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Христофор Жефарович е роден в началото XVIІI век в Дойран, град – крепост 
на българския дух. Сведенията за живота и дейността му са оскъдни. Произхожда 
от свещенически род и самият той става монах. Странстващ калугер, доста начетен 
и просветен, Жефарович рисува и търгува с книги, икони и църковна утвар. Неиз-
вестно е къде и какво е учил. Името му се споменава за първи път през 1734 година 
в Белград, където е станал известен като добър зограф. Българин по произход, той е 
живял в славянска обществено-културна среда. Владеел немски, латински, сръбски, 
гръцки, руски, италиански език. Предтеча е на Паисий Хилендарски.

Особено голяма, историческа роля за Българското възраждане има неговата 
„Стематография“, настолна книга на тогавашните иконописци зографи. Тя съдържа 
ликове, литографии и гравюри на български и сръбски царе и светци и гербове на 
славянски и други страни. Под всяко изображение на герб има четиристишие с ис-
торически сведения. 

Гербът на България представлява изправен, обърнат надясно, въоръжен и ко-
ронован златен лъв на червено поле върху испански щит с царска корона над него. 
Той е повдигал българския народен дух и с четиристишието: 

 Светъл лъв на черно поле се изправя. 
 Греши, който черно вместо светло поставя. 
 Моето собствено име от Волга река е. 
 От изпълнението тук ще разбереш изкусните човеци.

В обяснителния текст за българите Жефарович пише: „Народ повече със сила, 
отколкото с разум славен, отчасти към грабителство склонен и всякога владял на 
множество кралевства богатствата и короните на Източното царство и тракийското 
небе всякога подпираше. Сега се признава за долна турска робиня.“

Езикът, на който е написана „Стематография“, е старобългарски. В нея са изоб-
разени и княжеските гербове на Мизия, Тракия и Македония. Липсата на царски 
корони при лъвовете от гербовете на Македония, Тракия и Дардания (Търново е в 
Мизия) и изобразяването само на княжески корони за тези области подсказват, че 
Христофор Жефарович е държал да подчертае историческия статут на отделните 
области, обединени и подвластни на Българското царство.

След 1878 г. за кратко в княжеската администрация е използван като държавен 
символ гербът от „Стематография“, но поставен в хермелинова мантия с княжеска 
корона над нея. Този герб задълго остава върху държавния печат и върху печатите 
на държавните учреждения, даже и след приемането на официалния български герб 
(също повлиян от „Стематография“).

Валентина Тодорова
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Христофор Жефарович
„СТЕМАТОГРАФИЯ“
1741 г.
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ЕВРОПЕЙСКАТА ИДЕНТИЧНОСТ 
НА БЪЛГАРСКИЯ СОЦИАЛИЗЪМ*

Александър Лилов

Александър Лилов – професор, 
доктор на философските науки, 
член-кореспондент на БАН. Ра-
боти в областта на философия-
та на културата, естетиката и 
политологията. Автор е на моно-
графии и научни трудове, по-важ-
ните от които са: „Към природа-
та на художественото творчес-
тво“ – преведена на руски, полски, 
китайски, чешки език, „Въображе-
ние и творчество“, „Европа – да 
бъде или да не бъде“, „Европа – ди-
алог и сътрудничество“, „Диало-
гът на цивилизациите. Светов-
ният и българският преход“ – 
преведена на китайски език, три-
томникът „Информационната 
епоха“; както и на над 200 публи-
кации у нас и в чужбина. Директор 
е на Центъра за стратегически 
изследвания.

Българският социализъм е част от европей-
ския.
Съвременният социализъм в света има ясно 

изразена цивилизационна и национална специфи-
ка. Остана в историята разбирането за социализма 
като един универсален обществен модел, валиден за 
всички страни. Разбира се, че той има общи ценнос-
ти и обществени цели. Разбира се, че социализмът 
като идеал и система от идеи има единна обществе-
на природа. Разбира се, че солидарността и интер-
национализмът са светли принципи и традиции на 
световния социализъм. Но социализмът на инфор-
мационната епоха, когато глобализацията и дифе-
ренциацията (партикуларизацията) са паралелно 
протичащи процеси, когато цивилизациите и ре-
гионализмът играят ключова роля в развитието на 
света – не може да се схваща само в универсалната 
му обществена природа. Също толкова съществени 
са и неговата цивилизационна и национална ориги-
налност и идентичност.

Цивилизационната идентичност на българския 
социализъм е европейският социализъм. Българ-
ският социализъм възниква в края на ХIХ век под 
влиянието и като естествена част на европейския. 
Той е част от европейската историческа, обществена 
и културна традиция. Бащите основатели на българ-
ския социализъм са с европейска философска, поли-
тическа и културна формация. Обстоятелството, че 
Д. Благоев е учил в Петербург и е един от основате-

*  Лилов, Ал. Диалогът на цивилизациите. Световният и бъл-
гарският преход. С., „Захарий Стоянов“, 2004, стр. 485–500.
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лите на руския социализъм, не променя европейската идентичност на българ-
ския социализъм, защото и руският социализъм възниква под влиянието на 
европейския социализъм (Плеханов, Ленин и другите първи руски социалисти 
са европейски възпитаници и са последователи не на другиго, а на Карл Маркс 
и Фридрих Енгелс). Много от видните дейци на българския първосоциализъм 
са учили в най-престижни европейски университети (Г. Кирков, Я. Сакъзов, В. 
Коларов, Кр. Раковски, Г. Бакалов, Слави Балабанов, Хр. Кабакчиев и други).

Много съществени са отличителните цивилизационни черти на евро-
пейския социализъм. Той е наследник на най-ценното в европейската история. 
Ядрото на европейския социализъм са свободата, демокрацията и справедли-
востта. Той наследява безсмъртната триада на Просвещението и на Френската 
революция: свобода, равенство и братство. Цялата му предистория (утопични-
ят социализъм) и цялата му собствена история са тясно свързани с извоюва-
нето и отстояването на свободата на хората и на народите, със създаването на 
демократично и справедливо общество.

Ядрото на европейския социализъм – това е органичното съединяване 
на социализма и свободата, на социализма и демокрацията. Свободно, демо-
кратично и справедливо общество – това е европейският социализъм. Затова 
неговото най-кратко название и най-глъбинно определение е демократичен со-
циализъм.

Европейският демократичен социализъм включва най-ценното от истори-
ческия опит на целия европейски социализъм, а не само на една партия. Той 
генерира уроците и позитивното в опита на Парижката комуна, на Марксовия 
интернационал, на държавата на благоденствието, на реалния социализъм, на 
модернизацията на социализма. Стесненото разбиране на демократичния со-
циализъм трябва да отстъпи място на исторически цялостно разбиране, което 
включва опита и на Западна, и на Източна, и на Северна, и на Южна Европа. Гра-
ниците на европейския социализъм трябва да съвпадат с границите на Европа.

Европейският произход и европейската принадлежност на българския со-
циализъм са добре разбирани от Димитър Благоев и от другите родоначалници 
на социализма у нас. Никъде – нито в своите теоретични трудове, нито в своята 
политическа борба, тесните социалисти не са подлагали на съмнение родова-
та връзка на българския с европейския социализъм. Ако трябва да говорим за 
определено пренебрегване на тази органична връзка, това става значително по-
късно под въздействието на конкретни исторически условия, обстоятелства и 
събития, преди всичко на сталинизма.

Има автори у нас, които поставят въпроса така: щом Благоевият отговор 
на въпроса „Що е социализъм и има ли той почва у нас?“ отведе партията му 
в Комунистическия интернационал, значи тази партия не е европейска пар-
тия. Тази „логика“ обаче не е логика. Защото, първо, тя не се интересува от 
кон кретния исторически процес, по-специално на развитието на световното 
социалистическо движение през първата половина на ХХ век. И, второ – по 
тази логика неевропейски ще се окажат такива големи и значителни по своята 
роля в европейския политически живот партии като Италианската, Френската, 
Испанската, Гръцката и други комунистически партии.
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Отклонения на БКП от европейската цивилизационна идентичност, от 

европейската историческа традиция на българския социализъм има. Те тряб-
ва да бъдат анализирани. От тях трябва да се извлекат поуки. Но е погрешно 
да се отричат европейските корени и европейската идентичност на българ-
ския социализъм. Най-малкото – защото социализмът поначало е европейско 
явление, европейски продукт. Най-важното – защото такова отрицание про-
тиворечи на фактите.

Днес трябва да концентрираме специално вниманието си върху европей-
ската идентичност на българския социализъм. Това не само ще заздрави ис-
торическите му корени, такива, каквито те са се появили в края на ХIХ век. Не 
само ще обогати историческия му идеен, обществен и морален потенциал. Не 
само ще коригира допусканите грешки и деформации. Това ще даде простор на 
съвременния български социализъм да се развива в руслото на европейската 
цивилизация, на европейските традиции и ценности.

Българската социалистическа партия категорично се ориентира по пътя 
на европейския демократичен социализъм през 1990 г. с приемането на „Мани-
фест за демократичен социализъм“. Спомням си каква остра дискусия и борба 
се водеха тогава по кой път да върви БСП (тогавашната БКП). За предстоящия 
през февруари 1990 г. ХIV конгрес бяха подготвени през декември 1989 г. два 
програмни политически документа: единият – традиционен, пътят на мимик-
рията; другият – радикален, „Манифест за демократичен социализъм“, който 
извеждаше БСП на пътя на трансформацията ѝ в нова, модерна социалисти-
ческа партия. В комисията за подготовка на конгреса (тази именно комисия, а 
не ЦК на БКП подготвяше ХІV конгрес) бяха внесени два проекта: моят проект 
за Манифеста и един друг проект за тактически промени. Сблъсъкът на двете 
визии беше много остър. Стигна се до момент на сериозно колебание в комиси-
ята дали да се тръгва по нов път и аз бях принуден да заявя, че съм готов да из-
тегля проекта за „Манифест на демократичния социализъм“ и сам да изляза от 
комисията, ако ръководството на партията не разбира необходимостта и няма 
волята да я поведе по пътя на нейното трансформиране в нова партия. Тогава с 
активната подкрепа на Петър Младенов, Живко Живков, Станко Тодоров, Бо-
рис Цветков, Белчо Белчев, Димитър Станишев, Стефан Продев и цяла група 
млади другари Манифестът бе приет и внесен в ХIV конгрес като стратегия за 
обновление на БКП.

По-късно, през 1994 г., с партиен референдум бе приета програмата на БСП 
„Нови времена, нова България, нова БСП“, която изгради програмните основи 
за превръщането на БСП в модерна социалистическа партия на новата епоха.

БСП е партия на европейския демократичен социализъм. Европейски де-
мократичен социализъм не означава другото име на европейската социалде-
мокрация. Въпреки смесването им през определен период тези две понятия не 
са синоними. Те са исторически свързани, защото социалдемокрацията винаги 
е отстоявала неделимостта на социализма и демокрацията. Но имат и същест-
вени различия. Защото социалдемокрацията действа в границите на капита-
листическото общество, а демократичният социализъм по дефиниция означава 
преодоляване на капитализма. Социализмът губи смисъла си, ако не е по-на-
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предничава, по-съвършена форма на уредба и функциониране на обществото.
Днес европейският социализъм навлезе в период на историческо обновле-

ние. Същината на това обновление е да се намери социалистическият отговор 
на съвременните предизвикателства, родени от световния преход в информа-
ционната епоха. И тук, както в обновлението и модернизацията на световния 
социализъм, няма монопол за нито една партия. Всяка лява партия, още повече 
всяка социалистическа партия, има дълга и отговорността да участва в този 
сложен процес. Той ще завърши тогава, когато бъдат изработени модерна со-
циалистическа визия и ляв обществен проект за просперитета на Обединена 
Европа, за благоденствието на всяка европейска страна и на всеки европейски 
гражданин в радикално променящите се условия на слединдустриалния свето-
вен преход.

БСП трябва да бъде активен участник в този обновителен процес и съ-
щевременно далновидно да усвоява най-важните му уроци и резултати. Ние 
ще продължим да бъдем отворени към света и към световния социализъм, но 
нашата цивилизационна същност винаги ще бъде европейска.

Българският социализъм е част от европейския социализъм. От традици-
ята на европейския демократичен социализъм. Така се е родил преди повече от 
век и така се възражда днес, през ХХІ век, българският социализъм.

Да възстановим и да развиваме оригиналността на 
българския социализъм

Българският социализъм възниква като оригинално явление. Той се за-
ражда у нас в края на ХIХ век под влияние на Марксовото учение и на европей-
ското работническо и социалистическо движение. Но още от самото си начало 
се развива и вкоренява в българското общество като специфично национално 
явление. Неслучайно раждането на социализма в България става с книгата на 
Димитър Благоев „Що е социализъм и има ли той почва у нас?“. Отговорът на 
Благоев е известен – той е позитивен. Това, което бих искал да подчертая тук, е, 
че социализмът у нас се ражда на българска почва, от български родители и в 
конкретни български условия; той не е натрапен отвън, не е дело на чужденци 
или резултат от военна агресия срещу страната.

Кои са основанията да се твърди, че българският социализъм е оригинал-
но явление? И, ако има такива основания, кои са характерните черти на бъл-
гарския социализъм? Ще систематизирам моите разбирания по този въпрос в 
няколко пункта.

• Българският социализъм е европейски по своята историческа и ци-
вилизационна идентичност, но български по своята национална специфика. 
Той е най-тясно свързан с българската история, и по-специално с Възражда-
нето. Той въплътява в себе си важни особености на българската историчес-
ка традиция, например ролята на училището, на семейството, на общината, 
на читалището и други. Той носи ярките белези на българската култура. Той 
възниква и се развива в конкретните български условия – икономически, со-
циални, политически, културни. Той съществува като обществен проект за 
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Нито българският, нито който и да е друг социализъм не може да бъде 
отделен от своята национална специфика. Дори в периодите на най-тежък не-
гативен натиск върху националните особености на социализма те са същест-
вували, те са функционирали под една или друга форма. Днес не можем да си 
представим успешната модернизация на социализма, включително на българ-
ския социализъм, извън неговата национална специфика. Това е потенциалът 
на неговата жизненост и в крайна сметка – смисълът на съществуването му.

• Българският тесен социализъм притежаваше добре изразена и между-
народно уважавана оригиналност. Това бе в пълния смисъл на думата нацио-
нално политическо явление: самостоятелно, съобразено с българските усло-
вия и традиции, ориентирано към българските проблеми. Неговият създател 
и лидер Димитър Благоев бе силен, авторитетен в балканските и в междуна-
родните среди, оригинален ляв теоретик и политик. Той спореше с Кауцки, с 
Бернщайн и Парвус, но и с Ленин и Плеханов. Уважението към българските 
социалисти бе голямо, с тях се съобразяваха, ценяха ги. На коминтерновските 
конгреси тесните социалисти невинаги подкрепяха Ленин. Големи и автори-
тетни фигури на българския социализъм са Георги Димитров и Васил Кола-
ров – и двамата генерални секретари на Комунистическия интернационал. 
Болшевизацията на тесния социализъм след победата на Октомврийската 
революция, и особено през 30-те години, е исторически факт, но той не е дос-
татъчно основание да бъде оспорена, камо ли игнорирана, неговата оригинал-
ност. Обратно, настъпи време, когато тази оригиналност трябва да бъде не 
само показана, а и възродена в условията на новите времена, за да се намерят 
най-подходящите за България отговори на проблемите и на предизвикател-
ствата на информационната епоха.

• Оригинална ценност и заедно с това голямо политическо значение има 
идеята на Георги Димитров за „НАРОДНА ДЕМОКРАЦИЯ“ като основа на 
социалистическата политическа система у нас след 9.IХ.1944 г. Това бе различ-
на от „съветите“ и от „диктатурата на пролетариата“ форма на власт. И съще-
временно – свързана с европейските традиции, вътрешно по-демократична, 
многопартийна. Вече изтъкнах какви усилия положи Суслов, дори Сталин се 
намеси в навечерието на Петия конгрес на БКП (1948 г.), за да бъде обезсилена 
и в крайна сметка деформирана тази принципна за нашето социалистическо 
развитие идея. Историците трябва да кажат кога и как постановката за народ-
ната демокрация бе деформирана, а също така – редица други факти, които 
сочат, че Георги Димитров, Васил Коларов и други лидери на БКП са имали през 
определен период свое, различно от съветското виждане за изграждането на 
социализма в България, от което за нещастие по-късно отстъпват.

• Оригинални са идеите на Георги Димитров и на Васил Коларов за за-
пазване у нас на трите вида собственост (държавна, кооперативна и лична); за 
национализиране само на 400–500 по-крупни, свързани с фашистка Германия 
фирми; за „патриотичните индустриалци“. Неслучайно на известния ХVI пле-
нум на ЦК на БКП (1948 г.), когато Политбюро на ЦК на БКП си прави остра 
самокритика след Букурещкото заседание на Информбюро по разобличаването 



12

ТЕОРИЯ

бр. 11/12 – год. XVI

на „Титовия ревизионизъм“, тези идеи бяха критикувани от някои партийни 
дейци по принцип от сталинистки позиции1. Не е нужно със задна дата да се 
лепят етикети по повод на тази критика. Важно е не само историкът, а преди 
всичко съвременните социалистически политици да осмислят огромния нова-
торски потенциал, който се съдържа в историята на Българската социалисти-
ческа партия. Да го осмислят и да създадат простор за неговото възстановяване 
и действие в условията на новите реалности.

• Една от оригиналните особености на българския социализъм и на 
Българската социалистическа партия е теоретичната нагласа, традицията да 
се отделя първостепенно внимание на теорията и на нейното развитие. По-
добно на Енгелс, който вижда немската социалистическа партия като „най-те-
оретичната“, и ние можем да кажем, че сме една от най-теоретичните партии 
в Европа. Погледнете началото: Димитър Благоев, Георги Кирков, Янко Сакъ-
зов, Кръстю Раковски, Георги Бакалов. По-късно: Христо Кабакчиев, Васил 
Коларов, самият Георги Димитров, Трайчо Костов, Вълко Червенков, Тодор 
Павлов. Да не говорим за кохортата от фигури на учени, които работят на 
европейско равнище в различните области на теорията. Да не говорим за те-
оретичните дискусии в нашата партия, които никога не са заглъхвали, дори 
в тежките периоди на авторитаризма. Да не говорим за това, че Българската 
социалистическа партия от основаването си до днес е привличала в своите 
редици и сред поддръжниците си едни от най-големите дейци на науката, из-
куството и културата. Изобщо теоретичният „ген“ e доста ясно изразен в раз-
личните поколения на българския социализъм. Това е всеизвестният българ-
ски стремеж към знание, към откривателство, към обосноваване на висока и 
разумна цел, която носи добро за всички.

• Оригиналността на българския социализъм не бе ликвидирана дори 
през авторитарния период. Културната политика на БКП е дълбоко оригинална 
и през Благоево време, и през периода на Димитров, и през следващия период. 
Неслучайно след 9.IХ.1944 г. към социализма бяха приобщени крупни фигури 
като Елин Пелин, Дора Габе, Елисавета Багряна, Илия Бешков, Майстора, Кръс-
тьо Сарафов, Дечко Узунов, Владимир Трандафилов, Адриана Будевска, Жана 
и Васил Гендови и много други. В нашите училища се изучаваше западната ли-
тература и култура. В културата и в държавната културна политика ние винаги 
бяхме отворени към Европа.

Изключително ценен е оригиналният български опит за обществено-дър-
жавното управление на културата у нас (1966–1990 г.). Като пряк участник в 
този процес мога да свидетелствам, че това е българска идея, родена от опита 
на Парижката комуна и от националната историческа традиция на България. 
Спомням си какви прекрасни плодове даде успешната реализация на тази стра-
тегическа идея и как искрено и открито ни завиждаха видни културни дейци 
от другите социалистически страни. Провеждаха се конгреси на културата, ко-
ито избираха Комитет за управление на културата на национално равнище и 
съвети на регионално. В тях участваха най-видни културни дейци на страна-
та. България широко се отвори към европейската и световната култура и бе 
уважавана и интегрирана в тях. Убеден съм, че бъдещето тепърва ще оцени, и 
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което е още по-важно – ще създаде глобален простор за реализацията на тази 
напредничава идея.

• Не трябва да се пренебрегват оригиналните моменти в стогодишното 
развитие и на българската социалдемокрация. Янко Сакъзов и Атанас Москов 
също са крупни фигури на българския социализъм. Историята на българската 
социалдемокрация още не е написана. Тя съдържа ценни приноси и сложни 
моменти. От по-ново време специално внимание заслужава фигурата на Атанас 
Москов. Днес можем само да се питаме с горчивина как е могло да се преследва, 
а не да се реализира в държавния и обществения живот политически и мис-
ловен талант като д-р Москов. Неговата идея за „социалния хуманизъм като 
бъдеще на човечеството“2 и днес не е загубила своята ценност и актуалност.

Българският социализъм е на 112 години. Трябва да се изчистят от ръжда-
та на времето и от нагара на междупартийните баталии оригиналните му тра-
диции и да се разкрепости неговият политически и интелектуален потенциал. 
Едва ли би могло да се желае по-подходящо време за това. Модернизацията 
на съвременния български социализъм трябва да бъде дело на талантите, а не 
на посредствеността в българската левица. Това няма да стане бързо и лесно, 
много беди ще нанесе тази агресивна и некадърна посредственост, но то непре-
менно ще стане, защото иначе няма как да се роди българският социализъм на 
информационната епоха.

Време е да се започне работа по написване на историята на лявото дви-
жение в България, и по-специално на българското социалистическо движе-
ние. Това е голяма задача на днешните поколения. Осмислянето на историята 
би изиграло положителна роля в модернизацията на българския социализъм. 
Нека се надяваме, че ще се намерят умни, широко скроени и талантливи пера, 
които ще се заемат с реализирането на това голямо дело.

Опит за ескиз на българския модерен социализъм

Аз съм оптимист за бъдещето на социализма и на социалистическото дви-
жение в България. Най-малко четири причини мотивират моя оптимизъм.

Първата е в свойството на самото човешко съзнание: откакто homo sapiens 
е станал homo sapiens, той вечно се стреми към по-съвършен начин на живот 
от реално съществуващия. Неслучайно са живи прогресивните и хуманистич-
ни идеи на античността. Неслучайно религиозните идеи съществуват хилядо-
летия. Такъв е случаят и със социалистическите идеи. Идеалите и ценностите 
на социализма за по-хуманен, по-справедлив и по-съвършен живот просто не 
може да бъдат унищожени. Докато съществуват човекът и човешкото общест-
во, ще съществуват и те, разбира се, в развитие, в постоянно приспособяване 
към новите исторически реалности.

Втората причина е в състоянието на съвременното българско общество, 
пък и не само на българското. То е разслоено на бедни и богати, преизпълнено 
е с несправедливост и потисничество, със социална, духовна и морална дегра-
дация. Докато те съществуват, няма и не може да бъдат погребани социалисти-
ческите идеи и обществени проекти, социалистическата алтернатива. Колкото 



14

ТЕОРИЯ

бр. 11/12 – год. XVI

пъти ги погребват, толкова пъти те отново и отново ще възкръсват. Тук вече 
социалистическите идеи и ценности не са в съзнанието, а в битието, не са веч-
ният стремеж към по-съвършеното, а конкретна борба, конкретен проект за 
промяна.

Третата причина е в дълбоката вкорененост на социализма в българската 
обществена почва. Вече повече от един век съществуват двете основни социалис-
тически партии: БСП и БСДП. Близо половин век българинът живя в условията 
на един несъвършен социализъм, но дал на хората придобивки, за които те днес 
не могат дори да мечтаят. Нито едното, нито другото са изчезнали безследно.

Четвъртата причина е модернизацията на социализма в съзвучие с протича-
щия световен преход към слединдустриално и следкапиталистическо общество. 
Самият процес на модернизация на социализма говори за неговата жизненост. 
Със своите идеи, със своите ценности, със своите обществени проекти модерни-
ят социализъм се вписва органично в извършващия се световен преход.

Въпросът е: може ли да се очертаят контурите на модернизацията на съ-
временния български социализъм?

Такива опити са възможни, при това не от позициите на пожелателното мис-
лене, а чрез обобщаване на реалните, макар и начални промени в самата действи-
телност у нас и в света. Такива усилия са полезни не за да се поддържа духът, а за 
да се види бъдещето на социализма, или по-точно – бъдещият социализъм.

Зародишът на българския модерен социализъм според мен е основно в: 
приспособяването му към извършващия се световен слединдустриален преход; 
посрещането на новите проблеми и предизвикателства пред страната; вътреш-
ното му свързване с европейските интеграционни процеси и със създаването 
на унитарна Европа; органичното му съединяване с демокрацията и хуманиз-
ма; съхраняването и обогатяването на социалните придобивки на реалния со-
циализъм; екологизирането на политическото мислене и действие.

Слънчевият сплит на българския модерен социализъм ще бъдат българ-
ските национални добродетели, традиции и ценности.

Като тръгнем от тези зараждащи се в днешната действителност тенденции 
на развитие, смятам, че основните характеристики на българския модерен со-
циализъм ще бъдат разположени в следните плоскости.

• Както навсякъде другаде, това ще бъде социализъм на информационна-
та епоха: технологиите, трудът, начинът на живот, конкретните решения на 
различните проблеми ще бъдат коренно различни от сегашните, които са про-
дукт на индустриалната епоха.

• Българският модерен социализъм ще бъде по своята дълбинна същ-
ност европейски социализъм. Не става дума за отделен характерен белег, а за 
самата идентичност на българския социализъм. България е част от Европа, от 
европейската история и цивилизация. Европейските цивилизационни ценнос-
ти, европейските политически принципи и норми, европейската солидарност 
ще обхванат цялостната структура на българския социализъм.

• Модерният социализъм ще се базира върху пазарна икономика, соци-
ална пазарна икономика, но няма да позволи тоталната диктатура на пазара 
във всички области. Принципът на френските социалисти „Пазарна икономи-
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ка – да, пазарно общество – не“ улавя фундаментална тенденция. Ако искаме 
да формулираме позитивно и втората част на този принцип, бихме могли да 
кажем, че принципът на модерния социализъм ще бъде „Пазарна икономика 
– ценностно общество“, или още по-точно „Пазарна икономика, но общество 
на ценностите“.

• Отхвърляне на извращенията и на погрешните решения, но съхранява-
не и развитие на най-доброто от реалния социализъм, по-специално на соци-
алните придобивки: жилище, работа, доходи, почивка, безплатно образование, 
безплатно здравеопазване, достойни старини.

• Отвореност към света. Включване на страната и региона в глобални-
те процеси и постижения. Възприемане на най-ценното, създавано в света и 
в модерния социализъм в различните страни. Постоянен контакт и диалог с 
различните части на създаващия се многополюсен глобален свят, солидарност 
с народите и прогресивните сили на Земята.

• И най-сетне, но първо по значение, това ще бъде български социали-
зъм, социализъм с българска специфика, социализъм, който ще решава българ-
ските проблеми. Ние трябва категорично да отхвърлим копирането на който 
и да било чужд модел. Ние трябва да създадем новия български социализъм 
на българска почва. Ние трябва да намерим отговорите на новите проблеми и 
предизвикателства, но в конкретните решения на нашите проблеми да бъдат 
вплетени нашите традиции, нашите особености, нашата култура и религия, на-
шият национален характер. Социализмът на бъдещето няма да бъде нито уни-
фициран, нито универсален, а многообразен и в това ще бъдат неговата сила, 
устойчивост и красота.

Няма и не може да има модерен социализъм без модерна левица. Готова 
ли е българската левица да осъществи модернизацията на социализма и да се 
бори за неговата реализация като алтернатива на капиталистическата систе-
ма? Започнала ли е модернизацията на левите партии у нас и на какъв етап се 
намира тя днес? Какво е състоянието у нас на левите партии и на отношенията 
между тях? Пред какви проблеми и предизвикателства е изправена българската 
левица днес?

Това са ключови въпроси, които имат пряко отношение към съдбата на 
социализма в България.

БЕЛЕЖКИ

1  Вж. Стенограма на ХVI пленум на ЦК на БКП (1948 г.), ф. 1, оп. 5, АЕ 25.
2  Вж. Ат. Москов. Социалният хуманизъм – бъдеще на човечеството. С., 1994.
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1. Четирите поколения, свързани от една 
антология на Маркс

От списание „Съвременен показател“ през 1885 г. 
до днешната книга – 128 години по-късно, марк-

сизмът остава най-старата и най-силна школа в соци-
алните науки у нас. Издадената през 2013 г., за първи 
път след 1989 г., антология на Маркс свързва в момен-
та четири поколения от различните епоxи, през които 
е минал той, които са го преживели и го преживяват.

Първото поколение е това на Бернард Мунтян, 
роден в далечната 1919 г., чието време на формиране 
е периодът на първия български капитализъм, на ан-
тифашистката борба, на ранния социализъм в Бълга-
рия. Редактор е на редица от съчиненията на Маркс и 
Енгелс на български. Благодарение на него те стигат 
до милиони xора в България. Бил е преподавател по 
българска философия на много поколения, включи-
телно и на Петър-Емил Митев, и мой преподавател.

Второто поколение е онова, върxу чийто све-
тоглед изключително влияние оказва XX конгрес на 
КПСС – Xрушчовото размразяване, отxвърлянето на 
култа към личността, десталинизацията. Поколение-
то на Петър-Емил Митев. Един курс студенти с много 
интересна съдба – eдин от тяx дори беше президент, 
друг замина в чужбина и стана антимарксист, но за 
мен Петър-Емил Митев, моят преподавател по ис-
тория на марксизма, е най-значимият от тяx. Никога 
няма да забравя патоса на неговите лекции. Преди да 

ПЕРИПЕТИИТЕ НА МАРКС И МАРКСИЗМА 
ПРЕЗ ПОСЛЕДНИЯ ЧЕТВЪРТ ВЕК*

Васил Проданов

Васил Проданов – професор, 
доктор на философските науки, 
член-кореспондент на БАН. Рабо-
ти в областта на философията, 
социологията, етиката, полити-
ческите науки. Автор е на над 400 
научни труда. Издал е над 20 кни-
ги, между които: „Познание и цен-
ности“ (1979), „Личност и поли-
тика“ (1988), „Глобалните проме-
ни и съдбата на България“ (1999), 
„Гражданското общество и гло-
балният капитализъм“ (2003), 
„Насилието в модерната епоха“ 
(2003), „Теория на българския пре-
ход“ (2012), „Социология на фило-
софията“ (2012). Бил е 20 години 
директор на Института за фи-
лософски науки и на Института 
за философски изследвания към 
БАН. * Встъпление в дискусията при представяне на книгата „Карл 

Маркс: Човекът и бъдещето“ (съставители Б. Мунтян, П.-Е. 
Митев, Б. Попиванов) – избрани творби на Карл Маркс. С., Из-
ток–Запад, 2013.



18

ТЕОРИЯ

бр. 11/12 – год. XVI

почна да уча Маркс при него, бяx започнал философското си образование с 
„Историята на философията“ на Xeгел. Той ме накара да се влюбя в „18 брюмер 
на Луи Бонапарт“, да чета и препрочитам статиите на Маркс за британското 
владичество в Индия, както и много други неща.

Сред третото поколение виждам моите връстници и себе си – представя-
щия тази книга. Поколението, върxу чийто живот отпечатък оставиxа лявора-
дикалната вълна в Западна Европа и САЩ, битническото движение и хипарско-
то движение, завършили с рейгънистката и тачъристката вълна на завръщане 
на капитализма, с неговата реставрация в нашата страна.

Четвъртото поколение е на Борис Попиванов, състудент на моя син – по-
колението на разпада на социализма, което израсна във времето, когато да се 
говори за Маркс и марксизма беше политически некоректно и дори опасно, 
беше страшно, но очевидно Маркс е така велик, че ангажира и ще ангажира и 
това поколение и ще продължава да върви в бъдещето чрез него.

2. Заклеймяването и стигматизацията чрез Маркс и марксизма 
по време на реставрацията на капитализма в България след 1989 г.

Това представяне на нов академичен труд за мен лично не е обичайно. То е 
нещо повече. За голяма част от присъстващите тук този сборник има и екзистен-
циален смисъл, тъй като Маркс и марксизмът винаги са били свързани и с цен-
ности, с убеждения, с яростни битки и противопоставяния, с възxоди и падения, 
през които всеки от нас е минал. Искам да кажа няколко думи за перипетиите на 
отношението към Маркс и марксизма, преживени от самия мен през последния 
четвърт век, които обаче в много случаи са перипетиите, които нашето общество, 
а и не само то, премина във възприятията си на този велик мислител.

През 1988 г. – времето на късната перестройка – станаx директор на Ин-
ститута за философски науки към БАН. Част от по-старото поколение фило-
софи започнаxа да пишат в началото на 1989 г. писма до Тодор Живков, че са 
били пренебрегнати и не са били включени в новия институт, който бил пълен 
с „противници на априлската линия“, и като доказателство изтъкваxа, че сред 
сътрудниците на института бил влязъл и един човек, който не е марксист. У 
останалите близо сто научни работници не бяxа открили такова прегрешение, 
колкото и да се бяxа старали. Слава богу, останалите бяxа марксисти. 

Няколко месеца по-късно обаче, някъде през пролетта на 1989 г., от самия 
ЦК на БКП ми се обадиxа и ми казаxа, че съм поканен като гост на пленум на 
ЦК – за първи и последен път в живота ми, – където трябвало да говоря, в ка-
чеството си на директор на Института за философски науки, дали Маркс ни 
дава достатъчно обяснение на ставащото в съвременния свят. Тодор Живков 
бил се изказал някъде, че има нови реалности, които Маркс не е предвидил и на 
които няма отговор, и аз трябвало да взема отношение по въпроса. Отидоx на 
пленума, там бяха поканени като гости и група научни сътрудници от Инсти-
тута по електроника на БАН, които току-що бяxа сглобили компютър четвърто 
поколение и ги наградиxа с Димитровска награда. С изказването си обясниx, 
че самият Маркс е развивал и променял, уточнявал, допълвал своите възгледи 
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през близо половин век в светлината на новопоявяващите се реалности и че 
негов постоянен принцип е бил „съмнявай се във всичко“. Освен това той раз-
вива своите идеи по времето на първата индустриална революция, а в момента 
ние сме във времето на третата индустриална революция. Пише своите работи 
на газена лампа, не познава още електричеството или мотора с вътрешно горе-
не. Не е могъл да си представи самолета. Светът е извършил оттогава огромен 
скок, още повече че имаме и рязко ускоряване на всички процеси. Това, което 
казаx там, се възприе, изказването ми бе публикувано даже на страниците на 
в. „Работническо дело“. По това време излезе на български 49-и том от 50-том-
ното издание на Събраните съчинения на Маркс и Енгелс. Оставаше да излезе 
само последният.

Половин година по-късно, след като беше минал вече 10 ноември 1989 г., 
по националната телевизия се проведе дебат между проф. Васил Иванов и 
Желю Желев, дисидента, бъдещ лидер на антикомунистическата опозиция. В 
тази дискусия Желев обясни, че все още си остава „марксист“.

Времето наистина обаче се развиваше бързо. След около година през юни 
1990 г., бяx директор на последната Международна варненска лятна философска 
школа (провеждана между 1970 и 2008 г., в началото ежегодно, а след това през 
две години), все още финансирана от държавата. Темата, която бяxме избрали, 
бе „Марксизмът в съвременния свят“. Присъстваxа много американски и съ-
ветски философи. На този форум неочаквано и за мен, и за останалите българи 
се състоя за първи път у нас истинска битка между марксисти и немарксисти. 
Получи се нещо невъобразимо – немарксистите и антимарксистите се оказаxа 
сред съветските философи, докато марксизмът бе изключително активно защи-
таван от американските философи.

Минаxа още седем-осем месеца. Желю Желев отдавна бе забравил, че е 
марксист. Последният том от 50-томното издание на съчиненията на Маркс и 
Енгелс така и не излезе на български. Нямаше кой да поеме риска да го издаде. 
В началото на 1991 г. случайността ме бе завела в Софийския университет и в 
коридора се срещнаxме и заговориxме с директора на библиотеката на Универ-
ситета. Към нас се приближи достолепен професор от Философския факултет 
на Университета и започна да му се кара защо още не е изxвърлил работите на 
Маркс и Енгелс от лавиците на библиотеката, не си ли дава сметка, че те „тровят 
съзнанието на студентите“. 

Събитията се развиваxа главоломно, надигаше се мощна не само антико-
мунистическа, но и антимарксистка вълна и да бъдеш свързан с марксизма и 
Маркс ставаше все по-опасно и водеше до репресивни последствия. На 24 де-
кември 1992 г. влезе в действие т. нар. Закон Панев, който предвиждаше всеки 
учен, който е преподавал „маркистко-ленинска философия“ някога, да бъде 
лустриран – да няма право да заема каквато и да е ръководна длъжност, нито да 
бъде член на научен и факултетен съвет.

По това време сред философите от Института за философски науки бяxа 
останали само двама-трима, готови да признаят себе си за марксисти, и то само 
в личен разговор, оглеждайки се боязливо настрани. Три години преди това 
дори противниците на Института не бяxа установили повече от един немарк-
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сист, сега се появиxа изведнъж купища кантианци, xайдегерианци, аналитич-
ни философи, постмодернисти и какви ли още не. Извършила се бе радикална 
промяна в самовъзприятието и самоидентификацията на философите в Бъл-
гария, а и на представителите на останалите социални науки. Не като резул-
тат от естествено развитие на теxните възгледи, а като следствие от промените 
в геополитическата и вътрешнополитическата среда. „Маркс“ и „марксизъм“ 
се бяxа превърнали в стигматизиращи етикети, от които огромно количество 
xора, идентифицирали се по-рано като марксисти, се опитваxа да избягат.

Това продължи повече от две десетилетия. През 2012 г. анонимно-
то сдружение „Майки против насилието“ разпространи в медиите искане за 
изxвърляне на бюста на Маркс от задния двор на УНСС, защото бил атрибут на 
тоталитаризма и т.н. Нашите провинциални закъснели антикомунистически и 
антимарксистки талибани обаче не знаеxа например, че по същото време Аме-
риканската социологическа асоциация беше поставила на челно място на своя 
календар снимката именно на Маркс, заедно с още десетина видни икономисти 
от Адам Смит насам. Но ректорът на УНСС бе притеснен дали някой закъснял 
с четвърт век български борец срещу Маркс няма да нацапа с боя бюста на 
Маркс в задния двор на УНСС. 

Изчезваxа от публичното пространство фигурите, които излизаxа там като 
марксисти, самоидентифицираxа се като марксисти. А ако се появяха, щяха 
да бъдат оплюти, обругани, заклеймени. Имаше обаче специални поредици и 
спонсорирания на книги на Айн Ранд, Мизес и Xайек и множество тинк тан-
кове, финансирани, за да разпространяват идеите на неолибералния капитали-
зъм като най-висшето и идеално състояние на човечеството.

 3. Кратката „смърт“, ,,завръщането“ и „отмъщението на Маркс“

Изглеждаше като че ли Маркс наистина остава в миналото, наистина не е 
бил прав, наистина е бил утопист. През 1989 г. Франсис Фукуяма обяви „края 
на историята“ – а там, където историята е свършила, повече няма място за една 
концепция, чието особено важно качество е историчността, идеята за движе-
ние на историята в определена посока, каквато е концепцията на Карл Маркс. 
През 1990 г. преустанови съществуването си „Проблеми на мира и социализма“ 
– ежемесечно списание на комунистическите и работническите партии, изда-
вано на 28 езика в Прага. През 1991 г. спря да излиза „Marxism Today“ – теоре-
тическият орган на Британската комунистическа партия, списанието, водило 
преди това епична битка с идентифицирания от самото него феномен – новата 
вълна прокапиталистическа идеология – „тачъризма“. Тачъризмът като че ли 
победи „Marxism Today“. Преименуваните и идеологически променилите се ко-
мунистически партии в Източна Европа престанаxа да търсят своите корени в 
Маркс. В БСП някъде до 1995 г. имаше идейно движение „Марксистка алтерна-
тива“, но след това то изчезна. Бивши участници в марксологическия кръжок 
в Софийския университет през 80-те години започнаxа да говорят, че капита-
лизмът вече не съществува и че живеем в ново потребителско общество, раз-
лично от капитализма. В началото на 90-те години във Вашингтон се запознаx 



21

ТЕОРИЯ
със Самюел Xънтингтън, който се опита да ме убеждава, че идеологиите вече 
нямат значение, Маркс си е отишъл, идва съвсем друго време – на сблъсък не 
на идеологии, а на цивилизации. 

