които те после биват убивани… 
Пропускателният пункт пази уж „стратегически“ път към… гробище. Снай-
перистката дебне жертвите си, когато… посещават тоалетната. Убива момъ-
ка, когото е обикнала по неведоми пътища, а после изпада в странна исте-
рия. Този финал напомня за „Четиридесет и първият“, но няма качествата му. 
Образът на момичето е загатнат; тя мъсти като Прасковя Лукиянова от „Тя 
защитаваше Родината“, но е лишена от нейната плътна обрисовка. Тези пост-
модерни препратки плачат за изследване в дълбочина.

Дебелашкият жаргон и солените войнишки шеги напомнят лингвистич-
ните приумици на Галвино Лидо в италианския филм „Падре-Падроне“. Веро-
ятно той е вдъхновил Рогожкин за каламбурите при посещението на краве-
фермата в „Особености на националния лов“ (при метафоричното сравнение 
между краварките и четириногите рогати красавици – както става при кол-
хозничките в „Председателят“). Буфонадните сцени при „анкетата“ на чуж-
дестранни журналисти карнавализират представите за военния конфликт, но 
съвсем не са развлекателни. „Блокпост“ е по-скоро сатира срещу щуротиите 
на военщината и мнимото правораздаване.

Повече от 5 години филмът „Кукувицата“ привлича вниманието на фил-
мовата общественост с изисканата си простота, зад която се крие неподози-
рано богатство от художествени внушения. Двама объркани от войната мъже 
и една милозлива жена сплитат съдбите си далеч от всички и от всичко. В 
задполярния Север (на Колския полуостров, между Финландия и Русия) една 
туземка саамка спасява двама войници. Никой от тримата не разбира езика 
на другите двама, нито знае нещо за съдбата им. Върху това се гради сюжетът. 
Липсва класическият любовен триъгълник. Властва инстинктът: да оцелееш. 
Другото е изгубило смисъл.
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В заглавието авторите са вложили тройно знаково значение. „Кукуви-
ци“ по време на войната наричали наказаните, „смъртниците“; вместо да ги 
екзекутират им давали пушка и шанс да оцелеят. Другият смисъл инверси-
ра навиците на птицата, която снася яйцата си в несвои гнезда и не отглеж-
да малките си. В противовес – лапландката Ане приютява в самотното свое 
леговище двама несретници. Родителите й я наричали Кукувица. Целият й 
живот оспорва тази фалшива представа за нея. Филмовият сюжет доказва 
всеотдайността й. Това трето значение е превърнато в идея на творбата; то 
категорично оспорва първите две.

Наглед непретенциозната, камерна история зазвучава като екзистенци-
ално обобщение. Изчистена от маловажното, тя придобива баладична окрас-
ка. Лее се като народна песен, избликнала от недрата на живота, без да го 
отразява буквално. Увлича ни и ни радва. Завладява ни с остроумните си 
вариации. Кара ни да мислим.

Музикалният градеж на филма е моделиран като тройна фуга с разделна 
експозиция. Първо се появяват уж отделно темите на тримата герои. След 
това се вплитат една в друга чрез „атонална“, но пееща мелодичност, напом-
няща Моцарт, но транспонирана и преосмислена в съвременен ключ. Моцарт 
казвал, че не пише нищо друго, освен ноти, които се обичат… Визуалните им-
пресии на Рогожкин са строги – сякаш сковани от суровата красота на край-
ния Север, но аскетичното им изящество чертае неподозирани емоционални 
и мисловни измерения, чиято музикалност е колкото естетическа, толкова и 
лингвистична. Нейните корени се намират в схващанията на Вагнер за „му-
зикалното произведение на бъдещето“. Айзенщайн и Рогожкин унаследяват 
и прочитат по своему тези възгледи.

Първата експозиция ни запознава с финландския редник Вайко. Той от-
казва да воюва. Приковават дезертьора интелектуалец като Прометей. Ме-
тафората е осъвременена. Дават му пушка с оптически прицел и малко пат-
рони. Така във „всеобщия език на действието“ (както го разбира Пазолини) 
се включват семиотични емблеми, които обозначават епохата и времето на 
сюжета. Посланията им са лаконични и ясни. Те отговорят и на теоретичните 
постановки за ролята на кинематографичния детайл в развитието на изказа.

От друга страна, Вайко се оказва и „прикован Робинзон“. Това му поз-
волява да изяви чрез семиотично артикулирани постъпки интелекта си. Той 
разглобява очилата си, слепва лещите им със смола и така конструира лупа. 
С нея пали огън. Нажежава скалата, в която е заклинена веригата му. Налива 
вода върху нея, за да я разпука. Когато това е недостатъчно, събира барута от 
патроните в своеобразен заряд, за да взриви упорития клин. След като и този 
му опит не успява, примъква с ремъка на пушката си голям камък и го из-
ползва като млат. Накрая се освобождава, макар и с оковани нозе. Трикратни-
те му символични действия разкриват целенасочения му и упорит характер. 
Вайко жертва всичко, за да постигне целта си.

Първо изчерпва бидона с водата докрай (а това го обрича на жадна 
смърт).

Второ – изважда барута от патроните (макар че това го прави беззащитен).
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Накрая кърти веригата до пълна изнемога. Сизифовите му усилия прес-
ледват свободата, която финландецът цени повече от живота си.

Героят е сам. Поведението му е „монологично“. Наред с него авторите 
градят дублиращ (пояснителен) задкадров коментар в диалог със зрителя. 
Това обогатява художественото възприятие на творбата. Те доразвиват на 
нов, съвременен етап семиотични екранни форми на изказ, в чиято основа са 
залегнали невербалните глаголни форми „гледам“ и „правя“: постъпките на 
героя и погледът му спрямо тях (не само физически!) придават амбивалентен, 
многослоен смисъл на изложението. Посланията на различни езици (вербал-
ни и невербални) също се допълват чрез обертонно съзвучие или атонален 
конфликт.

Академиците Вл. Георгиев и Ив. Дуриданов наричат този език „предс-
тепен на писменост“. Те посочват като пример съобщението на африканско 
племе, поставило на пътя на нашественика „натюрморт“, съставен от стрела, 
кокоше перо и царевичен мамул. Това означавало: „Не посягай на храната ни, 
ще те убием!“. В същия контекст Айзенщайн анализира йероглифите „хой-и“. 
Изображението на око и вода означава „плача“. Куче и уста – „лая“. Уста и 
дете – „викам“. Това са динамични обобщения абстракции, за да се обозначи 
действие. Йероглифът „нож + сърце“ обозначава състояние (скръб). Ролята 
на детайла в екранното изложение е известна. Звуците и речевата мелодия 
на различните езици създават допълнителна емоционална атмосфера. Всичко 
това е свързано във взаимно обогатяващ се симфоничен поток.

В академичното си изложение „Динамичният квадрат“ Айзенщайн ана-
лизира и семиотичното значение на погледа. Гледната точка спрямо обекта 
има две основни измерения: да ограничи (рамкира) взора ни спрямо изобра-
зения обект и да го целенасочи (посредством ракурса и окрупнението). Ки-
ноисторикът Жорж Садул е анализирал възникването на тази невербална 
езикова форма в началото на ХХ век във филма „Лупата на баба“ на Брайтън-
ската школа. Рогожкин продължава и доразвива търсенията на Михалков и 
Сокуров в тази посока, както и собствените си находки в „Блокпост“. „Куку-
вицата“ увенчава тези образотворчески тенденции.

Снайперската пушка в този странен филм е неизменен атрибут. Финлан-
децът не се отделя от нея, но не я използва за истинското й предназначение. 
Тя има две части: огнестрелна и оптическа. Вайко я употребява само като да-
лекоглед. През окуляра той наблюдава колата, която отвежда руския арестант. 
Вижда как саамката спасява ранения руснак. Но не стреля. Когато изпразва и 
барута от патроните за взривен заряд – мотивацията му се изяснява напъл-
но. Той желае само да избяга от военния кошмар. Третото му целенасочено 
действие е примъкването на „камък инструмент“, за да разкърти веригата, с 
която е прикован.

Експозицията на руския арестант е по-кратка. Той бива оклеветен, защото 
пишел стихове и обожавал Есенин. В дневника му са отразени съмненията му, 
породени от военната неразбория. (В тази биография, уж небрежно, са впле-
тени мотиви от истинската съдба на Солженицин.) Съдебното му „досие“ не е 
пригодно… дори за тоалетни цели. Чака го съд. Само случайността го спасява.



123

КУЛТУРА

Въведението в съдбата на саамката Ане също е прозрачно. Тя живее от 
4 години сама; не се знае как и защо е изчезнал мъжът й. Ежедневието й е 
просто: грижи се за елените и за кучето. Работи без умора, за да оцелее. Пла-
шат я шумовете и мирисът на войната. Битовата й логика е лесно разбираема. 
Животните трябва да бъдат нахранени, хамбарът – поправен, убитите – пог-
ребани, а раненият – лекуван.

Няма как съдбите на тримата да не се кръстосат в безлюдната пустош. 
Финландецът иска да се отърве от веригата. Руснакът се нуждае от лечение. 
Ане търси съпруг, а съдбата изведнъж й подхвърля двама мъже: ранения 
Иван-Шолти и Вайко. Така тройната експозиция на сюжета прераства в тро-
ен контрапункт от трогателно-комични монолози. Вариациите им са неспир-
ни. Всеки от героите изпитва болезнена потребност да общува с другите, но и 
невъзможност да я осъществи. Те частично се разбират с жестове и действия 
за простите неща. Когато се опитват да споделят мисли и чувства – започват 
разминавания и конфликти.

Баладата се превръща в комуникативна трагикомедия за разбирателс-
твото и неразбирателството между людете дори в най-примитивната соци-
ална общност. При запознанството им Иван ругае, вместо да си каже името: 
„Шел ты!“ (махай се, гледай си работата). Този възглас бива възприет като 
негов прякор. Едва във финала това странно „име“ ще прерасне в осмислено 
изречение…

Сюжетната история като че ли не разказва нищо, но казва всичко за съд-
бата на героите. Малко са екранните примери за толкова условен и сгъстен 
хронотоп.

Пространството, в което протича действието, е ограничено – съсредо-
точено е в юртата на Ане и в малкото й стопанство. В същото време то е 
необятно. Безкрайните простори губят отчетливите си очертания. Самоле-
ти разсичат небето с оглушителен грохот; те намекват за всемирното бойно 
стълкновение. Слънцето гасне в студената мъгла, надеждата също.