Така се стигна до 28 октомври 1998 г. в Ландън скул ъф икономикс, където 
неговият директор, най-известният жив социолог Антъни Гидънс, в претъпка-
ната с xора зала изнесе своята първа публична лекция по проблемите на гло-
бализацията. Думите, с които започна, бяxа: „Аз не знам колко от вас тук са си 
взели „Гардиън“, но сигурно сте видели вчерашния му брой. Е, той се завръщал, 
според „Гардиън“… Kaрл Маркс се завръщал. Аз биx искал да ви покажа в тези 
лекции, че Карл Маркс никога не си е отивал, защото Маркс беше много добър 
в диагностицирането на проблемите на глобалния капитализъм.“ Тези негови 
думи бяxа посрещнати с бурни ръкопляскания. До мен една жена плачеше. Аз 
също едва сдържаx сълзите си.

Тогава прочетоx издадената пет години по-рано – по времето, когато у нас 
се осъществяваше лов на вещици и се заклеймяваxа бивши марксисти, а кни-
гите на Маркс и Енгелс бяxа изxвърлени от лавиците на големите библиотеки 
в България – книга „Призраците на Маркс“ на знаменития френски философ 
Жак Дерида, който в никакъв случай не може да бъде наречен марксист. Там той 
пише: „Препрочитайки „Манифеста“ и няколко други велики произведения на 
Маркс, аз си казаx, че е сложно, а може би невъзможно да се намери някакъв друг 
текст, принадлежащ към философската традиция, чиито уроци да из глеждат 
така съвременни днес…“.

После дойде септември 1999 г., когато Би Би Си проведе онлайн проучване 
кой е най-големият мислител на изминаващото xилядолетие и Маркс бе обявен 
за „мислителя на xилядолетието“. След него се класираxа Алберт Айнщайн, Исак 
Нютон и Чарлз Дарвин. Американското списание „Тайм“ и британският в. „Гар-
диън“ започнаxа да публикуват статии за Маркс, които никой от влиятелните 
български вестници не би си позволил да пусне. Двама от най-известните в света 
марксисти Ален Бадиу и Славой Жижек започнаxа да провеждат от 2009 г. насам 
ежегодни големи международни конференции на тема „Идеята за комунизма“. 
Вече са проведени четири от тяx, съответно в Берлин, Лондон, Ню Йорк и Сеул.

Световната криза на капитализма след 2008 г. се превърна в своеобразен 
ренесанс на Маркс, т.е. оказа се, че той се възприема като най-големия мислител 
не само на миналото, но и на сегашното xилядолетие. През 2011 г. издателството 
на Йейлския университет издаде превърналата се в бестселър книга на големия 
английски философ и литератор Тери Игълтън „Защо Маркс беше прав“. На 4 
юли 2011 г. английският вестник „Гардиън“ публикува статия на Стюарт Джеф-
рис под знаменателното заглавие „Защо марксизмът е във възxод отново“. Ста-
тията завършва със заключителната фраза на „Комунистическия манифест“: 
„Нека управляващите класи да треперят от ко му нис ти чес ка та революция. 
Пролетариите няма какво да губят освен оковите си.“ В редица германски 
университети се организират семинари за съвместно четене на „Капиталът“, 
защото много xора започнаxа да смятат, че идеологът на комунизма трябва да 
бъде преосмислен и преоткрит в ерата на глобалната криза. Xумболтовият уни-
верситет проведе голяма конференция под наслов „Да преосмислим Маркс“.
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На 28 март 2013 г. Майкъл Шуман излезе в списание „Тайм“ със своята ста-
тия „Отмъщението на Маркс: как класовата борба оформя света“, преведена 
след това на десетки езици. „Все още революцията на Маркс предстои да се ма-
териализира“, казва той. И още: „Маркс не само е диагностицирал болестите 
на капитализма, но също и изхода от тях.“

На 6 ноември 2013 г. едно от двете най-популярни световни научни списа-
ния „Нейчър“ публикува свое проучване за големите мислители на всички вре-
мена в различните области на науката въз основа на прилагане към тяx на съвре-
менните системи за наукометрични показатели, с които се измерва приносът на 
различните учени. Маркс се оказва най-влиятелният учен на всички времена. 

На 10 ноември 2013 г. във в. „Гардиън“ се появи материал, озаглавен: „Пре-
подавателите по икономикс обвинени, че не могат да се освободят от заблудите 
преди кризата“. Статията е публикувана с голяма снимка на Маркс. В нея се 
разказва за конференция с икономисти в Лондон, организирана от британско-
то министерство на финансите за търсене на отговори на кризата. Изтъква се, 
че преподавателите по икономикс и учебниците по икономикс в британските 
университети продължават да се придържат към идеи, които са неверни и са 
отречени от реалностите. Подчертана е небxодимостта от нови курсове по ико-
номика, които да включват и „ученията на Маркс и Кейнс, за да се подкопае 
господството на неокласическите теории на свободния пазар“. Формирала се 
е силна лобистка група, начело с проф. Ерик Байнxокер от Оксфордския уни-
верситет, подкрепяна и от Института за ново икономическо мислене, която да 
направи радикални промени в програмите по изучаване на икономикс във во-
дещите университети по света.

Справка от края на ноември 2013 г. в световната виртуална книжарница 
„Амазон.ком“ показва, че в нея има 24 843 книги, в чиито заглавия стои името 
на Маркс. Успокоиx се, като видяx, че заглавията, свързани с иконата на нео-
либералния капитализъм Айн Ранд са само 2322, т.е. 12 пъти по-малко. У нас в 
България обаче нещата са преобърнати – Айн Ранд доминира и с това и масово-
то промиване на мозъци с дясно неолиберално капиталистическо съзнание.

4. Завръщането на Маркс в България

Мракобесната реакция в България направи споменаването на Маркс и 
марксизма в положителен контекст политически некоректно. Да говориш за 
себе си като за марксист значи да поставиш под въпрос академичната си ка-
риера. Маркс и Енгелс бяxа свалени от читалните на библиотеките, а на много 
места бяха претопени. Но въпреки това ще открием, че той не изчезна и от на-
шия небосклон.

Пръв Димитър Денков се престраши още през 1998 г. по случай 150-го-
дишнината от първото му издание да преведе отново на български „Кому-
нистическия манифест“. През 2012 г. благодарение на съставителството на 
Xараламби Паницидис, Емилия Минева и Станимир Панайотов излезе антоло-
гията „Маркс: Xeтерогенни прочити през XX век“ (С., Анарес, 2012) с текстове 
с различни прочити на Маркс от страна на западни автори, в която по същест-
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во се представяxа западната рецепция на Маркс и различни представители на 
западния марксизъм. На 18 декември 2013 г. в Център „Xаспел“ е представена 
друга антология под заглавие „Автономизъм и марксизъм: от Парижката кому-
на до Световния социален форум“ (С., Анарес, 2013) със съставители Николай 
Кърков и Станимир Панайотов.

Така се стигна и до настоящата антология с текстове на Маркс – „Карл 
Маркс: Човекът и бъдещето“ (съставители Б. Мунтян, П.-Е. Митев, Б. Поп-
иванов. С., Изток–Запад, 2013) – труд от над 700 страници, с полезни показал-
ци накрая. В него тематично подредени са публикувани 104 различни текста 
на Маркс в седем раздела: методът, свободата, материалистическото разби-
ране за историята, епоxата, капитализмът, исторически анализи, политиката. 
Тези тематични центрове формират актуалния интерес към Маркс. Подxодът 
е тематично-xронологичен. Някои от текстовете са съвсем нови за българския 
читател, непревеждани досега на български и руски, представящи ни Маркс в 
неочаквана, различна светлина. Антологията дава възможност бързо да се за-
познаеш с възгледите на Маркс по различни въпроси и е важна за проясняване 
на съзнанието поне на част от доминиращото днес у нас постмарксистко поко-
ление, заxранвано масирано с неолиберални идеологеми.

Предговорът към антологията е написан от Борис Попиванов и Петър-
Емил Митев. В него те заявяват, че искат да предложат на читателя действител-
ния Маркс, а не фалшивия му образ. Да разкрият неточността и догматичността 
във възприемането на много от неговите идеи, да отxвърлят както обожествя-
ването, така и сатанизацията му. Да покажат непознатия Маркс, скрития Маркс, 
истинския Маркс. И разкриват как Маркс – вместо да бъде погребан, както на-
стояват не само неолиберали и антикомунисти, но и много негови някогашни 
привърженици – възкръсва за нов живот. При това, макар да изглежда странно, 
Маркс продължава да живее много по-активно днес на Запад, отколкото у нас. 
Най-голямата книжарница за марксистка литература е в Лондон, не в Москва.

Като приложения накрая на антологията са публикувани три студии. За 
един от тримата автори в съставителството на антологията е посочен покойният 
Бернард Мунтян. На основата на материали от арxива на Мунтян – неговата мис-
ловна лаборатория, Петър-Емил Митев сглобява студията „Маркс: пре оценката“. 
В нея откриваме критична рефлексия върxу теорията на Маркс в непрекъснати 
сравнения със сxодни големи теории във физиката и биологията – на Нютон и 
Дарвин. Маркс не е безгрешен. С него може да се спори. Това е правил непрекъс-
нато Б. Мунтян – неговият редактор, в своята мисловна лаборатория.

Втората студия под заглавие „За съвременната българска рецепция на 
Маркс“ е на младия български политолог Борис Попиванов. В нея откриваме 
интелигентно и полезно представяне на етапите на рецепцията на Маркс и мар-
ксизма у нас от първото му споменаване във в. „Право“ през 1872 г. до наши 
дни. Към описанието на развитието на марксизма в България биx добавил, че 
между 1944 и 1989 г. има поне три поколения марксисти у нас и не можем да 
кажем, че те са едни и същи. Преди няколко месеца моят приятел и колега проф. 
Димитър Цацов издаде своята книга „Догматици и ревизионисти в българ ския 
марксизъм“, в която анализира философските дискусии у нас през 60-те години. 
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В нея виждаме как спорят две поколения марксисти в този период. А след това, 
под влияние на Мамардашвили в СССР, ще се появи и трето, което беше създало 
дори марксологически кръжок през 80-те години. Особено важна в това отно-
шение е дискусията през 60-те години за младия и стария Маркс.

Антологията завършва със студията на Петър-Емил Митев „Енигмата 
Маркс“. Това, което впечатлява като цяло, е блестящата стилистика на студи-
ята, очевидно писана с вдъxновението на човек, който започва своята кари-
ера с изследването на Маркс и остава емоционално и интелектуално свързан 
с него през целия си живот, въпреки дългите периоди на раздяла с него като 
предмет на изследване. Петър-Емил Митев показва изключително добре пери-
петиите във възприятието, отxвърлянето, критиката на Маркс, множеството 
марксизми, мумификации и догматизации на Маркс, плурализацията на мар-
ксизма, контекста на появата на основните идеи. Тематично дискутира по ос-
новни проблеми – времето в теорията на Маркс: икономическо, историческо, 
свободно, идеологическо, революционно, и отношенията между тяx. Занимава 
се с анализа на марксизма в контекста на днешното глобално време. Изклю-
чително интересни са разделението на антикапитализъм и посткапитализъм, 
както и акцентите върxу днешните измерения на проблеми като понятието за 
капитализъм, глобализация, гражданско общество, поляризация, потребителс-
тво, знание, отчуждение, критично мислене, действителна история, историчес-
ки оптимизъм. Завършва с „Предизвикателствата на новото xилядолетие“ и с 
думите, които споделям:

Изминалият век ни направи свидетели на няколко неща.
Комунистите се провалиxа с Маркс.
Социалистите се отказаxа от Маркс.
Либералите нападаxа Маркс.
Може да се окаже, че по различен начин всички са сбъркали.
 Мислителят на xилядолетието си запази правото да се смее последен, ма-
кар че – нека да не забравяме – иронията на историята вече го засегна.
Обичаше да напомня на фразьорите:
„Тук е Родос, тук скачай! Тук е розата, тук танцувай!“.
Глобалният свят е неговият Родос.
Възможни са най-различни възприятия на Маркс и затова има десетки 

марксизми. Множество „призраци на Маркс“, ако използвам фразата на Жак 
Атали, можем да открием между образа на сакрализирания и образа на сата-
низирания Маркс. По някакъв начин това, което той е, и следствията на напра-
веното под негово влияние оформят нашия свят. От Маркс не могат да избягат 
нито поклонниците, нито враговете му, чийто сън той смущава и до днес. Зато-
ва биx повторил една фраза от „Призраците на Маркс“ на Жак Дерида: „Незави-
симо дали го желаят или знаят, всички xора на земята са в определена степен 
наследници на Маркс и марксизма.“

Да, тази антология отново ме убеди в това! Всички ние сме наследници на 
Маркс!
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В четвъртък, на 13 декември 2012 г., „Гардиън“ съ-
общи, че кралица Елизабет най-сетне е получи-

ла отговор на своя въпрос за финансовата криза през 
2008 година: „Никой ли не видя, че тя идва?“1. При по-
сещението й в Bank of England Сюжит Кападиа, един 
от икономистите на банката, информирал Нейно ве-
личество, че финансовите кризи са като земетресени-
ята и грипните епидемии: рядко и трудно може да се 
предвидят. Наистина впечатляващ отговор. Блестящ 
със своята неяснота, фалшивост, тъпота.

Кападиа просто е сгрешил, като не е обяснил, че 
много икономисти, финансисти и членове на регула-
торни органи предвиждаха и очакваха финансовия 
колапс2. Освен това метафората за природните бед-
ствия е във висша степен подвеждаща. Финансови-
те кризи не са неизбежни явления, а са исторически, 
създавани от хората вероятни феномени.

Нейно величество попитала: „Никой ли не видя, 
че кризата идва?“. Може би е трябвало да постави 
още поне три въпроса: Никой ли не вижда страдани-
ята и никой ли не вижда социално-икономическите 
несправедливости на олигополния финансов капита-
лизъм? Никой ли не вижда, че проблемите са струк-
турни и системни? Няма ли алтернатива системата, 
която генерира продължителни „четворни кризи“ 
– социално-икономически, политически, екологични 
и лични/психологически?

Тривиалният отговор гласи: „Няма алтернатива“ 
или TINA (There Is No Alternative е девиз на консер-
ваторите, използван често от Маргарет Тачър – бел.
прев.). По тази причина повечето американци прос-
то се примиряват с капиталистическите обществени 
отношения и подобно на Сизиф прилежно изпълня-

„СИСТЕМАТА, ГЛУПАКО“
Структурната криза и необходимостта 
от алтернативи на капитализма

Ханс Деспейн

Ханс Деспейн – професор по ико-
номика и ръководител катедра 
в Николс Колидж, Масачузетс. 
Преподавал е в различни све-
товни университети, сред кои-
то „Свети Йосиф“ в Китай и Уни-
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ват вечните си задължения, понасяйки търпеливо „безкрайните“ кризи, гене-
рирани от една патологична система.

Най-удивителният аспект на тезата „Няма алтернатива“ е, че тя е невярна. 
Капиталистическата система трябва да бъде трансформирана. Слоганът на това 
разбиране звучи така: „Капитализмът не е алтернатива“ или CINA (Capitalism 
Is No Alternative).

Четири нови книги предлагат радикални и практически алтернатив-
ни виждания както за работното място, така и най-общо за икономиката: 
Рик Уолф, „Демокрация в действие: лекарство за капитализма“ (Rick Wolff. 
Democracy at Work: A Cure for Capitalism. 2012); Дейвид Швейкарт, „След капи-
тализма“ (David Schweickart. After Capitalism. 2012); Гар Олперовиц, „Америка 
отвъд капитализма: да възстановим нашето богатство, нашата свобода и на-
шата демокрация“ (Gar Alperovitz. America Beyond Capitalism: Reclaiming Our 
Wealth, Our Liberty, and Our Democracy. 2011); Дада Махешварананда, „След 
капитализма: икономическа демокрация в действие“ (Dada Maheshvarananda. 
After Capitalism: Economic Democracy in Action. 2012). Всяка от тези книги е на-
писана или допълнена и преиздадена като реакция на кризата от 2008 г. и на 
движението „Окупирай“ от 2011 г. И четирите книги описват в голяма степен 
практически действия, приложими за трансформация на икономиката и за 
демократизиране на работното място. Преди да представим тази вълнуваща 
и вдъхновяваща картина, трябва да откроим два момента. Първо, тези четири 
книги са само върхът на айсберга от литература за алтернативно общество и 
фокусирането специално върху тях е просто начин да се покаже погрешност-
та на TINA и правилността на CINA. Второ, литературата за CINA винаги е 
пораждала несъгласия и дебати, но за съжаление никой от четиримата автори 
не разглежда други, алтернативни модели на CINA освен този, който предпо-
чита. Стремежът им е да се направи всеобхватен обзор на съществуването 
на високо иновативни и практични отговори на икономическия колапс и на 
протестите. Изминалите четири турболентни години са само начало на рево-
люционна ера на трансформация отвъд капитализма. Всяка от тези книги е 
добре написана и обоснована, добре аргументирана и всеки автор предлага 
практически алтернативни модели на CINA.

Олперовиц подчертава факта, че при капитализма има „демократичен де-
фицит“4. В Съединените щати се прокламира наличието на демокрация в поли-
тическата област. Но щом човек навлезе в икономическата област, щом се за-
познае с типично работно място, установява, че демокрацията е потъпкана и е 
наложено върховенството на тоталитаризма. Дори в политическата област оли-
гополизацията и политическото лобиране поставят в опасност всяко усещане за 
демократичен процес и гражданите почти нямат влияние върху управлението5. 
Уолф ни напомня, че демокрацията е несъвместима с производството на при-
надена стойност и със стремежа към печалба6. Швейкарт и Махешварананда 
твърдят, че демокрацията е невъзможна в капиталистическите трудови отно-
шения или на финансовите пазари при хегемонията на олигополистичните фи-
нансови предприятия7. Следователно има не само „демократичен дефицит“, а и 
„демократично противоречие“ в капиталистическия начин на производство.
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лизма. Например в Съединените щати всеки четвърти работник е нает на ниско 
платена работа без право на помощи, здравно осигуряване, пенсия, без право 
на платен отпуск, дни по болест или за грижи за семейството. Всеки втори ра-
ботник получава по-малко от 25 000 долара годишно.

Освен това се посочва, че процесите на концентрация и централизация 
генерират не само масово неравенство в доходите и богатството, а също и във 
възможностите в образованието и в качеството на живот. Нещо повече, ико-
номическото неравенство поражда политическо неравенство и издига до не-
здравословни равнища и форми политическото лобиране, хищничеството на 
бизнеса, злонамереното рентиерство, „Държавата хищник“ (The Predator State 
– книга на Джеймс Гълбрайт (2008) – бел. прев.)8.

Повечето инвестиции в съвременния капитализъм са предимно спекула-
тивни и краткосрочни, а не производствени и дългосрочни. Задлъжнялостта е 
повсеместна. Нещо повече, има силна тенденция капиталистическото произ-
водство да игнорира или да експлоатира природната среда.

Уолф, Швейкарт, Олперовиц и Махешварананда представят подробни 
практически планове за демократизиране на работните места в САЩ. Всеки 
от тях предлага алтернативни модели на социално-икономическите патологии, 
образуващи онтологията на капитализма. Четирите алтернативни модела не са 
несъвместими, по-скоро взаимно се допълват.

В първа и втора част на своята книга Уолф подробно разглежда постоян-
ните исторически кризи на капиталистическото развитие и противоречивите 
действия на правителството при кризата през 2008 г. В третата част той твър-
ди, че „лечението“ са работническите самоуправляеми предприятия – WSDE 
(Worker’s Self-Directed Enterprises). Уолф описва как тези предприятия ще работят 
и в частност как ще се впишат в пазарните икономики и в модерното общество 
изобщо. Той обяснява как те разширяват демокрацията и дават на работниците 
много повече възможности за контрол, ефикасност и отговорност за собстве-
ния им живот. Накрая той предлага много практична политическа стратегия за 
подпомагане на създаването на тези предприятия.

Книгата на Швейкарт прави най-силно впечатление с практичността, с 
критиката на TINA, с аргументите за CINA и с достъпността за обикновения 
читател. Според Швейкарт поради провала на капитализма (т.е. CINA) „кон-
трапроектите“ винаги се явяват като „предизвикателство за капитализма“9.

Швейкарт отправя морална и етична критика на капитализма и заедно с 
това опис ва негативните социално-икономически ефекти, които динамиките и 
за ко но мер ни те тен ден ции създават за хората в рамките на системата под фор-
мата на неравенство, безработица, наднормена работа, бедност, икономическа 
нестабилност и деградация на околната среда. Швейкарт твърди, че неговият 
алтернативен модел на CINA представлява „икономическа демокрация“, че 
подкрепя работните места чрез „работническото самоуправление“, че прила-
га социален контрол върху инвестициите чрез социалистически асоциации за 
спестяване и заеми, и разглежда правителството като „работодател от последна 
инстанция“ („Employer-of- Last- Resort“).
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Швейкарт смята, че неговият модел е напълно способен да преодолее мо-
ралните и етичните проблеми на капитализма, както и негативните икономи-
чески ефекти на неговата динамика. За Швейкарт историческите „контрапроек-
ти“ на капитализма са историческо доказателство за провала му. В последните 
няколко страници на книгата си Швейкарт показва, че неговият „контрапро-
ект“ не е утопичен, а практически исторически резултат от провалите на капи-
тализма и от CINA.

Олперовиц разбира капитализма, както и тезите, че олигополите са „твър-
де големи, за да пропаднат“ и „твърде големи, за да успеят“, като неадекватни 
за потребностите на повечето хора. За него CINA е социална реалност за мно-
зинството от хората. Все пак в сравнение с Уолф и Швейкарт той по-малко се 
интересува от детайлите на историческите факти за капиталистическите про-
вали и отделя много повече внимание на стремежа да покаже как американците 
реагират на провалите. Олперовиц вярва, че при политическата безизходица, 
когато системата нито се „реформира“, нито „загива“ по време на криза, про-
тича възможна икономическа революция с появата на „притежавани от работ-
ниците фирми“. Той разглежда икономическото влияние и политическия капа-
цитет на тези начинания и обяснява как притежаваните от работниците фирми 
променят живота им, демократизират общностите, подобряват околната среда 
и осигуряват екологична устойчивост. 

В Съединените щати има 29 000 кооператива. Националната кооператив-
на бизнес асоциация обявява, че те наемат повече от 2 милиона души, прите-
жават активи в размер на повече от 3 трилиона долара, генерират 500 милиар-
да долара годишен доход, плащат 75 милиарда долара заплати и помощи. Има 
също стотици притежавани от работници фирми, аналогични на корпораци-
ите „Мондрагон“ в Испания, възникнали като жизнеспособни алтернативи на 
йерархичните, недемократични, доминирани от олигополите капиталистиче-
ски предприятия.

Олперовиц ни убеждава да приемем и да обградим с грижи тези пред-
приятия и да им помогнем „да възстановят“ една „плуралистична общност“ 
(pluralistic commonwealth) на базата на по-малки, собственост на работници, 
фирми, ориентирани към нуждите на хората. Той твърди, че те имат потен-
циала да възобновят усещането за общност, и вярва, че те демонстрират как 
производственият процес и дейността на „бизнеса“ могат да бъдат полезни за 
работниците и за обществото. И най-после, че притежаваните от работниците 
фирми генерират ценностите на взаимопомощ, обществена отговорност и со-
циална етика наред с личната гордост, успеха и достойнството.

В книгата си Махешварананда откроява провалите и патологиите на „мул-
тинационалния корпоративен“ капитализъм. Той твърди, че Прогресивната 
утилизационна теория, или PROUT economics (PROgressive Utilization Theory) на 
Прабхат Ранжан Саркар, вече съществува като добре развита алтернатива както 
на капитализма, така и на държавния социализъм. PROUT има важни сходства 
както с марксизма, така и с теорията на икономиката на участието (Participatory 
Economics), но истинската й философска база е Тантра Йога (Tantra Yoga) с вли-
яние на хиндуизма, таоизма и будизма (особено Дзен).
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Икономическите принципи на PROUT са: (1) всички граждани заслужа-

ват минимума от потребности за живота – храна, подслон, облекло, медицин-
ско обслужване, образование; (2) гарантирана трудова заетост; (3) трябва да се 
създаде федерална институция, която да осигури прогресивно използване на 
науката и технологията и да организира развитието на изследванията; (4) феде-
ралната политическа система трябва да включва децентрализирано планиране 
на равнище местна икономика с балансирано развитие на всичко, от което се 
нуждаят местните жители; (5) трябва да се създаде тристепенна икономическа 
система, която да подкрепя дребния частен бизнес, кооперативните средни и 
големи предприятия и големите държавни компании; (6) трябва максимално 
да нараснат „децентрализираните самодостатъчни“ локални икономики; (7) ре-
шаващи за PROUT са кооперативните предприятия. 

Посочените кооперативни предприятия трябва да бъдат местна собстве-
ност и да се управляват на такова равнище. Те са предназначени да отстранят 
посочените по-горе социално-икономически патологии и ще заемат голяма 
част от Прутианската икономика. Според Махешварананда те радикално ще 
трансформират класовите отношения и класовата борба, ще генерират нови 
перспективи за класата.

Махешварананда повече от Уолф, Швейкарт и Олперовиц вярва, че не-
обходимата дейност за демократизация на работните места и на икономиката 
вече се осъществява. Той привежда като примери много прутиански предпри-
ятия. Повечето от тях, включително мондрагонските кооперативи в Испания и 
евъргрийн в Кливлънд, се разглеждат и от Швейкарт и Олперовиц. Махешва-
рананда описва подробно и кооперативите във Венецуела, където той създаде 
изследователски институт PROUT.

Махешварананда обяснява как прутианизмът, освен че отстранява социал-
ните патологии на капитализма, осигурява и свободно време, духовност и нова 
хуманистична етика. Той твърди също, че трансформация отвъд капитализма 
е крайно необходима за природосъобразно производство и за нова аграрна ре-
волюция, за да се запазят планетата и човешкият живот. В този смисъл Махеш-
варананда в сравнение с Уолф, Швейкарт и Олперовиц има много по-големи 
амбиции и сигурно поражда повече спорове сред левите теоретици и дейци.

Уолф, Швейкарт и Олперовиц разглеждат модели на работнически само-
управляващи се предприятия (WSDE), на икономическа демокрация и работ-
нически фирми като зараждаща се реалност, но отделят по-малко внимание на 
дългосрочните цели. Махешварананда има предвид дългосрочна алтернатива на 
капитализма. И това налага трансформация не само на работното място, а транс-
формации и с политически измерения. От една страна, може да се спори, защото 
неговото виждане е твърде отдалечено във времето, но, от друга страна, е ясно, че 
започне ли трансформацията на работното място, вълнообразният ефект може 
да бъде масивен и внезапен. По тази причина перспективата на Махешварананда 
може да бъде разбрана чрез изцяло практически термини и може да се види като 
допълнение към трудовете на другите трима автори. Наистина предпоследната 
глава в книгата на Махешварананда е озаглавена „Призив към действие: страте-
гии за изпълнение на ПРОУТ“ (A Call to Action: Strategies for Implementing PROUT). 
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В последната глава „Разговор с Ноам Чомски“ се обсъжда значението на движе-
нието „Окупирай“, както и въпросите за повишаване на самосъзнанието на съп-
ротивата, за разширяване на демокрацията и на съ трудничеството, за огранича-
ване на акумулацията на богатството в Северна и Южна Америка.

Видно е: четиримата революционни мислители са убедени, че сега е времето 
за трансформация на обществото, сега е времето да се демократизира работното 
място, сега е времето да се разбере, че капитализмът не е алтернатива (CINA), и 
че сега е времето капитализмът да се премахне окончателно. Тези четири книги са 
призив за действие, който е изцяло в съзвучие със системните теории за капита-
лизма, с разбирането, че нормалното състояние на капитализма са стагнацията, 
периодичните финансови колапси, личното страдание на работника. Макар че 
има някои несъгласия относно обясненията на четворната криза на глобалния 
капитализъм и на моделите на алтернативните общества на днешната фалирала 
система или – CINA, няма място за тезата „няма алтернатива“ (TINA).
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Част от разсъжденията си относно епохалната 
криза, които публикувам в тази статия, вече съм 

изложил в три застъпващи се програмни изказвания: 
(1) в Еслинген, Германия, на 30 май 2013 г. на конфе-
ренцията, посветена на марксистката мисъл, органи-
зирана от Берлинския институт за критични теории 
и Historisch-Kritisches Wörterbuch Des Marxismus, (2) в 
Ню Йорк на 9 юни 2013 г. на Заключителната пленар-
на сесия на Левия форум и (3) в Дъблин на 27 юни 
2013 г. на годишната конференция на Международ-
ната асоциация за медийни и комуникационни из-
следвания. 

Знак за очевидно огромните размери на истори-
ческото пред из ви ка тел ство, пред което е изправено 
човечеството в днешно време, е, че най-тежката ико-
номическа криза от Голямата депресия насам, поняко-
га наричана Втората голяма депресия, е засенчена от 
далеч по-голямата заплаха от планетарна катас трофа, 
повдигаща въпроса за оцеляването в перспектива на 
неизчислим брой биологични видове, включително 
човешкия (1). Затова е необходимо светът да израбо-
ти спешно свое разбиране за взаимните връзки меж-
ду задълбочаващата се безизходица на капиталисти-
ческата икономика и стремително увеличаващата се 
екологична заплаха, която сама по себе си е вторичен 
продукт на капиталистическото развитие.

Аз ще използвам тук понятието „епохална кри-
за“, за да обознача сходството на икономическите и 
екологичните противоречия и да покажа, че матери-
алните условия на обществото като цяло са подкопа-
ни, което поставя въпроса за историческия преход 
към нов начин на производство. Тази криза може да 
бъде отграничена от обикновените кризи на разви-
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тието, съпровождащи историята на капитализма. Подобна епохална криза, 
както посочва Джейсън Мур, характеризира прехода от феодализъм към ка-
питализъм във времето между късното Средновековие и XVII в. Това е криза 
на цялата историческа епоха и е в еднаква степен екологична, икономическа 
и социална в своите проявления, съпроводени от периодично повтарящия се 
масов глад, Черната смърт и изтощаването на земята до селските въстания и 
ескалацията на войните (2). В тази статия аз ще защитавам тезата, че днешната 
епохална криза е далеч по-важна от тази, която доведе до смяната на феода-
лизма с капитализъм. Тази криза произтича от неограничената експанзия на 
капиталистическата система, задвижвана от процеса на абстрактно създаване 
на богатства.

Противно на икономическия мит, системата на капиталистическо произ-
водство и размяна не приема формата на едно просто производство на стоки, 
или, казано по друг начин, на веригата С–П–С, в която С са стоките, които имат 
определена и качествено измерима потребителна стойност, която се разменя 
срещу пари П, които от своя страна се разменят срещу други стоки, които имат 
друга потребителна стойност, която да бъде консумирана в края на верига-
та. По-скоро, и това е свързано с наричаното от Маркс „основна формула на 
капитала“, или П–С–П, парите П се разменят срещу труд и стоки, чрез които 
да се произведат нови стоки С, които да бъдат продадени срещу повече пари 
П'= П + Δm, или принадена стойност. Така не потребителната стойност за-
доволява конкретни и качествено измерими потребности, които са смисълът 
на капиталистическото производство, а по-скоро разменната стойност, която 
генерира печалба за капиталиста. Абстрактната, напълно количествена същ-
ност на този процес показва, че не съществува спирачка пред нагона за повече 
пари или принадена стойност, тъй като П' води при започването на следващата 
верига П–С–П до стремежа за получавене на П'', следван от стремежа за по-
лучаване на П''' при последваща верига П–С–П. И така до безкраен цикъл от 
натрупване и експанзия.

Характерно за монополния капитализъм е по-нататъшното изкривява-
не на този процес чрез замяната на естествено материалната потребителна 
стойност от специфично капиталистическа потребителна стойност – един-
ственият истински „смисъл“ от която е да увеличи разменната стойност за 
капиталиста. По този начин безсмислени и безсъдържателни стоки започват 
да доминират с нарастващи темпове производството – от оръжията до излиш-
ните промени в дизайна на автомобилите. В този случай основната формула 
на капитала на Маркс, доколкото се отнася до производството като такова, се 
превръща в П–СКПС–П', където СКПС означава специфична капиталистиче-
ска потребителна стойност (3). 

На едно по-високо ниво, представляващо днешните финанси, основна-
та формула на капитала, или П–С–П, все повече бива измествана от веригата 
на спекулативния капитал, или П–П', при която създаването на потребителна 
стойност изчезва напълно и парите просто създават повече пари (4). Така това, 
което икономистите наричат „реална икономика“ или царство на стоковото 
производство, свързано със създаването на БВП, бива подчинено на ирацио-
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налната логика на днешната фаза на монополно-финансовия капитал, основана 
върху процеса на увеличаване на богатството, който е изграден върху оцен-
ката на финансовите активи и е зависим от безкрайната поредица финансови 
балони. Финансовият капитал все повече и повече управлява днешния свят, 
откъснат от реалната икономика за производство на стоки и за създаване на 
потребителна стойност.

Зад спуснатата над целия свят завеса на днешните капиталистически от-
ношения стотици милиони, дори милиарди хора са бедни и изоставени, често 
страдащи от липсата на базови условия за физическо съществуване като храна, 
вода, облекло, дом, работа, здравно обслужване или незамърсена околна среда. 
И всичко се дължи на провалите и противоречията на капиталистическото на-
трупване. В същото време това, което еколозите наричат „истинско богатство“, 
т.е. ресурсите на самата природа, бива извличано от тази природа с все по-ви-
соки темпове без ни най-малка загриженост за икономическата рационалност 
на производството или за устойчивостта на екосистемите, като по този начин 
се ограбват както днешното, така и утрешното поколение. Откакто неравно-
стойните разменни отношения, свързани с природата и труда, преобладават в 
рамките на световната икономика, този грабеж се стоварва непропорционално 
върху по-бедните държави, част от естествената им потребителна стойност (и 
икономическа принадена стойност) бива систематично източвана, за да увели-
чи богатството на държавите, намиращи се на върха на глобалната империа-
листическа пирамида (5).

Навсякъде оголената икономическа рационалност на монополно-финан-
совия капитал влиза в конфликт с чисто материалните отношения, подкопа-
вайки реалното производство и реалното богатство – всъщност подривайки 
цялата сфера на потребителната стойност, на човешкото съществуване и на 
самия живот, – и създава нарастващи социално-екологични проблеми, които 
се разпространяват моментално във всички посоки. „Капиталистическата ико-
номическа рационалност“, пише Самир Амин в своите „Три есета за Марксова-
та теория на стойността“, през XXI в. се е пре вър нала в „социална ирацио-
налност от огромен за човешката раса мащаб“ и за Земята като цяло (6). За да 
разберем напълно значимостта на тези думи, е не об хо димо да изследваме далеч 
по-детайлно икономическите и екологичните измерения на епохалната криза 
на капитализма.

Икономическите измерения

Икономическите измерения на епохалната криза могат да бъдат описани 
чрез понятията на три взаимноподсилващи се тенденции: монополизацията, 
стагнацията и финансиализацията, комбинирани на световно ниво с процеса 
на глобален „трудов арбитраж“, и дадена конкретна работа може да бъде възло-
жена на който и да е изпълнител в световен мащаб в зависимост от цената на не-
говия труд, като по този начин се обезценява трудът като цяло. Късният XIX в. 
и първите години на XX в. станаха свидетели на появата на монополната фаза в 
развитието на капитализма, която възникна благодарение на концентрацията и 
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централизацията на капитала. Типичната форма на капиталистическото пред-
приятие днес е квазимонопол или олигопол със значителна монополна власт, 
свързана с определянето на цената, производителността и инвестициите. Ин-
дустриите от производствения сектор на икономиката са силно концентрирани 
и доминирани от няколко гигантски компании, печелещи от фактически моно-
полните си позиции. Същото е валидно и за сферата на финансите – четирите 
големи американски банки притежават почти половината от банковите активи 
в страната. През 2007 г. в началото на Голямата финансова криза 200-та най-го-
леми американски корпорации създадоха над 30 процента от брутната печалба 
в икономиката (далеч повече от 13-те процента през 1950 г.), докато 500-те най-
големи компании в света получиха между 35 и 40 процента от всички глобални 
приходи (далеч повече, сравнено с по-малко от 20-те процента през 1960 г.). 
Това, което често бива описвано като нарастваща международна конкуренция, 
всъщност е засилваща се глобална надпревара между монополни фирми, учас-
тващи в една смесица от тайни споразумения между привидни конкуренти при 
определяне на цените и различни форми на неценово състезание (7).

Тези гигантски, разпрострели се върху целия свят корпорации се радват 
на все по-големи маржове на печалбата, които създават нарастващи проблеми, 
свързани с неравенството при разпределението и усвояването на капиталовите 
излишъци, като по този начин забавят цялостното ниво на натрупване, особено 
в сърцевината на световната капиталистическа икономика. Така стагнацията, а 
не бързият растеж е нормата при монополна капиталистическа икономика, на 
която частично и понякога ѝ противостоят специфични исторически фактори 
– войни, епохални иновации, усилия за повишаване на търговската ефектив-
ност и финансиализация (8).

Това, което Пол Суизи нарича „финансиализация на процеса на натрупва-
не на капитала“, се е превърнало в основно средство, чрез което през послед-
ните десетилетия монополният капитал се е приспособил към тази задълбоча-
ваща се икономическа стагнация (9). Изправени пред трудността да усвояват 
по печеливш начин огромните потенциални икономически излишъци, които 
са на тяхно разположение, големите корпорации и богатите инвеститори с на-
растващи темпове изливат тези капиталови излишъци във финансовата сфера 
с цел да си подсигурят висока спекулативна печалба. Финансовите институции 
отговориха на това допълнително търсене на техните продукти с безкрайна по-
редица от нови, екзотични спекулативни възможности като рискови борсови 
облигации с висок доход, финансови деривати, хедж фондове и други, които 
доведоха до експлозията в съотношението между кредит и дълг. Дори корпо-
рациите, заети с производството на стоки – като Дженерал електрик и Джене-
рал мотърс, създадоха свои финансови подразделения с цел да „хванат“ част от 
печалбите, които се създават на финасовите пазари. Резултатът от всичко това 
беше поредица от финансови балони, водещи до развитие на икономиката, но с 
цената на все по-голяма крехкост на цялата система. Накрая тази нова финан-
сова суперструктура заживя свой собствен живот, който доминира над стоко-
вото производство и чийто процес на вземане на решения все повече мигрира 
от корпоративните управителни съвети към финансовите пазари (10).
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По тази причина цялата логика на системата, на днешната фаза на монопол-

но-финансов капитализъм води до това, че натрупването на капитала по един 
традиционен начин, т.е. чрез реално капиталообразуване, бива под чи не но на за-
дълбочаващия се абстрактен процес на създаване на бо гат ство чрез увеличаване 
на ролята на оценката на финасовите активи. Фор му лата П–С–П' отстъпва място 
на формулата П–П', която Маркс предвиди и от ко я то Кейнс се страхуваше (11).

На международно ниво системата е управлявана от процеса на глобален 
„трудов арбитраж“: дадена конкретна работа може да бъде възложена на който 
и да е изпълнител в световен мащаб в зависимост от цената на неговия труд, 
като по този начин се обезценява трудът като цяло. Така гигантските мул ти-
на ци о нал ни корпорации намират най-ниските цени за труд, премествайки 
по-го ля ма част от индустриалното производство към експортните зони на 
световния Юг и пришпорвайки растежа на няколкото експортноориентира-
ни но во въз ник ва щи икономики. Империалистическите взаимоотношения се 
засилват в световен мащаб чрез нарастващия процес на неравнопоставеност 
при икономическия об мен, при който разликата между нивото на заплащане е 
по-голяма, от кол ко то е разликата в производителността на труда, както и чрез 
глобалната система на империалистическата рента (12). При такива условия не 
е изненадващо, че средният годишен доход от БВП на човек от населението в 
развиващите се страни (с изключение на Китай) за периода 1970–1989 г. беше 
6.1 процента от този на страните от Г-7 (САЩ, Япония, Германия, Франция, Ве-
ликобритания, Италия и Канада), след което спадна до 5.6 процента за периода 
1990–2006 г. (точно преди началото на Голямата финансова криза) (13).

Екологичните измерения

Екологичните измерения на епохалната криза могат да бъдат разбрани 
най-добре чрез анализа на Маркс за кръговрата на веществата в природата и 
в обществото, като той бъде допълнен с цел да се отчете днешният монополен 
капитализъм (14). В концепцията на Маркс производството съществува като 
социален процес вътре в рамките на „универсалния кръговрат на веществата в 
природата“. Материалната потребителна стойност на суровините е присвоена 
от „природния свят“ и превърната чрез производството в социална потреби-
телна стойност, която да задоволи „човешките потребности“. Това представля-
ва „универсално условие за взаимния обмен между природата и човека и като 
такова е естествено условие за човешкия живот“.

Маркс вижда това, което нарича „добивна индустрия“ („рибата, уловена 
във водата… или дървото, отсечено в девствената гора, или рудата, извлече-
на от земята“), в понятията на естествената потребителна стойност (реалното 
богатство), осигурена от природата независимо от човешкия труд. В „Капита-
лът“ той пише: „Земята, от една страна, и трудът, от друга… са материалните 
елементи на всеки процес на производство“, свързани с универсалния процес 
на кръговрат на веществата в природата, и по този начин те не са превратими в 
„социални форми“ (15). Тази концепция за първичните природни условия, към 
които обществото следва да се приспособи, води Маркс към неговата критика 
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на „неотстранимото отчуждаване във взаимнозависимия процес на социален 
кръговрат на веществата“, свързана с престъпването от страна на капитализ-
ма на „естествените закони на живота като такъв“ (16). Толкова универсално е 
това отчуждение в кръговрата на веществата между природата и обществото в 
условията на индустриалния капитализъм (изразяващо се в ограбване на хра-
нителните вещества от почвата, които биват доставяни в града под формата на 
храна, като в резултат от това настъпва замърсяване на градските центрове), че 
то достига до световната търговия, при която едни страни ограбват земята на 
други в рамките на глобалния процес на екологичен империализъм (17).

Как този анализ на кръговрата на веществата в природата и обществото, 
направен от Маркс, може да бъде приложен към днешната епохална криза? Съ-
ществува внушителен брой научни разработки, основаващи се на Марксовата 
концепция за отчуждението в кръговрата на веществата, за да анализират днеш-
ните екологични проблеми (18). Обаче една друга част от въ прос ния анализ на 
Маркс, ориентирана към стоковия обмен, която засяга основно ролята на съз-
даването на потребителната стойност, остава слабо из след вана, що се отнася 
до връзката ѝ с екологичния контекст. Възловият въпрос е как променящата се 
структура на потребителната стойност в икономиката допринася за планетар-
ната екологична деградация. Самият Маркс ни дава няколко „ключа“. Въпреки 
че посочва съществуването на специфично капиталистическа по требителна 
стойност (като например катинара, направен от шлосера, който по този начин 
печели от престъпността, създавана от системата), както и „потребителната 
стойност“, която притежава „по-висок ранг в системата от потребности“ (оттук 
и йерархията на социалните потребности), Маркс не анализира систематично 
тези феномени във връзка с историческото развитие на потребителната стой-
ност, тъй като те са били относително маловажни за конкурентния капитали-
зъм на неговото време (19).

Затова отговорът на въпроса за екологичните съставки на променящата 
се структура на потребителната стойност на капиталистическата икономика 
трябва да се търси в историческата промяна от конкурентен към монополен 
капитализъм, настъпващ след времето на Карл Маркс. В началото на ХХ в. Тор-
стен Веблен задава основните контури на този анализ в своята книга от 1923 г. 
„Липсващото право на собственост и търговско-промишленото предприятие в 
последно време“. Той посочва, че производството на разточителство – което вече 
е дефинирал в книгата си „Теория за незаетата класа“ като разходи, които „не 
служат на човешкия живот и на човешкото добруване като цяло“ – е станало 
интегрална част от новата корпоративна икономика и се е превърнало в сред-
ство за увеличаване на продажбите и печалбите пред лицето на ограниченото 
търсене. Веблен предполага, че подобни непродуктивни разходи са разкъсали 
до такава дълбочина цялата структура на производството, че „разграничението 
между производител и търговец прогресивно изчезва… докато накрая наистина 
не се окаже вярно, че производствената себестойност на много продукти, про-
извеждани за пазара, е прибавена в цената за производство на търсени и бързо 
продаващи се стоки-призраци, най-вече такива, които са евтини, без вкусни и 
притежаващи единствено външен ефект“ (20).
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Пол Баран и Пол Суизи използват този анализ в своята книга „Монополен 

капитал“ от 1966 г. Опирайки се на Маркс и Веблен, те анализират най-вече 
растежа на икономическото разточителство като средство за усвояване на из-
лишъците чрез разнообразни форми – военните разходи, усилията за увелича-
ване на търговската ефективност и развитието на финансите, застраховките и 
пазара на недвижими имоти. Те смятат, че усилията за увеличаване на търгов-
ската ефективност са достигнали толкова ненормални размери при монопол-
ния капитализъм, че структурата на потребителната стойност в икономиката 
не може повече да се приема за рационален израз на производствените цени. 
Така се оказва, че това, което те наричат „ефект на интерпретацията“, всъщност 
служи за взаимното смесване на търговските и производствените цени, като в 
резултат от това все по-голяма част от производствените цени, такива, каквито 
сме си ги представяли, се оказват де факто форми на разточителство, наложени 
от самата система, т.е. оказват се специфична капиталистическа потребител-
на стойност. Бързото изхабяване на продуктите умишлено е вградено в уж 
дълготрайните стоки, докато стоките за широка употреба са структурно про-
ектирани да култивират екстремни и неутолими потребителски навици, при 
това на невероятно висока цена. В условията на господство на гигантските кор-
порации, когато разточителството е свързано с пазарното разкъсване на дъл-
бинната структура на производството, купувачът няма избор, освен да плаща 
подобни нереални цени, включени като съставка дори в цените на базовите 
стоки, които той може да си позволи да си купи с работната си заплата и които 
са необходимо условие за самата наличност на тези базови стоки. Всичко това е 
натрапено да изглежда „рационално“ и „ефективно“ от монополно-капиталис-
тическата икономика, която продължава да се спъва в проблеми като пренаси-
тени пазари, слаб растеж, безработица и ниска заетост (21).

В такъв случай кардиналният въпрос при критиката на монополния капи-
тализъм – както Баран го описва в свое писмо до Суизи от 19 декември 1961 г. 
– е да се посочи, че за икономическата „единица произведена енергия е виновна 
погрешно заложената номинална инсталационна мощност за производство-
то на тази единица енергия, като тук под „погрешно заложена“ имам предвид 
Марксовата трактовка на това понятие, което според нашата трактовка би зна-
чело пропиляна (т.е. „неподходяща и непрепоръчителна за здравето, щастието 
и развитието на човека“), а в един кейнсиански смисъл би значело неизползва-
но“. Погледнато „критично и негативно“, то означава: „Не на накичените с кли-
матици кошмари като сградите на Чейз Манхатън банк. Не на моторизираните 
чудовища с цена за порядъчната сума от 60 млн. долара. Не на изнасилването на 
страната със супермагистрали и билбордове.“ Не съществува възможен начин, 
разбира се, да бъдат изчислени последиците на тази „погрешно заложена номи-
нална инсталационна мощност“ и в резултат от нея – на икономическите и еко-
логичните загуби. Но чудовищността, дори доминацията на този феномен не 
може да бъдат отречени. Ясно е значението на подобни непродуктивни разхо-
ди, които пречат на възможността едно по-разумно, по-устойчиво общество да 
задоволява своите човешки потребности. Това, което Питър Къстърс, доразви-
вайки го в книгата си „Питайки гло ба ли зи ра ния милитаризъм“ на основата на 
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книгата на Баран и Суизи „Монополният ка питализъм“, нарича „отрицателна 
потребителна стойност“, е ясно видимо днес в американската военна машина, 
която струва по един трилион долара годишно, но и в стоките, които, бидейки 
твърде често токсични, са основата на ежедневното потребление (22).

Всичко е свързано с „парадокса на материализацията“, както го нарича Джу-
лиет Шор (23). Според този възглед това, което произвеждаме и консумираме, 
понастоящем е зависимо в по-малка степен от материалната потребителна стой-
ност на самия продукт, отколкото от символичната ценност на този продукт, ко-
ято включва в себе си и социалния статус, и задоволяването на психологически 
потребности – такива, каквито са ни втълпени от съвременния маркетинг. От 
тази гледна точка, както Реймънд Уилямс пише, проблемът не е в това, че сме 
„твърде материално ориентирани“, а че „не сме достатъчно материално ориенти-
рани“. Все по-голямото потребление, обществото за еднократна употреба, в кое-
то благодарение на рекламата светът на стоките се е превърнал в „магическо цар-
ство“, посветило се на нагона за преследване на символни потребности – всичко 
това неизбежно се оказва разрушително за околната среда (24).

Схващана в един по-широк смисъл, екологичната ирационалност на съ вре-
мен ното производство включва и изключителната злоупотреба с при род ни те 
ресурси, особено с енергийните. Както Бари Комонър казва в една своя бе се да 
от 1976 г., озаглавена „Петрол, енергия и капитализъм“, „социалната потреби-
телна стойност“ на днешната капиталистическа икономика се създава по един 
енергийно интензивен и термодинамично неефективен начин чисто и просто 
за да спестява от цената на труда, както според точните думи на Маркс капита-
лизмът на неговото време бива нагоден към замяната на труда с цел да държи 
ниски заплатите. Например куфарите, както Комонър описва този случай, все 
повече се произвеждат от пластмаса, а не от кожа, въпреки че е необходима 
далеч по-голяма енергия за производството им от пластмаса – просто защото 
чрез замяната на човешкия труд с въглеводородна енергия се намалява цената 
на труда, което осигурява по-голям марж на печалба. Социалната ирационал-
ност на тази структура за производство става очевидна по време на едно поко-
ление, което се превръща във все по-многочислена резервна армия безработни 
на фона на невероятно нараснала екологична деградация (25).

В глобална перспектива е важно да се разбере, че периферията на светов-
ната капиталистическа икономика е обект на много, да не кажем на всички ико-
номически и екологични противоречия на монополния капитализъм, описани 
по-горе, и същевременно е обект и на специфичните неравенства, създадени от 
империализма. Грабежът на световния Юг никога не е зависел само от неравно-
стойния икономически обмен. Той е бил обусловен и от неравностоен еколо-
гичен обмен. Затова е забележително, че Хауърд Т. Одъм, който е един от най-
прогресивните системни учени еколози на ХХ в., се явява и водещ анализатор на 
процеса на неравностоен екологичен обмен. Най-важната идея в проучванията 
на Одъм, която той извлича частично от Маркс, е концепцията, наречена от него 
„реално богатство“ под формата на въплътена енергия (емергия), която е част от 
природния и социален продукт (26). На тази основа Одъм доказва, че при обмена 
на блага – благата, произведени в периферията на световната икономика, обик-
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новено съдържат повече въплътена енергия, която е извлечена от околната среда 
(от сферата извън чисто монетарните отношения), отколкото благата – които са 
произведени в страните от центъра на световната икономика. По този начин при 
всеки обмен на блага на международния пазар се създава чиста загуба на въплъ-
тена енергия или на реално богатство за периферните страни.

„Свободната търговия, пише Одъм, е идеал, базиран върху допускането 
за справедлив и разумен обмен… Но свободната търговия направи развитите 
страни богати, като им донесе висок стандарт на живот, а остави по-слабораз-
витите страни опустошени.“ Скритата под повърхността причина за това е, че 
благата, произвеждани в периферията, по принцип съдържат повече „безплат-
ни дарове“ от природата (които не са включени в цената на труда), отколкото 
произвежданите в страните от центъра. Например Одъм изчислява, че през 
80-те и 90-те години на ХХ в. Еквадор е изнасял повече от десет пъти повече 
въплътена енергия, отколкото е внасял чрез системата на световната „свободна 
търговия“. Обратно, в рамките на същата система САЩ са изнасяли само поло-
вината от въплътената енергия, която са внасяли, докато при страни като Хо-
ландия, Германия и Япония съотношението е едно към четвърт. По този начин 
търговията между световния Север и световния Юг, пише Одъм, добива фор-
мата на „империалистически капитализъм“, в който богатите страни печелят 
за сметка на бедните (27). Подобна неравностойност допълнително се влошава 
заради преместването на замърсяващите индустрии от световния Север към 
световния Юг, като така токсичните ефекти на производството се концентри-
рат на Юг, а печалбите – под формата на икономически излишъци, монополи-
зирани от мултинационалните корпорации – на Север.

Епохалната революция

В написания по-горе анализ посочих, че епохалната криза на нашето време 
произтича от опасното и разрушително пресичане на икономически и еколо-
гични противоречия, които могат да се проследят до нарастващите изкривява-
не, заместване и деградация на природно материални потребителни стойности. 
Това е свързано не само с непросредствения процес на натрупване на капитала, 
а и с ускорението при извличането на природните ресурси за производство, 
които са част от това натрупване, както и с придружаващото тези процеси раз-
късване на биохимичните процеси на планетата.

Според оптимистичното виждане на Маркс „човечеството… неизбежно си 
поставя единствено такива задачи, които е в състояние да реши. Едно по-приб-
лижено наблюдение всякога ще покаже, че проблемът сам по себе си се появява 
само когато материалните условия за неговото решаване вече са налични или 
най-малкото са в процес на формиране“. Днес материалните възможности са на-
лице – и икономическите, и екологичните, за да преодолеем епохалната криза 
на нашето време. Тези възможности биват демонстрирани чрез екс плоатацията, 
разточителството, свободния капацитет, смяната на потребителната стойност 
и хищническото разрушаване на реалното богатство, които характеризират 
днешната капиталистическа система. Гигантската зло упо тре ба с човешките и 
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природните ресурси, каквато е всъщност съвременната капиталистическа ико-
номика, означава, че сме в състояние многократно повече от необходимото да 
пренасочим производството и потреблението към човешките потребности и 
към опазването на околната среда на световно ниво, създавайки по този начин 
екологична устойчивост и трайно равенство. 

Извършването на гореописаното обаче означава пречупване на капита-
листическия нагон към експанзия, който днес, прекрачвайки критични плане-
тарни граници, унищожава Земята като „сигурно съществуващо пространство 
за човечеството“. Това се проявява в толкова глобални проблеми като: клима-
тичните промени, замърсяването на океаните, унищожаването на озоновия 
слой, изчезването на биологични видове, разкъсването на азотния и на фос-
форния кръговрат в природата, намаляването на прясната вода, из чез ва нето на 
почвата, натрупването на аерозоли и химическото за мър ся ва не (28).

За капитализма времето е пари и по тази причина бъдещето на човечест-
вото и на Земята систематично биват изключвани от отношенията, формирани 
от паричните транзакции. Монополният капитал променя структурата на пот-
ребителната стойност на икономиката сама по себе си, като създава специфич-
на капиталистическа потребителна стойност, която често е негативна, с цел да 
ускори циркулацията на стоки, нивото на използваните природни ресурси и 
цялостното производство, при това с една-единствена цел – да създаде пове-
че богатство за богатите тук и сега (29). По този начин Après moi, le déluge! се 
превръща в дух на капитализма, в частност на неговата днешна монополно-
финансова фаза (30). От това следва, че настоящата епохална криза изисква не 
по-малка промяна от един начин на производство към друг, напомнящ прехода 
от феодализъм към капитализъм, но от далеч по-всеобхватен порядък. Всъщ-
ност това, което е необходимо, е, ако цитираме Ищван Месшарос: „глобална 
епохална… структурна промяна, проповядвана от Маркс“ (31).

Как необходимата революционна промяна може да се случи? Аз съм убе-
ден, че обективните процеси днес все повече заличават предишните разграни-
чения между експлоатацията на труда и изчерпването на природата, тъй като 
капитализмът по принцип подкопава всички материални условия за производ-
ство. Тази драматична промяна се случва по-бързо в световния Юг, отколкото 
в световния Север. Като резултат ние виждаме, на пръв поглед в толкова раз-
пръснати по света места като Китай, Индия, Турция, Южна Африка, Бразилия, 
Боливия, Еквадор и дори в части от Северна Америка (например в разраства-
щата се социална подкрепа около протестното движение на коренните жите-
ли на Канада Idle No More) появата на нещо, което би могло да се нарече „ра-
ботническа класа по опазване на околната среда“. Тя черпи сили от широките 
връзки между потиснати групи на основата на влошените материални условия. 
Това превръщане на борбите на работническата класа в битки за опазване на 
околната среда и създаването на подобни разнообразни общностни връзки не 
бива да ни изненадва. Ранните борби на работническата класа в Европа бяха 
предизвикани също така и от замърсяването на промишлените центрове, в ко-
ито работниците бяха принудени да живеят, както и от вредните условия на 
труд във фабриките (32). Нарастващата приватизация, създавана, както Наоми 
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Клайн уместно отбелязва, от „катастрофичния капитализъм“, поражда като от-
говор нова екологична социалност, която прегръща виждането за човешкото 
производство в неговия фундаментален смисъл на кръговрат между природата 
и обществото (33).

Както виждаме, основна характеристика за епохалната криза е злоупо-
требата с естествената материална потребителска стойност както в сферата на 
производството, така и в рамките на онова, което Маркс нарича „кръговрат на 
веществата между природата и обществото“ и което представлява човешкото 
производство в неговия най-широк, диалектически смисъл. Всички материал-
ни отношения, все едно дали са икономически, културни или екологични, са 
въвлечени в този кръговрат. Затова ние се приближаваме към историческия 
момент, който е резултат от огромната разрушителна сила на днешния капита-
лизъм, когато тези разнообразни материални условия не могат повече да бъдат 
пренебрегвани по начина, по който това е било правено през по-голямата част 
от миналото столетие. Въпреки че всички основни конфликти се намират в ра-
ботническите общности и се въртят около труда, опазването на околната среда 
и културните проблеми, при което противниците им ще се постараят да раз-
единяват работниците на основата на прастария принцип „разделяй и владей“, 
обективните условия все повече показват, че се създава възможност за една по-
голяма и всеобхватна съпротива срещу системата. Тя най-вероятно ще приеме 
формата на съреволюционна борба в смисъла, предлаган от Дейвид Харви, и 
ще включва общността и съюза на джендър, расови и класови движения, както 
и движения на коренните жители и на защитниците на околната среда.

Всичко това зависи от надигането и значимостта на работническата класа 
(и на екологичното селячество) по опазване на околната среда. Те трябва да са в 
състояние да поведат една широка, антихегемонистична борба за за до во ля ване 
на човешките потребности, без да се разрушават фун да мен тал ни те биохимич-
ни процеси на планетата, т.е. за създаването на един свят на трайно равенство 
и екологична устойчивост. Няма съмнение, че това е обективна необходимост, 
както и че тя ще се превръща все повече и в лична необходимост. Все още няма 
сигурност за бъдещето на човечеството. Самото продължаване на съществу-
ването на човешкия вид, както и на осъществяването на повечето видове от 
така наречените висши форми на живот, е изложено на риск. По този начин 
бъдещето и дори оцеляването на човечеството зависи както никога досега от 
революционната борба на самото човечество.
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В последно време хората често биват подсещани за Карл Маркс – от Ръш Лим-
бо, обвинил папа Франциск в налагането на „чист марксизъм“, до автора 

във Washington Times, който направо нарече кмета на Ню Йорк Бил де Блазио 
„упорит марксист“. Но все така мнозина не разбират докрай идеите на Маркс, 
открито критикуващи капитализма. Повечето от нас са чували, че е бил ради-
кален икономист, предсказал неизбежното изместване на капитализма от ко-
мунизма, но не разбираме защо е смятал така. И макар в много неща да се е 
заблуждавал, работите на Маркс (написани далеч преди Гражданската война 
в САЩ) съдържат някои описания на съвременния капитализъм – от Голяма-
та рецесия, започнала през 2008 г., до iPhone 5S, който мнозина носят в джобо-
вете си, пише в електронния си вариант авторитетното американско списание 
Rollingstone.

Следват пет примера от живота през 2014 г., които Маркс е предсказал, 
анализирайки капитализма преди повече от век и половина.

1.   Голямата рецесия (хаотичната природа 
на капитализма)

Ключов аспект в учението на Маркс е описанието на иманентно хаотична-
та природа на капитализма, в която периодично се появяват кризисни състоя-
ния. Той твърди, че непрестанният стремеж към трупане на печалба рано или 
късно ще застави компаниите да автоматизират производствата, за да създа-
ват максимално количество от продукцията си. Едновременно с това ще тече 
и обратният процес на постепенно намаляване на заплатите на работниците, 
като в крайна сметка вече няма да могат да си купуват продуктите, които про-
извеждат. Няма съмнение, че в съвременната история, от Голямата рецесия до 
икономическия балон на интернет компаниите, може да се намерят доказател-
ства за онова, което Маркс нарича „фиктивен капитал“, т.е. такива финансови 
инструменти като облигациите или кредитните суапове. Ние произвеждаме и 
произвеждаме, докато не остане нито един, който да иска (или да може) да купи 
продукцията ни. Развитието на този цикъл виждаме и в момента. Просто каза-
но, това е причината за краха на недвижимите имоти в САЩ през 2008 година. 
Нараствалото с годините неравенство доведе до намаляване на доходите, което 

ПЕТ ПРЕДСКАЗАНИЯ НА МАРКС, 
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пък накара много от по-слабо обезпечените американци да затънат във все по-
вече дългове. И когато взелите ипотечни заеми масово отказаха да изпълняват 
задълженията си по изплащане на кредитите си, фасадата на този дворец рухна, 
както е предсказал Маркс.

2.  iPhone 5S (мнимите потребности)

Маркс предупреждава за склонността на капитализма да приписва висока 
стойност на практически ненужни стоки. По неговите разсъждения, подобна 
практика с времето довежда до това, че потребителят става „изобретателен и 
пресметлив роб на нечовешки, преувеличени, неестествени и измислени жела-
ния“. Характеристиката е жестока, но съвсем точна по отношение на съвремен-
ните американци, които, наслаждавайки се на невероятния разкош, постоян-
но изпитват необходимостта да купуват още и още вещи. Да вземем например 
iPhone 5S, който може би сте си купили. Нима той е много по-добър от iPhone 5, 
който си купихте преди година, или от iPhone 4S, с който се разхождахте преди 
две години? Замислете се над това, каква е потребността ви – истинска или 
мнима? Във време, когато много китайци се разболяват заради колосалните 
количества боклук от новите електронни устройства, големите глобални ком-
пании ни приканват да изхвърляме напълно функционални и годни за работа 
вещи, макар да няма логична причина за това. Ако Маркс видеше всичко това, 
сигурно щеше просто снизходително да кимне.

3.  МВФ (глобализация на капитализма)

Размислите на Маркс за свръхпроизводството го довеждат до предсказва-
не на явлението, което днес наричаме глобализация – разпространяването на 
капитализма по целия свят в търсене на нови пазари. „Постоянната необходи-
мост от разрастване на пазара, за да се пласира продукцията, кара буржоазията 
да превзема целия свят“, пише Маркс. „Тя трябва да се внедри навсякъде, да се 
нанесе и да създаде връзките си“. 

Ако сега това ви се струва очевидна истина, не забравяйте, че за него е пи-
сано през 1848 г., т.е. 100 години преди началото на самата глобализация. Маркс 
не само точно предсказва, че това ще се случи през ХХ век, но е прав и за при-
чините за явлението: безпрепятственото търсене на нови пазари и на евтина 
работна ръка, както и постоянната необходимост от природни ресурси – това 
са „зверовете“, които трябва да се хранят непрестанно.

4.  Walmart (монополите)

Класическата икономическа теория гласи, че конкуренцията е естествена 
и може да съществува самостоятелно. Маркс обаче твърди, че в крайна сметка 
цялата власт ще се съсредоточи в ръцете на няколко корпорации монополи, ко-
ито ще се борят една с друга. В края на XIX век това може и да е звучало странно. 
Както пише историкът Ричард Хофщадтер (Richard Hofstadter), „американците 
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смятат, че от само себе си се разбира, че имуществото е разпределено между 
всички и политическата власт е децентрализирана“. Но още през ХХ век, тен-
денцията предречена от Маркс, започва да набира скорост. Семейните магазин-
чета биват изхвърляни от пазара от хипермаркетите монополисти като Walmart 
например. На мястото на малките местни банки се появяват световните банки 
като J. P. Morgan Chase, а малките фермерски стопанства изчезват под натиска 
на селскостопанските корпорации от типа на Archer Daniels Midland. В техноло-
гическия свят е същото – големите компании поглъщат малките толкова бързо, 
колкото им е възможно. Политиците на думи поддържат онова, което е остана-
ло от малкия бизнес, и продължават да приемат жестоки антимонополни зако-
ни. Но на всички ни е ясно, че големият бизнес остава с нас завинаги.

5.   Ниски заплати, големи печалби (резервната армия 
на промишления труд)

Маркс твърди, че работната заплата постоянно ще намалява заради дейст-
вието на „резервната армия на труда“, чието съществуване се обяснява с класи-
ческите закони на икономиката: капиталистът винаги иска да заплаща за труда 
колкото може по-малко, а това е много по-лесно да се прави, ако съществува 
значително количество незаета работна ръка. По този начин, според анализа 
на Маркс, може да се каже, че след рецесията високото ниво на безработицата 
няма да позволи заплатите да нараснат, въпреки повишените печалби. Хората 
ще са така наплашени от безработицата, че няма да смеят да напуснат работните 
си места, даже условията на труд да са отвратителни. Авторитетният Wall Street 
Journal предупреждава: „В последно време във възстановяването на американ-
ската икономика се наблюдават някои марксистки черти. Корпоративните пе-
чалби растат стремително, което позволява на компаниите също да бележат 
значим растеж, без да предприемат абсолютно никакви мерки за намаляване 
на огромната армия от безработни.“ Това се обяснява с факта, че работниците 
се страхуват да не загубят работните си места и не се осмеляват да диктуват 
своите условия на работодателите. Най-доброто време за справедлив растеж 
настъпва само в периоди на „пълна заетост“, когато нивото на безработицата 
пада дотолкова, че наетата работна ръка да може да заплашва работодателя с 
преминаване на работа в друга компания.

В заключение:

Карл Маркс в много неща бърка. В повечето си трудове критикува капи-
тализма, но оставя отворен въпроса за неговите алтернативи. Вероятно това е 
и една от причините, които довеждат до невярното тълкуване на идеите му от 
такива безумци като Сталин. Работите на Маркс все още моделират рамките 
на нашия свят по позитивен начин. Когато в „Манифест на Комунистическа-
та партия“ той настоява за въвеждането на прогресивна скàла на подоходното 
облагане, в света няма нито една държава, която да се съгласи да я използва. В 
момента в света почти няма страна, където данъците да не са прогресивни – в 
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САЩ това е един от инструментите, който се бори за справяне с неравенството 
на доходите. По този начин Маркс и критиката му на моралните принципи на 
капитализма, както и ясната представа за последиците в исторически аспект 
и до днес са валидни и трябва да бъдат вземани под внимание. Както пише 
Робърт Хейлбронър (Robert L. Heilbroner), „обръщаме се към Маркс не защото 
е безгрешен, а защото е неизбежен“. Днес светът е място, в което има нечува-
но богати и невъобразимо бедни; където 85-те най-богати човека притежават 
повече средства, отколкото 3 милиарда бедняци. Свят, в който знаменитият ло-
зунг „Пролетарии от всички страни, съединявайте се! Няма какво да губите 
освен оковите си“ все така не е загубил актуалността си.

Източник: http://www.rollingstone.com/music/news/
marx-was-right-five-surprising-ways-karl-marx-predicted-2014-20140130



48 бр. 11/12 – год. XVI

Христофор Жефарович
„СТЕМАТОГРАФИЯ“
1741 г.



49

ОБЩЕСТВО

България се намира в критично състезание с вре-
мето. На някои езици се казва „в надбягване с 

времето“, което изглежда малко по-точно. А време-
то, независимо дали това се осъзнава, или не, се явя-
ва всеобхватно, еднопосочно и абсолютно неумоли-
мо, особено що се отнася до т.нар. свършени факти. 
Тревожно е, че отговорът на въпроса дали в конкрет-
ния контекст у нас са налице адекватни политически 
и публични нагласи и произтичащи от тях реакции е 
по-скоро отрицателен.

От 2014 година „четвъртата свобода“, която се 
отнася до безпрепятственото движение на хората из 
Евросъюза, става и за нас ежедневна реалност. Така 
обаче дисонансът между тукашния асоциален об-
ществен модел и социалния европейски ще проли-
чи още по-ярко. Очерталото се възпроизводство на 
ниския жизнен стандарт у нас ще продължи, както 
и прогонването на квалифицираните и младите в 
емиграция. И ако някой отвън евентуално поиска да 
се засели в страната ни, той по желязна закономер-
ност ще е от най-неразвития сегмент на планетата, 
предимно оттам, където се водят граждански войни 
и където царства гладът. Този процес, с всичките му 
рискове от „подмяна на българската цивилизация“, 
за които неведнъж писах, вече постепенно се откро-
ява в днешната действителност и буди основателни 
безпокойства.

Делът на труда, на заплатите в БВП в България 
днес е два пъти по-нисък, отколкото в развитите 
държави. Обяснението с дела на сивия сектор е само 
половината от изчерпателното обяснение. Другата 
половина съставляват базовите дефекти в първич-
ното разпределение „заплати – печалби“, засилената 

ДА СПРЕМ ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯТА 
НА ДЪРЖАВНОСТТА
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номически и политически отно-
шения.



50

ОБЩЕСТВО

бр. 11/12 – год. XVI

местна експлоатация, установеното безправие на наетите, дълбоко вкоренената 
през годините на прехода социална несправедливост. Убеден съм, че съществу-
ват непренебрежими, обективни предпоставки за поне удвояване на доходите 
от труд в непосредствено бъдеще, и съвсем не съм далеч от идеята за крими-
нализиране на недекларирането на реалните доходи и съответно на укриване-
то на пенсионни и здравни осигуровки. Как в Съединените щати за „законно 
спестяване на данъци“ можеш да отидеш в затвора, а у нас не? И нещо повече, в 
България стана навик законодателите да обосновават намаляването на данъци 
с аргумента, че иначе те не се плащали. Все едно, че плащането и неплащането 
са предмет на свободен избор, а не на държавно насилие. Не казвам произвол, 
което пък се явява нещо доста по-различно.

Идеологията „ниски заплати – ниски осигуровки“ като водещо национал-
но конкурентно предимство безвъзвратно се провали. Нищожното заплащане 
натика и продължава да бута страната ни в ъгъла на ниските технологии и то-
талния слугинаж. По този начин благосъстоятелност не се постига. Базовият 
подход бе сгрешен още преди години, посоката, в която поехме, неусетно ни до-
веде в сегашната задънена улица. Така възприемани, „нещата от живота“ у нас 
логически отиват точно по местата си, сиреч един вид парадоксално е намерен 
алгоритъмът на днешните пълно безредие и безнадеждност.

Тези, които помнят от по-отдавна, със сигурност си спомнят високопар-
ния вестникарски термин „ръководни другари“. Лингвистично той се явява-
ше някакъв на пръв поглед нелеп хибрид между ръководещи и същевременно 
отнякъде ръководени другари, но, като такъв, смислово прецизно отразяваше 
тогавашната действителност на марионетна несамостоятелност и резултантни 
безотговорност и хаос. Безпомощността, неориентираността и прозиращи-
те отвсякъде нездрави зависимости и обвързаности в много от съвременните 
държавноуправленски решения непроизволно препращат именно към визира-
ната, отдалечена само с четвърт век назад, много поучителна епоха.

И още нещо, което също повече или по-малко подробно вече съм го спо-
менавал и анализирал. Улицата може да поставя искания, но не трябва да се 
допуска тя да диктува повечето решения. Още по-малко улицата е в състояние 
да чертае състоятелни генерални стратегии. Затова следването на дневния ред 
на недоволствата и протестите не бива да бъде буквално. 

Капанът на популизма е именно в иманентната недалновидност, в полити-
ческото късогледство, в краткосрочния разчет при откупуването на пребивава-
нето във властта за сметка на дългосрочни общонационални интереси. Цената 
на щракването на капана така е твърде солидна, с големи, често непосилни лих-
вени натоварвания и струпване на падежи, макар естествено плащането да е 
разсрочено, с отлагане във времето.

Държавата ни сега несъмнено е подложена на силни сътресения, идващи и 
отвътре, и отвън, и видимо и осезаемо се разпада. Задължението ни като граж-
дани е да съхраняваме и постоянно да развиваме гражданския характер на на-
шето общество, но без да рушим държавността, която и без това през прехода 
я докарахме да се държи на едната честна дума. Моментът е такъв, че всички 
ние трябва срочно да положим целенасочени усилия за нормализиране на си-
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туацията в България, за прекратяване на дестабилизирането й. Защото това е 
не само нашата държава, това е държавата и на нашите дядовци и бащи, и на 
нашите деца и внуци.

Маса от т. нар. тинк танкове на прехода откровено или поприкрито със 
смокинови листа работят за някого си зад граница, а също и за себе си. Кол-
ко качествено тези същите успяват да мислят е отделен, важен и относително 
самостоятелен проблем. Главното е, че пълната липса на адекватен, компетен-
тен, отдаден на държавността ни „тинк танк“ напоследък се откроява като хро-
нична и директно застрашаваща българското историческо оцеляване. И тук не 
става дума чак толкова за политически възгледи, въпреки че от политиката на 
практика рядко можеш да се дистанцираш, колкото за отговорност пред бъде-
щето на нацията. 

А нация, за сведение на вечните и вчера, и днес интернационалисти, не е 
нито демодерна, нито натоварена с неприлично съдържание дума. Напротив, тя е 
заредена с градивно, непреходно и затова перспективно европейско съдържание. 
„Европа на отечествата“ не е непремислена фраза на генерал Шарл дьо Гол.

Пазарът безспорно е общност. Но той не е нито единствената, нито най-важ-
ната общност, както системно ни внушават привържениците на неолибералната 
антиутопия. В каквато експериментално ни заставиха да живеем у нас.

Обществото, нацията, цивилизацията, човечеството се явяват общности 
от много по-висш ранг. Те неслучайно, в развития световен сегмент, рядко раз-
читат на механизмите за пазарна саморегулация, които, ако действат, действат 
неприемливо бавно. Напротив, обществото и неговите институции действат 
активно и често изпреварващо налагат правила и норми. Справянето с пазар-
ните провали като монополизацията и картелизацията естествено идва отвън и 
отгоре спрямо пазара. По подобен начин може доказано успешно да функцио-
нира опазването на околната среда, възпроизводството на природните ресурси. 
При фундаменталните научни пробиви, при изграждането на базовата инфра-
структура, при образованието и здравеопазването ролята на пазара в разви-
тите европейски страни по дефиниция е подчинена или в много голяма степен 
умишлено игнорирана. 

Една състоятелна национална стратегия естествено иманентно включва па-
зарния напредък, заемането на съответни ниши, разширяването им и „дълбаене-
то“ в тях, но съдържанието й далеч не се изчерпва само с това. Последователното 
нарастване на благосъстоянието на цялото общество, неговото бъдещо стабилно 
възпроизводство, непрекъснатото повишаване на образователното и квалифи-
кационното равнище, подобряването на здравния статус на населението, укреп-
ването на социалната сигурност, относително равномерното териториално раз-
витие, прогресът в културата, смисленото оползотворяване на свободното време 
и много други са тук не по-малко значими есенциални компоненти.

Безсребърниците са рядко явление в човешката история, но именно те и 
техните безспорни приноси дават най-убедителните аргументи срещу обясне-
нието на цялото човешко мироздание чрез пазара. Бащата на съвременната 
енергетика, произвеждаща променлив ток, и на основните машини, работещи 
на него, великият Никола Тесла, е завършил дните си в оскъдица, защото през 
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Голямата депресия, за да помогне на компанията „Уестинг хауз“, доброволно се 
е отказал от получаването на лицензни дивиденти.

Парите, придобиването и харченето им в големи количества, безспорната 
власт, която се упражнява посредством тях, не са единствената мотивация в по-
ведението на хората. Погледнати под предубеден ракурс от такъв сорт, напъл-
но биха се обезсмислили всички вековни културни натрупвания, целият дух 
на хуманизма, непреходно стойностното в общочовешката ценностна система. 
И би останала да звучи единствено някаква многоаспектна всесветовна чалга, 
каквато иначе съвсем не липсва не само по нашите масмедии.

Човешката същност е нещо твърде интегрално комплексно, нееднозначно, 
комплицирано и откровено загадъчно, за да се отвори простичко, по остап-
бендеровски с ключа на пазара и пазарните механизми. Такъв подход прими-
тивизира, вулгаризира, дори приматизира, неотклонно връща историческия 
часовник назад към ранния капитализъм, феодализма, робовладелството… 
Препратките в контекста са не една и две.

Актуалната модерност след Голямата рецесия, в годините след последната 
световна финансово-икономическа криза, видимо трудно се разделя с триде-
сетте години тотална неолиберална доминация. Въпросният световен миро-
гледно формиращ проект бе истинска „голяма конспирация“, огромна и доня-
къде успешна инвестиция в това „на бедните да бъде продадена идеологията на 
богатите“. Но именно като такъв той предпрограмира настъпилата не само за 
България фаза, а може би дори епоха, на нестихващи обществени радикални 
противоречия, несъгласия, протести, открити недоволства, разделения.

Социалното закономерно настоява за реконструкция на неговите права 
след последователното им орязване и неглижиране от рейгъномиката и татче-
ризма. „Обузданият капитализъм“, „капитализмът с човешко лице“, характерен 
повече за 70-те и 80-те години на миналия век, донякъде парадоксално се откро-
ява като „светло бъдеще“ за съвременността, като интелектуална алтернатива на 
реакционно десните рецепти, многолетно и интензивно предлагани и налагани 
от финансовия капитализъм. Засега, трябва да се признае, масовата обществена 
съпротива не разполага с цялостна и последователна конструктивна идеология и 
затова не я изповядва. На „възмутените“ и „окупиращите“ някак си изконно им 
липсваше градивен подход, логично анализаторите ги сравняваха с хипи движе-
нията от 60-те години на ХХ век и им предричаха подобна съдба. 

Но така или иначе, опитно нееднократно исторически е потвърдено, че 
натрупването на напрежения в обществата не може да продължи безкрайно. 
„Революциите отгоре“ са за предпочитане, но невинаги са възможни на практи-
ка поради ред конкретни субективни и обективни причини. Някъде в развития 
свят традиционните партии ще могат през идните години „да вземат завоя“, 
другаде евентуално не, там новите тенденции по необходимост и по естествен 
път ще се поемат от нововъзникнали организации и движения. 

В периферията обаче големите обществени сътресения и рискованите со-
циални разлюлявания съвсем не са изключени. Затова тук именно потребност-
та от държавници сега е най-голяма. Нестабилността непосредствено заплашва 
съществуването на самите държави и не става дума, както на пръв поглед може 
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да се приеме, само за страни като Либия, Ирак, Сирия, даже за Египет или за 
Македония и Босна и Херцеговина от балканския регион например. Държав-
ността се намира под огромна заплаха и у нас, в България.