Измеренията на времето са дадени още по-баладично и условно. Дните, 
месеците или годините, които са преживели тримата отшелници, се съизмер-
ват с Вечността. Отшумява епичното разделно време на Втората световна вой-
на. Екзистенциалната баладичност на подобен изказ извира от фолклора:

Булка върви, булка върви из гора зелена.
Хем си върви, хем си върви, хем си песен пее.

Черней горо, черней, сестро, двама да чернеем.
Ти за твойто листе, горо сестро, аз за мойта младост!

Твойто листе, горо сестро, пак ще да поникнат.
Мойта младост, горо сестро, няма да се върне.

Първият темпорален пласт на песента обхваща денонощния астрономи-
чески цикъл. Гората е пролетна – млада и зелена.
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Вторият пласт на времето е ситуиран в годишния кръговрат. Пейзажът 
е вече есенно-зимен.

Третият темпорален пласт визира протичането на човешкия живот. Бул-
ката жалее за отминалата младост. Преходността на битието й се оглежда във 
вечното възраждане на живота.

В подобни иносказателни измерения е заключен и философският смисъл 
на филмовия сюжет. Троичната екранна фуга е забележително постижение за 
авторите му. Тя е моделирана в относителен екранен хронотоп.

Изстраданите, късни драматични опуси трудно се поддават на жанрови 
определения, особено при комедиографите. Те придобиват тръпчив привкус 
и философска многозначителност. Така е при „Мизантроп“ на Молиер, така е 
и при „Господин Верду“ на Чаплин. Същото може да се каже и за „Буря“, и за 
„Зимна приказка“ на Шекспир.

В тази посока Рогожкин също изминава нелек път: от ловджийските 
си каламбури до изисканото и строго изящество на „Кукувицата“. Хуморът 
в тази знаменателна творба е редуциран. Той произтича от речевите недо-
разумения при общуването между персонажите. Троичният контрапункт на 
разминаванията лежи в основата на повечето конкретни ситуации, които ни 
представя авторът. Той е различен от калейдоскопичната игривост, присъща 
на широко популярните, ранни кинокомедии на Рогожкин. Същината му е 
трагикомична.

Основната, същинската част на тази троична фуга е кодирана двуплас-
тово: музикално и словесно. Събитийното изложение на онова, което се случ-
ва между героите, е издържано в мъдрия тон на нравоучителните приказки, 
но подтекстът и обертонните звучения надхвърлят буквалното третиране на 
фактите. Позоваването на Вагнеровите обобщения за значението на словото 
при осмислянето на симфоничния изказ (в знаменитата „Ода на радостта“ на 
Бетовен и Шилер), както и на Толстой, е уместно при анализа на този филм.

Приумиците на съдбата са сбрали различни, дори несъвместими на пръв 
поглед люде: милозлива домакиня, бъбрив свободолюбец и разочарован от 
жените неудачник. Въпреки коренните си различия, те успяват да създадат 
задруга на взаимно уважение и странно разбирателство. Малкото им общест-
во спори с господстващата жестокост и в крайна сметка деликатно я отрича.

Конкретните постъпки и повтарящите се микродействия на тримата ге-
рои зазвучават като рефрен. Те са уж незначителни, почти битови и сякаш се 
дублират. Всъщност те са ритуално-изповедални: като подвизите на храбрия 
оловен войник или лутанията на Кай и Герда в леденото царство на омразата. 
Човешките им отношения се сплитат в метафорично „кълбо“ – като глобуса, 
който старият учител показва на Пиер Безухов в неистово разкрепостения си 
вътрешен монолог след смъртта на Платон Каратаев. Поведението им придо-
бива дълбоко иносказателно значение и допълнителен смисъл.

Във „Вишнева градина“ и особено в „Три сестри“ героите на Чехов изпа-
дат в аналогично екзистенциално състояние на душевна безтегловност. Неге-
роичното им поведение на вътрешни терзания не е „епично“ (ако употребим 
определението на Хегел). В „Одисей“ Джойс довежда до пароксизъм „антиге-
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роичността“ на индивида – в пълен контраст с Омировия епос за Троянската 
война, където Терсит е развенчан. Ремарк трансформира в друго измерение 
скептицизма на героите си на границата между войната и мира. Неговият 
пацифизъм е изстрадано пасивен и съзерцателен.

Рогожкин се опитва да синтезира „неепичния екзистенциализъм“ на Че-
хов (от една страна) с епично-редуцирания пацифизъм на Ремарк (от друга). 
Финландецът Вайко се опитва да именува житейската си философия, като 
използва литературни клишета („Война и мир“ на Толстой, „Сбогом на оръ-
жията“ на Хемингуей). Мерзките реалии на войната са породили други опо-
зиции в съзнанието на руснака Иван: фашистите са унищожили имението на 
великия литератор в Ясна поляна, затова споменаването му поражда коренно 
противоположни асоциации. От трета страна, светоотношението на лаплан-
дката извира от най-древни и устойчиви етнически архетипове и начин на 
живот – затова тя не проумява мотивацията и постъпките на никого от сво-
ите партньори.

Вайко, Иван и Ане са носители на три различни възгледа. Тригласовото 
им, контрапунктно съединение при изложението на основната тема ги прив-
лича и отблъсква като метафоричните „капки“ във фракталния глобусен мо-
дел на Пиер Безухов, чиято двойствена лингвистично-музикална структура 
символизира живота. Неслучайно Толстой обяснява литературните си инвен-
ции с помощта на музикални термини (най-често – фуга!). Това музикално 
световъзприятие не може да се предаде само с думи. То има двойна функция 
при цялостното изграждане на творбата. Така е и при Джойс. Рогожкин след-
ва тази линия на развитие.

Лапландката иска мъж. Тя като че ли търси да създаде нормално семейс-
тво: според известната езотерична формула „Ин – Ян“, но това не й се уда-
ва. Войната е провокирала „асиметрична“ структура, приличаща на играта 
„двама са малко, трима са много“… Върху този парадоксален модел се крепи 
равновесието на фабулата, а сюжетът е скрит много по-надълбоко. Единият 
мъж е излишен, но заедно с това – необходим. Това не е набеден „любовен 
триъгълник“. Тримата са равностранно противопоставени и свързани един 
с друг: троично.

Още в завръзката (след експозицията) конфликтът е заявен емблематич-
но и директно. Единият има петолъчна звезда на войнишкото си кепе; други-
ят е заклеймен с униформата на есесовец, обозначителните знаци демонстра-
тивно са изписани върху реверите му. От друга страна, никой от двамата не 
е такъв, какъвто го представя външната символика. Единият непрекъснато 
носи пушка, но тя е без патрони. Другият го атакува с нож, нищо, че ръкох-
ватката му е къса и опитът излиза неуспешен. Лапландката прибира ножа, но 
разривът остава. Дори общата софра не изглажда припламващите взаимни 
подозрения. Войната е наслоила травми и комплекси в съзнанието и подсъз-
нанието им. Много сили са нужни за преодоляването им.

Разразява се любовно съперничество, въпреки че саамката е готова да се 
люби и с двамата (според неписаните племенни традиции). Връзката между 
тримата е неустойчива, но неизбежна. Драматургическите перипетии тласкат 



126

КУЛТУРА

бр. 9/10 – год. XI

в насрещни посоки крехката хармония. Отначало Вайко търси само ножов-
ка, за да изпили оковите си и да си тръгне. Ане му я дава и в същото време 
кокетира с него. Иван ревниво възкликва: „Ти й се понрави!“ (репликата е 
адресирана повече към зрителя, макар че и финландецът разбира смисъла на 
любовното жестомимично послание, без да му отдава особено внимание).

Следва първа перипетия: в банята лапландката избира младия. Свидете-
ли сме на еротичен (но и дълбоко лиричен!) контрапункт на поведението й. 
Ане любопитно оглежда голите мъже. Тя не изпитва задръжки и срам. Мо-
тивацията й е естествена, примитивна и целенасочена. В същото време обаче 
Рогожкин я извисява на любовен пиедестал, достоен за монолога на Жули-
ета и писмото на Татяна. Той влага в устата й изящно лапландско сказание 
за „вятъра, който до зори се двоумил, преброявайки елените“. Мерената реч 
напомня японската поезия. Плътското и духовното се сливат в неподозирана 
хармония.

Следва втора перипетия. Мъчен от сладострастните й вопли с другия, 
Иван ревнува и иска да си тръгне. Преди това обаче се отравя с гъби. Лаплан-
дката го спасява отново – този път с лечебна отвара. Ситуацията е трагико-
мична. Иван я обиква още повече, но съгласно гордата руска традиция кате-
горично решава, че той е излишният. Следваща перипетия тласва действието 
в нова посока: Иван вижда немски конвой в гората и е принуден да се върне. 
Сбива се с финландеца за пушката му. Появява се малък фински самолет и 
хвърля листовки, че войната е приключила. Разразява се обаче нечакан конф-
ликт недоразумение, за да увенчае трагичната кулминация на екранната сага. 
Руснакът импулсивно прострелва Вайко с намерения в самолета пистолет и 
едва тогава разбира грешката си.

Развръзките на тази необикновена животопис са две – завръщането на 
Вайко от Отвъдното и раздялата между тримата. Тригласно контрапунктично 
съединение увенчава мъдрата екранна елегия, като й придава изключителен 
хуманистичен патос. Водеща е темата на Ане. Тя мобилизира цялата си вещи-
на и страст, за да върне към живота простреляния финландски миролюбец.

Ритуалното му възкресяване чрез магически заклинания има хипно-
тично въздействие, което ни напомня Хаджи Димитър и самодивите в бяла 
премяна, обезсмъртени чрез строфите на Ботев. Някои автори търсят коре-
ните на този превъзходен епизод в езическата обредност. Това е само първият 
пласт на екранния исказ. Нещата са много по-дълбоки.

Темпорализацията и одухотворяването на пространството са неделимо 
свързани. Естетизацията и сакрализацията са основата на това явление. Едно 
от малкото обстойни изследвания на кинематографичното пространство 
принадлежи на Анри Ажел. Той обособява 6 негови разновидности: 2 основ-
ни и 4 допълнителни. Времевите измерения са подведени под знаменателя на 
категорията пространство.

Съгласно религиозните убеждения на френския изследовател, коорди-
натите на преходното, „земно“ битие са ориентирани спрямо „вечните“, мен-
тални категории на Божественото и Демоничното, където понятието „време“ 
губи значение. Водим от това разбиране, Ажел центрира вниманието си върху 
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категориите, наречени от него съкратено и разширено пространство. Без да са 
окачествени като допълнителни и производни, останалите категории частич-
но се дублират в различни плоскости. Например „отвореното“ пространство 
е и „разширено“, обаче акцентът е поставен във формална плоскост.

Теологът киновед обособява и „звуково пространство“. Към него при-
числява „Алилуя“ на Кинг Видор, някои филми на Драйер и дори „Нощ и 
мъгла“ на Ален Рене, за да го увенчае с „Приказки за мъглявата луна след 
дъжда“ на японеца Мидзогучи. (Проблемът за съвместяване на „реалния“ 
и „отвъдния“ свят в единен екранен спектакъл намира убедителен анализ в 
неговото творчество.) Според френския теоретик гласът на Емануел Рива в 
„Хирошима, моя любов“ и гласът на Делфин Сейринг в „Миналата година в 
Мариенбад“ изпълнявали двойствена „лирико-диалектическа функция“, като 
създавали „магическо пространство“.

В този контекст заклинанията на саамката Ане в „Кукувицата“ будят 
подчертан интерес. Виртуалният звуко-зрим контрапункт между ритмите на 
„дайрето тимпан“ (отекващи в отвъдния свят), отчаяният протяжен вой на 
вярното куче, което зове стопанина си да се върне от нетленните простори, 
диханието на лапландската магьосница в лицето на умиращия (то прераст-
ва в епично свистене на Северния вятър в Небитието), отчаяното захапване 
на ръката на Вайко (в две монтажно съчетани пространства – Реалното и 
Отвъдното) – всичко това прераства в апотеоз на всевечната битка между 
Живота и Смъртта.

Втората – битова и земна – поанта на финала се състои от два дяла. В 
първия Ане изпровожда двамата си мъже да се върнат по родните си места. 
В другия тя разказва на двете си отраснали момчета притча за съдбите на ба-
щите им. Времето на действието тече относително и условно: епопея за блуд-
ните синове, подгонени от кошмара на войната, но успели въпреки всичко да 
съхранят човещината си.

Като обертонен лайтмотив се налага внушението за предопределението 
на жената. На самотната кукувица жена, проклета и благословена от приро-
дата: да създава Живот. Да помирява, да лекува душата и тялото, да обича. Да 
е загадъчна и проста – но все недоразбрана. Такива са Прасковя Лукиянова 
и Олена Костюк. Ася Клячина е сестра по съдба на лапландката Ане. Такава 
е Люба Байкалска. Такава е Мария Браун, че и китайската валкирия на Чжан 
Имоу в „Летящите кинжали“. Кукувицата Ане заема равноправно и достойно 
място сред всички тях. Юртата й е кристална капка вода, където се оглежда 
Всемирът.

* * *
Обобщенията върху поетиката на смеха не са много, особено за киното. 

Едно от най-забележителните измежду тях принадлежи на Вс. Мейерхолд. То 
се нарича „Чаплин и чаплинизмът“. Уникалният театрален гений провежда 
следния паралел между Айзенщайн и Чаплин:

„Къде е разликата между Айзенщайн и Чаплин? Разликата е в трогател-
ността на Чаплин, защото вместо нея у Айзенщайн на първи план излиза 
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трагизмът. За Пушкин „смехът, жалостта и ужасът“ са трите струни на въоб-
ражението, разтърсващи ни с поетичното си вълшебство. При Чаплин това 
е „смях и жалост“ – ужасът остава в сянка. При Айзенщайн преобладават 
„жалост и ужас“ – смехът остава в сянка. При Айзенщайн всичко основно е в 
момента на ужаса; киноматериалът се комплектува в моментите на монтажа 
– Гойя, страшните страници на Балзак, страшните страници на Достоевски. У 
Чаплин – това е Дикенс, Марк Твен и нему подобното…“

Хипотезата на Мейрхолд конструира постхегелиански диалектически 
модел, при който Чаплин е „теза“ за комедийно образотворчество („Треска за 
злато“), а Айзенщайн е трагедийната му „антитеза“ („Броненосецът Потьом-
кин“, най-вече – при убийството на майката и знаменитата детска количка на 
Одеската стълба).

В този план може да се каже, че и Рогожкин търси днес своя път към син-
теза. Дръзко би било да го съизмерваме с Чаплин, но той се учи от него. Едва 
ли някой би оспорил естеството на хумора в превъзходните му зарисовки 
върху особеностите на лова. Те не са само смешни. Рапсодията на трапезните 
сцени лайтмотивно бива увенчана от песен, която – нека подчертаем – е и 
основна музикална тема на филма. Тя е смислово изяснена от текста:

Гарван черен, що налиташ
над главата ми със стръв.
Мърша няма да опиташ –
скъпо струва мойта кръв.

Този напев е много повече от пиянско просветление; смътно усещане 
за прокоба и заплаха е надвиснало над героите. Те импулсивно се опитват да 
намерят отдушник на нереализираните свои желания, мечти и съмнения.

На трапезната песен е отредено специално място в обичайните ритуали 
на славянските народи. Софрата в никакъв случай не е само място за пие-
не и веселие; тя е преди всичко пространство, където се извършва сакрално 
тайнство, а песента, с която е увенчано, е и молитвен химн; неговата същност 
е неизказуемо сложна. Както Бахтин окачествява карнавалното светоотноше-
ние, така и в този случай може да се говори за спонтанен изблик на архетипни 
обобщения. Те извират от мистериалните дебри – светая светих на народнос-
тното самосъзнание. Неслучайно оскъдна трапеза примирява противниците 
в „Кукувицата“.

В модерния фолклорен напев „черният гарван“ е метафора на прокля-
тието: „дано те повозят в черна волга“ (така арестували „неудобните“)… За 
мен той се римува непряко с необузданата горест на арменците в поезия-
та на Яворов. Траекторията на поляризираните идеи за антисмеха у Рогож-
кин е повлияна от еволюцията на „смеха и ужаса“ у гиганти като Шекспир и 
Чаплин. Бахтин изследва карнавализацията в творчеството на един от най-
великите трагици – Достоевски… Ермилов нарече „лирични комедии“ безк-
ръвните трагедии на Чехов. Еретично ли е да се търсят подобни аналогии и 
отгласи и в съвременното кино?
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Така и в „Блокпост“ кристализира субстанцията на антихумора:
– антисмешно е ритуалното погребение на простреляния от снайперис-

тката любим хамстер на едно от войничетата…
– антисмешна е битовата бруталност, с която чеченските конници изх-

върлят пред блокпоста чувала с трупа на убития войник – агнеца божи, при-
несен в жертва на конюнктурата от генерала и съдебния инспектор…

Този антихумор звучи като ехо от виртуозния жест, с който Верду-Чап-
лин брои парите, припечелени от убийствата на жертвите си.

Чаплин синтезира епически „смях и мелодрама“ в „Треска за злато“, но 
индустриалната човекомелачка в „Модерни времена“ вече не е смешна. „Вели-
кият диктатор“ поляризира „смях и ужас“ в травматизирания от националсо-
циализма и заплашен от глобална война свят, но въпреки всичко вдъхва тре-
вожна надежда. Равносметката на маккартизма и сталинизма доведе великия 
смехотворец до потресаващата равносметка на „Господин Верду“. Последната 
му значима творба – „Светлините на рампата“ – е величествен залез на крех-
ките му и наивни, мелодраматични утопии: много повече от „жалост“…

Нека уважим пропорциите. Рогожкин не е Чаплин. Сардоничната му 
рефлексия върху чеченския конфликт (а той е и далечно ехо от авантюрите в 
Чехословакия и Афганистан) вероятно е редуцирана и частична. Утопичната 
му антиидилия – приказката за кукувицата и двамата бащи на нейните деца, 
е далеч по-ясна. Смея да се надявам, че тези търсения на актуалния комедиог-
раф прокарват не съвсем плахи пътеки към смеха през ХХІ век. Най-малкото, 
те са ескизни, но важни зарисовки и ние сме длъжни да се отнесем към тях с 
разбиране. Морбидният му хумор по неведоми пътеки прераства в субстан-
ция на „антисмях“. Идеите на Мейерхолд са ключ за това разбиране за диалек-
тическата връзка между смешното и трагичното, както и за пълноценното им 
взаимно осмисляне.
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Имах всички негови стихотворни книги и едно 
томче от „Избрана лирика“.
С изключение на последната, всички останали 

бяха крадени – от приятели и библиотеки. И всич-
ки, без изключение, по-късно ми бяха откраднати 
– пак от приятели…

Ние крадяхме не само книгите му. Крадяхме и 
от творчеството му. Особено поетическото поколе-
ние преди нашето. Те дори ни казваха:

 Всички сме пили
 от зелената стомна
 на Славчо Красински…

Как им завиждах на тези мои предходници: 
Иван Давидков, Климент Цачев, Славчо Чернишев, 
Вътьо Раковски, Иван Радоев, Николай Зидаров… 
На щастието, че се бяха срещали с него, че бяха бо-
хемствали с него, че за тях той беше просто – Слав-
чо или Славето. А за мене – почти божество. Непоз-
нато. Недостъпно. Тайнствено.

По-късно се досещах, че повечето от тях се поз-
наваха с него единствено в… своите намерения и 
желания. Но през онези млади години аз съжаля-
вах, че се бях разминал с поета на моя възторг.

Когато започнах студентстването си в София, 
той вече работеше някъде из театрите в Шумен и 
Бургас. Така че нашите първи срещи датират едва от 
началото на шейсетте години.

ЗЕЛЕНИТЕ СТОМНИ НА 
СЛАВЧО КРАСИНСКИ*

Анастас Стоянов

Анастас Стоянов 
(1931–2004)

*  Из подготвената за печат книга на Анастас Стоянов „Живи и 
живели (Срещи, разговори, приятелства, сблъсъци с поети и 
писатели – от Елин Пелин до наши дни)“.
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* * *
Има поети, любимци на критиците; има поети, любимци на читателите; 

има поети, казват, любимци на боговете. По-малко са поетите, любимци на 
самите поети.

Славчо Красински беше от тях.
В средата на века, който вече изтече, по студентски сборища, по кръчми 

или в градинки често можеше да се чуе: всички пихме от зелената стомна на 
Славчо Красински!

И това се изричаше и с чувство за съпричастност. Защото в онези години 
този поет беше и поетична школа.

Славчо Красински бе роден поет и той не можеше да не живее като поет. 
Което ще рече – да не страда. Той страдаше, за да твори, и твореше, за да страда.