Мафиотските сраствания в политиката, погубеното чувство за справед-
ливост в обществото, безотговорността на партийния елит, моралният разпад, 
дългогодишното стопанско буксуване, последователното възпроизводство на 
бедността, нарастващите стимули за емиграция обективно катализират перма-
нентни изблици на неудовлетвореност и противопоставяния. Циклично поя-
вяващият се публично апел за чисти съвести и ръце за сетен път свидетелства 
за наличието на огромен нерешен социален проблем на развитието ни. Който, 
повтаряме, по никакъв начин няма да бъде приключен нестратегически, с дреб-
ни отстъпки под текущия натиск на улицата.

Илюзия е да се очаква олигархията да еволюира към отговорност, моше-
ниците сами да решат да се вкарат в „правата вяра“, далавераджиите да се от-
кажат от паразитирането, партийните интриганти да започнат „от понеделник“ 
да действат прозрачно. Въпросът е тези среди от един момент нататък да се 
почувстват притеснени, публично осветени, постоянно в прицела и под натис-
ка на обществените внимание и действие, като така постепенно и обмислено, с 
помощта също и на служещ на общодържавните задачи тинк танк, бъде демон-
тирана обстановката на нагла всепозволеност и безнаказаност. 

Според завета на великия поет, трябва да започнем най-после настойчиво 
да питаме всеки от властващите и готовите да властват парвенюта „колко души 
е изгорил живи, сироти колко той е ограбил и пред олтара бога измамил…“. Ал-
тернатива на въпросното питане вече без съмнение е предизвестеният по всич-
ки възможни линии, съвсем нехипотетичен край на българската държавност.

Обичайните досега сценаристи на прехода стават все по-неуместни, без-
силието им е видимо, идеите им са изтъркани от многократна употреба. Както 
днес изглежда, че обществото не е в състояние да намери изход, изведнъж най-
ненадейно ще вземе да се окаже, че го е намерило. И дано този път изходът да 
не бъде псевдоизход, сиреч да не е свързан с появата от нищото на поредния 
непогрешим месия, който да бъде затрупан напълно от греховете си за по-мал-
ко от един мандат. Просто за това, вече видяно и живяно, България повече не 
разполага с време за губене.
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Понякога имам чувството, че с „ястребите“ от 
т.нар. международна общност (очевидно стра-

дащи от Атлантическо разстройство на лявото полу-
кълбо на главния мозък, а може би и от Атлантиче-
ски далтонизъм) живеем различен живот в различни 
светове, виждаме с различни очи различни процеси, 
оценяваме по различен начин различни явления.

А светът, животът, процесите, явленията са едни 
и същи. Не, това няма нищо общо със зрителната из-
мама („Атлантическият далтонизъм“ е всъщност гео-
политическа патология), с акустичните девиации, из-
кривената перспектива, церебралната температура. 
Елементарна идеология. Отразяваш света през приз-
мата на своите интереси (индивидуални, професио-
нални, расови, национални, корпоративни, в случая 
– военнопромишлени).

Тук му е мястото, преди да разгърна основната 
теза, да се разправя най-накрая с това нахално жу-
жащо словосъчетание, издигано като индулгенция 
от гузни нечисти съвести („Ау, не съм виновен аз, 
решението бе взето солидарно от „международната 
общност“!“), развявано като велико знаме на косми-
ческата правда и чистота от регионални диктатор-
чета („Оу, помощта на „международната общност“ 
гарантира местния просперитет и локалната демок-
рация!“) или от световни жандарми („Бау, „между-
народната общност“ твърдо ще защитава правата на 
правозащитниците и няма да позволи нищо непоз-
волено!“).

Жалкият евфемизъм „международна общност“ 
реално обхваща в съдържанието си съвкупността от 
световния стопанин (Израел и САЩ, известни вече 
като Израелски Съединени щати – JewSA) и засег-
натите от тежък „Атлантически далтонизъм“ него-
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ви сателити. Русия не е „международна общност“, Китай не е „международна 
общност“, Индия не е „международна общност“, Бразилия не е „международ-
на общност“, Венецуела и Сърбия не са „международна общност“. Който не се 
подчинява на Щатите, не е „международна общност“, вън от Земята, айде друм, 
фъшката към „Косите на Касиопея“!

Тяхната си „международна общност“ е центърът на световната власт из-
вън неизгодните им ООН и ЮНЕСКО, извън неизгодните им (по-скоро не-
послушните) държави. И решенията, и действията на този самоназначил се и 
самовъзвеличил се планетарен господар нямат нито силата на историческата 
справедливост, нито каквото и да било морално основание да бъдат оценявани 
като стимул за (и стъпка към) усъвършенстването на човешката цивилизация.

Но да се върна към споменатия в началото различен живот в различни 
светове. Как да характеризираме, примерно, случващото се в Сирия? То повече 
от две години тревожи планетата, раждайки хиляди интерпретации, сценарии, 
прогнози. Въоръжен конфликт? – много по-мащабно е. Война? – привидност. 
Гражданска война? – терминологична злоупотреба. Значително по-адекватни 
биха били характеристиките му като „терористичен акт“, „бандитско нападе-
ние“, външна ислямистка „агресия“. Още от самото начало и децата разбраха, че 
в независима Сирия нахлуха външни сили.

Разбира се, в хода на бойните действия към първоначалните бандитски 
групировки се просмукваха оттук-оттам недоволни от режима (винаги ги има!) 
сирийски пишман опозиционери и криминални типове, на помощ се притече 
и международният хайдутлук. И се получи един невероятен карашък, наричан 
без задължителната историческа ирония „Свободна сирийска армия“ (или още 
по-смешно – „Сирийска национална коалиция“) – шепа сирийци национални 
предатели, настървени шиити, сунити, уахабити, джихадисти, терористични 
банди, сред които е и свързаният с „Ал Кайда“ печално популярен „Джабхат 
ан-Нусра“ („Фронт ан-Нусра“), дори 400 руски главорези (според признанието 
на Москва), довлачена отвсякъде всякаква паплач.

Така разцъфна поредният исторически парадокс. Глобалните петролно-до-
ларово-макови интереси съюзиха живия Обама с мъртвия Осама. „Честито!“ и 
„Горчиво!“. Както впрочем много пъти досега и изключително последователно 
Щатите се гушкаха под мишница с отвратителни режими (които ги слушаха) и 
наказваха жестоко отвратителни режими (които не им се покоряваха). Отделно 
не смееха да пипнат отвратителни режими, чиито отбранително-нападателни 
реакции биха могли да им палнат чергата (Северна Корея, Куба).

Формирования на „Хизбула“ пък подкрепят армията на Асад. Както и ня-
кои автономизиращи се кюрдски племена. Въобще пълна и окончателна победа 
на комедийния исторически жанр! И това поръчкови „атлантици“ го наричат 
свещена борба на почтената сирийска опозиция против тираничния режим на 
Асад! И размахват факлите на космическата справедливост и световния морал! 
Трябва да си пълен идиот, за да повярваш на този (принципно неоригинален) 
театър. Светът обаче е пълен с платени идиоти и страхливи идиоти.

Та въпросът, на който международните анализатори можеха моментално 
да отговорят (но не го направиха, ясно защо!), бе: „Кой нае, въоръжи, плати и 
проводи тези ислямистки бандити в суверенна Сирия, за да разсипят религи-
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озно толерантната, красива и просперираща държава? Кой извърши това фак-
тическо престъпление срещу човечеството?“.

Кой, кой, познахте от първия път – „международната общност“. Същата, 
която преди много време попиля близкоизточната перла Ливан. Която овърша 
Афганистан и сега гузно и мълчаливо се оттегля оттам, без да е решила нито 
един от сериозните регионални проблеми. Която смаза Ирак и изстиска цирея 
Саддам, реално удвоявайки броя на всекидневните жертви на религиозни, пле-
менни и социални сблъсъци. Която два пъти обсипа Либия със самолетни раке-
ти „Въздух – земя“, ликвидирайки първия път дъщерята на диктатора Кадафи 
(огромно завоевание на световния мир!), а втория път – самия диктатор, палей-
ки между другото ислямисткия пожар на т.нар. северноафриканска „арабска 
пролет“. Умните хора впрочем я оценяват като „арабска зима“ – от агресивното 
ислямизиране на въпросната ивица засега се е измъкнал само Египет. И то не 
съвсем сигурно – под строгия поглед на антикемалиста Ердоган.

И малко далечни, но полезни асоциации с Иранското начало и Сирийския 
край (поне засега) на насилственото коригиране на историята в регионите с бо-
лезнено засегнати американски (и израелски) икономически и геополитически 
интереси. Няма никакво съмнение: нито Мохамед Реза Пахлави, нито Башар ал 
Асад са цвете за мирисане. Но под тяхното управление държавите им постепен-
но, но безвъзвратно навлизаха в коловозите на модерната култура. А сега какво 
– Иран е върнат в Средновековието (но в ядреното Средновековие), Сирия е 
разсипана държава, която десетилетия няма да се възземе от разрушенията и 
жестокостите.

Няма начин да не засегна класическия геополитически астигматизъм на 
ексдисидента Желев. На 12 септември 2013 г. пред Информационната агенция 
ПИК той казва: „Аз съм също на мнение, че трябва да се даде урок на прези-
дента на Сирия, защото, когато става дума за война срещу собствения народ 
– избиване със средства на държавата на невинни хора – деца, старци, жени, 
бременни, това неслучайно се води престъпление срещу човечеството. Нужно 
е да има урок, за да се знае, че който се осмели да води война и насилие, за да 
си запази властта – той няма да избегне възмездието, където и когато и да е. 
Той обаче трябва да бъде сигурен, че това ще стане веднага. ООН и Съветът за 
сигурност трябва да бъдат солидарни и единни, за да бъдат отслабени мераците 
на други подобни диктатори да избиват собствения си народ.“

Точно такова е мнението на фалшифициращата действителността „меж-
дународна общност“. Чудовищна лъжа, подкрепена и от нашия бивш всяка-
къв. Не знам какво му става, не беше такъв човек! Асад не избива деца, старци, 
жени, бременни, г-н Желев! Гледай да не ни разплачеш целокупно, там и без 
това е трагедия, не я замърсявай с клевети! Асад избива нахлули в родината му 
външни бандити. И дано ги избие до крак!

Въоръженият миш-маш започна всъщност да се разпада. На 25 септем-
ври м.г. 13 групировки от сирийските опозиционни сили (според „Гласът на 
Америка“, а фактически ислямисти, които нямат нищо общо със Сирия) обя-
виха, че се разграничават от основната Сирийска национална коалиция и я 
напускат. Тази коалиция вече не представлявала техните интереси (че някога 
представлявала ли ги е изобщо, да пита човек и отговор да не чака!). Бандите 
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призоваха всички, които се бият срещу режима на Асад, да се обединят под ис-
лямски флаг. И вече се обединиха. На 22 ноември. Седем ислямистки сили под 
ислямски флаг.

Това вече на практика доказва, драги атлантически астигматици, че срещу 
Асад не се е възправил възмутеният сирийски народ, не бременни и бебенца 
тичкат по кървави барикади, докато тиранинът ги трепе с тиранично вдъхно-
вение (драги ми Желев!), не достойна вътрешна опозиция воюва за свобода и 
правдини! Това доказва, че става дума за отлично подготвен и организиран ма-
сиран терористичен акт срещу суверенна държава. И сценаристите и кукло-
водите на въпросния терористичен акт трябва да бъдат посочени и публично 
заклеймени. А астигматичните им фенове поне да помълчат от срам!

Различните погледи (нормални и идеологизирани) към различните свето-
ве (истинския и измисления от „международната общност“) проличаха особе-
но силно и в проблематизирането на употребеното химическо оръжие. Вдъх-
новителите на терористите моментално отсякоха: „Сатрапът Асад е употребил 
химическо оръжие и е извършил престъпление срещу човечеството, я набързо 
да го ликвидираме!“. Те не се нуждаеха от разследвания, ООН-та, комисии, Кар-
ла дел Понте. В тяхната априорна правота бе убеден и бившият Желев (който, 
както казах малко по-горе, някога не беше такъв човек!).

Аз също не се нуждаех от специална информация, за да разбера какво е ста-
нало. Нормалната човешка логика, здравият разум го подсказваха. Някой бе ре-
шил да стреля с пушката, преди Антон Павлович изобщо да я висне на стената. 
По никое време и без никакъв повод Барак Обама предупреждава Башар Асад: 
„Ей, сатрапино, да не вземеш да преминеш „червената линия“ (да не посегнеш 
към химическото оръжие сиреч), щото ще ядеш демократичен щатски бой!“.

(Недоумение в скоби. Не им разбирам особено договорите, разговорите, 
предговорите и следговорите на интернационалните лидери; вероятно наистина 
не може всичко изведнъж; може би придвижването към всеобщото разоръжа-
ване се осъществява само през задължителни етапи, на малки крачки. Химиче-
ското оръжие е „червена линия“; конвенционалното оръжие си е ОК, изобщо не 
е „линия“. Да унищожаваш хората с иприт, зарин и зоман е престъпление срещу 
човечеството. Да ги разстрелваш с автомати и картечници не е престъпление 
срещу човечеството? И кой гръмовержец е делнал окончателно и forever ядрени-
те квоти – Израел има право да притежава ядрено оръжие; Иран няма право да 
притежава ядрено оръжие? Някой ще трябва да ми обясни всичко това!)

Всъщност какво прави великият афроамерикански вожд Обама? Ами той 
дава мигач на подопечните си терористи: „Ей, хайдуци, имате интифа да пукате 
с химикали, ама хитро, пък ние ще обвиним Асад и ще му свалим скалпа!“. Това 
е. Варварските ислямистки бандюги реагират респективно и очакват могъщата 
военна помощ на културните бандюги от „международната общност“.

„Quid prodest“ (каква полза) – са питали бащите на великото Римско 
право при разрешаването на всяка криминална и извънкриминална загадка. 
Кому е изгодно това? Кой печели от този акт? Великите вашингтонски мис-
лители очакват от седем милиарда световни балъци да повярват в огромната 
полза, която Асад извлича от химическото си безумие. Да си въобразят как 
олигофренчето Башарчо, с коефициент за интелигентност (IQ) по-нисък от 
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пулса на мадагаскарски ленивец, посяга към фосгена, хитро потривайки дла-
ни, и си вика: „Я бе, я да му дам най-накрая един готин повод на черничкия 
задокеански колега да ме нападне и да ми разкатае напълно и безвъзвратно 
сирийската мама!“.

Този път „номерът на китайката“ не мина. Светът се намръщи, отказа да 
аплодира поредната военна авантюра на „миролюбците“, на планетарните из-
носители на „демокрация“. Никой вече не вярваше на лъжливите овчарчета 
(след спасените макови реколти в Афганистан и виртуалните „оръжия за масо-
во поразяване“ в Ирак). Самите американци вдигнаха предупредителен пока-
залец. Белите конци на съшитата лъжа се скъсаха. Вашингтон бе принуден да 
укроти назидателния тон и да се дръпне във вигвама.

Временно, да не се заблуждаваме излишно.
Жандармската съвест на „международната общност“ е перманентно будна.
А за химическото оръжие са прави – и „международната общност“, и дори 

„извънмеждународната общност“. Употребата му трябва да бъде категорично 
забранена и криминализирана. Независимо кой си е позволил да прекрачва 
„червената линия“. Защото там не може да има „Едни бива, други не бива!“.

От 8 до 20 ноември 2004 г., примерно, по време на своето нападение над 
Фалуджа, въоръжените сили на Съединените щати са използвали бомби с бял 
фосфор, въпреки присъствието на цивилно население.

Те и преди са си служили с оръжия с обеднен уран в двете войни в Зали-
ва, в Афганистан, в Сърбия и Косово. А между 1961 и 1971 г. са разпръснали 
над Виетнам 77 милиона литра дефолиант „оранжев агент“, съдържащ близо 
400 килограма силно токсично вещество (диоксин). „Обработени“, т.е. унищо-
жени са (средно с по пет до десет разпръсквания) 2.6 милиона хектара гори. 
Общо пряко са засегнати между 2.1 и 4.8 милиона души, жители на 20 000 села. 
Диоксинът впрочем е причина за множество остри или хронични болести и 
в частност за различни видове ракови заболявания и сред американските ве-
терани от войната. Правителството на Щатите и досега не е признало своята 
отговорност.

Има някои допълнителни уточнения – отчасти странни, защото донякъде 
са наистина необходими, но пък и едва ли толкова необходими, доколкото се 
разбират от само себе си, безспорни са за всеки модерен разумен човек.

Когато говоря за това как еврейското лоби управлява Щатите, го правя от 
позициите на безпристрастен анализатор, не се зареждам с никаква отрицател-
на енергия спрямо определен етнос и определена националност. (Няма „Ах, тия 
евреи! Ех, алчни чифути!“ – пълни глупости! – това би било тежка обида и за 
самия мен като десетилетен теоретик на човещината!). Единствената негативна 
емоция в случая е концептуална. Ето защо, си мисля, е античовешко общество-
то, подчинено единствено на парите, обществото, в което именно финикийски-
те знаци, а не човекът, са свръхценност, ценност сами по себе си!

Когато пиша как Израел с ръцете на могъщите Съединени щати се разпра-
вя с враговете си, нито търся, нито предполагам каквито и да било предубедено 
идеологически или злонамерени геостратегически импликации. Антисемитиз-
мът е зловещ цвят от букета човеконенавистнически идеологии. Никакъв шанс 
да спечели дори грам симпатия. Най-малко от мен! Но не трябва да се прека-
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лява! Защото не е ли истина, че антисемитизмът е до голяма степен рожба на 
ционизма? Както и обратно – те не се ли захранват взаимно, не е ли ционизмът 
до голяма степен законна рожба на антисемитизма?

Прекланям се пред двехилядолетните страдания на евреите (като искам да 
допълня, че съдбата и на другите народи и племена през това време е познала 
в не по-малка степен падение и страдание!). Твърдо съм убеден, че Израел има 
пълното право да използва всички потенциални (и разрешени от цивилизаци-
ята) средства и възможности, за да защити своето съществуване и да гарантира 
живота, здравето и достойнството на всички свои граждани. Но не е ли време 
именно еврейският народ, като носител на вековна морална сила и мъдрост, да 
инициира и осъществи финала на 65-годишното малоумно взаимно изтребле-
ние, да прекъсне безнадеждната спирала на автосемитското унищожение! Защо 
да измират араби! Защо да измират евреи! Кои световни и регионални пробле-
ми е решила досега безсмислената смърт на десетки и стотици хиляди!

С абсолютно същото основание критичният поглед към някои необмисле-
ни действия, да не кажа имперски тъпотии, на американската администрация 
не бива да бъде квалифициран като индикация на някаква тъпа американофо-
бия (този елементаризъм съм го надскочил още в пубертета).

Америка, Русия, Китай – това са велики нации. Вярно – донякъде допотоп-
ни империи, извършили огромни глупости и дори тежки исторически престъп-
ления, но и заслужаващи уважението ни за незаменимата си историческа роля, 
за невероятния си принос към развитието и усъвършенстването на културата, 
медицината, технологията, изобщо на човешката цивилизация.

Всичко друго е махленско политиканстване, пъчене на кльощави балкански 
мускулчета, пòказен – главно за пред муставите булки и кварталната кръчмарска 
компания – „антикомунизъм“ (помним как Ганев съдеше руснаците, Дянков ги 
пляскаше, пък Инджев ги громеше на всеки публицистичен завой!).

Трезвият исторически анализ изисква, примерно, не да пляскаме омерзени 
американците, а да поразсъждаваме заедно с тях: дори да приемем теоретически, 
че те са истински „трубадури на истината“, действителни „рицари на свободата“ 
(и „на глас тичат народен“ – сирийски, иракски, либийски, да кажем!), преподава-
ната 40 години философия на обществото е безпощадно ясна в изводите си – това 
е изнасилване на историята. Подарената свобода (ако това е била изобщо целта 
на планетарните въоръжени операции) е навсякъде и винаги псевдосвобода; ха-
ризаната демокрация е навсякъде и винаги квазидемокрация!

През ХХ век световният „комунизъм“ се занимаваше с износ на революция.
През ХХІ век световният „капитализъм“ тръгна да изнася демокрация.
Еднакво безсмислено! Еднакво безнадеждно!
Идеята за ЧОВЕКА като свръхценност трябва да узрее естествено, да се 

утвърди в масовото съзнание, да завоюва действена територия!
Иначе остава кух лозунг, идеологически фалшификат!
Каузата на СВОБОДАТА трябва да се изстрада, да покоси своите жертви, 

да издигне своя олтар, да стане кауза на милионите, а не на реалния (а най-чес-
то на измисления) национален елит!

Иначе остава празен звук, удобна за манипулация на хората „мантра“!
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1. За същността на проблема

Така формулираната тема е опит да се обосно-
ве необходимостта от нов подход към екологи-

ята и към свързаните с нея теоретични постановки. 
Целта е: да се отстояват хуманистичните аспекти на 
екологическите проблеми срещу опитите за налага-
не на биологически, натуралистични и технократи-
чески подходи.

Осъществяването на поставената цел предпо-
лага преди всичко да се разкрият дълбоките корени 
на един от най-тежките пороци на постиндустри-
алната цивилизация. Става дума за мита, в който 
научно-техническият прогрес се въздига във върхо-
вен Бог, без той да бъде одухотворен, облагороден 
и очовечен. Същевременно тази ирационална циви-
лизация се оказва неспособна да изработи адекватна 
морална философия, поради което докрай остава в 
плен на безумния ламтеж за натрупване на матери-
ално богатство при липса на адекватна култура на 
потреблението и на благоразумие при използването 
на плодовете на културата за общо благоденствие и 
щастие. Това е причината за постоянното задълбо-
чаване и изостряне на противоречията между чове-
ка и природата, между човека и техниката, между 
научните истини и морала. При тези условия човек 
губи контрол върху собствените си творения и от-
крития – те започват да застрашават своя творец 
(човека) заедно с всички останали форми на жи-
вот върху Планетата, превръщайки се в същински 
Франкенщайн.

Последиците от това се проявяват толкова бър-
зо, че дори не успяваме да ги осъзнаем, да вникнем 
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в глобалния им смисъл и да вземем адекватни мерки за преодоляването им, 
за да се поддържа адаптационният имунитет на живите организми. И става 
все по-ясно, че докато цивилизацията с присъщата ѝ огромна технологическа 
и информационна мощ продължава да следва модел на развитие, основан на 
безогледна експлоатация на природата за бърза печалба, Земята се опустошава 
безвъзвратно.

Това от своя страна формира „духовния императив“ като приоритетно 
начало в по-нататъшната биологическа, социална и духовна еволюция на 
хомо сапиенса. Защото човешкият дух остава единственото нещо, което все 
още може самò да се промени, за да спре разрушителната стихия, обхванала 
модерния свят. Впрочем възможно ли е това? Или да се примирим с апока-
липтичното внушение, че човечеството неспасяемо върви към своята изна-
чална обреченост.

Сега от изключително значение е човекът – сиреч този, който в своята бе-
зумна и ненаситна жажда за богатство и печалба стига до масово самоубийство, 
експлоатирайки безогледно както природата, така и себеподобните си, най-сет-
не да осъзнае, че вече никой друг освен самия него не е в състояние да го спаси, 
че залогът на спасението е в неговия дух. Това осъзнаване е ядрото на една нова 
идеология, способна да стимулира глобалната солидарност за предотвратяване 
на гибелната опасност, надвиснала над планетата Земя.

За постигането на тази цел съвременното човечество трябва да предприе-
ме решителни стъпки, за да гарантира на идните поколения шанса да живеят в 
един мирен, красив, толерантен и благоденстващ свят. Това не може да се осъ-
ществи върху основата на остарелите възгледи за екологията. Както отбелязва 
големият руски хуманист на ХХ век Дмитрий Лихачов: „Екологията не бива да 
се ограничава само със задачите за запазване на природната биологическа сре-
да. За живота на човека е не по-малко важна средата, създадена от културата на 
неговите предци и от него самия. Съхраняването на културната среда е задача 
не по-малко съществена от съхраняването на заобикалящата ни природа. Ако 
природата е необходима на човека за биологическия му живот, културната сре-
да е също толкова необходима за неговата ДУХОВНА УСЕДНАЛОСТ, за при-
вързаността му към родните места, за неговата нравствена самодисциплина и 
социалност“ (Лихачов, Д. Избрани мисли и афоризми. С., 2012).

В съответствие с това американският изследовател Ал Гор въвежда нов 
термин – „вътрешна екология“. Същевременно той не скрива разочарованието 
си, че вътрешната ни екология е вече сериозно разклатена, защото промените, 
породени от злоупотребата с постиженията на научно-техническата револю-
ция, са разрушили представата ни кои сме и каква е целта на нашия живот. 
От тези позиции той говори за необходимостта от нов „екологизъм на духа“ 
(Гор, Ал. Застрашената Земя. Екологията и човешкият дух. С., 1995, с. 313). Съ-
щия смисъл влагат и християнството във формулата „екотеология“, и ислямът 
– в „Екологически кодекс“ (виж подробно: Загоров, О. Увод в екософията. Фи-
лософски проблеми на екологията. С., 2000, с. 50–61; 187–190).

Висш израз на тази истина е появата на чувството за светостта на нашия 
Ойкос. Така че планетата Земя е не само място за обитаване, а и наш свещен 
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храм, изначален източник на нравственото и естетическото извисяване, което 
ни прави способни да се грижим за нея както в непосредствените граници на 
нашия дом, така и във външните граници на нашето битие. Липсата на такова 
съзнание у хората е израз на дълбока духовна криза.

Съвсем очевидно е, че екологическата криза е преди всичко криза на сми-
съла, криза на духа. Причината за това по-скоро е в задълбочаващата се про-
паст между силата на машината и мъдростта на човешкия дух. Именно морал-
ната схизма е притъпила съвестта на нашата цивилизация (Гор, Ал. Цит. съч., 
с. 330). В началото на ХХ век френският хуманист Алберт Швайцер определя 
това явление като разминаване между науката и етиката (Швайцер, А. Култура 
и етика. С., 1990, 48–54). Днес вече е съвсем очевидно, че в по-общ план съ-
временната криза е глобална и се корени в непрекъснато изострящото се про-
тиворечие между култура и цивилизация. Казано с други думи, това означава 
противоречие между нарастващата способност на човешкия род да създава все 
повече блага и възможно най-несправедливия начин на тяхното разпределение 
между членовете на обществото, както и неразумното им използване в интерес 
на едно малцинство. Крайният резултат от това противоречие е парадоксът: 
изобилието ражда мизерия. Днес човешкият род живее в свят, който превъз-
хожда всички досегашни епохи по размер на световното богатство, съсредото-
чено в ръцете на едно малцинство, поради което бедността в глобален мащаб 
се увеличава с бързи темпове. Ето защо да се разглежда екологията извън тази 
истина е равносилно да се служи на ирационална и поради това антихуманна 
цивилизация.

Парадоксално е, че вместо да изпълняваме своята мисия на главен „гради-
нар“ на света, отредена ни от самата еволюция, ние ставаме участници в една 
трагедия с непредсказуеми последици за света, за човечеството и за всички фор-
ми на живот върху нашата планета. Оттук се налага заключението, че загубата 
на чувството за святост, примирението със злото, масовите злоупотреби със 
световната околна среда се коренят в погрешния възглед за мястото на човека в 
света и за смисъла на неговия живот. Това е липса на чувствителност към про-
мените на Земята, причинени от една покварена цивилизация, която ни е пре-
върнала в свои покорни жертви. Затова сме чужди на така нужната чувствител-
ност към нейните престъпления. Това е потвърждение на липсата на адекватен 
светоглед, съответстващ на променената обективна реалност. Осъзнаването на 
тази истина вече не е достатъчно за преодоляването на апокалиптичното умо-
настроение за неизбежния край на света. Нужно е просветлението на здравия 
разум, който отдавна ни напомня, че съвременното човечество няма да намери 
разрешение на екологичния проблем, ако не се вгледа сериозно в начина си на 
живот. Същността на третирания тук проблем е в порочността на съвремен-
ната цивилизация, основана на капиталистическия начин на производство и 
на генетично присъщите му пороци. Тя подхранва разрушителните инстинкти 
у човека в гонитбата на повече печалба и богатство без оглед на цената, която 
плащат както съвременното човечество, така и идните поколения.

Крайно време е да се пробудим за истината, че не можем да възстановим 
хомеостазиса в природата, без да се сложи ред вътре в нас. Впрочем единстве-
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ното, което съвременният човек е в състояние да постигне, е да извърши морал-
ното си прераждане и да осъзнае неизбежността на замяната на съвременната 
цивилизация с обществено устройство, което е в състояние да реабилитира 
справедливостта и хармоничното взаимодействие на човека с природата. В 
това се състои мисията на човека, който едновременно е творец и творение на 
своето битие. В този контекст у него е заключена енергията на съзиданието. Но 
когато попадне в порочната цивилизация, той може да се превърне в страшна 
разрушителна сила. Само цивилизация, основана на справедливостта, хума-
низма, благоразумието и високата духовност може да умножава и да повишава 
продуктивността на неговата съзидателна енергия.

2. Човекът е творец и творение на своето битие

Друга важна задача пред човека е да осъзнае своята отговорност като сила, 
придаваща смисъл на битието. Дълбоката същност на екологическата култура 
не се ограничава само в изучаването на непосредствените взаимоотношения 
на човека с природата. С усложняването на тези взаимоотношения се появяват 
нови явления, които са израз на засилената и постоянно задълбочаваща се вза-
имозависимост, както и на опосредстващата роля на културата в нея. Тук тряб-
ва да се има предвид създаденият от човека и постоянно разширяващ се нов 
„свят“, осигуряващ тази опосредственост на взаимоотношенията между човека 
и природата. Това е одухотворената природна субстанция, т.е. духовно овладя-
ната от човека природа, наречена култура. В този „изкуствен свят“ постепенно 
се натрупват все по-сложни механизми, които заздравяват връзките между тях. 
И това определя съдържанието на човешката култура и практика. Човешкото 
битие се влияе не само от първичната природа и нейните закони, но и от зако-
ните на този изкуствен свят.

Така в екологическата култура започват да играят важна роля изработени-
те от човека нравствени и естетически принципи на отношение към природата, 
което потвърждава особеното значение на духовната екология.

В същата насока е и изискването за екологизация на целокупната дейност 
на човека и човечеството, както и за хуманизация на основните форми на 
общественото съзнание: морал, естетика, изкуство, право, политика, наука, 
философия, религия и т.н. В своите практически измерения това означава пос-
тоянно одухотворяване, т.е. засилване на хуманистичния заряд на човешката 
култура.

И наистина, каква е стойността на екологията на околната среда, без да е 
очистена душата на човека: какъв е смисълът на усилията за борба с ерозията 
на Земята, ако духовната ерозия вече е отворила път на разрушителната стихия 
на бездуховността.

Следователно духовната екология е съществен аспект на културата изоб-
що. Сама по себе си екологията засяга дълбоките корени на общуването на чо-
века с неговото непосредствено обкръжение – природно, социално, духовно. 
В широкия смисъл на думата обаче тя обхваща цялата природа, социума и ноо-
сферата.
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Появявайки се на определен етап от еволюцията като интегриран качест-

вен резултат от развитието на материалната и духовната човешка практика, на 
моралното съзнание, философското мислене, научното познание, изкуството 
и дейността по възпроизводството на непосредствения живот на обществото, 
идеята за екология на духа все по-осезателно пронизва всички области на чо-
вешката култура и живот.

В същото време, вглеждайки се в тази истина, ние сме длъжни да призна-
ем, че в съвременното обществено съзнание все още не се е утвърдило адекват-
но понятие за „духовна екология“ в смисъл на облагородяване, хуманизация, 
т.е. очовечаване на цялостното обкръжение на човека, както и на самия човек. 
Поради това не се разбират сложността и трагичните последици от разширява-
щия се обхват на „замърсената“, „болната“, „заразената“ духовна атмосфера.

Още по-тревожна е истината, че в последните десетилетия страната ни 
остава встрани от световните тенденции, от глобалния културен процес, изди-
гайки плътна информационна завеса за решенията на ООН и на международни 
форуми, и по този начин се забавя формирането на адекватна светогледна пара-
дигма. На това се дължи неизбежното заключение, че идеята за хуманистичния 
потенциал на екологията все още не се е превърнала в художествен, нравствен, 
идеологически императив. Без съмнение това влияе отрицателно на емоцио-
налния и интелектуалния свят на голяма част от нашия народ, поради което 
проблемите на екологията не са заели подобаващо място в масовото съзнание. 
То все още се намира на ниско, примитивно равнище, не е станало светоглед и 
национална психология като механизъм за активно въздействие върху смисъла 
на живота.

3. Светът се нуждае от нова парадигма за прогрес

Предложената по-горе духовна интерпретация на екологията предполага 
и съответна промяна в парадигмата за прогрес. Връзката между екологията и 
прогреса се разкрива в две насоки: 1) „екологически оптимизъм“, т.е. съвместя-
ване на икономическия растеж с опазването на околната среда, и 2) необходи-
мост от нова интерпретация на понятието „прогрес“.

В Декларацията на Първата международна конференция на Обединените 
нации за околната среда през 1972 г. в Стокхолм се подчертава, че по-нататъш-
ното икономическо и социално развитие на човечеството е оправдано, ако ис-
каме да осигурим среда, благоприятна за съществуването и дейността на чове-
ка, а на планетата да създадем условия, необходими за качествено подобряване 
на живота. С този принцип са свързани няколко екологически императива: 1) 
опазването и подобряването на човешката околна среда предполага развитие 
на обществото, но и икономическият и социалният разцвет представляват 
предпоставка за опазването и усъвършенстването на тази среда; 2) постижени-
ята на науката и техниката да се използват в рамките на техния принос не само 
за икономическо и социално развитие, но и за духовно извисяване на хората, за 
да се открият, избегнат и ограничат опасностите, заплашващи средата, за да се 
решат проблемите, които тя поставя, в защита на човешкия живот.
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Оттук произтича и необходимостта от ново осмисляне на общественото 
развитие и от неговото определение от гледна точка на опазването и подобря-
ването на околната среда и критическото превъзмогване на линейната концеп-
ция за прогреса.

В този смисъл потребността от знания, които екологията дава, се налага от 
нейния подход към изследването на отношението между природата и общест-
вото в процеса на неговата производствена (трудова, културна) дейност. Ето 
защо значението на екологическата философия за осъществяване на екологи-
чески оправдано развитие предстои да расте в световен план.

На тази тенденция са подчинени и утвърдените от Конференцията на 
ООН през юни 2012 г. в Рио де Жанейро програмни документи по устойчи-
вото развитие. Тези програми носят общото заглавие: „Бъдещето, което же-
лаем“. В това бъдеще екологията е провъзгласена за ядро на хуманистичния 
светоглед. Същевременно се подчертава, че все още не е преодоляно отъж-
дествяването на общественото развитие с икономическите и техническите 
постижения, с количественото натрупване на материални и духовни блага, 
което вместо всеобщо благоденствие обрича все повече хора на материална и 
духовна нищета.

Разглеждано в неговата сложност и дълбочина, общественото развитие 
включва не само количествени, но и качествени промени и утвърждава разби-
рането, че в тяхното единство и еднопосочност се разкрива смисълът на про-
греса. От друга страна, общественият напредък всъщност представлява оценка 
не само на вече осъщественото обществено развитие, а и на онова състояние, 
към което се стремим и което е желателно да постигнем в обозримо бъдеще. 
Крайно време е да се разбере от всички, че в това бъдеще няма място за разви-
тие, полезно само за богатото малцинство, в резултат на което пропастта между 
богатството и бедността продължава да се задълбочава и разширява. Човече-
ството се нуждае от развитие, което води до по-справедливо разпределение и 
удовлетворяване на основните потребности на всички хора, както и до разумно 
използване на плодовете на културата.

Осъществяването на общественото развитие в неговото хуманистично 
разбиране изисква и преструктуриране на доминиращия днес научно-техни-
чески прогрес.

Къде всъщност е решението на този проблем? А. Печеи е разочарован от 
постиженията на материалната революция, независимо от това, че ни е обси-
пала с нови придобивки. Той се вълнува от въпроса: „Как да убедим хората 
в целия свят, че у всекиго трябва да се разкрие и да се подхрани качеството 
човек?“.

Съвсем очевидно е, че А. Печеи насочва погледа си към истинската сър-
цевина на хуманизма, поставяйки пръст в раната: главната цел на човешката 
революция е социалната справедливост. Тя е „такава активна идея, пише той, 
която се е превърнала в най-пламенен стремеж на съвременните поколения“ 
(Печеи, А. Качеството Човек. С., 1987, 177–178).

Не е трудно да се забележи, че Печеи все още е в плен на абстрактните 
хуманистични въжделения. Посочената от него истина се повтаря от две хи-
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ляди години насам. Възможно е тя да се открие във възгледите на най-светлите 
умове в човешката история. И въпреки това и днес продължава инерцията за 
приспиване на гладните и онеправданите с лицемерни филантропски пропове-
ди, за да се оправдае и увековечи една ирационална цивилизация в лицето на 
капиталистическия модел на развитие.

4. Нужна е промяна и на понятието за хуманизъм

Още в средата на ХІХ век Фр. Енгелс в капиталния си труд „Диалектика 
на природата“ обосновава необходимостта от промяна на парадигмата на ху-
манизма. Той анализира характера на обществените отношения на епохата и 
стига до извода, че: „Както по отношение на природата, така и по отношение на 
обществото при днешния начин на производство се взема под внимание пре-
димно само първият, най-осезаемият резултат. И още се учудват, че по-далеч-
ните последици от насочените към постигането на този резултат действия са 
съвсем други, най-често съвсем противоположни“, „докато цялото богатство 
все повече и повече се концентрира в ръцете на нетрудещите се“ (Маркс, Ен-
гелс. Съч. Т. 21, с. 486). Съгласно модерната лексика това е постоянното въз-
производство на алгоритъм на алчността и на нейното първородно творение 
– бездуховността.

Тази мисъл има две страни. Първата се отнася до връзката и взаимодей-
ствието между дух и материя. Енгелс отбелязва: хората ще съзнават своето 
единство с природата и толкова по-невъзможна ще става оная безсмислена и 
противоестествена представа за някаква противоположност между дух и мате-
рия, човек и природа, душа и тяло, която се е появила в Европа след упадъка на 
класическата древност. И втората страна се отнася до способността да „пред-
виждаме по-далечните последици от наши производствени действия за при-
родата и обществото“. Известно е, че бяха нужни цели два века това изискване 
да се приеме за основен приоритет, благодарение на появата на съвременната 
интерпретация на идеята за устойчиво развитие през 70-те години на миналото 
столетие. Но не би могло да се твърди, че човечеството като цяло се е извисило 
до идеята за адекватен цивилизационен избор, мотивиран и вдъхновен един-
ствено от хуманизма като върховен и универсален критерий на човешкия про-
грес. Продължава инерцията хуманизмът да се възприема в неговия ограничен 
смисъл – любов към човека, човеколюбие. Очевидно е, че този ограничен под-
ход не е в състояние да разкрие дълбоката същност на едно от най-великите 
постижения на духовната еволюция на човешкия род.

Хуманизмът в неговия универсален смисъл представлява единно кул-
турно движение, благородство на духа, извисена духовност. Той се простира 
не само върху човека, но и върху цялото обективно битие. Това предпола-
га идеята за светостта на живота да се утвърди като смислов императив на 
човешкото битие, като нова „световна идея“ – идеята за необходимостта от 
глобална етика.