* * *
Не знам дали е верен един от ранните му стихове, посветени на раз-

мирния му роден край: „Там децата крещят, като птичета, / още в люлките: 
Маркс!“ Но самият той изглежда най-напред – още в люлката! – е станал поет, 

Славчо Красински (1908–1984)
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а след това всичко друго, което съпътства човека. Погледнете лиричния му 
летопис: 16–17-годишен залива тогавашните вестници и списания („Нако-
валня“, „Ведрина“, „Простори“) с ранните си строфи; 19–20-годишен издава 
първата си книга „Вистрел“; на 21 години е вече поет на престижния и акаде-
мичен „Златорог“. И не друг, а самият Иван Мешеков ще го нарече Винеамин 
на нашата поезия! 

Е, през есента на 1944 г. друг пък ще го тури в статията си „Фашизмът 
в нашата литература“ и с това ще му отвори широко вратите на лагерите и 
затворите, но и то си е в реда на нещата: нали вече казахме, че Красински 
страдаше, за да твори, и твореше, за да страда.

Не отправям късни думи на укор към другите поети от онова стресово 
време; те също изстрадаха своето творчество и своята болка. Но мисля, че в 
страданието си Славчо Красински бе и си остана един самотен скитник, запъ-
тен из безпътната нощ към своята млада и ясна, и тръпна звезда.

* * *
Славчо Красински има два стиха, които критици и читатели  често отми-

нават като нещо случайно:

 В росните ниви сме
 тръгнали двама мечтатели 
 –  Славчо Красински и аз…

Те са поместени в поетичния му сборник „Зелени облаци“ – 1938, значи 
са написани след 1932 г., когато излиза книгата му „Пролетен гост“.

И така: ненавършили още и трийсет години, през росните ниви вече 
вървят двама мечтатели – Славчо Красински и Другият…

Раздвоението у поетите не е рядко явление, а когато липсва, критиците 
силом го откриват; но то обикновено настъпва в по-зряла възраст. У Кра-
сински това раздвоение прозира едва ли не още в зората на юношеството. 
И аз си мисля, че тъкмо в тези два стиха поетът е закодирал всичките си 
мъченически дни, от първия – навръх Рождество Христово! 1908 г., та чак 
до днешния и утрешния, и бъдния – защото неговите дни продължават; в 
тези два стиха наистина вървят двама – Славчо Красински, родом поет, и 
Венцеслав Генков Кръстев, родом от Голяма Кутловица; първият, за да тво-
ри, вторият – за да страда.

* * *
Прочее защо кисне из следдеветосептемврийски лагери и затвори онзи, 

който едва петнайсетгодишен е приет в комунистическия младежки съюз, 
дружи с писатели комунисти, затварят го и го бият в бойчиновската полиция 
през 1923 г. и в Дирекцията на полицията през 1925–1926 г.; син е на видния 
комунистически деец по онова време Генко Кръстев; кръстник на името му 
Красински е не друг, а патриархът на комунистическата ни поезия Димитър 
Полянов… Защо кисне, питам, тъкмо той и тъкмо след комунистическата по-
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беда из следдеветосептем врийски лагери и затвори? Много просто: защото е 
поетът, който страда, за да твори, и твори, за да страда.

Само че това страдание е щяло да бъде прекъснато през осланената есен 
на 1944 г. в една от килиите на народната милиция – с изстрел в тила. Или за да 
е още по-поетично, както е при Гео Милев – със стоманена жица около шията.

Ето какво разказват в спомените си от онова време наши интелектуалци 
(Марий Ягодов и др.), посветени в драмата на Славчо Красински. 

Баба Тонка, майката на поета – Боже, все това гордо страдалческо име! 
– дочува случайно от свои верни приятели, че през настъпващата нощ ще 
бъде изпълнена смъртната присъда над сина й. Тя хуква при един от тримата 
ни регенти по онова време – Тодор Павлов, трогва го със сълзи и клетви така, 
че маститият философ и виден партиен деец се наема с рискованата – дори за 
него! – задача да отърве един поет от гибелта му. 

И го праща в лагера „Куциян“!
За какво бе, другарки и другари? Съд няма. Обвинителен акт няма. Сви-

детели няма. Присъда има! Що е то?

* * *
Я да поразлистим календара на неговото творчество, може би там ще 

намерим разгадката?

„Вистрел“, 1929 г.:
 Блата и степ и блеснали пътеки,
 селения и скърцащи коли – 
 мой роден край, на тебе аз обрекох
 сърцето си, на теб и любовта.

 Днес в спомена за стройното момиче
 със гълъбова шапка и очи
 аз виждам колко силно съм обичал
 простора ти разискрен и лъчист…

Не, очевидно за такава любов и такава поезия никой и никъде по света 
не убива!…

„Пролетен гост“, 1932 г.:
 Ти сега не спиш по цели нощи
 и осъмваш сам-сама в светът,
 а с каква любов би пела още
 да заспя на твойта топла гръд!

 Майко! Твойте хубави надежди
 прецъфтяха в кървава борба,
 и от тебе само плач се сцежда
 като дъжд от есенна върба…
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 Не, за такава синовна тъга и обич дори и най-лудите по света не биха 
вдигнали ръка над един 23-годишен младеж.

„Зелени облаци“, 1938 г.:
 Всичко минава и всичко се лесно забравя – 
 мъка по близкия, плач по любима жена,
 само ти, мое сърце, песента не оставяй – 
 тъжната песен на нашата тъжна земя.

 Има ли миг, да не чуя шумът на морето,
 тъмния глас на земята, на мойте деди,
 има ли лъч във очите ми, който не свети
 в твойте поля хлебородни, над твойте реки?

 Всичко е в моята кръв, и така неотменно
 следва съдбата ми тъмния дядовски зов!
 Всичко минава, но ти си една и нетленна – 
 моя земя, моя първа и сетна любов!…

О, не! Кой ще убие 29-годишен поет за такова нещо?
Тогава? Защо?
„Зелени облаци“ – 1938 г., е и последната, най-силна поетична творба на 

Славчо Красински, преди да настъпи онази злокобна септемврийска вечер на 
1944 година. Е, тогава за какво ще го убивате бе, другарки и другари?

Ще отминем двайсетината му детски книжки – стихове, проза, приказки, 
– едва ли тук е закодирана смъртната му присъда. Е, мерва се едно заглавийце 
от 1943 г. – „Червените маймуни“, но не допускам тъкмо то да е зажадувало за 
червената кръв на поета.

Стоп! Замалко да отминем тази 60-ина странички книжка. Я! Проза. И илюс-
трации от Пенчо Георгиев и Илия Бешков. Интересно. Чакай да я поразлистя.

И докато я разлиствам, се питам – защо я няма в книгописите тази книж-
ка? Защо я нямаше в библиотечните каталози? Защо нито един съвременен 
критик, дори и най-дръзките почитатели на Славчо Красински, не я спомена-
ваха, сякаш изобщо не я е имало на този свят?

„Пропаднали революционери“, 1941 г. Разкази. Десет разказа. И седем чу-
десни ранни рисунки на двамата наши мастити художници. И късо предисло-
вие, нещо като предговор, така и онасловено – „Като предговор“. Хубаво пре-
дисловие, в което се казва за книгата: „Поука в нея има и за стари, и за млади. 
Тя трябва да се чете без злоба и подигравка, както без злоба и подигравка 
е написана. Може би всеки от нас ще се познае в някой образ. Защото тя е 
близка до българския живот, от който е и вдъхновена“ – завършва предисло-
вието си авторът му, но не знаем кой, защото ни е оставил само три букви от 
името си. Може би е бил твърде далновиден и е предвидил злокобната късна 
септемврийска вечер на 1944 година? Кой да ти каже.

Аз не се каня да ви преразказвам всичките тези десет разказа, защото 
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съм сигурен, че ако сред нас е и самият им автор, ще се провикне: „Я остави 
тая проза бе, земляк! Я изджаркай едно стихотворение.“

Прочее той точно и това казва за своята книга, малко след като се е вър-
нал от пандиза. А може би това е и било условието, за да го пуснат от там? 
Кой да ти каже!

„Пропаднали революционери“ – изстрадана далновидност и пророчест-
во; една убийствена сатира не на онова, което е, а което може да ни се случи. 
В този смисъл колкото и да отстъпва на Алековото произведение, тази книга 
превъзхожда „Бай Ганьо“ поне по един показател: Алеко пресъздава същест-
вуващ вече образ и бит, а Славчо Красински ги предвижда и заклеймява. 
„Наш Колчо“, „Тесна съм родена, тесна ще умра!“, „Троцки плаче“, „Цонка про-
тестира!“, „Революционер“, „Ленин фалира“, „Другарят Порчо пленен от бур-
жоазията!“, „Внимание, уклон“, „Да живей труда!“, „Всичко се случва“ – това не 
са глави от съкратения курс на Сталин, нито раздели от историята на БКП; 
това са заглавия на разкази в книгата „Пропаднали революционери“. 

Такава странна птица, мисля, изобщо е твърде рядка гостенка в клоните 
на литературата.

Из „Наш Колчо“… И така, „седи си наш Колчо (някъде в самото навече-
рие на Втората световна война), седи си и чака да дойдат братушките, за да 
му поднесат в чиния комунизма. И тогава животът щял да цъфне и върже. 
Защото моето ще си е пак мое, а чуждото – общо!

Но ето че се намира един Колчов приятел, който го разколебава: „Твоята 
нива, казва приятелят му, става държавна нива. Ти ще получаваш хляб и тол-
коз. С купонче или карта, това вече не знам. Но толкова, колкото да ядеш. Ще 
ореш държавните ниви, ще ядеш от държавния хляб. 

– И това ти наричаш комунизъм! – извика Колчо.
– Да, това е комунизъм.
– Не и хиляди пъти не! Аз не признавам такъв комунизъм! – крещи Кол-

чо и продължава. – Че като нямам своя нивица, като нямам своя ливада, за 
какво ми е комунизмът? Ако това е комунизмът, отказвам се от него и пилета 
ще развъждам, и вълци ще развъждам, но своето не давам…

Колчо си тръгна ядосан, селяните се смееха след него“ – завършва разка-
за си Славчо Красински някъде в самия край на тридесетте години и оставя 
селяните цял половин век да се смеят през сълзи на своя лекомислен нявга-
шен смях…

А ето края на разказа „Ленин фалира“. „Не, няма да се върнете години, 
нашите уста няма вече речи да произнасят! Ех, речи, речи, хубави речи! Как е 
хубаво да се живее само с речи!“

Впрочем тук Славчо Красински е предвидил не само краха на комуниз-
ма, но и началото на промяната. Защото речите продължават да звучат около 
нас. Ех, речи, речи, хубави речи!

* * *
Славчо Красински изстрада своята равносметка цели шест десетилетия 

преди ние да сторим това в края на 1989, та и до днес. Толкова рано, толкова 



136

КУЛТУРА

бр. 9/10 – год. XI

отдавна, толкова млад – двадесет и една-две годишен – още през 1930 година 
– Славчо Красински каза своето зряло НЕ! на сладки илюзии, алени видения 
и ялови мечтания, тръсна лудата си къдрокоса глава и тръгна по трънливия 
си път – през полето! – с онзи, другия, вечния, неизменния свой спътник. И 
вървя, и вървя, и знаеше накъде се е запътил, и знаеше къде ще спре:

 Път ли ме викне и тръгна сред хора далечни,
 мир ли подиря за своето тъжно сърце,
 пак ще се върна, прегърнат от твоите вечери,
 тук да умра в твойте майчински нежни ръце.

Казано е за нашата тъжна земя, но може да се изрече и за поезията на по-
ета. Защото и на поета, както и на зрънцето, им е съдено да умрат все там – в 
пръстта и поезията – откъдето пак ще се възземат. Защото ориста на поетите 
е като ориста и съдбата на кометите: рано или късно, кога по-рано, кога по-
късно, те отново се завръщат да ни подарят малко от магията и светлината 
си. Рано или късно ни спохожда със светлината си Славчо Красински? Хубаво 
е, на добро е, че ни спохожда!

През 1969 година, когато закръгляше своето шесто десетилетие, Слав-
чо Красински ми предаде стиховете си за първата двутомна „Антология на 
българската поезия“. Хвърлих поглед върху им, и се втрещих: вместо лудото, 
неудържимото и кънтящото – 

 конят на моя живот със звездни юзди е привързан
 тук, за земята ни, дето дедите лежат – 

стоеше нещо кротко, спокойно, безмълвно:

 моят живот като в стожер е в тебе привързан,
 в тебе, земя, дето в слава дедите ми спят.

– Къде ти е конят бе, Славе?
– Конекрадци, земляк! Конекрадци ми го задигнаха…
Тогава не го попитах, а днес ми е трудно сам да разгадая кои са коне-

крадците: годините или страданието? Страданието на годините или годините 
на страданието?…

Както и да е, но в средата на петдесетте години Славчо Красински излиза 
с едно унизително покаяние в „Литературен фронт“; там той прави една, на-
вярно продиктувана му от някого си, равносметка на своя живот и творчест-
во, в която отминава доста снизходително книгата си с разкази, като дори не 
я назовава, а само отбелязва – „някои мои фейлетони…“

Ние обаче не можем да я отминем, най-малко по две причини: че се ро-
дее по разобличителна сила и дух с „Бай Ганьо“ на Алеко (а за такива неща ав-
торът се разплаща с куршум, според родната ни аритметика) и че е едно уни-
кално проникновено пророчество, изпреварило времето си с половин век!
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Някой беше казал, веднага след 10 ноември 1989 г., че у нас нямало ръко-
писи и книги, заключени в чекмеджетата или притурени изпод рафта. Лъжа! 
Както и много други лъжи. Ето я книгата, господа и другари, която можеше да 
взриви българския бит и душевност, ако се беше появила още в първите дни на 
нашата промяна, макар че нейната взривна сила и днес заплашва да пообрули 
ушите на една политическа конфигурация. Защото онова, над което след Горби 
цял свят си блъска главата, трийсетгодишният поет от Голема Кутловица го е 
прозрял още преди да загърмят оръдията на Втората световна война!

* * *
В някакво кафене. В началото на шейсетте. Говорим за самоубийството 

на Пеньо Пенев, другия къдрокос вироглавец в българската поезия, с когото 
се бяха разминали в живота. 

– А пък аз съм бит два пъти за едно и също стихотворение. Ама не сло-
весно – смее се Славето, – ами ей така – с юмруци…

Беше в пандиза, в „Куциян“ ли, другаде ли, не помня. Разчуло се сред пан-
дизчиите, че има между тях и поет, начоголиха ме една заран, давай, братче, 
ама изджарай нещо по-така… Разглеждам пъстрата човешка тълпа около мене, 
чудя се какво да им издекламирам. Но като ми теква, че всеки втори от тях е ухо 
на лагерната управа, отворих гърло, че им изджарах едно от „Вистрел“-а, ама 
от най-червените. Майко мила! Не дочакаха и да го довърша – бой, ритници, 
ръмжене: мамка ти комунистическа, теб са те турили тук да ни шпионираш…

Вика ме надвечер шефът на пандиза, вярно ли е, казва, че са те били днес 
за някакви си поезии? Я да ги чуя!

Опитвам се да раздвижа схванатото от даяка чене, но подхващам с твърд 
глас, с хъс. Като стигам до онова място, дето децата като птичета крещят още 
в люлките си „Маркс!“, оня се пули срещу ми и не вярва на ушите си. Ама 
лично ти ли си го написал това нещо? Тъй вярно, гражданино комендант! 
Собственоръчно? Собственоръчно, гражданино комендант! Че тогава каква 
си я вършил бе, говедо с говедо, че да я докараш дотука? И докато да се опом-
ня – фрас! един шамар по врата ми…

Та така, земляк, в един и същи ден, за едно и също стихотворение аз съм 
бит два пъти – от различни идейни позиции…

* * *
Отърсил се вече от кошмарите си по затвори и лагери, седи в кафене-

то Славчо Красински и в най-добро разположение на духа разглежда новия 
брой на „Стършел“. Погледна тук, погледна там, и се провикна:

– Какво богатство на имена: Незнакомов, Черемухин, Челкаш, Карандаш, 
Тарас, Йонич, Тонич, Волгин! Остава ни да се сдобием с Горки и Шолохов и ще 
се изравним с руснаците! А може и да ги надминем!

* * *
Мисля, че идеята беше на Драгомир Асенов:
– Няма ли начин тези два наши прекрасни вола да се впрегнат най-сетне 
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в един ярем?
– Моля?
– За Исаев и Красински говоря. Не са си подали ръка един на друг ето 

вече повече от три десетилетия.
– Е?
– Ами да направим нещо. Да ги сдобрим. Да им помогнем…
За пръв път чувах, че двама от най-изтъкнатите наши поети, родени и 

отрасли покрай Огоста и в сянката на Ком, са си чужди един на друг. И то 
– толкова дълги години!…

По онова време работех в администрацията на СБП, така че не ми беше 
трудно „да направя нещо“: поканих ги по някакъв случай „на повратки“ в 
родния край. Намекнах им, че ще се отбием и до Лопушанската изба…

Което и сторихме.
И беше чудесно!
Но… Пътешествието, както и в оня стар виц, имаше две страни: добра и 

лоша. Лошата беше, че на срещата в Лопушна един стар „септемвриец“, прия-
тел на Генко Кръстев – бащата на Славчо, като позна сина, върна протегната-
та си вече ръка, обърна му гръб и понечи да си тръгне.

– Чакай бе, бае Георге! Ти като децата. Къде хукна? – подвикна някой от 
адашите му.

– На ренегати ръка не подавам! – рече през рамо старецът и се изгуби в 
сянката на овошките.

Красински помръкна, озърна се смутено към нас с Исаев, после тръсна 
къдри и доста силно се провикна:

– Кой е ренегат бе? Ти си ренегат! Защото тръгна с онези, които погубиха 
идеала на младините ни. Ти си ренегат, а не аз!…

Пресегна се, открехна вратата на автомобила, с който пътувахме, шмугна 
се вътре и силно я затръшна след себе си.

Ама че посрещане! Добре, че на две крачки беше винарската изба, в чи-
ято хладина бързо забравихме инцидента и минахме на друга „тема“: бяло и 
червено…

Но този неприятен инцидент свърши добра работа: в желанието си да 
утеши несправедливо обидения Красински, Младен Исаев често слагаше 
ръка на рамото му, шушнеха си нещо, доверяваха си, спореха.

А най-хубавото се случи след това.
Още на тръгване от София Исаев беше помъкнал някаква огромна да-

маджана, която едва се побра в багажника на автомобила. На връщане, вече 
пълна, той с мъка я смести между себе си и шофьора.

– Така ще катастрофираме из Петроханските джендеми! – рече Красин-
ски и смигна на момчето зад волана. То побърза да се съгласи.

– Е, какво да я правя като в багажника ще се разлее? – съвсем сериозно 
се разтревожи Исаев.

– Че дай я тук, между нас с Наско. Ние ще я крепим…
Нощта ни настигна някъде към Бързия. Тъмна. Непрогледна. Есенна 

нощ. 
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– Земляк, помогни – прошепна ми по някое време Славето. И надигна 
великанската дамаджана.

Помогнах му. После той на мене. После обратно. И така нататък…
Исаев, разбира се, беше забелязал нашите усилия. Издържа до Гинци, 

после протегна ръце към нас:
– Я помогнете и на мене!…
Сега, когато си спомням за онова пътешествие и за моите двама имени-

ти земляци, аз мога – с по-голяма гордост от поколението преди нас! – да се 
провикна: ако вие всички пихте от зелената стомна на Славчо Красински, аз 
пък пих с тях двамата от една и съща дамаджана!…

* * *
…Сега, когато отново и отново разлиствам старите му книги – защо-

то нови издания няма, господа книжници и фарисеи! – си мисля: какво е за 
нашата литература Славчо Красински? „Пролетен гост“? „Зелени облаци“? 
„Небесна стряха“? Какво? А може би е онова, с което възвести за себе си едва 
деветнадесетгодишен – „Вистрел“? Не изстрел, господа. А Вис-стрел! Един 
високо стрелнат от Бога и Съдбата български поет.

 Дойдат безкрайните нощи и седнат пред къщите, 
 хората свиват крака до големи огнища – 
 спомени тръгват от свойто далечно завръщане
 и пред очите им расне живота разнищен.

 Мислите тъмни, и тежки, мъчителни думите,
 и гласовете заспиват край топлия огън.
 Лампите взират очи по разкаляни друмища – 
 спят дървеса и поля под очите на Бога.

 Някой приказва по стрехите, шушне из клоните – 
 хората тъжно поглеждат към утрото бяло:
 дълго вървяла и дълго от вятъра гонена – 
 зимата цялата нощ пред вратите седяла.

 Гледа дърветата, къщите, гледа стопаните – 
 добър ви ден, гостолюбиви, добри Божи хора!
 Чакана малко и малко желана и канена – 
 ето, пристигнах сега и поседнах на двора.