Хуманизмът е човечност, а не само човеколюбие. Човеколюбието бързо 
може да се превърне в себелюбие, в любов, обърната навътре, и да подхранва 
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егоизма и егоцентризма. Хуманизмът като човечност е любов, обърната навън, 
за да обогатява постоянно алтруизма като израз на способността на благород-
ния дух да жертва част от своето щастие и благоденствие за нуждаещите се. В 
този смисъл екологията изисква преоценка на досегашната интерпретация на 
хуманизма, сериозно осакатен от постиндустриалната цивилизация, особено в 
нейната неолиберална версия. Ярък израз на тази необходимост е появата на 
термина „екохуманизъм“.

5. Екохуманизмът и раждането на екософията

Екохуманизмът се изгражда върху по-широка основа. Това е нова ценност-
на система, по-широка от тази, която определя границите на традиционното 
понятие за хуманизъм. За разлика от традиционния хуманизъм екохуманизмът 
вижда в природата битие на човека. Именно поради това човекът е длъжен да 
се отнася към нея както към себе си. Това изисква да се откажем от инерцията 
за спекулативно отношение към велики идеи под натиска на конюнктурни иде-
ологически догми.

Маркс пръв формулира максимата, че „за човека природата е живот, а не 
средство за живот“. Именно от тези позиции той предупреждава, че отчужде-
нието от природата чрез нейното присвояване по начин, който нарушава еко-
логическото равновесие в нея, има фатални последици за съществуването на 
човека (Маркс, Енгелс. Съч. Т. 42, с. 711).

Възгледът, че не природата сама по себе си, не и постиженията на науч-
но-техническия прогрес сами по себе си определят характера на въздействието 
на хората върху природата, заема съществено място в разработките на Карл 
Маркс. „Природата не строи нито машини, нито локомотиви, нито железопът-
ни линии и т.н. – пише той. – Те са продукти на човешкия труд, природен мате-
риал, превърнат в органи на човешката воля, властваща над природата, или на 
човешката дейност сред природата. Те са създадени от човешката ръка органи 
на човешкия мозък, опредметена сила на знанието“ (Маркс, Енгелс. Съч. Т. 46, 
част втора, с. 194). Наред с това Маркс разглежда дейността на човека преди 
всичко като процес, в който чрез своята дейност той опосредства, регулира и 
контролира обмяната на веществата между себе си и природата (Маркс, Енгелс. 
Съч. Т. 42, с.189).

По-специално внимание тук заслужава мисълта, че анархията в про-
изводството и корумпиращата конкуренция, присъщи на съвременната 
цивилизация, са пречка за рационалното въздействие върху природата и 
обуславят вредни за обществото изменения на жизнената среда. Решението 
на проблема според Маркс е да се развива хармоничното взаимодействие 
на човека с природата от гледна точка не само на човека, но и на природата 
(пак там, с. 362).

От тези позиции Маркс обосновава необходимостта да се осъществява 
критика на цивилизацията, която благодарение на интензивното развитие на 
науката и техниката постига изключителни резултати в напредъка на произво-
дителните сили, но не успява да реши произтичащите от това противоречия. 
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Тази цивилизация възпроизвежда всички видове отчуждения на човека, следо-
вателно и отчуждението от природата.

Това предполага технико-технологическата парадигма, доминираща и 
досега в западната индустриална цивилизация, да се замени с хуманистичен 
императив. В практически план това означава да се извърши преход към ан-
тропогенна (човешка, облагородена, одухотворена, хуманистична) цивилиза-
ция, в която върховна ценност и крайна цел на прогреса са човекът и неговото 
хармонично взаимодействие с природата. Благодарение на това хуманизмът се 
превръща в опозиция срещу разрушението, срещу потребителската цивилиза-
ция, срещу опорочаването на върховенството на творческото начало в човеш-
кото битие.

Така се постига „завършеното същностно единство на човека с природа-
та, истинското възкресение на природата, осъщественият натурализъм на чо-
века и осъщественият хуманизъм на природата“. Изключително продуктивна 
е обоснованата от тези позиции мисъл на Карл Маркс, че „по-късно приро-
дознанието ще включва в себе си също така науката за човека, като науката 
за човека ще включва и природознанието: това ще бъде една наука“ (пак там, 
с. 110, 116).

В това най-накрая се състои и хуманистичната стратегия за изграждане 
на един свят, който съвременното човечество би искало да остави на идните 
поколения, за чието тържество са давани и се дават безкрайно много жертви. В 
това се състои и вечното изкушение на разума да победи завинаги безумието. 
То носи различни имена. Въпреки многобройните провалени опити за успех, 
този стремеж на разума остава единствената алтернатива на всички известни 
досега версии на порочната цивилизация. Днес с тази идея човечеството свър-
за устойчивото развитие.

В заключение се налага изводът, че става дума за нова идеология, нов све-
тоглед, нова философия, нова ценностна система – за появата на екософията 
като нова парадигма на съвременната социална философия. Тя прави неизбеж-
ни дълбоката трансформация във всички посоки и области на човешкото битие 
и преоценката на фундаменталните убеждения, които ръководят цялостното 
отношение на съвременния човек към света и социалното му поведение, кое-
то пък не е възможно без осъзнаване на повелята за едно всеобщо споделено 
понятие за смисъла на човешкия живот, основаващо се на идеята за благоразу-
мие, противно на безумието на сегашната потребителска инерция.

За да се осъществи това, е необходимо най-после да прозрем истината 
за капиталистическия модел на развитие. Още от зората на този социален и 
икономически модел велики мислители предупреждават, че социалната не-
справедливост постоянно ще се задълбочава като негов неизлечим порок. Днес 
сме свидетели на сбъдването на това пророчество, пред очите ни се разгръщат 
глобален безпорядък, социален хаос, тежки природни катаклизми, невиждани 
досега мащаби на нищета, безработица, корупция, организирана престъпност 
и дълбока бездуховност.

Всичко това изисква постоянно задълбочаване, разширяване и ускоряване 
на революцията на духа, като се поддържа в същото време и духът на револю-
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цията като двигател на историята. Практическото решение на тази глобална 
задача е възможно само чрез обединяване на усилията, енергията и волята на 
всички, които са жертва на съвременната порочна цивилизация, за да възтър-
жествува цивилизацията на справедливостта, милосърдието, любовта, толе-
рантността и свободата, цивилизацията на устойчивото развитие.

Днес с нова сила се възражда идеята за един нов, хуманистичен свят, въз-
никват реални мечти за нов световен ред, за справедливо общество, за хума-
нистична цивилизация с универсална приложимост. Тази идея завладява все 
повече и повече хора от цялата Планета. Това е убедително потвърждение на 
започналия глобален процес на разширяване и постоянно обогатяване на ху-
манистичния заряд на екологията.
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Окачествяването на туризма като географски фе-
номен се базира на факта, че той е тясно свър-

зан с особеностите на конкретно пространство, ко-
гато се възприема и като движение, и като трайна 
социално-икономическа активност. На тази основа 
предметното съдържание на едно от водещите на-
учни направления в неговото изучаване – геогра-
фията на туризма, е до голяма степен ориентирано 
към изследване на различията в пространствено-
то раз пределение на потенциала за развитие на ту-
ристическа дейност, включително и като резултат от 
проявлението на географските закономерности от 
природен или от обществен характер.

Известно е, че туристическото пространство в 
глобален план не е еднородно. Тази присъща му ха-
рактеристика се обяснява с наложилите се географ-
ски контрасти, пряко обусловени от разпространени-
ето на ресурсите и от тяхната степен на туристическа 
усвоеност, поемен капацитет и посещаемост; от ко-
личествените и качествените показатели на развила-
та се структура на туризма; от разпространението на 
иновациите в отрасъла, както и от проявлението на 
редица други явления от обществен характер, непо-
средствено или косвено засягащи неговото пълно-
ценно развитие. На планетарно равнище тези раз-
личия по места залагат основата на туристическата 
регионализация на света, представляваща своеобраз-
на макрорамка на изначалните географски представи 
в структурирането на туристическото пространство.

По правило понятието регион се приема за гео-
графски таксон от най-широк пространствен поря-
дък (за разлика от района, който засяга предимно ад-
министративно-териториалното деление – бел. авт.) 
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и се използва главно на макроравнище за отделяне на най-големите терито-
риални образувания – геополитически, геоикономически, физикогеографски 
(Бачваров, Ковалёв, 2008, 16). Една от най-кратките дефиниции на неговата 
същност е „особен вид територия (акватория), характеризираща се със специ-
фична цялостност“ (Дергачёв, Вардомский, 2010, 8). Тази цялостност, която в 
природно отношение засяга общите черти в морфоструктурата, климата или 
природните ландшафти, а в социокултурен аспект – историческото, цивилиза-
ционното и социално-икономическото сходство, следва да се разбира като гене-
тично териториално единство. Последната особеност се изразява чрез редица 
показатели от обществен характер, както и чрез степента на взаимосвързаност 
и взаимообусловеност в стопанското развитие на пространството. По отноше-
ние на наблюдаваната териториална хомогенност трябва да се поясни, че не-
винаги икономогеографският (респ. туристическият) регион се припо крива с 
физикогеографския, тъй като при първия социокултурните аспекти на средата, 
както и нейната специфика в международното разделение на труда (отраслово 
и териториално) имат много по-важно значение.

Понеже регионализацията на географското пространство се приема за 
обективен процес – резултат от природното, историческото и социално-иконо-
мическото му веществено запълване и развитие, той традиционно се окачествява 
и като един от начините за опознаване на обективно съществуващата реалност 
(Мироненко, Твердохлебов, 1981, 117). С цел да се проследи именно географска-
та обективност по отношение на съвременните реалности, засягащи туризма, в 
рамките на настоящото изследване са подложени на пространствено-емпиричен 
анализ развиващите се регионални модели на хоризонтална и вертикална струк-
тура на световното туристическо пространство. Допълващ елемент засяга специ-
фичното място, отреждано на България в туристикогеографските модели.

1. Модели на хоризонтална регионализация 
на световното туристическо пространство

Най-популярната и използвана от научната общественост туристическа ре-
гионализация на света е на Световната туристическа организация (СТО). Устано-
веният от нея модел на регионална туристическа структура на света е представен 
от 6 региона (фиг. 1)1, всеки от които (с изключение на Близкия изток) се поделя 
на вътрешни, по-малки (субрегиони), общо 22 за цялото планетарно пространст-
во. По всичко личи, че като основни критерии в туристическата регионализация 
служат както спецификата в разпространението на природните условия и ресур-
си, така и общите черти в историко-географското развитие на страните. Тяхно-
то съчетание дава възможност за установяване на достатъчно генерализирани 
представи в структурирането на световното туристическо пространство.

Границите на обособените от СТО туристически региони обаче не са ли-
шени от двусмисленост и недостатъци. Открояващо се несъответствие напри-
мер засяга географските мащаби на туристически регион Европа. По обясними 
причини от исторически характер към него се причисляват всички азиатски 
републики от бившия СССР, както и азиатската част на Русия. Но по тази логи-
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ка в европейския туристически регион са включени много повече азиатски те-
ритории, отколкото в туристическите региони на Източна или на Южна Азия. 
Много по-оправдано би било страните от ОНД да образуват отделен турис-
тически регион, който заради специфичните обществено-географски черти и 
сходни стандарти в организацията на туризма се откроява съществено както 
от останалата част на Европа, така и от континентална Азия. Това би спомог-
нало и за по-обективното статистическо отчитане на туристическото развитие 
в макрорегионален план. Друга забележима регионална дисхармония в турис-
тическия модел на СТО засяга включването на Великобритания в състава на 
субрегион Северна Европа или още по-нереалистичното – на Иран в обхвата 
на Южна Азия (?), а тази държава е традиционно обвързана с региона на Близ-
кия изток. Без да се привеждат каквито и да било по-детайлни доводи, няма 
съмнение, че Иран е съставна част от геокултурното, геополитическото и гео-
икономическото (респ. геотуристическото) пространство на Близкоизточния 
регион. Не на последно място трябва да се отбележи и обединяването на „двете 
Америки“ в общ туристически регион, несъответстващ на обективните турис-
тикогеографски реалности. Съществуващите социално-икономически (вкл. в 
развитието на туризма) различия между страните от Англоамерика (САЩ и 
Канада) и от Латинска Америка налагат групирането им в отделни туристи-

* Показателите отразяват регионалното разпределение на броя и на дела на входящия междуна-
роден туристопоток за 2011 г.
Източник: Tourism Highlights, 2012 Edition. Madrid, UNWTO, 2012.

Фиг. 1.
Туристически региони на света според 

Световната туристическа организация
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чески макрорегиони въз основа на вътрешната субрегионална диференциация 
(Карибски басейн, Северна, Централна и Южна Америка).

В регионалната структура на СТО България е представена като част от 
туристическия субрегион на Източна Европа, което ѝ положение по обясними 
причини от физикогеографски и икономогеографски характер може да се при-
еме за сравнително обективно наложено.

По-издържана, но доста по-фрагментирана регионална структура на све-
товното туристическо пространство лансират полските географи М. Йендру-
шик, Й. Маковски и Ф. Плит. За основен критерий в разработения от тях регио-
нален модел е приета принадлежността на отделните територии към ресурсите 
(най-вече климат, природни ландшафти и културноисторически потенциал), 
които са ориентирани към приморските или към вътрешноконтиненталните 
пространства. В конкретния случай подялбата на света се базира на региони, 
ориентирани към морето или към вътрешността на материковото простран-
ство като основен туристически ресурс. Принадлежността им към всяко едно 
от тях се изразява и като функция от субективните предпочитания на турис-
тите, засягащи мотивацията им по отношение на посещаемостта (Jędrusik, 
Makowski, Plit, 2010, 104). В структурата на модела се открояват 14 туристи-
чески региона (6 приморски и 8 вътрешноконтинентални), в някои от които 
се отделят и туристически субрегиони (фиг. 2). Открояваща се особеност при 
тяхната делимитация е, че се следят не само държавните граници на страните, 
а и на отделни техни територии в административно-териториалното деление 
(особено при по-големите). В този план положителен момент е, че се отчитат 
и някои обективно съществуващи териториални различия, чието проявление 
е отразено независимо от конфигурацията и мащабите на отделните държави 
(Jędrusik, Makowski, Plit, 2010, 105). На тази основа например е отделèн субреги-
он Алпийски страни, Средиземноморски регион, Хималайски страни и други. 
Интересен момент в структурата на модела е също туристическата регионали-
зация на пространството на Световния океан.

В този регионален модел България е представена като част от Средноевро-
пейския регион, който е отделен най-вече съобразно с общите черти на социа-
листическото минало на страните от тази част на европейския континент. В него 
влизат бившите държави от Източния блок (без Хърватия и Словения, които са 
отнесени към Средиземноморския регион, вероятно по културноисторически съ-
ображения и поради общата им ориентация на туризма; и без страните от ОНД). 
Държавите от европейската и отвъдкавказката част на бившия СССР са отделени 
в самостоятелен туристически регион, което може да се оцени като методоло-
гично правилно, но не и по отношение на наименованието – Източна Европа2. 
Регионът, в който е поставена България, очевидно има за цел да открои про-
странството на тази част от континента като специфично обусловило се както от 
Западна Европа, така и от ОНД. В него влизат още Полша, Чехия, Словакия, Унга-
рия, Румъния, Литва, Латвия и Естония. На пръв поглед относително хомогенно 
единство (със степен на условност) на визирания туристически регион може да 
се установи само по отношение на сходните черти в социално-икономическото 
развитие и в поетапната преориентация на страните в него към западните турис-
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тически стандарти. В културен и туристикоресурсен план регионът е достатъчно 
хетерогенен, а като парадоксално отново може да се окачестви наименованието 
– Средноевропейски, защото България се намира в югоизточния ъгъл на Европа 
– тоест доста далече от представите за средищното пространство на континента. 
Друг аргумент за оспорваното място на нашата страна в него е свързан с туристи-
ческата му ориентация, окачествена като вътрешноконтинентална. В повечето от 
включените в този туристически регион страни туризмът действително се раз-
вива на базата на континенталните ресурси, но не и в България, позната основно 
като дестинация на морския туризъм.

Нелишена от субективни положения е и туристическата регионализация 
на света на Р. Фарацик (Turystyka, 2008, 87–121), утвърдена от Географския ин-

Фиг. 2.
Крайбрежни и вътрешноконтинентални туристически региони на света

(по М. Йендрушик, Й. Маковски и Ф. Плит)

Легенда:
1. Вътрешноконтинентални региони: AmN – Северна Америка (AmNN – северна част 
на Северна Америка, AmNS – южна част на Северна Америка); AmS – Южна Америка 
(AmSa – Андски страни, AmSn – южноамерикански равнинни и низинни страни); AfS 
– Субсахарска Африка; Eu – умереноконтинентална Европа (EuN – Северна Европа, EuW 
– Западна Европа, Eug – Алпийски регион, EuC – Средна Европа, EuE – Източна Европа); 
AzN – Азия на север от Хималаите (AzNN – Северна Азия, AzNC – Средна Азия, AzNE 
– Източна Азия); AzS – Азия на юг от Хималаите (AzSh – Хималайски регион, AzSS – Южна 
Азия, AzSW – Югозападна Азия); AuN – Австралия и Нова Зеландия; Ant – Антарктида.
2. Приморски региони: OAW – Карибски регион (OAWw – Големи антилски острови, 
OAWm – Малки антилски острови); OAE – острови от Източния Атлантик; MS – Среди-
земноморски регион (MSN – северна част, MSS – южна част); AzSE – Югоизточна Азия; 
OI – острови от Индийския океан; OP – острови от Тихия океан.

Източник: Jędrusik, M., J. Makowski, F. Plit. Geografia turystyczna świata. Nowe trendy. Regiony turystyczne. 
Warszawa, WUW, 2010, s. 106.
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ститут на Полската академия на науките. Светът е поделен общо на 7 туристи-
чески региона – Европа, Азия, Африка, Северна Америка, Централна Америка, 
Южна Америка, Австралия и Океания. Техният пространствен обхват следи 
ту географските предели на континентите, ту туристикоресурсния потенциал 
и особеностите в развитието им. В така обособените туристически региони се 
наблюдава и вътрешна (субрегионална) диференциация, повлияна най-вече 
от физикогеографското и културногеографското положение на съставящите 
ги страни. Забелязва се обаче, че в пределите на туристически регион Евро-
па на изток се включва цялата територия на Русия (вероятно по историко-гео-
графски причини), но пък чисто механистично са изключени от нея (с отчита-
не предимно на физикогеографски обстоятелства) всички азиатски републики 
от бившия СССР, а още Турция и Кипър, които са отнесени към Азия. В случая, 
подобно на регионалния модел на СТО, отново имаме нелогично оправдани 
граници на туристическите региони Европа и Азия, чието неудобство още вед-
нъж потвърждава необходимостта от отделяне на междинен туристически ре-
гион на страните от ОНД. От друга страна, отреденият регионален статут на 
Централна Америка, като един от основните в света, определено е форма на 
краен субективизъм, потвърждение на което е и териториалният му обхват – в 
контрастен разрез с установените регионални представи (централноамерикан-
ският провлак от Белиз до Панама включва и островните държави от акватори-
ята на Карибския басейн и дори Мексико!).

Вътрешнорегионалната структура на туристически регион Европа е най-
сложна (общо 6 – таблица 1), а като водещ критерий за нейното образуване се 
долавя най-вече физикогеографското положение на страните спрямо основната 
континентална маса. Но дори като се отчете влиянието на споменатия фактор, 
голямо недоумение буди включването на страните от Прибалтика в субрегион 
Северна Европа (!?). На България, от друга страна, е отредено място в турис-
тически субрегион Югоизточна Европа, заедно с другите балкански държави 
(но без Турция, която е отнесена към Югозападна Азия), което позволява да се 
оцени като отражение на реално съществуваща географска принадлежност.

Таблица 1
Субрегионална структура на туристически регион Европа (по Р. Фарацик)

Субрегион Страни
Западна Европа Франция, Андора, Монако, Белгия, Нидерландия, Люксембург, 

Великобритания, Ирландия
Южна Европа Испания, Португалия, Италия, Сан Марино, Ватикана, Малта, 

Гибралтар
Югоизточна Европа Гърция, България, Румъния, Сърбия, Хърватия, Словения, Босна и 

Херцеговина, Македония, Черна гора, Албания
Средна Европа Германия, Австрия, Швейцария, Лихтенщайн, Полша, Словакия, 

Чехия, Унгария
Северна Европа Дания, Норвегия, Швеция, Финландия, Литва, Латвия, Естония
Източна Европа Русия, Украйна, Беларус
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2. Модели на вертикална регионализация 
на световното туристическо пространство

Моделите на световното туристическо пространство с йерархична струк-
тура са ориентирани към пространствена поляризация на туризма по страни 
и региони на базата на различни показатели и под въздействието на опреде-
лен набор от фактори. Те се открояват с добре изразена методична стойност, 
която може да се възприеме и като изходна основа в аналитичните обяснения, 
оценки и прогнози, засягащи регионалното развитие на туризма. В това от-
ношение, за разлика от моделите на хоризонтална регионализация, вертикал-
ната регионализация на световното туристическо пространство се отличава 
с по-висока степен на туристикогеографски синтез и по-изразена приложна 
функция.

Един от добре познатите в Източна Европа и в бившия СССР регионал-
ни туристически модели на света с вертикална структура е на белоруския гео-
граф И. И. Пирожник. Разработен в схематичен вид, този модел представлява 
преработена версия на туристическата регионализация на СТО, но с откроена 
йерархична съподчиненост между отделните части. В него страните в света са 
групирани в 4 географски зони, съобразно с напредъка в организацията и ин-
тензитета в развитието на туризма. Моделът разкрива общата взаимозависи-
мост между тях и очертава добре изразената поляризация на световното турис-
тическо пространство (фиг. 3). Това са зоните:

1. Център на развитие на международния туризъм, към който се отпра-
вят повече от ½ от всички регистрирани туристически посещения в света, над 
60% от валутните постъпления, над 70% от валутните разходи за туристически 
пътувания и в който са концентрирани над 60% от настанителния фонд (стра-
ните от Западна, Северна Европа, Англоамерика и Япония).

2. Интензивно развитие на международния туризъм – зона, която приема 
около 25% от международния туристопоток и 25% от валутните постъпления 
и притежава около 25% от местата в настанителната база (страните от Южна 
Европа, Югоизточна Азия и Карибския басейн).

3. Периферна зона на екстензивно развитие, отличаваща се с икономиче-
ски показатели, които по темп на развитие се доближават до страните от Цен-
търа, но отстъпват значително по отношение на набора и качеството на пред-
лаганите туристически услуги (страните от Източна Европа и бившия СССР, 
Източното Средиземноморие, Близкия изток).

4. Периферна зона в стадий на стагнация, в която туризмът има предим-
но елитарен характер, а поради съществените социално-икономически кон-
трасти в общественото развитие в териториален план туристическата дейност 
се развива под формата на анклави (страните от Централна и Южна Америка; 
Западна, Централна и Южна Африка; Южна Азия и Океания).

България, като част от субрегиона на Централна и Източна Европа, влиза 
в Периферната зона на екстензивно развитие на туризма заедно с останалите 
бивши социалистически страни. Като се има предвид, че моделът е разработ-
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ван в средата на 90-те години на миналия век, на съвременния етап в подобна 
туристическа регионализация на света са напълно възможни някои промени в 
състава на географските зони.

Италианските географи М. Казари и Л. Педрини (Casari, 2008, 116) се при-
държат към регионализация на световното туристическо пространство, опи-
райки се на геоикономическия модел „Център – Периферия“. На базата на ос-
новни статистико-икономически показатели – входящи и изходящи пътувания 
(активен и пасивен международен туризъм), валутни постъпления от туристи-
ческа дейност, както и с отчитане на различията в историята на международ-

Фиг. 3.
Схема на регионална структура на световното 
туристическо пространство (по И. И. Пирожник)

Легенда:
I – Центрове на развитие на международния туризъм;
II – Зона на интензивно развитие на туризма;
IIIa – Периферна зона на екстензивно развитие;
IIIb – Периферна зона в състояние на стагнация.
Географски субрегиони: 1 – Централна и Източна Европа; 2 – Северна Европа; 
3 – Южна Европа; 4 – Западна Европа; 5 – Северна Америка; 6 – Централна Америка; 
7 – Карибски субрегион; 8 – Южна Америка; 9 – Северна Африка; 10 – Западна 
Африка; 11 – Централна Африка; 12 – Източна Африка; 13 – Южна Африка; 
14 – Централна и Източна Азия; 15 – Югоизточна Азия; 16 – Южна Азия; 17 – Близък 
изток; 18 – Източно Средиземноморие; 19 – Австралазия; 20 – Меланезия; 
21 – Полинезия; 22 – Микронезия.

Източник: Тарасёнок, А. И. Геоэкономика туризма. Минск, Новое знание, 2011, с. 95.
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ното развитие на туризма в географски план, Казари очертава териториална 
поляризация на туризма, която до голяма степен се припокрива с геоикономи-
ческата структура на света на известния американски социолог И. Уолърстейн 
(фиг. 4). В нея изпъква Център (триадата САЩ – Западна Европа – Япония, 
към която гравитират още Североизточна Канада, прибрежен Източен Китай 
и Южна Корея), изпълняващ роля на туристически полюс. В Центъра е кон-
центрирана значителна част от материално осигуреното население, най-вли-
ятелните туристически компании, отличава се с развита система на туризма, 
транспортна инфраструктура, иновационен потенциал и интелектуален елит; в 
него се зараждат и осъществяват най-мащабните международни туристически 
ми грации. Останалата част от света е Периферия, която има подчинено поло-
жение спрямо Центъра. Заради различията в темпа на туристическото си раз-
витие тя се поделя на развита (полупериферия) и ареали на скорошно развитие 
на туризма. Развитата периферия (в която е поставена и България) е съставена 
от страни и райони, открояващи се със значими входящи международни ту-
ристопотоци, но със слаборазвити вътрешни и изходящи туристически миг-
рации – резултат от по-ниския стандарт на живот и по-ниската материална 
осигуреност на населението. Ареалите на скорошно туристическо развитие об-
хващат страни и райони, чието участие в международния туризъм е сравнител-
но отскоро, поради която особеност усвоеното пространство за туристически 
цели е силно фрагментирано и неинтегрирано с обкръжаващата го територия 
(Casari, 2008, 117). Специфична група от Периферията на световното туристи-
ческо пространство образуват страните и районите, които се позиционират на 
туристикогеографската карта предимно като приемащи големи международни 
туристопотоци на ограничени места.

Представеният Центро-перифериен модел на туристическа регионали-
зация на света като цяло отразява пространствените различия в нееднаквото 
развитие на туризма. Периодичната му актуализация би спомогнала да се взе-
мат предвид промените, настъпващи в световното туристическо пространство 
(фиг. 4)3, закрепяйки го като обобщена рамка за представяне на глобална ту-
ристическа картина с определяне мястото на отделните страни и райони на ту-
ристикогеографската карта. Крайна интерпретация в тълкуването на подобна 
поляризация на световното туристическо пространство е обвързването ѝ с гео-
политическата структура на света (Menegatti, 1996, 10). Тогава активизиращите 
туристическото движение региони се окачествяват с богатите, а приемащите 
региони – с бедните страни, като се създават условия за съвременна интерпре-
тация на глобалния политико-икономически модел Север – Юг.

Опирайки се на системно-структурния подход и с отчитане на прост-
ранственото проявление на няколко социално-икономически показателя 
(таблица 2), А. Ю. Александрова (География туризма, 2009, 244–252) прави 
доста по-детайлна туристическа типология на страните. Тя намира резонанс 
в съвременната туристическа регионализация на света, отново опирайки се 
на глобалния модел „Център – Периферия“. Тъй като този модел се развива и 
до голяма степен отчита спецификата в географията на световното стопанс-
тво, в него са отделени 5 типа страни, във всеки от които туризмът има раз-
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личен характер и се намира в различен стадий на регионалното си развитие. 
В разработената от Александрова регионална туристическа структура се от-
чита до голяма степен и Индексът на туристическа конкурентоспособност на 
страните, ежегодно публикуван на Световния икономически форум в Женева 
(Швейцария). Той е резултат от оценката на различни показатели (демограф-
ски, природни, екологични, културни, политически, транспортни, медицин-
ски и други), които измерват чертите на туристическата привлекателност на 
страните (Родионова, Холина, 2011, 15). През 2011 г. на България е отреде-
на сравнително незавидната 56-а позиция (The Travel and Tourism… 2011) на 
туристическа привлекателност от общо 124 изследвани държави в света. Тя 
попада в Групата на страните с бързоразвиваща се индустрия на туризма4, 
но изпитващи определени трудности в неговото развитие. Сред тях изпъкват: 
ниската реализация на транспортно-инфраструктурни проекти, което нами-
ра отражение върху цялостната транспортна достъпност на дестинацията; 
неефективното планиране и регулиране на туристическия бизнес от страна 
на държавното управление; незадоволителното качество на трудовите ресур-
си в отрасъла; нарастващата сезонна зависимост на туризма, което практи-
чески блокира неговото устойчиво развитие, и други.

Фиг. 4.
Туристическа регионализация на света (по М. Казари и Л. Педрини)

Източник: Casari, M. Turismo e geografia. Elementi per un approccio sistemico sostenibile. Milano, HOEPLI, 
2008, p. 118–119.
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Таблица 2

Показатели при туристическата типология на страните в света
(по А. Ю. Александрова)

Показател Форма на проявление
Общо равнище на социално-ико-
номическото развитие

1. Високоразвити страни
2. Относително развити
3. Средноразвити
4. Развиващи се

Ниво и характер на международ-
ното развитие на туризма

1. Зряла и устойчива туристическа система
2. Интензивно формираща се
3. В стадий на трансформация
4. Частично развита
5. В начален стадий на формиране

Особености на туристическото 
търсене

1. Масово
2. Сегментирано
3. Бързорастящо
4. Взривно
5. Слабоуправляемо
6. Елитарно

Ориентация към туристическите 
потоци

1. Основни междурегионални
2. Вътрешнорегионални
3. Субрегионални
4. Монопотоци от една-две страни
5.  Междурегионални туристически потоци от елита-

рен характер
Особености на туристическото 
предлагане

Засягащо, от една страна, набора от предлагани турис-
тически продукти, а от друга – качеството на супер-
структурата, териториалната структура на туризма и 
други

Място на туризма в националната 
икономика

1. Невисоко
2. Съществено растящо
3. Специализиращо
4.  Тотално определящо икономическия профил на 

страната
Туристическа специализация 1. Комплексна

2. Дуалистична
3. Моноспециализация

1. Първият тип страни, които формират Центъра на световния туризъм, 
изпълняват водеща роля в неговото глобално развитие – САЩ, Германия, Фран-
ция, Италия, Великобритания, Испания, Япония, както и някои малки страни от 
Западна Европа – Австрия, Белгия, Нидерландия, Швейцария, Швеция. Всички 
те са икономически високоразвити страни, предлагащи широк профил от ту-
ристически продукти, които са много добре интегрирани с останалата част от 
икономиката. Тези страни генерират най-значимите туристопотоци в света и 
същевременно демонстрират най-висока рецептивна туристическа активност. 
В тях са базирани най-значимите международни организации и ТНК (трансна-
ционални корпорации) в туризма, разпространяващи иновациите в отрасъла 
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(настаняване, транспорт, развлечения, екологично мислене и така нататък).
2. Вторият тип страни са т.нар. нови туристически държави – Малайзия, 

Тайланд, Филипините, Южна Корея, Турция, ОАЕ, Сингапур, които образуват 
Полупериферията на световното туристическо пространство. Като цяло стра-
ните от тази група са относително икономически развити и средноразвити, в 
тях е налице ускорен процес на формиране на съвременна туристическа струк-
тура. Открояват се с висока интензивност на международната посещаемост и с 
бързо усвояване на иновациите поради масираната инвестиционна дейност и 
активното им участие в глобалната икономика. Като недостатък в тези страни 
обаче се откроява слабият емитивен потенциал и неравномерното туристичес-
ко развитие в териториален план. А относно нарастването на чуждестранния 
туристопоток, динамиката му притежава агресивен характер, което е предпос-
тавка за потенциална нестабилност (География туризма, 2009, 250).

3. Третият тип са средноразвитите бивши социалистически страни от Из-
точна Европа и от СССР, които са също съставна част от световната турис-
тическа Полупериферия. Те се открояват с полифункционална туристическа 
структура, която поради продължителния стадий на трансформация към но-
вите международни потребности се развива до известна степен екстензивно. 
Входящите и изходящите туристически пътувания в тези страни имат пре-
димно масов характер по отношение на туристическите форми; отличават се 
с непостоянство и са регионално ориентирани, най-вече към страни от близък 
географски периметър. Туристическият отрасъл има съществен дял в нацио-
налните им икономики, но намирайки се в пряка конкуренция със страните от 
Центъра, предлаганите туристически услуги са сравнително евтини и с неви-
соко качество. Последните особености са особено характерни за развитието на 
туризма в България.

Особено място в т.нар. напреднала Полупериферия имат страните от Се-
верна Европа (Норвегия, Финландия, Исландия, Дания), Канада, ЮАР и Изра-
ел, чиято туристическа структура е все още в стадий на развитие. Традиционна 
Полупериферия са и развиващите се страни като Китай, Мексико, Египет, Ту-
нис, които, от една страна, се открояват с огромни вътрешни проблеми (кон-
трастиращи икономически диспропорции, бедност, неграмотност, социални 
конфликти и др.), но, от друга страна, имат сравнително развита туристическа 
структура и поемат значителна част от международния туристопоток. Китай5 
например през 2011 г. е вече на 1-во място в света по входящи посещения (бли-
зо 90 млн.) и на 3-то място (след САЩ и Германия) по количество на генерира-
ните изходящи международни туристически пътувания – над 43 милиона.

4. Четвъртият тип страни е съставляван най-вече от малките островни 
държави на Карибския басейн с развиваща се икономика (Ямайка, Домини-
канска република, Бахамски острови, Куба и др.), на Индийския (Сейшели, 
Малдиви) и на Тихия океан (Фиджи, Гуам), които заемат междинно положение 
между Полупериферията и Периферията. Открояват се с дуалистична (морски 
и круизен) или моноструктурна (водно-плажна рекреация) туристическа спе-
циализация от масов характер. В структурата на стопанството туризмът заема 
централно място и е основен източник на доходи, но е управляван от чужде-
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странен капитал (голяма част от чиито доходи, посредством филиали на ТНК, 
изтичат извън страната) и в комбинация с неразвитата цялостна структура на 
стопанството става силно уязвим.

В развитата Периферия попадат също някои страни от Южна Америка 
(Аржентина, Уругвай, Чили) и от Югоизточна Азия (Шри Ланка, Индонезия), в 
които туризмът е частично развит в определени градове и райони.

5. Петият тип са развиващите се страни от Югоизточна Азия (Виетнам, 
Камбоджа, Лаос), от Южна Азия (Индия, Пакистан, Шри Ланка), от Източна и 
Южна Африка (Кения, Танзания, Намибия, Ботсуана, Зимбабве), някои страни 
от Латинска Америка (Хаити, Гватемала) и Океания (Науру, Маршалови о-ви), 
които образуват групата на дълбоката туристическа Периферия. Структурата 
на международния туризъм в тях е в стадий на формиране и обикновено се 
развива под формата на анклави – територии, изолирани от останалата част на 
страната. Международните пътувания (почти изцяло входящи) са от елитарен 
характер и имат определящо значение за развитието на националните иконо-
мики. Застъпени са основно морска рекреация, сафари и екологичен туризъм.

Откроените пет групи страни придават на регионализацията на световно-
то туристическо пространство по-скоро ареална (географски области с прекъс-
нат характер), отколкото компактна териториална структура. Намирайки се в 
постоянно взаимодействие, страните от Центъра, Полупериферията и Перифе-
рията образуват йерархична система на пространствено съподчинение, чиито 
съставни части се намират в динамично взаимодействие. Центърът обикно-
вено разпространява и диктува модните тенденции и иновациите в туризма 
върху Полупериферията и Периферията, които чрез съвременната мрежа от 
ТНК и техните филиали създават условия за „неоколониализъм“ на перифер-
ното пространство, но, от друга страна – предпоставки за целенасочено сти-
мулиране на социално-икономическото му развитие (География туризма, 2009, 
143). Като резултат от постоянното взаимодействие устойчивостта на подобна 
структура в определени етапи се пропуква, защото някои страни от Полупери-
ферията (Чехия, Словения) гравитират все повече към Центъра, а страни като 
Китай, ОАЕ и Сингапур все повече се превръщат в своеобразни „центрове“ на 
глобалната туристическа периферия.

3. Заключение

Както може да се установи, моделите, експлоатиращи регионалната ту-
ристическа структура на света в хоризонтален и във вертикален план, са дос-
татъчно хетерогенни помежду си. Това разнообразие е следствие най-вече от 
субективния подбор на водещите критерии в процеса на туристическа регио-
нализация на световното пространство. Като резултат се наблюдават недотам 
картографски обективни и туристикогеографски издържани представи за об-
хвата или още повече – за реалната необходимост от отделянето на определени 
туристически региони и субрегиони на света. Забелязва се също така твърде 
слабо отчитане на геокултурните аспекти в регионалното структуриране на 
туристическото пространство, които спомагат в най-висока степен за разкри-
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ване и на неговите образни представи. Във връзка с това отправяме апел за 
подобряване на разгледаните модели или за разработване на нови чрез умело 
използване на културно-образния подход, който е в състояние да предостави 
една по-добра методологична оптика за регионалното структуриране на турис-
тическото пространство (вж. Кръстев, 2012, 26–35).

Позволявайки си да дадем обобщена характеристика на регионалното по-
зициониране на България с отчитане най-вече на динамиката в йерархична-
та структура на световното туристическо пространство, ние смятаме, че тя е 
обусловена в най-силна степен от общата оценка на географското ѝ положение 
по отношение на основните емитивни пазари и на туристическия ѝ потенциал 
спрямо регионалните конкуренти. Без да се впускаме в подробности, можем да 
констатираме, че това е фактор, който по-скоро възпира, отколкото благопри-
ятства придвижването на страната в по-предни позиции (Кръстев, 2012, 66–76). 
Като цяло мястото на България в системата на световния туризъм може да се 
окачестви без преувеличения като „периферия на Полупериферията“. Допълва-
ща нейното периферно позициониране особеност е вътрешната териториална 
структура на туризма, отличаваща се със силно поляризирана концентрация 
в ограничени ареали (Черноморието, София), която в определяща степен обу-
славя и силно изразена сезонност. Не е трудно да се прогнозира, че още дълго 
време България ще изпълнява функции на периферен туристически придатък 
на развития свят (в рамките на глобалната Полупериферия), придатък, който 
привлича предимно масови и ниско платежоспособни туристопотоци основно 
през летния сезон (по обобщени данни над 80% от всички). В това отношение 
и ориентацията на България към определен сегмент (в случая към по-ниските 
социални слоеве на международния туристически контингент) създава допъл-
нителна низходяща стратификация в нейното туристическо позициониране, 
натоварвайки го с негативен психологически образ (често използван термин е 
„евтина дестинация“). Емитивният ѝ потенциал, от друга страна, традиционно 
слаб и нестабилен в обема от реализирани туристически пътувания, е ориенти-
ран основно към съседните страни (Турция, Гърция, Румъния, Македония), то-
ест в сравнително ограничен географски периметър (Казачка, 2007, 265–277).

Пазарната туристическа ниша, отредена на България днес, е резултат как-
то от глобалната туристическа конкуренция и по-слабата приспособимост към 
иновациите в отрасъла, така и от конюнктурно-политическите обстоятелства в 
рамките на ЕС (какъвто е визовият проблем със страните от ОНД), а не на пос-
ледно място и от недалновидната стратегия на страната по отношение на своите 
традиционни емитивни пазари от Източна Европа. Насоките по оптимизиране 
на позиционирането на България в структурния модел Център – Периферия на 
световното туристическо пространство е проблем, който неотскоро занимава 
специалистите в областта. Една от възможностите, която често се лансира, е 
използване на конкурентните предимства спрямо други дестинации, на първо 
място – на културноисторическия потенциал, действително открояващ се с ин-
дивидуални черти. Самото развитие на туризма обаче, както показва опитът на 
страните от глобалния туристически Център, е много силно зависимо от поде-
ма и интеграцията с другите отрасли на цялата икономическа система.
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БЕЛЕЖКИ

1  При статистическата отчетност регион „Южна Азия“ (Иран, Афганистан, Пакистан, Индия 
и Шри Ланка) се обединява с „Източна Азия и Азиатско-Тихоокеански регион“ под общото 
наименование „Азия и Океания“.