 Слушат я хората, гледат, че греят полетата,
 бели дърветата, равна и чиста земята – 
 нейното светло спокойствие пълни сърцето им,
 няма ни гроб по земята, ни рана в душата.
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 Няма ни дол по земята, ни кръст по гробовете – 
 цяла блести, като приказка цялата грее!
 В хората няма гневът, любовта, нито злобата – 
 бяла, детинска замая в очите им пее!

 Стъпките пеят и звънко звучат гласовете им,
 мислите чисти, като снеговете на двора – 
 и през оградите раснат и пеят полетата – 
 добър ви ден, гостолюбиви, добри Божи хора!

В нашата поезия има и по-хубави стихотворения от това. Но кажете ми 
някое по-българско!

* * *
Славчо Красински бе и си остава най-истинският „Пролетен гост“ в на-

шата лирика. Сменяха се сезоните. Неговата есен дълго продължи. Сам той 
не дочака новото си запролетяване. Но аз съм сигурен: той вярваше, че то ще 
настане!…

И сега, когато си спомням за него, залисан някъде из къра между Дунава 
и Ком, щастлив съм, че мога, както и на младини, да усещам светлото му при-
съствие до себе си:

 Двама вървим през полето:
 Славчо Красински и аз…
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ВКАМЕНЕНИ ПРЕДАНИЯ

В далечни времена първите нашественици по 
тези места били римски легиони, а когато тех-

ният тропот заглъхнал, от север се заселили славян-
ски племена. Тогава е била построена непристъп-
ната Белоградчишка крепост с 21 костела, която се 
извисява и сега над всичките скали. Преданието го-
вори, че камък за градежа е носен от 12-километ-
рова верига от хора, които са предавали каменните 
блокове от ръка на ръка.

През 1850 г. много българска кръв се е про-
ляла тук. Бунтът бил организиран и ръководен от 
първенците на града начело с кмета Цоло Тодоров. 
Въстанието завършило трагично, били избити шест 
хиляди души местно население и 800 въстаници. 
Ръководителите на въстанието били затворени в 
крепостта, на чиято каменна стена има вратичка, 
извеждаща навън. Те тръгнали по тъмната и влаж-
на стълба. Вратата била ниска, преди да излязат, 
трябвало да наведат глава. Тогава смъртоносен удар 
с ятаган отсичал главите им. Скромен паметник на-
помня за бунтовниците и мъченическата им смърт.

Ненагледен е нашият Белоградчик. В него древ-
ността и съвременната история се сливат. Скалите 
са оценени като забележителност от национално 
значение, а градът е обявен за туристически обект. 
Крепостта е реставрирана и прожектори осветяват 
фантастичните фигури до летния театър. Наравно 
с бойниците на крепостта свети кулата на астроно-
мическата обсерватория.

Историята на Белоградчик е пълна с битки, а 
легендите са сътворени с много любов. Слънцето и 

РАЗКАЗИ
Стефка Божинова

Стефка Божинова – Завърши-
ла е педагогика и икономика. Ра-
ботила е като учителка и сче-
товодителка. Публикува разка-
зи в периодичния и специализира-
ния печат.
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месецът се редуват на стража над града. В пропастта цъфтят и прецъфтяват 
цветя, а вятърът и водата дълбаят с невидимото си длето чудни каменни ле-
генди. През амбразурите на крепостта се виждат каменните фигури на мъже 
с вързани ръце, един до друг. От незапомнени времена се появила и монахи-
нята с детето. Любимият й е яхнал коня към нея. В близост са фигурите на 
страшните монаси. Легендата е донесла до нас спомена как когато османлиите 
нападнали града, беят подгонил красива девойка. Тя тичала, тичала, докато се 
вкаменила от ужас. Срутеният наблизо манастир също се вкаменил. Пред него 
и днес стои вкаменената монахиня. Монасите и те тръгнали натам, но не го 
достигнали. Белее се изкусно изваяният образ на Момина скала. От ръба на 
последния крепостен връх се хвърлил момък от любов по хубава девойка. На 
това място расте самотен бор, под него се синее синчецът, а момините сълзи 
поникнали от сълзите на девойката.

ЕДИНСТВЕНАТА РАДОСТ

Навън е октомври. Лъчите на слънцето огряват по друг начин гордия Бал-
кан. Бездомни облаци, плуващи в различни посоки, напомнят за дъж-

да и за есента… Интересно, с годините човек стеснява пространството около 
себе си. Където и да тръгна вече, винаги нося самотата в сърцето си. Единст-
вено спомените за детството ми топлят душата. След една безсънна нощ из-
лезнах от нас и се запътих към близкия търговски комплекс. Срещах мрач-
ни и уморени лица на забързани хора. Може би и други като мен в самотата 
и тишината на нощта са чували спирането на таксита, излизането на първите 
тролеи, броили са от едно до сто и обратно, мъчейки се да заспят. Като мисля 
така, се опитвам да оправдая поведението на околните, може би и своето. Ня-
мам право да се сърдя. Животът ни стана несигурен, неизменен е само стре-
межът към оцеляване.

Искаше ми се да си възвърна настроението, макар за малко. Трябваше 
ми един ведър поглед, една топла дума или една звучна песничка. В градинка-
та стоеше малко, много малко дете, което ме гледаше и синеоката му усмивка 
грееше като слънчев лъч. То тръгна към мен, непознатата, като тананикаше: 
„Кажи на майка си, кажи какви ги вършеше…“ Мелодията идваше от близ-
кото кафене, пред което бяха насядали няколко млади майки с бебешки ко-
лички. Макар и невръстно, то явно имаше музикален усет и беше доловило 
такта на песента. 

Клекнах до детето и му се порадвах. Исках по-отблизо да чуя танани-
кането му… Нещо трепна в мен: едно дете преобърна деня ми. Аз обичам 
музиката. Забравих за лошото си настроение, за цените на стоките, засмях се. 
Това ми стигаше за днес.

Махнах му и си тръгнах. Като се обърнах, то беше протегнало напред 
ръчички и продължаваше да си пее песничката.

За кой ли път се уверих, че единствената радост за човека са децата.
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Напоследък твърде натрапчив стана албанският 
проблем в Западните Балкани (Косово, Македо-

ния). Може би оттук ми дойде натрапчивата мисъл 
за произхода на типонима Албания. Прочетете по-
надолу какво се получи от това. Разбира се, учените 
люде, които се занимават с историческо и сравни-
телно езикознание, с историческа география и дру-
ги подобни науки, може да оспорят моите предпо-
ложения, които бива и да не са толкова любопитни, 
но пък не са и безполезни, нали? Защото Homine et 
erudito, qui vivero est cogitare (За учения, образования 
човек да живее, означава да мисли). Цицерон.

И така, да преминем по същество.
Латинската дума алба (alba) означава просвет-

ляване, разсъмване, зора, оттам и изток (посока). 
Всичко, което се намира на изток от Рим, латините 
са определяли с алба. Оттам и Албания – страна на 
изток (но не източна страна). Подобно е и изяснява-
нето на топонима Alba Regia (град в антична Дакия, 
днешна Румъния). Между това, Албания кавказка и 
досега са наричани източните брегове на Кавказко 
море (в дн. Азербайджан и Дагестан). Албигойците  
са хора, дошли от изток. Албигойската ерес – бого-
милството, настанило се и във Франция през Сред-
новековието, е също дошло от изток, от страна на 
разсъмването, на зората.

Средновековните пажове са будували през 
нощите заради своите рицари (сеньори), които пре-
спивали при своите Дами на сърцето, додето съп-
рузите отсъствали от дома по свои командировки 
– на война, на лов или пък други притеснения на 
населението. И за да избавят своите господари, тези 
вероломни певци на съмване пеели своите алби 

ДА ПОРАЗМИШЛЯВАМЕ
Тихомир Йорданов
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ненски работи”, “Парад”, “Спасена-
та книга”, “Варненска читанка”, 
“Приказки от кафенето”. Член е на 
Съюза на българските писатели.
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–  средновековен литературен жанр, при който всяка строфа задължително 
завършвала с напомнянето, че се разсъмва. Позволих си, като пример, да 
преведа част от една такава алба на средновековния бард Гираут де Борнел 
(1162–1199):

 Приятелю обичан, с песен ви зова.
 Станете – вече съмва и това
 ви казват даже и певци пернати,
 понеже дебне ви ревнивата отплата.
  Зората вече сипва.

 Приятелю обичан, аз пак ще призова.
 В прозореца бледнее вече синева.
 Вам верен глашатай съм аз, когато
 заплашва ви със мъст съдбата.
  Зората вече сипва.

Преводът е направен от руски, понеже аз старофренски не зная, а и няма 
български преводи на бардическата поезия. Но затова пък има едно сравни-
телно ново българско собствено име: Албена. Изследвачите на Йордан Йов-
ковото творчество твърдят, че това наистина поетично име е измислено от 
нашия голям писател. Вероятно е така. Но ако следваме логиката, може също 
така да твърдим, че женското собствено име Албена означава зора (разсъм-
ване), зорница (звезда), утринна песен, хубост. Изобщо всичко, което е свър-
зано с просветляването. Италианците си имат собствено мъжко име Алба-
но. Моят старец (баща ми), който не беше езиковед, но добре се справяше с 
турския език, ми казваше, че това красиво женско име Албена произлиза от 
арабското съчетание, навлязло в нашия език чрез турския. Ал бени означава 
хубост, красота, привлекателност. Значи Албена може да е и зорница, и ут-
ринна песен, но във всички случаи – хубавица.

Ето какви объркани (смесени) мисли, но не и обърканост (безпътица, 
неясност, безредие) ми докараха тези мои претрупани с асоциации размиш-
ления. Та ще завърша така: полезно е да размишляваш, понеже, както вече е 
казано, съществуванието е тъкмо в това.
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Предложението да напиша тази статия предиз-
вика у мен смесени чувства и колебания за це-

лесъобразността от нея. Защо?
– В електронните медии и в печата журналис-

ти, деятели, експерти и научни работници запозна-
ха обществеността със своите оценки и виждания. 
Интервюта дадоха Весела Лечева – председател на 
ДАМС, Стефка Костадинова – председател на БОК, 
олимпийската шампионка Румяна Нейкова и нейни-
ят треньор Свилен Нейков, в които те под различен 
ъгъл оценяват и обясняват нашето пред ставяне. Със 
своята обхватност и дълбок научен анализ се откро-
ява статията на проф. Цветан Желязков в три после-
дователни броя в края на август във в. „Стандарт“.

– На 28 януари т.г. във в. „Дневен труд“ публи-
кувах отворено писмо до президента на РБългария, 
в началото на февруари изпратих писмо до предсе-
дателите на ДАМС и на БСФС, в бр.3/4, 2008 г. сп. 
„Понеделник“ помести мой обширен материал „За 
балансиран подход в реформата на спорта“ и нак-
рая фондация „ТАНГРА“ издаде аналитичен албум 
„Българският спорт“ на авторски колектив под мое 
ръководство и обща редакция. В тях се съдържат 
голяма част от изводите и критиките, които сега се 
правят, обаче институциите не им обърнаха нужно-
то внимание. Страхувам се, че същата участ грози и 
това, което пиша сега, и това, което вече са написали 
преди мен. Страхувам се и от неизбежните повторе-
ния. Това е от една страна, а от друга страна – как 
да откажа на списанието, което е водещо в областта 
на теорията, политиката и културата у нас и което е 
винаги отворено за проблемите на спорта! Ето защо 
пренебрегвам чувствата, преодолявам колебанията 

ОЛИМПИЙСКИТЕ ИГРИ В ПЕКИН 2008
(Може ли България да стане отново световна 
спортна сила?)

Христо Меранзов

Христо Меранзов – старши на-
учен сътрудник, доктор на педа-
гогическите науки, дългогоди-
шен зам.-председател на БСФС 
по учебно-спортната работа, 
ръководил внедряването и усъ-
вършенстването на системи-
те за детско-юношески спорт и 
за олимпий ска подготовка. Бил 
е председател на Българската и 
зам.-председател на Междуна-
родната федерация по вдигане 
на тежести. Автор е на десет-
ки книги, монографии, статии 
и др., между които: „За славата 
на спорта и честта на родина-
та“ (1974), „Система за олим-
пийска подготовка“ (1976), „Ана-
лиз на програмата и участие то 
на България на олимпийските иг-
ри“ (1980).
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и прибавям и моите разсъждения за НАЙ-КАЧЕСТВЕНАТА ОЛИМПИАДА 
НА СЪВРЕМИЕТО И НАЙ-СЛАБОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА БЪЛГАРИЯ ОТ 
50 ГОДИНИ НАСАМ.

Кратка характеристика на игрите на 
29-ата олимпиада в Пекин

– Участваха рекорден брой страни – 204, а 87 от тях (рекорд) спечелиха 
медали. Домакините предоставиха на спортистите и на зрителите най-каче-
ствената спортна база, като с особен блясък са олимпийският стадион „Гнез-
дото“ и комплексът от плувни басейни „Водният клуб“.

– За първи път половин милион доброволци участват в организацията 
на олимпиадата, която се оценява като най-добра и впечатляваща, по думите 
на президента на МОК – Жак Рох.

– Посетителите на спортните прояви са 3 пъти повече от предишния 
рекорд. Това са най-гледаните от телевизионните зрители състезания в исто-
рията на игрите.

– Качеството на олимпиадата се определя и от изключително високите 
спортни резултати –132 олимпийски и 43 световни рекорда.

– Светът бе свидетел на 3 невероятни постижения (освен церемонията 
по откриването): 2-та феноменални рекорда на 100 и 200 м гладко бягане на 
лекоатлета Ю. Болт; 8-те титли на плувеца М. Фелпс и рекордът на овчар ски 
скок на Е. Исинбаева.

Тази блестяща характеристика на олимпиадата стана възможна благо-
дарение на прозорливостта и на политическата дързост на Китай като дър-
жава и народ, на Пекинската община и на нейния кмет, на Организационния 
комитет, на международните спортни федерации и на МОК (Международен 
олимпийски комитет). За да бъде по-пълна картината на успешната олимпи-
ада, следва да се прибавят усилията на 204-те правителствени и национални 
спортни организации в света, които създадоха условия и подготвиха своите 
спортисти за достойно участие в този световен празник на физиката и духа 
на човека.

Нашето представяне (Табл. 1)

На игрите участваха 72 българи по 13 вида спорт и спечелиха 5 медала 
(1 златен, 1 сребърен и 3 бронзови) от два спорта – гребане и борба, с което 
България се нареди на 42-ро място в класирането по медали. Олимпийската 
ни шампионка по гребане Румяна Нейкова заслужава адмирации за своето 
спортно дълголетие, за изключителните мотивация, трудолюбие, постоянство 
и дух, с които преследваше и постигна целта на своя спортен път – титлата. 
Поз дравления и благодарности и за нейния треньор и съпруг Свилен Нейков. 
Другата голяма наша спортистка Станка Златева успя да завоюва сребърния 
медал, като демонстрира прекрасна техника и умения в свободната борба и 
не остави никакви съмнения, че и тя заслужава шампионска титла. Трима-
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та бронзови медалисти – борците Радослав Великов, Кирил Терзиев и Явор 
Янакиев, показаха едни от най-добрите качества на родната школа по борба 
и заслужено се качиха на олимпийската стълба на победителите. Освен ме-
далистите много силно се представиха и волейболистите. Всички медалисти 
трябва да се гордеят, че в най-качествената, най-силната и с най-голяма кон-
куренция олимпиада успяха да спечелят и победи, а с това и всенародното 
уважение, любов и признателност.

При сегашното ниско равнище на нашия спорт спечелването на квота и 
участието в игрите е безспорен личен успех на всеки, който участва, и особе-
но на тези, които преодоляха някои от квалификациите в Пекин.

За съжаление повече позитиви за нашето представяне не могат да се от-
бележат.

Таблица 1 е източник на много информация, чиято обработка дава въз-
можност да се направят сериозни и разнопосочни изводи. Ще отбележа само 
някои от тях.

Българската спортна общественост е приела като еталон за сравняване 
представянето ни на Сеулската олимпиада 1988 г. Нека посочим резултатите 
тогава и сега:

Извлечение А от Таблица 1

Олимпиада Медали Класиране
4–6 м.

Брой 
участници

Точки Класиране 
по медали

зл. ср. бр. общо 4 5 6 
Сеул-88 10 12 13 35 9 12 11 182 247,80 7
Пекин-08 1 1 3 5 – 3 1 72 31,00 42
Разлика -9 -11 -10 -30 -9 -9 -10 -110 -216,80 -35

Числата са неоспорими, разликите не са в проценти, а в пъти, което е 
обидно не само за управляващите българския спорт, а и за всеки българин.

Едно сравнение с предишната олимпиада (извлечение Б) ще потвърди, 
че нашият спорт се движи с опасна скорост към пропастта.

Извлечение Б от Таблица 1

Олимпиада Медали Класиране
4–6 м.

 Брой 
спортове с 

медали

Точки Класиране 
по медали

зл. ср. бр. общо 4 5 6 
Атина-04 2 1 9 12 5 6 2  8 84 33
Пекин-08 1 1 3 5 – 3 1  2  31  42
Разлика -1 – -6 -7 -5 -3 -1  -6  -53  -9

От 8-те спорта, които са спечелили медали в Атина, само борбата прави 
прогрес и то голям – с 3 медала повече. Лошото е, че нашият спорт се връща 
на равнището си от петдесетте години, когато се разчиташе предимно или 
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само на борбата, а още по-лошото е, че ако продължаваме да се спускаме така 
главоломно надолу, ни грози опасността да останем и без борбата.

Защо вървим към дъното на световния спорт?

Нито успехите ни през седемдесетте и осемдесетте години, нито спа-
дът в края на миналия век и дълбоката криза в началото на сегашния век са 
случайни. Имахме система за детско-юношески спорт и за високо спортно 
майсторство в ранна възраст и система за олимпийска подготовка с всич-
ки полагащи се към тях подсистеми: методическа, научна (фундаментална и 
приложна), медицинска, за физикално и медикаментозно възстановяване, за 
материално-техническо осигуряване, за финансиране и т.н., които гарантира-
ха стабилни темпове на развитие на спорта. Всичко това създаваше предпос-
тавки и условия за достигане до световните и олимпийските върхове. Вместо 
да продължим с тези темпове и след промените през деветдесетте години, 
допуснахме рязък спад.

Защо?
Защото вместо да адаптираме, усъвършенстваме и доразвиваме ефек-

тивно функциониращата национална спортна система и при демократичната 
държава, ние я разрушихме. Защото държавата, вместо да прави държавна 
спортна политика и да създава условия за развитие на спорта, реши да го 
командва. Парадокс – тя се отказа да се занимава с икономиката, но не и 
със спорта. И за да няма конкуренция, ликвидира обществената организация 
БСФС в центъра и по места, прогони кадрите или ги принуди да емигрират 
(над 1500 треньори работят в чужбина) и да развиват спорта в целия свят, но 
не и у нас. Защото е вярно, че спортистите ни печелят медали и титли въпре-
ки държавата, а не благодарение на нея. Защото вместо единен учебно-тре-
нировъчен и спортно-състезателен процес се получи изкуствено раздуване 
на състезателния за сметка на учебно-тренировъчния процес и естествено 
секна създаването на спортисти. Защото ние, които имахме може би най-
ефективната система за детско-юношески спорт, стигнахме дотам да внасяме 
спортисти отвън, дори и в най-българските спортове като борба и вдигане на 
тежести. Защото позволихме да се разграби и унищожи материалната спорт-
на база или от производствена база за спортисти я превърнахме в търговска 
стока с неспортно предназначение. Защото с всичко дотук изброено държа-
вата изгони децата от спорта и ги даде в ръцете на наркопласьори и на други 
престъпни субекти и така постави в опасност бъдещето на България. След 
всичко сторено дотук става ясно, че спадът не е случаен, а закономерен.

В същото време Франция, Англия, Испания и други страни, които бяха 
далеч зад нас в класациите, приеха основополагащи принципи на нашата сис-
тема и ги приложиха в своите специфични национални системи. Там те дейс-
тват, дават резултати и ни оставят далеч назад. 