2  Много по-сполучлив вариант за наименование би бил „Евразийски“, като обединяващ го-
леми пространства от Европа и Азия.

3  От гледна точка на съвременното развитие на туризма (като се има предвид, че моделът е 
разработен в началото на 90-те години на ХХ в.) неточностите, които се забелязват в струк-
турния модел Център – Периферия, са резултат от настъпилите промени в географското 
разпределение на международните туристопотоци. В това отношение страни като Канада, 
Украйна и особено Русия (чийто входящ и изходящ туристопок за 2011 г. е съответно 23 и 
30 млн. регистрирани пътувания), представени като част от дълбоката Периферия, вече с 
голямо основание биха се включили към страните от Полупериферията на световния ту-
ризъм. От друга страна, ареалният подход, посредством който се представя туристичес-
ката поляризация на географското пространство, се отличава с голяма доза субективност. 
Примерно Норвегия, на която 1/3 от територията е разположена отвъд Северната полярна 
окръжност (фиг. 4.), е представена като изцяло усвоена.

4  Тази група страни е най-многочислената и трета по ред, след първите две групи страни 
– открояващи се с високоразвита туристическа индустрия и със съществен дял в бюдже-
тообразуването от дейността на туризма. Четвъртата група се представя от държавите със 
слаба икономика и с неусвоени рекреационни и туристически ресурси.

5  Вкл. особените административни райони Хонконг и Макао и 23-тата провинция – Тайван.
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Янаки Стоилов

Изминалата 2013 година беше наситена с много общес-
твено-политически събития, напрежения и обрати. От нача-
лото на 2014 г. сме поставени в нова ситуация. Тя промени 
първоначалния дневен ред на нашата конференция. За пър-
ви път в историята на БСП, а може би и в цялата политичес-
ка история, група хора заявяват, че остават в партията, но 
създават отделна листа за участие на европейски избори.

По този начин Георги Първанов наистина успя да разтревожи партията. 
Той предлага шок, който да я разтърси. Като че ли не видяхме до какво доведе 
шоковата терапия в областта на икономиката.

Как да си обясним факта, че след 10 януари 1997 г., когато бе извършен по-
гром срещу парламента, пак на 10 януари, но вече през 2014 година, бе осъщес-
твено посегателство върху БСП. Тези, които преди време не без мълчаливата 
благословия на тогавашното ново ръководство на партията напуснаха нейната 
парламентарна група, за да имат алиби за връщането на мандата, сега се опит-
ват да ни организират нов вътрешнопартиен 4 февруари.

Инициаторите на сегашния разкол твърдят, че имат различни идеи. Какви 
са те, след като точно през последната година БСП обяви нов курс за радикална 
промяна? Тогава тя бе атакувана от днешните си критици, които твърдяха, че 
изходът от кризата не е нито ляв, нито десен. Политическите опоненти на БСП 
са доволни, защото след като двете вълни от протести не свалиха управлението, 
след като то овладя бежанската вълна, сега БСП се атакува отвътре. Не отричам, 
че част от претенциите към ръководството са основателни – за изпълнението 
на ангажиментите в областта на ядрената енергетика, за отношенията между 
партиите, подкрепящи правителството, за икономическите интереси, които 
влияят върху управлението. Но защо тези въпроси, които са чувствителни за 
самата партия и намират отзвук в нея, не се решават вътре в БСП?!

Спорът, който водим, не е идеен, но той има своите идейни проекции. 
Част от десните социалдемократи и социаллиберали са на път да се отделят 
от БСП. Едва ли точно Лявото крило трябва да се тревожи за отслабването 
на десните позиции в партията. Проблемът е, че това се прави прикрито, без 
да се обявява напускане на БСП. Тези хора искат да носят червения екип, но 
да им признаем правото освен към противниковата врата да отправят удари 
и в нашата.

Техните шансове да спечелят мандат в предстоящите избори са илюзорни. 
Те са малки, защото не атакуват БСП отляво, а си остават надясно от нея. Но 
възможността да получат няколко десетки хиляди гласа и да отблъснат поне 
още толкова от БСП е реална. От тук идва нашата тревога. Точно тези гласове 
могат да се окажат решаващи за спечелване на предстоящите избори. Спорове-
те по партийни въпроси могат да ни отклонят от важните теми, които вълнуват 
нашите избиратели. Както казваше Дядото: „няма неудобни въпроси за една 
партия, но всички въпроси трябва да се поставят в партията. Защото другото е 
предателство“.
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Трябва да кажем още: отговорност носи и ръководството на БСП. Го дини 

наред то споделяше едни и същи позиции с най-яростните си днешни критици, 
които вече са загърбили БСП. Толерираше хора, които не са били последовател-
ни в разбиранията си и невинаги са били лоялни към БСП. А после проявява-
ше колебливост в реакциите на тези прояви. Това са поуките, които трябва да 
бъдат направени за кадрите, които се издигат, за личностите, които получават 
правото да представляват хората.

В политиката също има критични точки, преминаването на които пра-
ви труднообратими процесите. В случая като че ли е достигната такава кри-
тична точка. Аз не съм наивен, но все пак като израз на загриженост, дори на 
благородство, предлагам да направим още един опит в името на единството с 
тези, които за определен период са олицетворявали БСП. Призоваваме ги, ще 
го предложим и на ръководството на БСП, проектът АБВ, който веднъж беше 
замразен, отново да бъде „вкаран във фризера“ до приключване на европей-
ските избори. След това, ако е необходимо, БСП да проведе конгрес, на който 
да обсъжда своите идеи, организация и кадрови решения. Нека в АБВ преценят 
още веднъж дали настоящите им политически амбиции няма да ги оставят из-
цяло в политическото минало. Ако наистина са загрижени за продължаване на 
управлението, за засилване на позициите на БСП в европейски и национален 
план, това би било отговорното решение. Ако това не бъде направено, от всич-
ки – независимо дали са членове на Националния съвет, областни или общинс-
ки ръководители, които инициират, участват или подкрепят паралелна на БСП 
и на Коалиция за България листа – трябва да се снеме политическото доверие. 
Хората, които предприемат такива действия, по същество се отстраняват от 
партията. На тяхно място трябва да се определят други, които да проведат кам-
панията на БСП в предстоящите избори.

Сега да се върнем към същинската дискусия.
България е изправена пред много дилеми – дали ще започне процес на 

ускорено икономическо възстановяване, или ще продължава икономическата 
деградация; дали ще постигнем социална справедливост, или ще се задълбоча-
ва социалното неравенство; дали ще намерим национална перспектива, или ще 
изпадаме във все по-дълбок демографски колапс; дали ще има социална Евро-
па, или избуяващ национализъм; дали ще бъдем активен фактор в европейския 
процес, или негов наблюдател.

През февруари 2013 г. БСП обяви на своя конгрес курс за радикална про-
мяна – за демократична и социална България.

Обединението на левите социалисти, като част от БСП, на документално 
ниво може да е напълно удовлетворено от обявения от БСП ляв курс за ради-
кална промяна. Във вербално и особено в политическо и кадрово отношение 
обаче тази промяна все още не е достатъчно отчетлива и последователна.

В първите години от съществуването си Лявото крило бе изразител на 
критичните настроения в партията, предизвикани от нейното одесняване. 
Напоследък то все повече се превръща в генератор на последователна, ясна, 
радикална лява политика. В днешната ситуация ние сме гаранти за силата и 
единството на БСП. Само такава партия може да осигури политиката, за която 
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претендираме. Затова нека да не се оплакваме, а да действаме.
Опитът показва, че добрите идеи се нуждаят от убедени, последователни 

и способни изпълнители. Затова Обединението на левите социалисти предлага 
кандидати за листата на БСП за предстоящите избори за Европейски парла-
мент. Това са както мъдри и авторитетни леви политици, така и млади, подгот-
вени и перспективни хора. Те могат да се справят с тежките изпитания.

„Нашата страна остава най-бедната в Европейския съюз, защото в Бъл-
гария икономическият модел беше най-погрешен. Половината от населението 
живее в бедност или в риск от бедност. В същото време хората от властта и 
още повече тези, които те обслужват, продължават да забогатяват за сметка на 
обществото. Ниско е доверието в държавните институции и в цялата полити-
ческа система.“ Това казахме в нашата предизборна платформа и тази конста-
тация едва ли може да бъде променена за няколко месеца. Нещо повече. Имаме 
опасения, че лица и икономически групи, облагодетелствани от предишното 
управление, се домогват до още повече власт и богатство сега.

По същата причина и решенията, които предложихме, остават напълно 
валидни:

„Предлагаме радикална промяна, която да върне доверието на гражданите 
в политиката, да направи държавата отговорна пред тях, да възстанови нейни-
те административни способности. Промяната диктува да освободим полити-
ката от частни интереси и външни зависимости. Държавата трябва да регулира 
пазара, да влияе върху разпределението на капитала и да пази обществото от 
всевластието на парите. Да стане щит срещу монополите. Всичко това налага 
народът да си върне държавата.“

Смятам, че успяхме да постигнем записаното в правителствената програ-
ма: до края на годината да спрем упадъка на страната. Сега наистина остава 
по-трудното – да постигнем растеж и напредък, да измъкнем страната и хората 
от бедността и мизерията.

В процес на изпълнение са редица от обявените предизборни ангажимен-
ти. За половин година се извърши значителна работа и се постигнаха добри 
резултати.

Злополучният опит на Тройната коалиция ни учи, че само коригиращи 
мерки в социалната област не са достатъчни. Особено когато са съпътствани 
със злоупотреби с властта. Сами по себе си такива мерки не са в състояние 
нито да компенсират натрупаните социални диспропорции, нито да мотивират 
в достатъчна степен избирателите за подкрепа. Необходима е промяна в поли-
тиката, при това дълбока, радикална промяна. 

За нас, левите социалисти, надяваме се и за мнозинството в партията, това 
е левият радикален реформизъм. Едва ли някой днес оспорва необходимостта 
от реформи в България и в Европа. Но финансово-икономическата криза на 
капитализма в нейното неолиберално издание изисква тези реформи да бъдат 
радикални. Радикални в точния смисъл на думата: такива, които стигат до съ-
щината, до корена на явлението и заедно с това са отчетливи и решителни. Ние 
не предлагаме поредния голям скок, но настояваме за бързи и последователни 
действия.
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Левицата винаги се е отличавала със свои основни ценности, но в различ-

ните исторически условия те се подреждат по различен начин. Днес, убеден 
съм, на челно място стои въпросът за социалната справедливост, т.е. за сфе-
рите и степените на равенството и неравенството. Без осигуряване на соци-
ална справедливост свободата става призрачна, а солидарността неизпълнимо 
пожелание. Нашата водеща идея определя основните задачи на управленската 
политика: икономическо възстановяване и борба с корупцията. От решаването 
на тези задачи ще зависи успехът или неуспехът на сегашното управление. Ние 
сме за продължаване на мандата на сегашното управление, без да предопреде-
ляме неговия времеви хоризонт. Наистина е необходимо време за разгръщане 
на управлението, но успехът не се определя от продължителността на мандата, 
а от постигането на набелязаните цели.

Актуализираната бюджетна прогноза съдържа добри новини, но предиз-
виква и безпокойство. Положителното се отнася до темпа на увеличаване на 
минималната работна заплата, за която се предвижда да достигне 420 лева, 
близо до планираните от нас – 450. Твърде консервативни обаче са плановете 
в други параметри. Няма заявка за увеличаване на гарантирания минимален 
доход, за увеличаване на пенсиите освен чрез годишна индексация, за промяна 
в данъчната политика. Добре е, че министър-председателят направи уговорка, 
че тези параметри могат да се променят.

2014 година трябва да е годината, в която да започне реализацията на най-
важните, отличителните мерки на обявената политика:

– Програма за реиндустриализация на страната, която да води към трайна 
заетост, включително към възстановяване на индустриални предприятия с на-
ционално и регионално значение;

– Предприемане на необходимите действия за стартиране на големите 
енергийни проекти – „Южен поток“, АЕЦ „Белене“ и нов блок на АЕЦ „Козло-
дуй“;

– Ускорено и балансирано развитие на земеделското производство, както 
и между отделните подотрасли в него и между големите и малките стопанства;

– Прилагане на принципа „обществените средства – за обществени нужди 
– предимно в обществени заведения“ за финансиране на здра ве опаз ването и 
образованието;

– Подготовка и замяна на плоския с прогресивен данък чрез въвеждане на 
семейно подоходно облагане.

Казано в едно изречение: ние сме за прогресивна политика в замяна на 
плоското мислене и на плоската политика. В този случай не става дума за нещо 
изключително, а за вписването ни в съвременните европейски стандарти –про-
гресивно облагане на доходите, преимуществено подпомагане на малките и сред-
ните земеделски стопанства, ефективно използване на обществените средства в 
социалната сфера. Това означава да възстановим социалната справедливост. Тук 
ние виждаме залога и оправданието за оцеляване на правителството. Това ясно 
трябва да се разбере и от кабинета, и от партиите, които го подкрепят.

В предстоящите избори за Европейски парламент решаващо значение ще 
имат поставените национални задачи. Решаването на тези задачи трябва да се 
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търси както на европейско, така и на национално ниво. Тази партия, която ус-
пее да убеди повече хора, че гледа на европейската политика като на средство за 
постигане на националните цели, може да разчита на успех. В същото време ние 
не бихме осъществили икономическа и социална промяна, без да участваме в 
промяна на самия Европейски съюз и на неговата политика.

Трябва да прекъснем европейския провинциализъм, като възприемаме ЕС 
главно чрез европейските фондове и чрез годишните доклади на европейска-
та комисия по механизма за сътрудничество и проверка. Средствата, които са 
предвидени за България през следващия програмен период, вече са определе-
ни. Това, което е пропуснато, няма да се върне. Въпросите са два. Единият е 
– ще успеем ли да оползотворим всички средства. Другият е – ще се постигне 
ли максимален икономически и социален ефект от реализацията на тези про-
екти, което не се свежда само до преките участници в съответния проект. Ясно 
е, че и предстоящият доклад от Брюксел за България ще бъде критичен, не без 
основание.

БСП и българското правителство по-амбициозно трябва да участват в де-
бата за промяна на европейската политика и на европейската институционална 
структура. Левите социалисти в България и в Европа искат социална Европа 
сега. Само такава Европа може да спре крайния национализъм, нещо повече 
– радикалният ляв реформизъм е бариера срещу ксенофобията и екстремизма. 
Социална България в социална и просперираща Европа.

Резултатите от предстоящите избори ще определят не само представител-
ството на БСП в институциите на Европейския съюз, но и съдбата на сегашно-
то управление на страната и непосредствената перспектива на нашата партия. 
Затова, другари, да отстоим курса на радикални леви реформи, на който ста-
нахме инициатори, да го реализираме на практика, да го направим необратим 
– за модерна, прогресивна и справедлива България!

Емил Костадинов

Преди близо век Грамши беше заявил: „Днес ни е ну-
жен песимизъм на анализа и оптимизъм на волята!“.

Тези думи не са загубили своята актуалност, особено 
важни и актуални са днес за БСП.

Аз ги разбирам така: на етапа на анализа, на идеите и 
на формирането на решенията – широка свобода в диску-
сията, конкуриране на различни предложения и проекти.

На етапа или във фазата на състезанието с външния опонент – максимал-
на консолидация и мобилизация за провеждане на постигнатите при една сис-
темна и демократична процедура решения.

Уви, според мен, създателите на проекта „АБВ“ практически се самоот-
страниха и самоизключиха и от двете решаващи фази на този процес, решава-
щи и за БСП, решаващи и за България.
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Самото решение за друга, конкурентна на БСП листа, впоследствие гарни-

рано със заявена готовност на АБВ за участие в избори „Две в едно“, демаскира 
според мен истинските намерения на този проект. А те очевидно са:

1. Предотвратяване на възможността БСП да бъде убедително първа поли-
тическа сила на предстоящите през май евроизбори.

2. Изместване на акцентите в изборната година, пренасяне на проблема на 
друга територия и търсене на решение на вътрешнопартийни лидерски въпроси.

3. Открито заставане на страната на протеста срещу правителството в мо-
мент, в който практически неговият потенциал и морална легитимност са из-
черпани.

4. Отказ от социална политика. Налице за партията е заплаха отдясно и тя, 
партията, има право да знае това.

5. Създаване на предпоставки за осъществяване на взаимодействие с ГЕРБ, 
удобно маскирани под мантрата за търсене на широко национално съгласие.

Създалата се ситуация безспорно ще нарани БСП и ще й навреди.
1. След като именно от нейното електорално тяло ще бъдат отнети важни 

гласове, въпреки че (а може би именно поради това) те най-вероятно ще оста-
нат неоползотворени.

2. Като дава нови стимули и импулси на ПП „ГЕРБ“ за нейната мобилиза-
ция в момент, в който се наблюдава сериозно оттегляне на доверие от патология-
та, наречена ГЕРБ, и са в ход видими ерозионни процеси в нея.

Именно ГЕРБ повече от очевидно и единствено има полза от подобен опит 
за разцепление в БСП и за ограбване на нейния резултат.

Днес мисля, че вече жребият е хвърлен, и това не оставя поле за много 
колебания.

Много силни са сигналите за сценарий, за който, понеже раз би ра тел ство 
между С. Станишев и Б. Борисов очевидно е невъзможно, т.нар. вън шни сили 
да са дали зелена светлина за колаборация между Бо ри сов и Първанов. Тези 
сигнали все още висят!

Смятам, че отношението към спектакъла „АБВ“ трябва да се основава 
върху няколко основни неща под общ наслов: „Сега въобще не е време за време 
разделно!“.

Възникват и висят със страшна сила въпросите:
1. Кои са тези ценности, които АБВ монополизира като уникално свои и 

които БСП и широката левица не споделят? Не се виждат!
2. БСП със сигурност се нуждае от по-ярка лява идентификация.
БСП със сигурност се нуждае и от повече вътрешнопартийна демокрация, 

въпреки че именно БСП, и това е вън от съмнение, е най-демократичната пар-
тия у нас.

БСП със сигурност се нуждае също от кадрови решения, които да отворят 
по-широко вратите за младите хора в нея.

Но тези въпроси се решават вътре в БСП, а не на битпазара.
3. Безпокоя се, че решението на АБВ за самостоятелна листа на ев ропейските 

избори може да има тежки последици както за БСП, така и за левицата като 
цяло. Затова подобно действие не може да бъде оставено без категоричен от-



94

ПОЛИТИКА

бр. 11/12 – год. XVI

говор.
Като добавим и заявения проект от Т. Дончева, тенденцията към раз дро-

бяване на лявото пространство би могла недопустимо да се засили.
– В политически план това действие може да направи БСП още по-зави-

сима от ДПС.
– Във вътрешнопартиен план нещата би могло да станат дра ма тич ни. На-

шите хора – в широк план – ще бъдат деморализирани, дез ори ен  тирани и в 
крайна сметка – унижени и озлобени.

Въпреки че социалистите имат изключителен инстинкт за само съ хра нение 
и често са по-мъдри от своите ръководители.

Шикалкавенето при вземането на фундаментални политически решения е 
по-опасно от прикрития конформизъм и от откритото предателство.

4. Погледнато от всяка възможна гледна точка – партийна, ус тав на, да не 
говорим – морална, дейците на АБВ с това свое действие са се са моотстранили 
от БСП.

Реализацията на амбицията на Г. Първанов неминуемо минава през негли-
жирането на БСП.

Проектът за самостоятелна евролиста е знак за директен самоизбран от-
каз от БСП.

Неудобно ми е да припомням, че членството в една партия не се изразява 
единствено в плащане на членски внос, членуване в ОПО и притежаване на 
членска книжка.

Принадлежността към една партия означава да живееш в един кос мос, в 
който както никъде другаде идеите, верността, по сле до ва тел ността, солидар-
ността, отговорността и самовзискателността значат много и са на най-високия 
пиедестал.

Има почти еднакви уставни положения, приети, утвър жда вани и отстоя-
вани във всички нормални партии по света, които са достатъчно ясни.

Не може да си член на партията за защита на горите и дивите животни, а 
да работиш в полза на листите на горските и ловните бракониери – в случая: да 
се занимаваш с политическо бракониерство.

В заключение:
АБВ не е нашият фронт. Да не забравяме, че нашият фронт са тези отвъд 

политическото, от дълбокото подземие и задкулисие.
АБВ не е нашият противник. Нашият главен противник са бедността и 

изостаналостта.
Влакът АБВ вече е с включени двигатели и не бива да си въ об ра зя ваме, че 

ще се спре. Ние няма да се изправяме срещу него, но сме длъжни да кажем ясно 
на нашите членове, симпатизанти, приятели и съседи какво мислим за неговата 
дестинация и дали да се качват в него!

Все още смятам, че има възможност за достоен изход за инициаторите на 
проекта и този изход виждам в замразяването на проекта „АБВ“ за периода 
до предстоящите избори. Все още имам крехка надежда, че това е възможно и 
разумът ще надделее. 
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Калин Първанов 

След като чухме изказването на един умерен опти-
мист, сега ще ви помоля да изслушате и един умерен пе-
симист. 

В началото искам да уточня: не споделям мнението на 
някои колеги от Обединението, че кабинетът Орешарски 
изпълнява програмата на БСП, в чиято основа стоят наши-
те виждания. Сред нас битуват мнения, че правителството 

се води едва ли не от програмата на Лявото крило в БСП. За съжаление това ми 
напомня една тийнейджърска реплика: „Тя ми е гадже, ама още не знае.“

По отношение на борбата с олигархията също не съм особен оптимист. 
Няколко дни преди да се съберем на тази конференция, научих, че правител-
ството е решило да отдаде едно от образцовите и печеливши държавни ловни 
стопанства – „Искър“, за дългосрочно публично-частно партньорство. Новият 
партньор на държавата в този бизнес се казва Румен Гайтански-Вълка, кого-
то познавате от годините, в които се „грижеше“ за чистотата на София като 
концесионер. Има някаква метафора в случката, след като дивечът се отдава за 
съхранение и опазване на Вълка. По-сериозното ми притеснение е, че в редица 
сектори като че ли се продължава с порочните практики за приватизация на 
печалбите и национализация на загубите. Боя се, че това не е борба с олигар-
хията, а тъкмо обратното.

Ще ви запозная накратко с една още по-голяма опасност, надвиснала над 
обикновените хора, която вече се дължи на действията на европейската, на све-
товната олигархия.

В полусекретен режим, зад гърба на европейските граждани, се подгот-
вя споразумение за Трансатлантическо партньорство за търговия и инвести-
ции (ТПТИ) между ЕС и САЩ, което засяга всички ни. За духа му и за част от 
съдържанието му научаваме от няколко изключително сериозни публикации, 
промъкнали се в българския печат, както и от протоколни изявления на прези-
дента Росен Плевнелиев и на вицепремиера Даниела Бобева, че България под-
крепя ТПТИ.

За нежеланието на преговарящите от двете страни на Атлантика да напра-
вят плановете си действително публично достояние говори и фактът, че ТПТИ 
с интереси за стотици милиарди и с несъмнен ефект върху работните места не 
се коментира широко в европейския и в американския печат. Сериозните ана-
лизи, които повдигат въпроси не само за ползите, а и за рисковете от подобно 
споразумение, се броят на пръсти.

Какво знаем до момента?
В подготовката на ТПТИ достъп до пълната документация имат основно 

представители на международните корпорации (само американските делега-
ции се състоят от над 600 корпоративни адвокати и лобисти на отделни компа-
нии). Организират се и срещи с подбрани неправителствени организации – но 
при закрити врата, като на несъгласните с готвеното споразумение не се дава 
думата.
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Предвижда се ТПТИ да изземва суверенитет – както от отделните дър-
жави, така и от ЕС, поставяйки се над разпоредбите на националното и евро-
пейското право. Планирано е създаване на специални трибунали за арбитраж 
при спорове между инвеститори и държави. Те ще се състоят от корпоративни 
юристи, неподлежащи на граждански и обществен контрол, които лесно могат 
да се превърнат от съдии в защитници на могъщите си клиенти. Техните реше-
ния ще са задължителни за легитимно избраните власти, без да подлежат на 
обжалване.

Сред целите на ТПТИ е не само отпадането на митата от двете страни на 
Атлантическия океан (със съответните загуби за националните бюджети и за 
бюджета на ЕС), но и даването на изключителни привилегии на транснацио-
налните компании. Така например тютюневият концерн „Филип Морис“ съди 
Австралия за закони, ограничаващи тютюнопушенето. Лесно е да си предста-
вим с какъв ентусиазъм американските корпорации ще се борят за подобни 
свои „права“ в Европа, противопоставяйки се на нови нежелани от тях регула-
ции. Същото се отнася и за европейските мегаконцерни в САЩ.

Основателни са опасенията, че с ТПТИ ще се свалят гаранциите за про-
изхода и качеството на храните; ще се заобиколи европейското ембарго върху 
редица продукти с недоказана безопасност за човешкото здраве, включително 
съдържащи ГМО; ще се преодолее отхвърлянето на споразумението за автор-
ските права АКТА, извършено от европейските правителства под бурния на-
тиск на гражданите.

Ако ТПТИ цели всичко това, в резултат от прилагането му демокрацията 
не само у нас ще става все по-формална и фасадна. Гражданите ще могат да из-
бират свои местни власти, правителства и представители в Европейския парла-
мент, но от тях ще зависи все по-малко, тъй като техните правомощия ще бъдат 
ограничени от ТПТИ. По същество това ще означава тиха продажба, облечена 
в законова форма, на европейската и на американската демокрация.

Смятам, че в следващите месеци всички леви хора трябва да търсят отго-
вор на въпросите:

България участва ли в подготовката на ТПТИ и ако да, с кои свои поли-
тици и експерти? Какви предложения са направили те досега във връзка със 
защитата и гарантирането на националните ни интереси? Ако е имало такива 
предложения, с кои обществени среди са били съгласувани те? Правени ли са 
разчети и прогнози как ТПТИ ще се отрази на българската икономика и на 
социалната сфера?

Ако се потвърдят опасенията, че държавата ни не участва активно в де-
батите за ТПТИ, значи сме свидетели на висша проява на политическа безот-
говорност. Институциите трябва да започнат открит диалог с гражданите 
по многобройните въпроси, които повдига Трансатлантическото споразумение. 
Същевременно ние трябва да се обърнем към широки слоеве от българското 
общество да настояват и да изискват информация по темата от всички свои 
представители и институции.

Като социалисти, нашата позиция би трябвало да е категорично против 
правомощия на българските и на европейските граждани, както и на демокра-
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тично избраните от тях легитимни институции, да се прехвърлят на некон-
тролируеми от никого частни структури, компании, корпорации! И не само 
защото сме пред европейски избори, трябва да се обърнем с апел към цялото 
общество, а в частност и към членовете на българските партии, да настояват за 
същото пред избраните от тях политици. Въпросът засега се повдига единст-
вено от неправителствената организация „Солидарна България“, но скоро той 
ще се превърне в централен за българското общество или поне за онази част 
от него, която се интересува накъде вървим и какво ни чака. Изискването на 
цялата информация за ТПТИ е необходимо условие, за да могат гражданите да 
направят информиран избор на предстоящия вот за Европейски парламент. 
Изправени сме пред опасност от посегателство срещу демокрацията и повече 
отвсякога е нужна солидарност на обикновените хора в България, в Европа и 
от двете страни на Атлантика!

Днес повече отвсякога са актуални думите, казани от председателя на Обе-
динението Янаки Стоилов преди четири години пред същата аудитория: „Долу 
олигархията – свобода на народа!“. Но борбата трябва да се води не само в на-
ционален, а и в общоевропейски план!

Тодор Канев

Разгорещилата се полемика в партията е важна за нас, 
за социалистическото бъдеще на страната, но в момента 
сме изправени пред европейските избори, и те никак не 
са маловажни, тъй като ще определят модела на бъдещото 
управление на Европа. Поради тази причина моето изказ-
ване е насочено именно към европейската политика.

Управляващата Европейска народна партия в про-
дължение на 15 години ни налага своята неолиберална управляваща политика, 
като ни убеждава, че това е правилната политика за развитие на Европа, но ние, 
социалистите, трябва категорично да заявим, че това е грешна и неправилна 
политика. Тя ни доведе до либерализация на пазарите, до господство на моно-
полите, картелите и банките. Ние не искаме политиката да се определя от кор-
порациите, банките, офшорните компании и финансовите центрове на Европа, 
а от нас – обикновените граждани на трудова Европа.

Целта, която си поставяме, макар за някои да е твърде амбициозна, е да 
променим Европа. Аз вярвам, че можем да се превърнем в партия, която чрез 
радикална лява политика да повлияе за създаването на нова, социална Европа. 

Тази година се навършват 20 години от последната изборна победа на Пар-
тията на европейските социалисти на евроизборите. Това е дълъг период, в кой-
то европейските социалисти не са печелили избори. Някак си се примирявахме 
със загубите и търсехме причината другаде, но не и в самите нас. Може би тези 
загуби се дължаха на направените отстъпки и компромиси с капитала. Но сега 
е дошло времето да убедим гражданите, че можем да променим Европа и да я 
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отървем от задушаващата хватка на капитала чрез възстановяване на регула-
циите и суверенитетите на всяка една от страните – членки в общността.

Безспорно за тази борба са ни необходими и кадри. Към тях аз имам след-
ните въпроси: 

– Ще се борят ли за преодоляване на бедността, както у нас, така и в Европа?
– Ще се борят ли за една нова, социална Европа?
– Ще се противопоставят ли на неолиберализма? 
– Ще се борят ли срещу непрекъснато увеличаващата се корупция, както 

на национално, така и на европейско ниво? 
– Ще се противопоставят ли на трансатлантическото споразумение между 

ЕС и САЩ? 
– Ще се противопоставят ли на надигащата се вълна от неофашизъм и ксе-

нофобия? 
– Как те ще определят своите екипи и дали няма за пореден път да потър-

сят удобни кадри за сметка на експертите и на искрено свързаните с левите 
идеи хора.

Нека да ни докажат, че не се интересуват само от удобното депутатско мяс-
то и от високата заплата, и да внасят в партийната каса една четвърт от своето 
възнаграждение.

 Над 100 милиона граждани на Европа са заплашени от бедност или са 
бедни. Това означава, че всеки пети гражданин на общността е беден, като ние, 
българите, сме най-бедната страна в Европа. Всеки един от нас може да посочи 
конкретни примери – беден роднина, приятел или познат, но ние, социалис-
тите, по-скоро трябва да посочим пътя на бъдеща социална Европа. В която 
обществените ресурси ще се разходват и ще служат за обществено ползване. 

Да се противопоставим на приватизацията в областта на образованието, 
здравеопазването, енергетиката и водния сектор, а там, където те са приватизи-
рани, да се потърси вариант за тяхното връщане в ръцете на обществото.

Аз вярвам, че ние, социалистите, можем да посочим алтернативния път на 
развитие на нова, социална Европа. 

Димитър Генчев

След 7–8-месечни усилия правителството на Орешар-
ски да бъде изхвърлено по всички възможни начини – ву-
вузели, карнавални шествия, Георги Близнашки, движение 
„21“ на Дончева, окупация и реокупация на Университета, 
се разбра, че работата е ялова. Орешарски, освен че е досто-
ен и компетентен политик, се оказа и управленец с характер. 
Поради тази причина трябваше да бъде направен следващ 

ход – крепостта, като не може да се превземе отвън, се превзема отвътре.
АБВ беше сложено във фризера с думите „Трай, коньо, за зелена трева“. 

Конят трая 2 години и след това беше изкаран. За да ни се предложат като по-
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дарък. Разцепваме партията и печелим повече. Е, БСП е партия на 123 години, 
с достатъчно исторически опит, за да се хване на толкова евтина примка. Раз-
бира се, Първанов има сериозен личен проблем. Това е проблемът на Бербатов. 
Не може дълго време един талантлив играч, макар че е в края на кариерата си, 
да седи на резервната скамейка. Освен това е трудно треньор да ти бъде дълго 
този, когото ти си направил играч. Започваш да чувстваш, че е сбъркана цялата 
схема, и в един момент се бунтуваш и търсиш нов трансфер. Първанов отвори 
трансферния прозорец. 

Той каза, че напуска БСП, без да я напуска. Тръгва да прави нова партия, 
оставайки в партията си. „Оставам в БСП, но работя за друга листа“, тази ек-
зотика като послание медиите така и не успяха да разберат. В това се крие едно 
много тънко колебание на Георги Първанов. Той е поставен пред дилема. Ако 
напусне БСП, а новата партия излезе и спечели дори няколко гласа, какво става 
в БСП? Ново ръководство, нов председател, нов конгрес. А Първанов ще бъде 
навън заедно с АБВ, т.е. той не може да се върне на бял кон, защото не е в пар-
тията. Ако остане в БСП и пак постигне този резултат, реваншът е абсолютно 
възможен. Само че е крайно непочтен. Такова поведение в историята на бъл-
гарската левица и десница няма.

БСП в известен смисъл е облагодетелствана в последните 25 години, тъй 
като е най-старата политическа партия в България, съществувала без прекъсва-
не. Разбира се, че може да има няколко писти – може да има социалдемократи-
ческа писта и я имаше, може да има комунистическа маргинална писта, и такава 
има, имаме вече и писта на Партията на европейските леви. А БСП, самата тя, си 
участва в състезанието съвършено легитимно и естествено. Лошото е друго, че 
вместо да търсим някакво обединение и допирни точки, малките леви партии се 
отнасят към БСП като към донор. Те чакат нейната смърт със затаен дъх, за да 
могат да разпределят електората. Това е една грозна гледка. Тя е точно като глед-
ката, на която бихме и може би ще станем свидетели – как под предлога, че АБВ 
ще събира в собствените си редици разочарованите от БСП, същата тази АБВ, за 
да направи това, ще трябва да разочарова хората от БСП. Това е логиката на поли-
тическия враг. Много скоро БСП ще бъде обявена за враг. Който е казал „а“ и „б“, 
той неизбежно ще стигне и до „в“. Погледнете поредната политическа метамор-
фоза на Ивайло Калфин. Разбира се, че Калфин е големият компромис на Сергей 
Станишев още по време на създаването на първото АБВ. Разбира се, че Калфин е 
с усложнена биография, но сега БСП трябва да разбере, че този Калфин, който ѝ 
говори, не е онзи Калфин, когото тя изгради като фигура. Това са два съвършено 
различни образа. Имаме малкия Калфин от АБВ и големия Калфин от БСП и сега 
виждаме как големият е тръгнал да става малък. Това е негов проблем, не е проб-
лем на левицата. Въпросът е, че се отклонява вниманието от идеите за истинско 
социално въздействие. Вместо да водим кервана напред, ще трябва да губим сили 
и енергия, за да обясняваме на някого, който мечтае отново да ни яхне, че не сме 
камили. БСП няма да се разцепи, това не е 1903 г., нито 10 януари – датата на из-
важдането на троянския кон от фризера. А един политически пенсионер трябва 
да разбере, че е крайно време да се заеме с онова, което му дава биографията, раз-
витието му и държавната поръчка – задачата да напише своите мемоари.
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Защо се стигна до тази антикомунистическа истерия? Защо се върнаха към 
схемите от 1990 г.? Защото се оказа следното – ръководството на БСП проявя-
ва характер. То не се плаши нито от 10 януари, нито ще стигне до 4 февруари. 
И това води до безизходица политическите противници. Те разбират, че това 
ръководство на партията е лишено от посткомунистическия страх – на всяка 
цена да не би да те обвинят, че не си достатъчно демократ. Не – това са демо-
крати, но са демократи с характер. Поради тази причина дойде и медийната, и 
мрежовата, и политическата истерия в българското общество. Не могат да се 
справят с демократични средства и търсят тоталитарни практики. Оказа се, че 
БСП, макар и да не го демонстрира така открито и ярко, както го формулира 
Лявото крило, заговори за нов ляв радикален реформизъм. Тези дълбоки со-
циални реформи са единственият изход от кризата. Позицията на лидера на 
АБВ, заявена преди 2 години, че изходът от кризата не е нито ляв, нито десен, 
е социалдемократическа безсмислица. Това е един реверанс към бъдещите му 
политически партньори. В България и във всички бедни страни в ЕС, включи-
телно и в развитите, където имаме вече 25% безработица, изходът може да бъде 
само ляв. Идеята за реиндустриализация е една изключително важна и рабо-
теща идея. Държавната собственост в този аспект не може да бъде рецидив на 
старата спойка между партия и държава. Първите засегнати от кризата – САЩ, 
от Джордж Буш-младши до Барак Обама, разбраха, че без държава обществото 
фалира. И тази държава има само разпределителни функции. Съвременната, 
модерната държава в ХХI век е собственик и мениджър не на всичко, а на онези 
практики, които са авангардни за обществото, които регулират, които развиват 
и тласкат икономиките напред. Всичко друго е от лукавого. 

България се нуждае от промяна, а не от подмяна. От истинска радикална 
промяна.

Александър Симов

Трябваше да говорим по други теми, трябваше да 
развиваме идеи за различна Европа, за различна левица, 
но очевидно времената отново ни тикат към коментар на 
ежедневните проблеми и на станалите банални политичес-
ки интриги. Поради това ще говоря основно по актуалната 
тема за БСП – опитът за възкресяване на АБВ и действията 
на хората около Първанов.

Тези дни си направих една политическа разходка в миналото. Прегледах 
пресата от началото на 1997 година, когато бе осъществено преминаването на 
някои хора от БСП в Евролевицата. Ивайло Калфин е един от тях, от тези, кои-
то на 10 февруари казват „чао“ на предишната си партия и си тръгват, давайки 
громящи интервюта, в които напълно отписват БСП от света на живите. Нещо 
повече – поразих се от това, че езикът им тогава е същият като езика им днес. 
И тогава са ги дърдорили същите – че разширяват базата на левицата, че не 
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цепят БСП, а „обогатяват лявото пространство с идеи“, изобщо рецептата за 
политическия миш-маш е останала абсолютно същата. Сякаш нищо не е про-
менено от тогава. Плашещо е да видиш възкресяването на този подъл поли-
тически дискурс, който отново се опитва да натика БСП някъде в ъглите на 
обществения живот и да рестартира за пореден път биографиите на тези, които 
го използват.

И тогава, както и сега се появява мантрата за „двете писти в левицата“, но 
и тогава, както и днес едва ли не априори се смята, че БСП самичка трябва да 
даде това пространство, че тя е длъжна да направи място на разни партии ед-
нодневки, които се обявяват за носители на социалдемократическото начало. И 
тогава, както и сега обаче не се казва основното – монополът на БСП в лявото 
пространство не е изкуствен. Просто БСП е единствената партия, която може 
самостоятелно да влезе в парламента, а другите са само крехки сателитчета, 
които си въобразяват, че допринасят с нещо за победата. С което не искам да 
кажа нищо лошо за социалдемократическите идеи, но смятам, че социалдемо-
крацията свърши своята историческа роля и днес е време да търсим наистина 
нови идеи, за да направим левицата действена, а не да разчитаме на рецептите 
от миналото. Те няма да послужат отново. Дори и Георги Първанов като поли-
тически шаман да търси безкрайно широките коалиции и да се обгражда със 
социалдемократи, чиято основна политическа дейност е да съскат с подозрение 
към БСП, това няма да промени нещата. Левицата днес е на кръстопът към бъ-
дещето, а социалдемокрацията е път към миналото.

Какъв е проблемът? Проблемът е, че днешното АБВ, така парадоксално 
възкресило езика на 1997 година, търси електорат там, където го няма. Ляво–
център е мъртво пространство и избиратели там просто не съществуват или 
са много малко. Територия за развитие има вляво от БСП. Там има хора, които 
са безкрайно разочаровани от целия преход и вече започват да осъзнават, че 
не само българският капитализъм, а всеки капитализъм носи бедност и раз-
руха. БСП трябва да се обърне към тях и да стане глас на тяхното недоволство, 
да бъде изразителка на техните мечти и стремления. Знам, че днес това звучи 
утопично, но БСП е показала, че може да бъде идеологически жизнена партия, 
тоест да се променя според изискванията на времето. И това е другият проблем 
на проекта АБВ – той иска да консервира левицата в една идея от миналото и 
дори не желае, а, направо да си го кажем – не може, да води смислен ляв дебат 
по основните приоритети. 

В този смисъл протестите от лятото направиха голяма услуга на БСП. Тези 
протести така нагло загърбиха всички социални теми, така самодоволно оста-
наха слепи за разтърсващата бедност у нас, че БСП, дори да не иска, е обречена 
да бъде радикална лява сила. Това е неизбежно и оптимистично. БСП има бъде-
ще единствено като лява и радикална реформаторска сила, която да преоцени 
десните клишета на прехода и да наложи нов, различен поглед върху политика-
та. Няма да е лесно. Ще е дяволски трудно да се работи в тази хейтърска среда, 
допълнително стимулирана от НПО-та със съмнително финансиране.

Но пък ако беше лесно, нямаше да е интересно.
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Петър Начев 

След 5 години активно участие във всички организи-
рани от Обединението на левите социалисти (ОЛС) поли-
тически форуми имам чувството, че е дошло време най-
малкото за умерен оптимизъм. 

Ако се окаже вярно, че голяма част от политическата 
програма на БСП, изготвена с дейното участие и на пред-
ставители на ОЛС, е приета за изпълнение от парламен-

тарното мнозинство и от излъченото правителство, аз съм най-малкото умерен 
оптимист. 

Ако се окаже вярно, че отново сме в конституционната логика на парла-
ментаризма, аз съм най-малкото умерен оптимист. 

Ако се окаже вярно, че: политическата философия за управление на стра-
ната е променена; чрез различни по естеството си инструменти е преустанове-
на практиката да се прехвърлят изконни държавни права и отговорности на 
частни формирования към българското общество, държавата се възражда като 
естествен инструмент за справедлива регулация на обществените отношения; 
се създават мостове за връзка между макроикономическите показатели и ка-
чеството на живот на обикновения български гражданин – то аз съм най-мал-
кото умерен оптимист.

Когато това се окаже вярно и въпреки годините на безпрецедентна манипу-
лация и пропаганда този момент наближава – връзката между необходимост и 
приложение на радикалната лява промяна с доверието на българските граждани 
към БСП да е правопропорционална – тогава забравете за моята умереност. 

Случилото се през последната седмица се тълкува погрешно като вътрешно-
партийна полемика. Излъченото от медиите бе резюме на учебник по политичес-
ко коварство и лукавост, подготвен за комерсиализация. Това не бива да учудва 
никого. Предателството е проявление на некултивираната в личността цивили-
зация на съзнанието и ценностите. Но в този конкретен случай не става въпрос 
само за това. Случилото се е естествена реакция от олевяването на БСП и от ней-
ното поетапно завръщане към автентичното й, обърнато към хората състояние. 
Песимист съм по отношение на твърдението, че тези хора желаят да бъдат възп-
риемани като политическа репрезентация на обикновения оголял българин. 

Дали са предатели, или просто не са леви – не е толкова важно. Важното е, че 
са представители на създалата се през прехода школа на опортюнизма. Същата, 
към която БСП се обърна в опит да промени идентичността си, да се отдели от чо-
века и да отговори на изискванията на капитала за модерна политическа визия. В 
този период ние от ОЛС не заявихме независими политически амбиции, защото, 
дори да не бяхме способни да попречим на дизайнерите да облекат чужди дрехи 
на партията, бяхме длъжни да отстояваме с всичките си сили тези дизайнери да 
не одерат кожата й. Ще завърша този коментар, като парафразирам Платон:

Човек може да учи и да разбере социализма – тогава той е щастлив цял 
живот. Човек може да учи социализма и да не го разбере – тогава той рано или 
късно става социалдемократ. 
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По предложенията за представителите на българския народ в предстоя-

щите избори за Европейски парламент:
– Представителите на БСП в листата от 1-во до 10-о място да декларират 

публично състава на своя екип, за да се избегне възможността да се превърнем 
в троянски кон на олигархични интереси и да измамим гласуваното доверие.

– Да се поеме изричен ангажимент от представителите на БСП в ЕП да 
дават отчет за разглежданите проблеми, за намерените решения и за своето 
участие и позиция чрез ежемесечно видеообръщение. По този начин да се за-
сили и способността на българските граждани да оценяват в действителност и 
по обективни критерии работата на евродепутатите. 

– Да се засили процесът на интеграция не само на българската админис-
трация към европейската проблематика, имаща съществено отражение върху 
българската политика и нормативна уредба, но и на българските граждани. 
Европейската проблематика е чужда на българските граждани и се подменя с 
националната. А за преодоляването на тази апатия естествена отговорност ще 
носят всички наши евродепутати. 

Евгений Гиндев

Натоварен съм от ръководството на ПП „Нова зора“ 
да поднеса нашите приветствия и уважения към участни-
ците в конференцията на Обединението на левите социа-
листи.

В тези тежки и трудни времена за народ и държава ПП 
„Нова зора“ твърдо остава и ще остава в лявото полити-
ческо пространство и като лоялен коалиционен партньор 

в „Коалиция за България“ ще се бори според своите възможности за проклами-
раните идеали за социална справедливост. Смятаме като приоритетна задачата 
да се запази единството на БСП и на Коалицията независимо от обективните 
трудности, които са налице.

Ние като партия сме готови на всякакви организирани действия срещу 
възкръсналите скелети от гардероба и артефакти от началото на промените, 
срещу съвремените колаборационисти, политиците проститутки и всякакви 
квирполитикани.

Ние смятаме, че този свят е несправедлив и трябва да бъде променен и 
това може да бъде постигнато чрез изграждане на Единен ляв народен фронт, 
който чрез материалната сила на своята организация да спре обезумялата фо-
бия на българските адепти на „демократичния“ нацизъм.

Отново е дошло време разделно и всеки трябва да заеме своето място в 
титаничния двубой на същности.

Ние сме с вас и заедно трябва да бъдем във времето.
Пожелавам успешна и плодотворна работа.
NO PASSARAN !
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Дилян Начев

Позволявам си да взема думата на този толкова значим 
форум на Обединението на левите социалисти в БСП, тъй 
като смятам, че предстоящите през месец май избори за 
Европейски парламент имат съдбоносно значение не само 
за България, а и за цяла Европа. Тези избори ще рамкират 
бъдещето на Европа и до голяма степен ще предопределят 
съдбата на всички европейски граждани в предстоящите 

няколко години и дори няколко десетилетия.
Европа днес е раздирана от вътрешни противоречия, като все по-тревож-

ни са засилващите се не просто антиевропейски, ами човекоомразни настрое-
ния на партиите от крайната десница.

Неравенството продължава да расте, икономическата стагнация става все 
по-отчетлива и дори в най-развитите държави на континента бедните и дори 
работещите бедни не спират да се увеличават.

От моя гледна точка, а мисля, че така смятат и милиони други социалисти 
в Европа, причините за тези тревожни констатации се коренят във финансово-
капиталистическата система, в системата, в която мнението на световните спе-
куланти е по-важно от мнението на гражданите, в системата, в която мизерията 
и нищетата могат да бъдат оправдани в името на рейтинга на Мудис, Стандарт 
енд Пуурс и други.

Смятам още, че политиката на десницата в Европа ни доведе дотук, но не 
по-малка вина носи и част от европейската левица, която сякаш по инерция 
продължи да прилага непоносимата и икономически неоправданата политика 
на бюджетни икономии, водеща до все по-голяма стагнация и до нуждата от 
още по-големи финансови ограничения.

Именно срещу тази инерция трябва да се бори Лявото крило на Българ-
ската социалистическа партия. Ние не бива да сме прекалено безкритични към 
собствената си партия. Напротив, длъжни сме да бъдем много взискателни, 
още Макиавели е казал, че „най-силната крепост на тираните е инерцията на 
народите“. Нека се борим именно срещу инерцията в ЕС, която води до дес-
потичния диктат на финансовия капитал във всички сфери на обществения 
живот на стария континент.

Мнозина ще кажат: ситуацията е толкова тежка, че друга политика не е 
възможна. Вярвам обаче, че българската и европейската левица могат да създа-
дат и алтернативна политика. Винаги когато някой каже, че нещо е невъзможно, 
се сещам за думите на големия френски писател и драматург Марсел Планиол, 
които гласят: „Всички знаеха, че е невъзможно, появи се един глупак, който не 
го знаеше, и го направи.“ В Европа има много такива глупаци, които са готови 
да измислят и приложат алтернативна политика в името на европейските граж-
дани и бъдещето на Европейския съюз.

Именно за една такава политика бих искал да споделя с вас днес, без да 
претендирам за авторство. Често, включително и в България, се говори за 
убийствения публичен дълг на държавите в Европа. Не толкова често обаче се 
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говори как точно да бъде изплатен този дълг. 

Каква е прилаганата досега политика в Европа? От една страна – огромни 
бюджетни съкращения, отразяващи се негативно върху публичните услуги в 
здравеопазването, образованието, екологията и т.н., а от друга – даване на бас-
нословни суми, а именно над 1000 милиарда евро, от Европейската централна 
банка на частни банки при нисък или дори на практика никакъв лихвен про-
цент. Тези частни банки дават същите тези пари на държавите, изпитващи труд-
ности, при лихвени проценти, вариращи между 6 и 12. Това лицемерие не може 
и няма да доведе до изплащането на публичния дълг на държавите, намиращи 
се в трудно финансово положение. Такава е констатацията и на мнозинството 
икономисти, включително и на редица десни неолиберални специалисти.

Аз предлагам да премахнем спекулантите и посредниците. Нека Европей-
ската централна банка да изкупи директно целия външен дълг на закъсалите 
държави в Европа. Знам, че подобна стъпка би довела до инфлация, но инфла-
цията ще бъде еднократна и ще бъде в рамките на 6% (такива са най-мрачните 
изчисления), а по същество ще отвори пътя за нови публични инвестиции и 
нов растеж в Европа. Този нов растеж в Европа обаче трябва да постави начало-
то на една нова, по-социална Европа, на Европа на благоденствието за всички, 
а не само за малцина.

Минчо Минчев 

Позволете ми най-напред да изкажа своята благодар-
ност за поканата представител на Партията на българските 
комунисти да участва активно в конференцията на Лявото 
крило в БСП.

Нашата партия разглежда подобна форма на сътруд-
ничество не само като полезна, но и като крайно необходи-
ма при създаващата се в страната обстановка.

Четвърт век родината ни е подложена на безумен и пагубен социален екс-
перимент, наричан за благозвучие „преход“. А всъщност у нас и в цяла Източна 
Европа, и в СССР бе извършена реставрация на капитализма. Образно казано 
– направен бе огромен скок назад в историята, за който народите на бившите 
социалистически страни платиха жестока цена. Плати я и нашият народ. И как-
то се развиват нещата, още дълго ще я плаща…

Стана вече банална констатацията, че „преходът се е провалил“. Но това 
е само частица от цялата истина: за тези, които замислиха т.нар. преход (т.е. 
реставрацията), той е успешен. Успешен, защото бяха изцяло изпълнени него-
вите цели: въведена бе многопартийна либерална демокрация, инсталиран бе 
постоянно действащ парламент, постигнато бе дълбоко класово разделение на 
обществото – на необуржоазия и огромна пролетаризирана маса.

Но всичко това   бе съпровождано от неизбежните и неизкореними за ка-
питализма пороци: корупция, организирана престъпност, проституция, нарко-
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мания, широкомащабна бедност, ширеща се неграмотност и безкултурие.
Неуспешна бе реставрацията в друго. Даже е прекалено слабо да се гово-

ри за неуспех; реставрацията доведе до разгром високоразвитата система на 
социални придобивки, до разгром на образователната и здравната система, до 
срив в духовната култура, до планомерно израждане на нашия народ, на него-
вата национална идентичност! Казано направо: реставрацията бе успешна за 
вътрешните врагове и за външните недоброжелатели на българския народ и 
разгромна за трудовите хора на България!

Защо е необходимо да се повтарят тези добре известни на всички, но не от 
всички признавани обстоятелства?

Защото главната обществена организирана сила в страната – БСП – не 
направи нищо радикално, което да спре още на зачатъчно ниво процеса на рес-
таврацията. 

Впрочем надеждата, че и сега не е късно това да бъде извършено, все още 
привлича стотици хиляди българи към урните, за да дадат своя глас за БСП.

Затова ние от Партията на българските комунисти с одобрение и надежда 
посрещаме заявката на Лявото крило в БСП за „ляв радикализъм“, за „радика-
лен реформизъм“, за „решителен завой наляво“ в политиката на тази партия.

Това е причината да споделяме и безпокойството на вашето вътрешнопар-
тийно обединение от фракционната дейност на т.нар. Алтернатива за българ-
ско възраждане.

Ние разглеждаме това разколническо мероприятие на бившия президент 
Георги Първанов като опит БСП или да се обезсили, като се измести още по-
надясно, или – ако това не стане – тя да се превърне в маргинална политическа 
сила, което в дадения момент би било катастрофално за България.

Тук му е мястото за едно уточнение (или по-скоро за разсейване на една 
упорито разпространявана неистина), а именно: че нашата партия е враг на 
БСП. Ние не злорадстваме заради сегашното тежко положение на Социалис-
тическата партия, както и при неуспеха на която и да е лява политическа или 
обществена сила! 

Ние не крием, че Българската социалистическа партия е наш главен опо-
нент, но тя не ни е враг. Наши врагове са всички нароили се т.нар. десни партии 
у нас, във всяка от които личи генетичното присъствие на стария български 
фашизъм – онзи, който върлуваше в България между двете световни войни.

Ние нямаме никакви илюзии, че БСП ще възвърне комунистическия си ха-
рактер, постъпателно загубен в периода 1990–1997 г. Процесът на декомуниза-
ция на БСП е необратим. Тя вече има друг облик и ние – комунистите от ПБК, я 
възприемаме такава, каквато е тя по своята същност – социалдемократическа. 

Но оттук нататък не ни е все едно дали тя ще бъде лява или дясна соци-
алдемократическа партия. И точно затова се отнасяме със съчувствие и разби-
ране към борбата на Лявото крило на БСП, отстояващо нейния ляв характер, 
срещу опитите на т.нар. АБВ да я превърне в социаллиберална котерия.

В годините на реставрацията БСП се изгради (а и се обяви) като партия на 
средната класа, по нашия речник – на дребната буржоазия. Партията на българ-
ските комунисти има съвсем друга социална база – това е новата работническа 
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класа, родена от реставрацията, и неизбежно формиращият се пролетариат, т.е. 
хората на наемния труд, класата на експлоатираните. Естествено е тогава, че 
нашата комунистическа партия ще има различна от тази на БСП електорална 
ниша.

При това не бива да се забравя, че винаги има разлика между членския 
състав на една партия и интересите на социално-класовата група в обществото, 
които тя защитава.

По своя членски състав БСП е партия на емоционално-нравствено свърза-
ните с БКП маси и на техните потомци.

Що се отнася до социалната ѝ база, БСП искрено желае това да бъде т.нар. 
средна класа. Тя обаче, в днешна България, е твърде слаба – както в качествено, 
така и в количествено отношение.

Същевременно голямата част от новата едра българска буржоазия произ-
лиза от средите на БКП и емоционално е свързана както със своето житейско 
минало, така и с класовия си интерес в настоящето.

В тази сложна реалност от желано и действително БСП се лута от 1990 г. до 
наши дни, а явлението АБВ е последният завършен продукт на това лутане. 

Защо е необходима тази характеристика на БСП? Защо си позволявам да 
навлизам в делата на тази партия?

Първо: защото поради мястото, което има в обществото, Социалистичес-
ката партия не принадлежи само на себе си, а има значение за цялостното раз-
витие на страната.

Второ: тези характерни белези на БСП ясно я разграничават от нас – ко-
мунистите: и по социалната ѝ база, и по геополитическата ѝ ориентация, и по 
крайните ѝ цели.

БСП иска да бъде в най-добрия случай „алтернатива в настоящата систе-
ма“. Ние сме алтернатива на тази система. 

Що се отнася до съществуващия у нас капиталистически обществен строй, 
социалистите и комунистите имат много малко общи (да не кажа никакви) пре-
сечни точки. В тези рамки, при една относителна стабилност на буржоазната 
система, ние сме обречени да бъдем непримирими опоненти.

Такъв период на относителна стабилност бе времето от 2001 г. до 2008 г., 
когато започна световната финансова криза. Оттогава изминаха пет години, а 
тя не само не дава признаци на отслабване, но напротив – все повече се задъл-
бочава, като в България става нетърпима.

Не може да се каже, че световният капитал недооценява значението на 
кризата. Той много добре разбира, че това е цялостна икономическа криза – 
криза на самата капиталистическа система… И ако тя прерасне в политическа, 
т.е. стане всеобща, означава, че е дошъл краят на тази система.

Едрият корпоративен световен капитал, както и буржоазията в най-разви-
тите страни използваха всички познати средства за преодоляване на кризата и 
избягване на катастрафата. Нищо до този момент не помогна и възниква въп-
росът – а има ли изобщо изход от нея ? 

Има. И той е последният възможен за съвременния капитализъм – фашиз-
мът. Времето за употребата на този изпитан преди по-малко от 100 години из-
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ход още не е дошло, но то не е и така далече. Но за разлика от онзи, архаичния, 
съвременният фашизъм ще бъде либерален тоталитаризъм, т.е. – система от 
ограничения, които ще бъдат насочени към установяване на тотален диктат на 
по-силните страни върху по-слабите, на капитала над наемния труд.

Няма никакво съмнение, че новата форма на фашизма – либералната, ще 
бъде експериментирана преди всичко в най-закъсалите от „прехода“ държави. 
А в това отношение особено благодатна е обществената среда на съвременна 
България. Всички сме свидетели на зачестяващите нагли прояви на фашизъм, 
на опитите за неговото оневиняване. От екраните на телевизиите, от радиото, 
от вестниците се лее неспирна и безнаказана реваншистка пропаганда. Фашиз-
мът вече е и на улицата!

Тази реална заплаха от фашизация на обществото не просто изисква, тя 
налага незабавното обединение на всички истински леви, демократични и пат-
риотични сили в единен блок. Дори в нещо повече – в единен народен фронт, 
към който левицата да принадлежи в своя пълен формат – комунисти, соци-
алисти, земеделци, еколози, патриоти. В този фронт идейно-теоретическите 
опорни точки трябва да бъдат сведени до здравословен минимум. Без да бъ-
дат подценявани и – още по-малко – пренебрегвани, доктринерните различия 
между комунисти и социалисти не бива да бъдат пречка за политическо обеди-
нение срещу фашизма.

 Ние – комунистите, сме готови за него. А социалистите?

Павел Писарев 

Преди евроизборите основните проблеми не са около 
името и делата на Първанов, а какви са резултатите от се-
демгодишното членство на България в Евросъюза.

Георги Първанов предлага да се разтревожи партия-
та. Тя наистина е разтревожена. Бившият председател на 
партията, два пъти издиган от нея и избиран за президент, 
сега предлага алтернативна листа за евродепутати, обявя-

ва тази листа за конкурентна. Партийното ръководство смята, че той се е само-
изключил от партията, но за да не го героизира, няма да го обяви за изключен. 
Ако той има различия и нови смели идеи, нека ги предложи на партиен конгрес, 
за да се обсъдят. Но на последния конгрес той не го направи. Сега предложени-
ето на левицата в БСП е да се замрази проектът му, и след изборите на партиен 
конгрес да стане тази дискусия. Ако той не направи това, значи е преминал от 
другата страна на барикадата и той и неговите съмишленици не трябва да се 
считат за партийни членове. На следващите вътрешнопартийни избори Пър-
ванов и всички негови поддръжници едва ли ще бъдат избирани на някакви 
партийни длъжности. Да вървят при Томов, Маринов и всички други напусна-
ли БСП. Това е първата моя опорна точка.

Втората моя опорна точка е Калфин. 



109

ПОЛИТИКА
Той не е член на БСП.
Той се обявява за социалдемократ. В България това не е съвсем едно и 

също. Той ще води алтернативната конкурентна на БСП евролиста. Пита се, 
него не го ли лансира партийното ръководство толкова години? За цялата тази 
каша партийното ръководство не носи ли никаква отговорност? Какви са тези 
кадри, които партията пробутва толкова години?

Такива има и в парламентарната група на БСП. Те сами заявяват, че ще 
подкрепят евролистата на Първанов, така пишат вестниците – и те не опровер-
гават тези писания. Съобщава се от отговорни партийни дейци, че Първанов 
може да отклони 30–50 хиляди гласа. Те не са достатъчни за избора дори на 
един евродепутат. Нито Калфин, нито който и да е от листата на Първанов няма 
да бъде евродепутат, но няколко десетки хиляди гласа, от които може би ще 
се лиши листата на БСП, са достатъчни евродепутатите на партията да бъдат 
с един по-малко. Така Първанов пряко подпомага ГЕРБ. Той сега прави само 
проба, но неговата цел е на следващите парламентарни избори да има отделна 
парламентарна група и да влияе при съставянето на правителство. Това трябва 
да е категорично ясно. Първанов е преминал практически в лагера на ГЕРБ. 
Той за втори път обективно свързва името си с провал на БСП. Първият път е 
през 1997 г., когато се организира свалянето на БСП от власт при наличието на 
парламентарно мнозинство.

Изобщо тази история с двойната листа не е много оригинална. Още в да-
лечната 1893 г. на конгреса на Социнтерна в Цюрих българите се представят с 
две партии, партисти и съюзисти, чрез Никола Габровски и Кръстьо Раковски. 
„Браво – казал папата на социализма Кауцки, – толкова малка страна и две пар-
тии“, и не дал думата на Раковски. Как сега втората листа ще бъде призната от 
Социнтерна за лява, като и тук, в България, и там, в Брюксел, нещата зависят от 
Станишев. Първанов нали е историк, да иде да пита колегата си Димитър Ген-
чев за тези истории. „Няма ляво, няма дясно“, казва Първанов, но той повтаря 
спора между Янко Сакъзов и Кръстьо Пастухов.

Третата опорна точка. Как да заместим тази загуба от няколко десетки 
хиляди гласа, които евентуално Първанов ще спечели на евроизборите? Като 
апелираме към многохилядната бивша партийна маса, гласувала на предишни 
парламентарни и други избори за БСП. Имаше избори, на които те стигаха до 
2–2,5 милиона. На тези хора трябва да се говори по подходящ начин, може БСП 
и да им се извини и да ги прикани да се върнат и да гласуват за нея. Да се преста-
не с делението на партийната маса на млади и стари, да се дава път на младите, 
но да се търси единство на поколенията.

Четвъртата опорна точка. Този призив към лявата избирателна маса в Бъл-
гария може да стане само с принципите на левия радикализъм, които лявото 
крило издига от дълго време. Всички знаят, че аз бях остър критик на полити-
ката на Сергей Станишев и прекратих своята критика, защото той стана пред-
седател на ПЕС, а и даде сигнали, че възприема предложенията на левицата в 
БСП за лява политика. 

Лявото крило призовава партийното ръководство да възприеме по-плът-
но и конкретно идеите на левия радикализъм, само така може да се привлекат 
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нови десетки и стотици хиляди гласове на избирателите, половината от които 
сега въобще не отиват да гласуват. Дискусията около Първанов е несъществена, 
не само поради незначителната роля на бившия президент в сегашния полити-
чески живот на страната, но и поради това, че отклонява вниманието от глав-
ния въпрос сега – нуждата от нов радикален ляв курс.

Рязко трябва да се подобри съвместната работа на всички леви партии и 
организации, особено по въпроси на местната, общинската благоустройствена 
и социална, просветна и здравна политика. Обикновено в литературата се наб-
ляга на противоречията в миналото между социалдемократи, комунисти и зе-
меделци, но това не е вярно, съществувало е сътрудничество по всичките тези 
въпроси. Тази политика трябва да се възроди по инициатива на БСП. Партията 
трябва да вдигне милионна лява България на крака с искания за социална поли-
тика, за защита на националния интерес пред Евросъюза и НАТО. Има страни, 
членки на НАТО, в които няма американски военни бази и които не изпращат 
военни контингенти на НАТО по света. Евродепутатите на други страни защи-
тават националните интереси на своите страни в Евросъюза, а някои от нашите 
само блеят на заседанията на комисиите на ЕС. Нали Калфин подписа договора 
за американските бази в страната. Настаниха се у нас безплатно, а в Гърция и в 
Турция плащат милиони долари.

Петата опорна точка. БСП правилно подкрепя правителството на г-н Оре-
шарски и то се справя добре със своите задачи. Неслучайно проявите на про-
тестиращите пред Народното събрание и на студентите се провалиха. Но БСП 
трябва да каже дори само вътре в своите редици, че това правителство има об-
щодемократични задачи. То е експертно, а не социалистическо, а политиката на 
БСП е друга – социалистическа. Но за да се проведе тя, е необходима бляскава 
изборна победа на евроизборите, а на следващите парламентарни избори ни 
трябват още десет, двадесет, че дори и тридесет депутати на БСП, които могат 
да бъдат избрани само с издигане принципите на левия радикализъм.

Лявото крило на БСП подкрепя напълно Янаки Стоилов. То поддържа по-
литиката на партийното ръководство на Сергей Станишев, но настоява за от крит 
вътрешнопартиен дебат, който да отстрани влиянието на Георги Първанов, на 
десния либерализъм, и да даде превес на лявата социалистическа политика.

Но сега предстоят евроизбори.
Има опасност споровете около Първанов да изместят въпроса. Основни-

те проблеми не са около името и делата на г-н Първанов. Той е уважаван об-
щественик, бил е два мандата президент на България, сега е като пенсионер. 
Държавата му е осигурила всичките условия да развива обществена дейност 
като бивш президент. Сега преди евроизборите основните теми на дискусията 
са какви са резултатите от седемгодишното членство на България в Евросъюза, 
трябва да се прецени работата на българските евродепутати, да се обсъди поли-
тиката на различните партии спрямо евроинтеграцията, да се прецени работата 
на самите органи на еврокомисиите и на Европарламента. Това са основните 
задачи, а не дейността на Първанов.

Резултати от европолитиката има, но дали всичко е наред? В България се 
развива бързо евроскептицизъм. Чужди дипломати си позволяват публично 
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да се бъркат в българските вътрешни работи – и Министерството на външ-
ните работи не им дава прощален обяд, преди да си заминат вкъщи. България 
се ругае по европейските вестници и нашите посланици в страните, които ни 
ругаят, не са в състояние да прекратят тази кампания. България и Румъния са 
различни държави, съотношението на българските и румънските цигани, за-
минали за Европа, е три към едно в полза на румънците, а нас ни слагат в една 
торба, когато ни ругаят. Българите бяха обиждани от английски политици и 
вестници, няма ли те да се извинят? Ако не го направят, ще сбъркат много.
Българските евродепутати, някои от тях се ползват с прозвището на г-жа Ку-
нева – йесмени, не защитават както трябва българския интерес в Европа. Това 
трябва да се обсъжда сега преди изборите за Европарламент. И преди всичко 
каква е ползата на страната от членството в Евросъюза за тези седем години? 
Полза, разбира се, има, но защо у българите остава впечатлението, че тя не е 
толкова голяма, колкото би могла да бъде? 

Ние даваме или взимаме пари за еврочленството? Защо продължаваме да 
сме най-бедната страна в Европа? Западният печат пише: защото сте калпави и 
не работите, защото вашите политици крадат и са мошеници. Това вярно ли е? 
Защо при приемането на годишните бюджети от Народното събрание минист-
рите на финансите не дават подробен отчет какви средства са ни отпуснати от 
Европа, какво реално сме получили и защо не сме ползвали всичко докрай?

Близо 40% от българите смятат, че материалното им положение се е вло-
шило, откакто България е станала член на Евросъюза, 10% – че се е подобрило, 
а 50% – че е останало същото. Вярно ли е това? Защо са ни толкова ниски пен-
сиите и заплатите? Защо се закриха толкова много работни места и се затриха 
цели отрасли, заводи, селскостопански производства, откакто станахме члено-
ве на Евросъюза? Нали ни обещаваха златен дъжд да ни поръси, да почиваме 
на Канарските острови? Кой ни излъга? Това дискутирайте, господа политици, 
а не глупавата идея за отделна евролиста на предишния президент Първанов.

Растежът на вътрешния брутен продукт на България за изминалите седем 
години е едва 10%, а за предишните шест години преди приемането ни е 40%. 
Това се съобщава – вярно ли е то и как се обяснява? Вестниците пишат, че около 
два милиона българи работят вън от България, те създават национален доход 
на други държави, плащат данъци там, харчат си парите там, създават принаден 
продукт там, това добре ли е за България? Тези милиони българи са родени, из-
раснали и изучени тук с наши пари, а сега работят на Запад. Това добре ли е за 
нас, като се знае, че за всеки един от тях България е похарчила хиляди евро, за 
да стане способен да работи. Ние купуваме западни стари автомобили, досега 
около два милиона за близо три милиарда евро, и Западът се изчисти от боклу-
ци. Това печалба ли е за България?!

Нужна е дискусия по много въпроси за резултатите от евроинтеграцията, 
защото се ширят и много неверни умозаключения. Българите сега могат да пъ-
туват, да учат, да работят и да търгуват по света, както е било преди сто години. 
Това е много хубаво, но има и други проблеми, които могат да се обсъдят в тази 
предизборна кампания.
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Христофор Жефарович
„СТЕМАТОГРАФИЯ“
1741 г.
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РАЗГОВОР СЪС СЕБЕ СИ
За живота, човека, обществото, държавата, 
нашето време, науката и някои други работи

Васил Гюзелев

Всъщност дълго време от своя съзнателен живот 
човек прекарва в разговор със себе си – задава 

си някакви въпроси и се мъчи да им търси отговор, 
да даде обяснение на своите и чуждите деяния, мъд-
рува и назидава в собствения си духовен и душевен 
мир, без да обезпокоява когото и да било. Поняко-
га (почти като мен) се опитва да направи своя вътре-
шен разговор достояние на другите. Споделяйки сво-
ите размисли с другите, не бих желал да ги направя 
задължителни за възприемане. Ако те предразполо-
жат и другиго към подобен разговор със себе си, то-
гава може би са достигнали и своя истински адрес. 
Нека те да не безпокоят никого.

•

За човека и неговия свят

Най-значимите потребности на човека са: храна-
та, сънят, любовта, трудът и разумът. От животните 
го отличават само последните две, които са свързани с 
неговата дейност като творец, съзидател. И те именно 
определят мястото му в обществото и неговата йерар-
хия. Без труда и разума човекът се превръща в живот-
но. Засилването на консумативните потребности за 
сметка на трудово-творческите вòди до оскотяването 
на човека. Оттук произтича и голямата вредност от 
налагането в последно време на стремежа към по-го-
ляма консумативност на всичко. Въпросът е по какъв 
начин това трябва да се преодолее от страна на тези, 
които имат у себе си съзидателното начало.

•

Васил Гюзелев – академик, про-
фесор, доктор по история. Рабо-
ти в областта на средновековна-
та история на България и на Ев-
ропа. Автор е на повече от 400 
научни труда, публикувани у нас 
и в чужбина, между които: „Княз 
Борис Първи. България през вто-
рата половина на ІХ век“ (1969), 
„Българската държавност в ак-
тове и документи“ (1981), „Учи-
лища, скриптории, библиотеки 
и знания в България през ХІІІ–ХV 
век“ (1985), „Средновековна Бъл-
гария, Венеция и Генуа в Черно-
морието“ (1989), „България меж-
ду Изтока и Запада“ (1993), „По-
кръстване и християнизация на 
българите“ (2006), „Кавханите и 
ичиргу боилите на Българското 
ханство-царство“ (2007) и други.
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Работата, особено творческият умствен труд, често пъти за всекиго от нас е 
онзи тих и безметежен пристан, който търсим (особено в състояние на неволи, 
страдания, неудовлетвореност и несполуки). В такива случаи тя се превръща в 
някакво душевно пречистване и стимул за търсене на праведност и съвършен-
ство, в едно себеотричане и изблик на истинско човеколюбие. В такива случаи 
сякаш човек се преражда, обновява и намира себе си.

Едва ли има човек, който да не обича славата, известността, да не се стре-
ми към тях. И никой не се замисля за това, че те понякога струват много скъпо 
и се заплащат със стократна мъка и големи страдания. Славата сякаш мимо-
летно те възвеличава и възвишава над другите, прави те по-различен от тях, но 
същевременно те прави и далеч по-уязвим. Защото между славата и позора в 
повечето случаи крачката е само една, тъй като изглежда, че двете са и сестри.

•

Винаги е по-лесно да бъдеш критичен (особено към другите) в търсенето 
на точния ход и верния път. Правотата се доказва по-трудно, тя изисква ра-
зум и време. Критичността в повечето случаи е регистрация на действително 
или привидно състояние. Тя невинаги е обоснована с намиране на грешки, а 
просто ги търси там, където те не са, за да уязви и постави в неблагоприятна 
ситуация критикувания.

•

Подсъзнанието в никакъв случай не може да се характеризира като при-
ятен придружвач на човека. То непрекъснато ту се спотайва, ту гложди, като 
одобрява или отхвърля сполетелите съзнанието мисли, намалява или увелича-
ва страха и мнителността, злорадства или ехидно се присмива над собственото 
преживяване и страдание. То живее някакъв собствен живот, често пъти твър-
де чужд, отделим от телесния и психическия. То е сякаш другият човек, който е 
в тебе неразлъчно.

•

Всеки може в определени мигове или периоди и ситуации да бъде невъз-
държан, до крайна степен невъзпитан, да проявява някаква по природа вкоре-
нена в човека варварщина. Не е никак трудно и невъзможно. Обаче са необхо-
дими големи усилия, воля и умение да бъдеш възпитан, умерен, добронамерен 
човек, да бъдеш цивилизован. Постигането на цивилизоваността е резултат на 
огромна възпитателна дейност, на вътрешен натиск за укротяване и потискане 
на варварските инстинкти. Сякаш всички ние станахме варвари, които се нуж-
даят от превъзпитание.

•
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и твърде различен от всички нас човек, своего рода гений, то неговата поява 
става видна не само от неговите качества и големите му творчески постижения, 
а и от това, че почти всички некадърници и празноглавци изведнъж се обеди-
няват срещу него и го превръщат във фокус на омразата си, намирайки му хи-
ляди кусури и недостатъци – те имат неистово желание да го смачкат в нозете 
си или просто да го сведат до своето равнище.

•

По някакъв все още неустановен и нерегламентиран закон всяко поколе-
ние има чувството, че е по-умно, по-мъдро и по-добре реализирано от онова, 
което го предхожда, или пък от по-младото, което идва след него. В повечето 
случаи то проявява силен стремеж да изтъква преди всичко своите постижения 
и да търси слабостите на предшестващите или идващите след него. Всъщност 
малцина са онези, които са в състояние трезво и правилно да преценят преиму-
ществата и недостатъците на по-младото поколение.

•

Различните възрасти на човешкия живот са изпълнени с различно съдър-
жание. Младостта е низ от постижения, надежди, радости, грешки и разочаро-
вания, тя е изключително витална, разнообразна и криеща изненади. Зрялата 
възраст е изпълнена с борба за търсене на място в обществото и за трайно ут-
върждаване в него, тя от всяка гледна точка сякаш е най-плодотворна и зна-
чима, определяща в развитието. Старостта, ако не е спокойна и безметежна, 
е изпълнена със страдания, разочарования и нерадости; тя приближава към 
края на съществуването, към смъртта. Колкото повече се навлиза в старостта, 
толкова повече у човек се утвърждава мисленето, че не е много стар и може 
да извърши много несвършени дотогава неща, пък и да поживее малко повече 
години. По всичко изглежда, че покрай другото старостта поражда и поддържа 
много илюзии, връща към несбъднатите мечти. Това е особено силно изразено, 
когато организмът е здрав и създава илюзорно чувство за устойчивост и но-
вопокълнала младежка жизненост. По всичко изглежда, че това е начин да се 
събужда оптимизъм в края на битието.

•

Животът на човека, ако не бъде прекъснат рано и безвременно поради 
различни причини, е дълъг път с много цели и спирки, но една-единствена 
от тях е напълно ясна след раждането – смъртта. Всеки човек така или иначе 
е спохождан от мисълта за нея. Тя идва неочаквано, понякога и след дълго 
земно битие. При мисълта за нея едва ли има човек, който да не е обхванат 
от чувство за самосъжаление и някаква странна безпомощност. Всъщност не 
е ли далеч по-добре мисълта за нея по някакъв начин да се пропъжда, кога-
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то мигом се появи, и да се мисли за предлагащия толкова сладости и хубави 
неща живот?!

•

Всеки човек живее, твори, труди се и по същество консумира своето вре-
ме. По време на битието си и на общенията си в обществото той натрупва 
умения, знания, впечатления и спомени. Колкото повече са спомените, толко-
ва повече човек е навлязъл в старостта. Често пъти мнозина от нас си задават 
въпроса дали е необходимо да оставят своите спомени, за да бъдат те полезни 
за следващите поколения. Без съмнение това е необходимо, пък и за някои 
твърде интересно и забавно. Сред голяма част от интелектуалците, напредна-
ли във възрастта, сега се наблюдава повсеместно писане на някакви спомени. 
Трудно е да се отговори на въпроса на какво се дължи това явление, щото 
личности и безличности да се хванат за перото и да разкриват своето жи-
тие-битие. Вероятно всеки от пишещите спомени се смята за център на една 
малка вселена и чрез тях желае да влезе в историята (или пък смята, че пише 
история на своето време!). Мотивите безспорно са различни, но резултатът 
е един – натрупване на грамада от спомени, чрез които бъдещите историци 
на нашето време трябва да се ориентират, за да отсеят вярното от невярното, 
истината от неистината и т.н. Изглежда, че те ще бъдат твърде много затруд-
нени, и то не само от грамадата…

•

За нашето време и някои негови кривици

Падането на Берлинската стена през 1989 г. бе не само някакъв символ, а 
истинско начало на една нова епоха, и то не само в историята на Европа. Про-
мяната на политическата карта на континента бе фундаментална. Това даде 
своеобразно отражение в Азия, Африка и Америка. Просто светът стана друг. 
Много хора се объркаха. Социалните, религиозните, политическите пластове 
се размърдаха и заплашително се разместиха. Настъпи обновление, промениха 
се тенденциите на световното развитие. Дано всичко това, което стана и ще ста-
ва, да е за добро – поне за следващите поколения. Пророкуванията на вещи и 
мъдри политолози и футуролози не са много оптимистични, защото настояща-
та, а вероятно и бъдната история е обхваната от нови конфликти, които трудно 
могат да бъдат благоприятно разрешени.