Да се върнем отново към кардиналния въпрос – защо спортът ни върви 
назад, а няма реална спортна реформа? Логично е да се зададе и другият въп-
рос – защо през този период, когато управляваха различни политически сили, 
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резултатът е един и същ? Кое е общото, което пречи да се реформира система-
та? Общото е моделът. Грешното в него не е наличието на държавен спортен 
орган, а драстичното осакатяване или ликвидиране на общественото начало в 
управлението на спорта. Навсякъде по света спортът се възприема като общес-
твено явление и се ръководи от обществото. В стратегии, концепции, закони и 
други нормативни документи се подчертава ролята на държавата за създаване 
на правни, финансови, материални и други условия за практикуване на спорт 
за здраве и за високи постижения и правото на самоуправление на обществе-
ните спортни организации по развитието на спорта. Така е било и у нас – и в 
монархическа, и в тоталитарна България. Вижда се, че има поле за действие и 
на ДАМС, и на единна национална спортна организация, било БСФС или друг 
вид и тип спортен съюз. Ето защо се налага да приложим

Балансиран подход при смяната на модела 
и реформирането на националната система. В него следва да се очертаят до-
миниращите функции на държавните органи по отношение на практикува-
нето на физически упражнения и правенето на национална спортна поли-
тика и спомагателните им функции в управлението на самодейния спорт. 
Това изисква да се възложат на държавните ведомства (МОН, МО, МВР, МЗ 
и др.) програмните занимания с физически упражнения и медицинското, на-
учното и кадровото осигуряване на спортната система, участие в развитието 
на ведомствения спорт и др., а на ДАМС, вместо да управлява самодейния 
спорт, да се възложат истинските държавни проблеми в спорта – формиране 
на държавната политика, изграждане на нормативната база, строителство и 
поддържане на спортната база, финансово и научно осигуряване, контрол по 
прилагане и спазване на закона, на постановленията и на другите държавни 
нормативни актове.

Обществените спортни организации трябва да поемат фундаменталната 
отговорност за цялостното развитие на спорта в страната – спорт за здраве, 
дет ско-юношески спорт, високо спортно майсторство, професионален спорт 
и подготовка на националните отбори. Тук са нужни два вида организации 
– специализирани по отделни спортове – федерации (съюзи), и комплексни по 
всички видове спорт на национално, областно, общинско и низово терито-
риално или териториално-ведомствено равнище. Двата типа организации да 
имат юридическа, административна и финансова самостоятелност и лостове 
за координиране и взаимен контрол. Да осъществяват взаимодействие с оста-
налите неспортни обществени организации (синдикални, младежки), с ДАМС, 
с ведомствата и с общините по развитието на самодейния спорт в страната. 
Тези два типа спортни организации трябва да реанимират производствения 
процес в спорта – обучение, селекция, тренировка и състезания, и да осигурят 
възпроизводството на спортисти от висока класа. Освен това да разработят и 
предложат стратегия за развитието на спортовете по вертикала и хоризонтала, 
т.е. по отделните спортове и комплексно по територии и ведомства.

Предложеният подход има стратегически характер и може да постави 
началото на реалното провеждане на обективно необходимата реформа в 
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спорта и да създаде предпоставки за спиране на спада и за постепенно връ-
щане на международния спортен престиж на България. С други думи, той не 
гарантира успех в Лондон-12. Практиката при внедряването на предишната 
система през 60-те години показа, че резултатите идват години по-късно. За 
Лондон са необходими оперативни срочни тактически, а не стратегически ре-
шения. За тях ще стане дума по-късно.

За да стартира 

Стратегията
на реформиране на националния спорт, е необходимо:

1. ДАМС да подготви нормативен документ, в който да разграничи дър-
жавните от обществените функции в развитието на спортната система, да 
запази държавните за себе си, а обществените да делегира на БСФС и на 
спортните федерации и техните подразделения, на които да предостави за 
преразпределение държавните финанси, парите от тотализатора, стопанис-
ването и експлоатацията на спортната база и така нататък.

2. ДАМС и обществените спортни организации да разработят доктрина 
за развитието на националния спорт, която да се приеме от Народното съб-
рание. Тя да има дългосрочен задължителен характер.

3. Обществените спортни организации в изпълнение на доктрината да 
разработят стратегия за развитието на националната спортна система, вклю-
чително на детско-юношеския и олимпийския спорт.

4. В ДАМС да се формира професионално ръководство начело с главен 
секретар, което да има по-дълъг мандат и да не се сменя при всяко ново прави-
телство. То да отговаря за реализиране на държавните функции и за контрола 
по изпълнението на държавните нормативни разпоредби и да поддържа кон-
такт с всички спортни органи в страната – обществени и правителствени.

5. ДАМС, обществените спортни организации и НСА да възстановят 
функционално Центъра за научно-приложна дейност в спорта (ЦНПДС), 
който да осъществява научно-методически контрол и помощ в подготовката 
на националните отбори.

6. ДАМС и БОК заедно с Министерството на здравеопазването да модер-
низират технологически допинг лабораторията, да променят ролята и функ-
циите й и да предложат на МОК и ВАДА (Световната антидопингова асоци-
ация) нейното лицензиране (всички национални допингови лаборатории в 
света работят срещу бракониерите и за медико-биологичното и медикамен-
тозното възстановяване и стимулиране на спортистите си, а нашата – срещу 
едните и срещу другите). 

* * *
Игрите на 30-ата олимпиада през 2012 г. в Лондон са на дневен ред и кой-

то не е започнал подготовка, вече е закъснял. Както подчертах, предложеният 
по-горе модел изисква повече време и не може да реши проблемите за участ-
ниците в следващата олимпиада. Тук се налагат бързи оперативни мерки:

1. Като се използват селективният метод и експертната оценка, да се със-
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тави списък на наличния спортен потенциал от индивидуалните спортове и 
от волейбола, годен да се съхрани и усъвършенства до 2012 г., и в зависимост 
от броя и спецификата на спорта и отделния спортист да се прецени формата 
на подготовка:

– в борбата, където се предполага, че ще има повече състезатели, може 
да се премине към модифицирана централизирана подготовка; 

– в леката атлетика, плуването, стрелбата може да се възприеме це-
логодишна индивидуализирана подготовка по утвърден и контролиран (от 
федерацията и/или специализиран централен орган) индивидуален план;

– в гребните спортове в зависимост от броя на хората и лодките може да 
се приложи един от горните два варианта;

– в спортните игри, ако остане само волейболът, трябва да се запази се-
гашната форма, но да се усъвършенстват научно-методическото съдържание и 
контролът на учебно-тренировъчния процес и комплексното възстановяване;

– за всички останали спортове по експертна преценка може да се изпол-
зва един от горните варианти или някоя тяхна модификация;

– списъкът на спортистите за подготовка и участие на олимпиадата да оста-
не отворен за нови спортисти, показали високи резултати или спечелили квоти.

2. За цялостното общо ръководство, контрол и т.н. на подготовката да се 
сформира експертна група под ръководството на зам.-председател на ДАМС 
(БСФС), която да има лостове да управлява и компетенция да носи отговор-
ност, а не като сегашната КОП (Комисия за олимпийска подготовка).

3. Независимо от избраната форма на подготовка е необходимо центра-
лизирано и целево осигуряване на всички условия за ефективна подготовка 
– финансови, материални, методически, научни и други, както и полагащия 
се контингент от кадри – треньори, лекари, научни работници, методисти, 
масажисти и друг персонал.

* * *
Националната спортна система (за детско-юношески спорт, за високо 

спортно майсторство и за олимпийска подготовка) през седемдесетте и осем-
десетте години на миналия век бе много добре адаптирана към държавни и 
обществени условия, така и към изискванията и критериите на научно-мето-
дическия прогрес на световния спорт. Ето защо всички идеи за реформиране 
на българския спорт – управленски, научни, методически и т.н., трябва да 
съответстват на нашите прогнози за прогреса на световния спорт през пери-
ода 2016–2020 година, а не на нашите спомени от 1988 г. Нещо повече – наша 
цел следва да бъде не постигнатото от най-добрите в Пекин, а прогнозата за 
това, което се очаква да бъде след 10–15 години. В този контекст трябва да се 
разглеждат и лансираните по-горе стратегически и тактически идеи за ре-
формиране на националната спортна система. С други думи казано, не трябва 
да рециклираме стари наши и чужди образци, а да ги използваме като база за 
надстрояване на прототипа на бъдещите технологии и инструментариуми, за 
да върнем България в елита на световния спорт.
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Таблица 1
БЪЛГАРИЯ НА ЛЕТНИТЕ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ – УЧАСТИЕ, МЕДАЛИ, ТОЧКИ, КЛАСИРАНЕ*

№ на
игрите Год. Място на про-

веждане 
Медали Призови места Класи-

ране по 
медалиЗлато Сребро Бронз Общо IV място V място VI място Точки

I 1896 Атина България участва, но не печели медал 
II 1900 Париж България не участва 
III 1904 Сент Луис България не участва 
IV 1908 Лондон България не участва 
V 1912 Стокхолм България не участва 
VI 1916  Не се провеждат 
VII 1920 Антверпен България не участва 
VIII 1924 Париж България участва, но не печели медал 
IX 1928 Амстердам България участва, но не печели медал 
X 1932 Лос Анджелис България не участва 
XI 1936 Берлин България участва, но не печели медал 
XII 1940  Не се провеждат 
XIII 1944  Не се провеждат 
XIV 1948 Лондон България не участва 
XV 1952 Хелзинки – – 1 1 – – 1 4 40
XVI 1956 Мелбърн 1 3 1 5 – 4 1 36,50 18
XVII 1960 Рим 1 3 3 7 – 2 4 40,50 17
XVIII 1964 Токио 3 5 2 10 2 2 1 65,50 15
XIX 1968 Мексико 2 4 3 9 4 3 5 66,83 15
XX 1972 Мюнхен 6 10 5 21 8 3 3 145,00 8
XXI 1976 Монреал 6 9 7 22 8 7 4 156,50 8
XXII 1980 Москва 8 16 17 41 9 12 11 265,00 3
XXIII 1984 Лос Анджелис България не участва 
XXIV 1988 Сеул 10 12 13 35 9 12 11 247,80 5
XXV 1992 Барселона 3 7 6 16 3 9 7 113,50 17
XXVI 1996 Атланта 3 7 5 15 6 5 4 108,00 17
XXVII 2000 Сидни 5 6 2 13 2 3 0 85,00 16
XXVIII 2004 Атина 2 1 9 12 5 6 2 84,00 33
XXIX 2008 Пекин 1 1 3 5 3 1 31,00 42

Общо 51 84 77 212 56 71 55

*КЛАСИРАНЕ :
а) индивидуално:1–3-то – медали; 4–6-то – грамоти, извършва се от МОК;
б) неофициално класиране по нации – по медали (практикува се от Атина, 1896) и по точки 
(практикува се от Париж, 1924), извършва се от организаторите на игрите и от пресата.
В неофициалното класиране по нации се начисляват точки за индивидуалното класиране, 
както следва: по медали – по 3, 2, 1 точка съответно за златен, сребърен и бронзов медал; по 
точки – начисляват се точки за всяко място от първо до шесто по системата – 7, 5, 4, 3, 2, 1.

Приложение
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