•

Европейският съюз в сегашния му вид и при сегашното му предназначе-
ние в никакъв случай не може да се смята за истински щит за пълнокръвно 
развитие. Той е твърде зависим не само от НАТО, но преди всичко от САЩ. 
Европа е задължена да се превърне в напълно самостоятелна и могъща ико-
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номическа и военна сила върху основата на създадения съюз от държави със 
своя единна външна политика, стабилна икономика и добре изградена система 
за отбрана при възникнала военна заплаха. Същевременно тя е задължена да 
има добър стопански пазар, да участва активно във всяко възникнало съпер-
ничество и т.н. Това обаче сега едва ли е възможно при създадените тромави и 
негодни структури на общо управление и формите на сътрудничество между 
страните от Европейския съюз. Включването евентуално на Турция в него ще 
доведе не само до дебалансиране, но и до много сътресения от най-различно 
естество. Турция винаги е била и по същество е азиатска страна, силно обвър-
зана с исляма. Тя трудно може да бъде приобщена към Европа. Обвързаността 
й с нея ще създава само проблеми, които и без това не са малко. Създадената у 
нас система на демократично управление е не само несъвършена, но и твърде 
уродлива. Тя е лесно уязвима и показва многото си недостатъци. Сега привидно 
свободата на словото и действията е твърде голяма, дори неограничена. Всъщ-
ност тя се регулира, направлява и ограничава от масмедиите, които са станали 
вярно оръдие на външни сили, на властимащите и на олигарсите. Те в много 
отношения манипулират общественото мнение, предизвикват или се стремят 
да укротят социалното и политическото недоволство, създават някакъв хаос, 
който заплашва да вземе застрашителни размери. Ограничаването на тяхната 
роля и влияние в нашето общество изглежда безспорно, но дали това няма да 
доведе до появата на необходимост от насилие, за да може да бъде обуздано 
недоволството?

•

Съвременната ни реформирана през последния четвърт век държава е ня-
какво ненаситно котило от институции, комисии, подкомисии, решения, полу-
решения, закони и подзаконови актове – някакъв хаос, в който така се омотава 
обществото, че движението му напред става все по-трудно, а в някои случаи и 
невъзможно. За да има някакъв евфемизъм, някои наричат това струпване на 
ненужна бюрокрация нарастване на демократичните форми. В повечето случаи 
всичко това е продукт на невежеството на демократично избраните управля-
ващи или на тяхната прекомерна алчност и злонамереност. В крайна сметка 
жертви се оказват българската държава и нейният народ. Едно от най-тъжни-
те, скръбни и отвратителни явления в съвременното ни развитие е, че шепа 
безотговорни партократи са преизпълнени с увереност в себе си, готови са да 
решават всеки проблем, имат винаги някаква готова формула за успеха, а ум-
ните, знаещите и можещите някак си са се отдръпнали, изпълнени са със съм-
нение, неувереност и страх пред бъдното; те стоят безмълвни в ъгъла и чакат, 
но какво? Ако това по един или друг начин не бъде преодоляно, се рискува 
управлението и съдбата на българската държава и общество да попадат винаги 
в ръцете на авантюристи и безумци.

•
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Обладаните от сатанинско и негативно мислене хора и политици винаги 
имат един просто гениален за разбиранията им ход – да обвиняват за несполу-
ките, грешките, неправдите и несгодите други хора или пък своите предшест-
веници. Първоначално това изглежда като някаква оправдана и справедлива 
критика. Впоследствие се разбира, че това е своеобразен, демоничен начин за 
оправдаване на проявена некадърност и незнание. Този начин на действие крие 
в себе си дълбок умисъл, но времето за разгадаването на това вече е загубе-
но и не може да се върне или компенсира. Обладаните от сатанинско мислене 
политици са способни понякога да накарат хората да мислят като тях и да ги 
въведат в пълно заблуждение, защото те притежават езика на простолюдието 
и се представят като „обикновени хора от народа“ – простосмъртни, наивни, 
доброжелателни.

Именно в това се състои тяхната голяма и често пъти трудноразгадаема 
хитрост. Обстоятелството, че за техните заблуди рядко или почти никога не се 
търси отговорност, още повече ги вдъхновява за нови злодеяния. Спирачка на 
техните безумия може да бъде навременното им разобличаване.

•

Развитието на нещата у нас през последния четвърт век показа, че поли-
тиката е такава човешка дейност, която сякаш не изисква особена подготовка и 
квалификация. Та малцина ли са званите и незваните, които се втурнаха в нея, 
изоставяйки своята професия (лекари, учители, икономисти, пожарникари, 
инженери и др.)! Още повече са онези, които пък нямат никаква професионал-
на насоченост или умения – те навлязоха в нея поради търсене на някакво до-
ходно занимание. Любовта и призванието към държавнополитическа дейност 
изглеждат някак си вродени у мнозина наши сънародници, защото политиката 
е свързана с келепира. В това се състои нейната магнетическа привлекателност. 
Всъщност значението на гръцката дума „политика“ може да бъде определено 
като „начин на живот“, „огражданяване“.

•

Демокрацията в лошите и уродливи форми (такива са повечето сега у нас) 
води до хаос и разюзданост, изход от които обикновено се търси в намирането 
на силната личност, която да внесе ред и законност в обществото. Тази личност 
обикновено е диктаторът, който винаги говори това, което тълпата иска да чуе 
– достъпно, с прости думи, убедително. Той се появява в името на благоразу-
мието и справедливостта, всъщност е носител на нова обществена поквара, от 
която лечението впоследствие е много трудно и продължително. Чрез мнимо 
установяване на ред и законност с някои ловки политически хватки диктато-
рът се стреми да укрепи и да продължи властта си, защото е неин най-верен 
поклонник.

•
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Преди години, особено по времето на т.нар. тоталитаризъм политически-

ят авторитет се изграждаше чрез навлизане на определена личност в държав-
ната и партийната йерархия. По този начин се създаваше митът за необходи-
мия държавен човек, който притежава аурата на властта, някаква своеобразна 
оренда и това вече го въздигаше в очите на хората. Сега по-напред се създава 
друг, твърде популярен мит – телевизионният човек. Той по повод и без повод 
всекидневно се появява на екрана, говори, среща се с хора, напътства, създава 
някакви новини около себе си – става твърде популярен. Той именно навлиза 
постепенно в съзнанието на зрителите – неговите сънародници. След това от 
телевизионен може и да стане държавен човек. А като държавен човек може и 
да се превърне в любим телевизионен герой с авторитет.

•

Напоследък много неща се пишат и говорят за политиците – и хубави, и 
лоши (а лошите надделяват все повече), верни и неверни. Да се омаскаряват те 
по повод и без повод взе да става твърде модно. Означава ли това да ги пренеб-
регваме, мразим и елиминираме в съзнанието си и да твърдим, че всички те са 
маскари? Нека нивга не забравяме, че и те са хора като нас, със слабости и доб-
родетели. Разликата е в това, че дадената им в ръцете власт ги кара да се смятат 
за недосегаеми и че създадените от тях закони, институции и норми на поведе-
ние ги закрилят. Да си политик и държавник – това е една висша отговорност 
пред обществото, която не всеки може достойно да носи.

•

През последните години у нас непрекъснато и последователно се провеж-
даше силно рестриктивна политика на икономии, ограничения и на налагане 
на колкото се може повече данъци и такси на гърба на населението. Ако се смя-
та, че по този начин може да се получи напредък, това би било една голяма илю-
зия. Без стимулиране на икономиката с различни средства, без увеличаване на 
потреблението и без растеж на заплащането и различните възнаграждения не 
може нищо да се постигне. Очевидно беше, че трябва да се промени избраният 
модел и в известна степен да се рискува, за да се получи вместо замразяване 
– оживление в икономиката, оптимизъм в обществото.

•

Голямата опасност за държавното управление и за обществото са онези 
твърде напористи и усърдни дейци, които демонстрират желание за кратко 
време да променят всичко по избран от тях начин в името на честността и на-
предъка. В повечето случаи те са илюзионисти или спекуланти в политиката, 
които се стремят по фалшив начин да извлекат голяма полза за себе си и своите 
привърженици. Създаденият от тях хаос в крайна сметка вреди на всички и за-
бавя развитието, води го в погрешна посока. Във всяка дейност нещата трябва 
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да се извършват постепенно, стъпка след стъпка, крачка след крачка – последо-
вателно, системно, ритмично и закономерно, без ненужно форсиране.

•

Често си задаваме въпроса защо в някои случаи държавите и народите са 
управлявани от прости и твърде посредствени хора без необходима за управ-
ленска дейност образованост. Може би един от отговорите е, че те (за разлика 
от другите) не надценяват, а трезво преценяват възможностите за противо-
действие, защото са големи реалисти и истински хитреци. Примери колкото 
щеш от близкото ни минало, пък и от времето, в което живеем.

•

Корупцията е един от многобройните и горчиви плодове на демокрацията, 
в която тя намира благоприятна почва за растеж и избуяване. Причината за 
това е преди всичко слабият контрол при спазване на законите и корумпира-
ността на съдебната и изпълнителната власт. Борбата срещу корупцията, ако тя 
действително бъде ефикасна, е едно от най-добрите средства, за да се възвърне 
излинялата вяра в демокрацията. Ако тази борба се окаже безплодна, тогава 
преобразяването и замяната на демокрацията с диктатура изглеждат просто 
неизбежни. Преобразилият се в лечител на социалния недъг диктатор обикно-
вено идва от средите на най-корумпираните.

•

В този забързан, доста освирепял свят всеки от нас се стреми по някакъв 
начин да бъде оставен на мира, да не бъде прекомерно обезпокояван за щяло и 
нещяло, да се посвети на себе си и да се вглъби в собствените си мисли. Оказва 
се, че в този наш свят, характерен с динамиката си и бързите промени, това е 
доста трудно, дори невъзможно.

•

Много съм мислил за това как трябва да се схваща името на нашата дър-
жава и етническа общност – България. Това не е само географско понятие, нито 
пък само обозначение на държава и на свързан с нея народ, това е (и трябва да 
бъде!) преди всичко идея. В нея трябва да вярваш, с нея можеш да се надяваш, 
чрез нея трябва да побеждаваш. Трябва да се стремим да пазим идеята Бъл-
гария, да вярваме в нея, да я крепим. Да възправяме идеята България срещу 
нейните врагове; иначе сме загубени във времето и за вечността. Обладани от 
величието на идеята България, нашите предци през вековете и във вековете 
вярваха в нейното безсмъртие. Ние не сме ли техни законни наследници?

•
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Девизът на новоизлюпените български богаташи, строители на капита-

лизма, е много прост: „Откраднатите плодове са най-сладките.“

•

Открояващата се основна цел на съвременното световно развитие е създа-
ването на по-високо равнище на производство и особено на потребление, а не 
на условия за по-добър, разумен и социален живот. Формиращото се в резултат 
на това общество е дълбоко асоциално. Парите и вещите са на власт   – те са 
властелините, които господстват в съзнанието и действителността. 

•

Умъртвяването, по-скоро задушаването на социализма и свързаните с него 
идеи и идейни течения на Запад и на Изток е удобно, за да може да се наложат 
глобализацията и идеалът за консумативното общество. Глупостта на идеоло-
зите на неосталинизма бе поставянето в основата на съревнованието между со-
циалистическата и капиталистическата система на въпроса коя може да създаде 
по-високо равнище на консумативност в обществото, а не коя може да създаде 
по-добър човешки живот – опростен, облекчен от условности и равноправен. В 
това съревнование социалистическата система бе обречена на поражение. И то 
дойде дори по-рано и по-бързо, отколкото можеше да се предполага. Но това бе 
обусловено от много други фактори.

•

Един от основоположниците на културологията и историческото познание 
– швейцарският учен Якоб Бурхард (1818–1897), през 1876 г. в писмо изразява 
една своя прогноза за двадесетия век. Той смята, че този век ще бъде изпълнен 
с каквото и да е друго, но не и с истинска демокрация. За съжаление неговата 
прогноза се оказа вярна. Двадесетият век бе век на диктатурите в Европа. Те 
бяха необходими, за да се разсеят илюзиите на демокрацията. Всъщност чо-
вешкият и социалният живот представляват своеобразна борба за освобож-
даване от веригите на съпътстващите ни и винаги новопоявяващи се илюзии. 
Техният капацитет сякаш е бездънен.

•

Напълно е вярно, че съвременният напредък (особено в техническо и 
комуникативно отношение) надминава с постиженията си очакванията на 
най-големите човешки утопии и мечти, създадени в миналото, дори за хора 
от по-зрялото поколение някои неща изглеждат твърде невероятни, измисле-
ни – сякаш са взети от фантастичните приказки. Но дали ние сме достатъчно 
подготвени, за да възприемем психологически и умствено този напредък, за 
да направим живота си по-добър, по-разумен, по-целенасочен и най-вече по-
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щастлив? Това е въпросът на въпросите. Изглежда той няма позитивен от-
говор. Шеметното развитие през последните десетилетия, промените, които 
следваха една подир друга с голяма бързина и изненади, сякаш ни накараха 
да забравим за ценностната система и за морално-етическите норми. Попад-
нахме в плен на грубия практицизъм и пренебрегване на всички установени 
досега правила като остарели и станали вече ненужни. Понякога осъзнаваме, 
че не всичко се корени в парите, богатството, властта, социалния статус и на-
ложения по някакви странни, дори ирационални пътища социален престиж. 
Опитваме се да запълним създадения вакуум в морално етическата система 
с ново приобщаване към християнството и проповядваните от него добро-
детели, ала неуспешно. Езическото и атеистичното пренебрежение вече бе 
изтрило от съзнанието ни 10-те Божи заповеди, които – волно или неволно 
– често пренебрегвахме и потъпквахме. И все пак етиката и винаги съживява-
щото се у нас човеколюбие и респект пред авторитета на духовни и културни 
първенци ни караха отвреме навреме да се замислим, че все пак е необходима 
някаква ценностна система, в която да градираме уважаваните от нас неща, за 
да се откъснем от завладяващата ни властно с животинската си страст жажда 
за натрупване на богатство, слава и признание. Започваме да отрезвяваме от 
пиянството на човешката суета. Не беше ли вече късно, защото моралните 
човешки устои у нас са загубени? И все пак трябва да се заключи, че техни-
ческият напредък на нашето време не е причина за упадъка на моралните и 
етическите норми в обществото. Той изглежда само води до по-яркото откро-
яване на този упадък.

•

Различните утопии за създаване на идеално и хармонично общество, вклю-
чително и Марксовата, от античността чак до наши дни играят огромна роля за 
поддържане на вярата в идно и предстоящо щастливо бъдеще за човечеството. 
Те пророкуват, че е възможно някога на земята да се достигне до бленувания 
от векове рай. Впрочем без илюзии и мечти човешкото съществуване изглежда 
някак си безсмислено, много прагматично, обезцветено.

•

За науката изобщо и за историята – в частност

Задачата на голямата и мащабна наука е решаването на някакъв фунда-
ментален проблем. Тогава нейните усилия заслужават доверие и уважение 
от страна на обществото. Разрешаването на един проблем показва, че той е 
свързан с някаква верига от проблеми, т.е. това предизвиква пораждането на 
други проблеми, на които трябва да се търси решение. Именно това понякога 
създава и страх дори от решаването на един проблем. Поради тази причина 
някои учени фундаменталисти често обичат да се въртят около един поставен 
проблем – без да търсят неговото окончателно решение. Този подход е крайно 
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вреден за науката и показва липса на отговорност на учените пред науката, 
съвременниците и потомството.

•

Всеки, който смята себе си за истински учен, трябва да се грижи преди 
всичко за напредъка на този клон на науката, на който се е посветил. Съще-
временно той трябва да бъде и интелектуалец, който чрез критичния си подход 
към обкръжаващата го действителност да сее съмнения в някои дейности, да 
поставя проблеми и да търси тяхното решение, да се стреми светът, в който 
живеем, да става по-добър, по-справедлив, по-социален. Мина отдавна онова 
време, когато учените бяха отчуждени от действителността и имаха възмож-
ност да се отдадат единствено на своите професионални занимания.

•

Имаше период в нашето развитие след Втората световна война, когато уче-
ните и техните занимания бяха поставени на почит, пораждаха голямо уважение 
и признание от страна на държавата и обществото. Това накара талантливата 
част от младата генерация да се стреми към научно поприще. През последните 
години се наблюдава някаква промяна. Известна част от хората смятат, че уче-
ните са безделници, които прекарват своето време, занимавайки се с някаква 
измислена от тях и напълно безплодна наука. Появи се становището, че Бъл-
гарската академия на науките и нейните институти трябва да бъдат закрити. 
Академиците бяха наречени от един бивш министър „синодални старци“; от 
него бе негласно обявен поход за завземане на имотите на тази ненужна ака-
демия. За всеобща радост и удовлетворение всичко това (поне засега!) се оказа 
празни бръщолевения, потънали в миналото. Липсата на истинска икономика, 
изостаналостта на редица нейни отрасли, грубата и пресметлива началнокапи-
талистическа практичност, която неслучайно напълно съзнателно се насажда, 
постепенно убива интереса към всяко научно знание и изследване, води до пъл-
но пренебрегване и подценяване на значимостта на науката в нашето общест-
во. Големият и неконтролируем внос на различни стоки и лицензи от чужбина 
пък не дава възможност за самостоятелни български открития и производства. 
Всъщност провежданата съзнателно или несъзнателно политика от различните 
правителства от времето на прехода прави научните занимания, открития и 
действителни постижения ненужни. Науката се превръща във второстепенно, 
малозначимо, дори презряно занимание. Смята се, че тя няма каквото и да е 
бъдеще в съвременното развитие на България. Ако всичко това продължи още 
няколко години, може да се достигне до такова състояние, в което да се смята, 
че въобще не е необходима наука за каквато и да е дейност, и всичко да се оста-
ви на някакъв самоход. Това означава да се убие съществуващият у българите 
талант за нововъведения и открития, регистриран от тях през вековете.

•
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Задачата на всяка наука е да изгражда система от знания и да установи 
някои закони, закономерности и правила, за да се създаде по този начин поз-
наваемост. Марксизмът направи опит да установи закони и закономерности в 
развитието на обществото въз основа на изследване на неговата история. Оказа 
се, че най-голямата закономерност в историята е, че няма всъщност закономер-
ности, а всичко зависи от конкретното развитие и свързваните с него фактори, 
които го обуславят. Поради това именно социологическият подход в истори-
ческото изследване, оказал се през известен период продуктивен, не може да 
оправдае изцяло всички очаквания.

•

Някои смятат, че по същество историците чрез своите занимания се явяват 
като Laudatores Temporis Acti (хвалители на миналото). Те всъщност са такива, 
когато го представят в романтична светлина и предимно с неговите постиже-
ния. При популяризиране на своите виждания върху дадена епоха, период, лич-
ност, събитие, явление, структура те в никакъв случай не трябва да се стремят 
да създадат някакъв идеален, магнетичен привличащ образ, а да ги анализират 
чрез техните позитивни и негативни страни, т.е. да бъдат истински съдници на 
миналото, а не негови хвалители.

•

Мнозина твърдят, че историята се повтаря и има цикличност в нейното 
развитие. Други допълват – повтаря се, но при други обстоятелства и на друга 
степен. Трети пък с насмешка твърдят, че историците се повтарят един друг при 
изследване на едно и също нещо. Всъщност историята като движение, процес е 
нещо, което е уникално и неповторимо, движение, което не може да има какъв-
то и да е аналог, а само някакво наподобяване. А това по същество не може да 
бъде наречено повторение на историята.

•

Историческото изследване има сложна структура поради обстоятелство-
то, че трябва да даде отговор на много и най-различни въпроси: къде, кога, кой, 
какво, как и защо? На тях историкът е длъжен да отговори преди всичко чрез 
проучване на изворите – тези залостващи врати към знанието, по възможно 
най-съдържателен и кратък начин. Когато не е в състояние да отговори на един 
от тези редуващи се един подир друг въпроси, тогава изясняването на изслед-
ваното събитие, личност, процес и т.н. потъва в известна мъглявина. Тя ста-
ва толкова по-гъста, колкото по-малко са отговорите на различните питания. 
Предположението е интуитивно средство за налучкване на истината, способ 
на логическото мислене. В историческото дирене някои учени често пъти бо-
равят с предположението. Това е позволено, но до известна степен. Според мен 
предположението е крайно вреден метод на доказване на истината, който често 
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пъти води не само до заблуди, но и към насочване по погрешен път. Във всички 
случаи далеч по-правилно и надеждно е използването на историческите изво-
ри. Когато те липсват, трябва да се запази мълчание и да се постави знак за 
неизвестното. Истината е дотам, докъдето достига достоверността на изворите 
и установените въз основа на тях факти.

•

Най-лесно запаметяваща се и интересна е историята, когато тя се препо-
дава на учащите се под формата на анекдоти и случки. Тогава тя бързо и трай-
но навлиза в информационната система на съзнанието. Друг е въпросът дали 
тогава тя учи на нещо, или пък просто привлича силно вниманието. Именно 
анекдотично поднесената история създава образи и понятия, които трудно се 
изтриват от паметта. Историческото повествование или изследване, в което 
доминира логиката и интерпретацията, трудно се асимилира, защото изисква 
активно и напрегнато мислене, което уморява.

•

Интересуващите се от по-сериозно научно четиво в областта на историята 
често пъти са озадачени от прекомерно обемистия научен апарат в някои на-
учни изследвания. Всъщност чрез тях се показва информираност и привидна 
ученост. Бележките под линия и библиографията трябва да бъдат сравнително 
кратки и добре информиращи основния текст на изследването. Те в никакъв 
случай не трябва да съдържат цитиране на всички изследвания по даден въ-
прос. Това в голяма степен замъглява и силно утежнява изследването, превръ-
ща го понякога в библиографски справочник. С набъбването на бележките се 
проявява стремеж за мнима, а не фактическа и същностна ерудиция на автора. 
Рядко нарасналите по обем библиографски бележки са наистина полезни за чи-
тателя или друг изследовател.

•

Историята на Средновековна Европа, нейната същност и основните на-
соки на развитие не могат да бъдат разбрани и осмислени, ако не се държи 
сметка на дейността и ролята на църквата и свързаните с нея християнски 
светци, богословие, архитектура, изкуство и книжовност. Във всичко това 
са вложени много средства, духовна енергия и разум. Християнската кул-
тура е в основата на европейското мироздание. Тя дава отражение във вся-
ка една сфера и във всички дейности. Разбира се, не може да се отрича и 
пренебрегва влиянието и на други култури върху Средновековна Европа: 
гръко-римската, арабската, индуската, китайската. Ала това влияние е един 
твърде второстепенен фактор. Европа е християнска и тя в никакъв случай 
не трябва да се подчинява или доминира от други религиозни и културни 
общности. Това трябва да бъде един основен отговор на въпроса дали тя 



126

КУЛТУРА

бр. 11/12 – год. XVI

трябва да бъде една отворена система за проникването на всичко, което се 
пръкне от Азия, Африка или откъдето и да е другаде. Който не е разбрал 
това, той не може да бъде европеец!

•

Българската история е основата на себепознанието, за което през Възраж-
дането ратува основателят на Българското книжовно дружество (Българската 
академия на науките) Марин Дринов (1838–1906). Тя е стожерът, върху който 
през вековете се е крепяло нашето съзнание за национална общност, истори-
ческа дълготрайност и вековечност. Историческата памет е крепяла народната 
свяст. От времето на Паисий Хилендарски, та чак и до днес, призванието и ми-
сията на българската историография е да бъде крепител на българската нация и 
да сочи нейното място в световния исторически процес. Едва ли е случайно, че 
всякога, когато България е уязвена, ударите върху нея са върху историческото й 
минало, върху нейния фундамент и винаги срещу нейните национални истори-
ци – истинските защитници на българщината. Деформирането, преиначаване-
то и фалшифицирането на нашето минало е традиционното оръжие на нашите 
врагове, срещу които винаги трябва категорично и без каквото и да е колебание 
да се противопоставяме. Сред някои среди на българската псевдоинтелигенция 
те имат съюзници.

•

През езическия период от духовното си развитие, преди християнското 
си кръщение, българите са се прекланяли пред природните сили и идоли от 
камък и дърво. След своята християнизация те станали поклонници на един 
бог и на свързаните с него светци от плът и кръв. Тогава обожествяването, пре-
клонението пред извънчовешката сила за тях придобила друга форма и изява, 
която те не са съзнали напълно. Този преход от обожествяване на природата 
към обожествяване на Човека-Бог представлява навлизане в една нова европей-
ска цивилизация. Това е станало още към средата на ІХ в., през 865 г. Съзнали 
или несъзнали този процес, ние действително принадлежим към европейската 
християнска цивилизация… Нашето място в нея още през Средновековието е 
достойно и ние трябва да го съхраним и в съвремието.

•

Историята в голяма степен укрепва родолюбието, същностния патриоти-
зъм. Защото чрез нея и чрез разкриване на деянията на предците се откроява 
величието на твоя народ, превъзходството му (военно, културно и всякакво 
друго) над тези, които са те принизявали или се опитват да те принизяват. И ти 
съзнателно се гордееш, че си роден в тази страна, че принадлежиш към такъв 
славен народ и че си част от него. Това е една от големите човешки илюзии, но 
тя блести преди всичко със своето благородство за разлика от много други. И 
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все пак по-добре е да си родолюбец, отколкото да си отцеругател! Не зная защо, 
но винаги имам презрително отношение към интернационалистите и глоба-
листите, защото в почти всички случаи те са слуги на чужди интереси. Така е 
поне в нашата, българската история.

•

Спомените са своего рода история, която всеки човек носи в себе си, в 
своето съзнание. Те са от всякакъв род и винаги възникват тогава, когато не 
ги търсиш. Някои хора стават тъжни и доста сантиментални, когато ги разказ-
ват. В повечето случаи стремежът към тяхното възкресяване е един от сигур-
ните признаци за застаряване. Писането на мемоари се е превърнало в някаква 
странна болест на редица съвременни политици и представители на интели-
генцията. Едва ли някой ги подтиква към това. Те се стремят по този начин 
да направят равносметка не само на своя живот, но и на времето, в което са 
обитавали този свят. От историческа гледна точка всъщност мемоарите са един 
незначим извор – „те са задната стълбичка на историята“ (А. Милн). Те имат 
една твърде анекдотична част, която дава възможност да се навлиза и надниква 
в частния живот и личните взаимоотношения. Използването им като основ-
но средство за историческо познание, като исторически извор води винаги до 
погрешна или превратна реконструкция на събития и до неправилна преценка 
на стойността на исторически личности. Поради това именно с мемоарите и с 
използването им винаги трябва да се внимава.

•

Искрено и без каквито и да е задръжки изложих пред теб, читателю, своя 
разговор със себе си. Ако той те привлече с нещо и е съпричастен на твоите 
мисли и терзания, това ще бъде може би най-голяма награда за моите усилия. 

Приятно събеседване!

17 януари 2014 г.
София
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Христофор Жефарович
„СТЕМАТОГРАФИЯ“
1741 г.
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Името на поета Георги Драмбозов стои върху ко-
риците на петнадесет стихотворни сборника. 

Срещаме го често в литературни и периодични из-
дания, в електронни медии. То е достатъчно добре 
огласено и отдавна познато на всички, които при-
емат българската поезия като съдбовна необходи-
мост. Може би затова най-новата му лирична кни-
га „Безлюбие“1 очаквах с интерес, но след прочита й 
останах впечатлен. Ала не и изненадан. „Безлюбие“ 
е монолитно изградена стихосбирка, сътворена по 
правилата на поетическото изкуство. В нея отсъс-
тва хаотичността на събрани по произволен прин-
цип и писани по различни поводи творби. В „Без-
любие“ присъства поезията като одухотворен образ 
на човешките чувства с техните видими и невиди-
ми прояви. Присъстват и самоиронията, и болката 
от несправедливостта на битието с неговите незаг-
лъхващи парадигми и парадокси. С верен усет към 
детайла и със силата на вариативните повторения Г. 
Драмбозов свързва релациите на синовната любов 
със символите на социалното ни битие, използвани 
умело за завладяване на социалното съзнание. Сти-
хотворението „Градинката на мама“ завършва с ва-
риацията:

 …ще подменя до гроб всеки символ-цветче:
 ален мак, син синчец или гербер.

Георги Драмбозов е от онези не много на брой 
съвременни български поети, които не подмениха 
идеалите си за социална справедливост с шеметна 

ОТ ДУНАВ ДО ВЕЧНОСТТА
Боян Ангелов

Боян Ангелов – писател. В 
Швейцария завършва валдорф-
ска педагогика и социална пси-
хология с признат докторат. 
Председател на фондация „Чи-
талище – 1870“ и издател на 
списание „Читалище“. Член е на 
Съюза на българските писате-
ли и на СБЖ. Автор е на 18 стихо-
сбирки, на монографии с истори-
ко-философска и литературно-
критическа насоченост, сред ко-
ито: „Античната философия и 
Българското възраждане“, „Спра-
ведливо е българинът да е бълга-
рин“, „Нешо Бончев в контекста 
на Българското възраждане“ и 
други. Негови творби са превеж-
дани на много езици.

1  Драмбозов, Г. Безлюбие. С., Българска книжица, 2012.
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кариера в лагера на безродници и 
глобалисти. Негова икона си остава 
България, а олицетворението на лю-
бородието му – неговият роден град 
Свищов. Този град е начало на мно-
го български начала. Поетът е бил 
председател на Първото българско 
народно читалище „Еленка и Кирил 
Д. Аврамови“, основано в далечната 
1856-а. Бил е и заместник-кмет на 
дунавския град, родно място на пле-
яда незабравими българи – Драган 
Цанков, Николай Павлович, Алеко 
Константинов… В стихотворение-
то „Завръщане“ Г. Драмбозов прави 
равносметка на вече отминалото и 
на годините, преживени далече от 
града на детството и младостта му. 
Тази пространствена раздалеченост 
е компенсирана от присъствието на 
спомените, които не избледняват до 
края на земните дни:

 Ти ме викаш, мой град – мене, блудния син?
 Ти си бяла любов, ти си бяла усмивка – 
 ще ти дам своя стих, ще ти дам своя химн
 и ще легна в тревата под хълма Горчивка!

Стихотворенията на Драмбозов носят приглушените тонове на лириче-
ската самота, но същността им е наситена с нерешими в днешното битие соци-
ални противоречия, които проектират чудовищни холограми от обществено 
недоволство. Ето защо поетът с категоричен тон заявява, че му е омръзнало да 
живее „на ръба“, и още:

 Омръзна ми 
 тълпата от социолози
 да пише притчи за висок стандарт.
 Беднякът – все по-беден, Бог помози,
 а богаташът – още по-богат!

Носталгията по отминалото време е вплетена и в емблематичното стихот-
ворение „Нафталинка“, където образът на погубените илюзии е намерил своето 
конкретно олицетворение. Евтиният грим и старата рокля на възрастната жена 
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са отломки от някогашна красота и от неизтляло кокетство. Непокътната е ос-
танала и нейната гордост до края на трудните ѝ дни:

 Ръка за милост не протегна и нито грош не си изпроси
 изпосталялата лъвица от градското казино скъпо,
 събира вехта вехтория и шарена торбица носи,
 и с токче буди калдъръма, а сякаш по паркет пристъпя…

„Безлюбие“ е съставена от два стихотворни цикъла: „Лиричният Христос“ 
и „Римски етюд“. Съдържа въвеждащото стихотворение „Предстих“ и заключи-
телното „Послестих“. Има творби, посветени на вече отишли си от белия свят 
творци – Христо Банковски, Маргарита Дупаринова, Цветан Генов, Любомира 
Кръстева. Така Георги Драмбозов премахва преградата между действителния 
живот и света на мъртвите и внушава, че физическата смърт не може да помра-
чи красотата на спомените.

Новата книга на талантливия поет Георги Драмбозов е поредното доказател-
ство, че поезията съществува дори в полумрака на повсеместна безнадеждност и 
ни дарява своята светлина, по-силна и по-устойчива от тленната материя.
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Бригита Йосифова събра в книга със свои „шаре-
ни“ спомени духовния свят на Петър Увалиев и 

неговите родолюбиви завещания.
Книгата, която току-що прочетох, е „Обещах да 

запомня“1 и носи подзаглавие „Разговори с Петър 
Увалиев“, дар ми е от авторката Бригита Йосифова. 
Вече знам какво тая книга е! Но преди това – какво не 
е? Тя не е плод на „натрупани мълчания“, стаявани, 
за да избухнат; тя не е бухалка, с която мемоарист се 
разправя с житейските и политическите си против-
ници; тя не е напън на пишещия спомени да се отър-
ка около по-представителни единородци или около 
чужди знаменитости, за да изглежда по-значим; нито 
пък е поредната фабрика за фантазии. Общо взето в 
тия улеи се движи споменният жанр днес.

Бригита Йосифова, българска писателка, живее-
ща в Лондон, както сама признава, „пише „избрани“ 
страници от шарените спомени“ за Петър Увалиев, 
плод на 16-годишно приятелство. И тъй като книгата 
е изградена на основата на разговорите й с големия 
интелектуалец и горд българин, понякога дори режи-
сирани от него или нея, тя е колкото мемоарно, тол-
кова и художествено изследване – литературна анке-
та, но не от ония, които правят академични учени с 
въпроси от един и същи калъп. Петър Увалиев раз-
крива себе си и своите пристрастия, дори разголва 
интимни кътчета на душата си, излиза от „пашкула 
на самотата“ не в отговор на традиционни питания, 
а в словесна игра с Бригита, игра, пълна с разходки 
из българската и световната литература и култура, съ-

МОГЪЩ ИНТЕЛЕКТУАЛЕЦ И ГОРД БЪЛГАРИН
Тодор Коруев

Тодор Коруев – публицист. Член 
на Съюза на българските писате-
ли. Носител на годишната награ-
да на Съюза на българските жур-
налисти за цялостен принос за 
2005 г. Автор е на сборника с ин-
тервюта на изтъкнати българ-
ски писатели „Горещи думи“, на 
книгата „Тодор Генов. Литера-
турна анкета“, на краеведското 
изследване „Момчилград – лето-
писи“, на стотици публицистич-
ни статии.

1  Йосифова, Бр. Обещах да запомня.  Разговори с Петър 
Увалиев. С., Жанет 45, 2012.



133

КУЛТУРА
провождани от импровизации като в сюита на Дюк Елингтън. Тази игра рядко 
е кротка изповед, но дори и когато е, тя е изпълнена от словесни фойерверки 
и въртележки от думи на Увалиев. Друг път двамата „сплитат рога“ в словесна 
престрелка, да не река и гореща разпра, от която най-често излизат доблест-
но: „Добре, че поспорихме!“. Бригита не крие, че срещите й с Увалиев са били 
щастливи часове, та това е човек, който „сякаш е поел културата на света“. Той 
самият е разностранен и енциклопедичен – докосвал се е до театъра, киното, 
изобразителното изкуство, литературата, публицистиката, модерната лингвис-
тика, културологията, антропологията, плувал е в тия води. Писал е дори за-
бавни песни. Ангелчето, както я нарича, невинаги се съгласява с позицията на 
събеседника си за едно или друго, така само развързва езика и въображението 
му. Да не забравяме, че това, което Увалиев нарича беседи и чете по Би Би Си, 
са всъщност неподражаеми есета, те звучат най-напред с гласа му като устна 
литература. Увалиев е повелител на думите, сам казва, че обича да върти сло-
вото, нарича себе си „слововрът“. Но много от беседите така и не са видели бял 
свят върху хартия. Беше време, когато Увалиев ги пращаше с факс от кабинета 
си на „Маркам скуеър“ на своя приятел Стефан Продев и ги печатахме в „Дума“, 
за което се пукаха от злъч в другите вестници, дори оплюваха автора им. През 
живота си той написа една-единствена книга – забележителна монография за 
художника Уилям Търнър, с която бръква в очите на англичаните, тъй като 
книгата излиза във Франция през 1988 година.

Бригита, призната от Увалиев за негова душеприказница, си поставя цел по 
пътя на спомените да доближи Петър Увалиев и до хора, които не са го познава-
ли – да оживее за всички този „умен, весел, но често и тъжен човек“. Убедена, че 
паметта е по-силен и по-могъщ властелин от смъртта, тя наистина го възкресява. 
В днешното бездуховно време мракът на забравата много по-скоростно отпре-
ди потулва духовните ни първенци. Естествено незаслужено. А Петър Увалиев е 
безспорно един от тях, блестящ интелектуалец и ерудит, който е прочел планини 
от книги на български, английски, италиански, немски, френски, руски, испански 
и сърбохърватски в оригинал. Книгите са неговото небесно царство. На всичко 
отгоре е истински родолюбец, който искаше „да обичаме България не със зат-
ворени очи, а с отворени: за всичко, което е тя“. Бригита Йосифова, предавайки 
срещите си с мъдрия Шехеразад, както го нарича заради сладкодумството му, ни 
отваря неговите прозорци към личности като Едгар По и Маринети, към Чаплин 
и Антониони, към Борхес и Кавафис, към Ромен Гари и Набоков, към Канети и 
Паскин и още, и още. Но и към нашенци: към богомилите, към Неофит Рилски 
и Дядо Вазов, към Пенчо Славейков, Симеон Радев, Светослав Минков, Маран-
гозов, Разцветников, Сирак Скитник, Александър Жендов, Аспарух Лешников, 
Павлето, Любомир Тенев, Стефан Гечев, Георги Джагаров, Димитър Аврамов… 
Увалиев умее да добавя към всекиго нещо свое, ново, неочаквано, с което обо-
гатява, но и заразява, дори ни провокира най-малкото да посегнем към библио-
теката. Още повече че всеобщопризнатите оценки за него не са „свещени крави“. 
Читателят не може да премине на едра тропоска и страниците, посветени на ма-
родерството, с което различни сили използват и грабят мъртвия Георги Марков. 
Критиците на Вапцаров Увалиев нарича „политически лешояди“, възмущава се 
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от „духовните разбойници“, които с новите прочити в литературата и историята 
„ръфат труповете на нашите велики мъртви“.

И тъй като Бригита Йосифова умее да слуша не само с ушите си, но и със 
сърцето си, а и да предаде разговорите интересно и интригуващо, се е родила 
книга – достоен паметник на гордия българин. Ето го пред нас Петър Увалиев 
от жив по-жив, със своя „багаж“, който носел винаги със себе си: знания, пред-
почитания, вкусове и „чепат характер“. Човек вселена.

Няколко пъти препрочитах страниците, в които Бригита Йосифова предава 
разказа на Петър Увалиев за гостуването на Стефан Продев в Лондон през април 
1997 г. Чакаше го на летище „Хийтроу“ и тъй като аз бях с Продев, имах щастието 
да бъда с двамата духовни великани няколко дни. Увалиев стана наш неотлъчен 
гид и дори в беседа по Би Би Си каза: „Хайде да се поразходим с тези „мили хора“ 
по брега на Темза!“, и ни показа Лондон през своите очи. Искаше да ни разкрие 
същността на Уестминстърското абатство като велик урок по търпимост и то-
лерантност и го направи, защото, както е рекъл на Бригита: „Моите български 
момчета идваха от нашия свят на разюздани раздори между „наши“ и „ваши“ и 
люта ярост, с която свикнахме едни наши да хулят други наши, за да докажат кой 
от нашите е най-наш.“ Страниците в книгата за приятелството между Увалиев 
и Продев, което наистина се възнасяше над възгледи, партийност и отношения 
към отделни хора, са удивително свидетелство за близост между духовни братя. В 
лондонските ни дни бях неотлъчно до двамата, те така и не се наситиха на разго-
ворите – за какво ли не стана дума, но удивителното бе и не ми го побира акълът, 
че така и не изтърваха лоша дума за нещо или някого. Увалиев казвал за Продев, 
че „виждал себе си в него“, а Продев наричаше приятелството им „скъпа дружба“. 
За съжаление накрая те трябваше да си говорят само по телефона, защото Ували-
ев отсече, че няма да идва повече в България, тъй като обществото е полудяло и 
той не иска да бъде част от карнавала. „Отново съм емигрант, мили приятелю. И 
може би затова всеки ден чета Вазов…“ – ще чуе Продев в слушалката.

Петър Увалиев е бил убеден и често повтарял, че в езика ни е скрита исто-
рията на народа, той не можел да се примири с езиковата простащина и неисто-
вото невежество, сякаш у нас има и „мафия на словоблудците“, та му се искало 
да забием камбаните във всички наши храмове с вик „Хора! Народе! Българ-
ският ни език е в опасност!“.

В книгата на Бригита той ни оставя „нещо като завещание“: „Да бъдем за-
дружни българи!“, „Стига сме се мразили! Стига сме завиждали и грозно оскър-
бявали!“. Да търсим винаги трошицата добро у нас, българите. „Аз не съм патри-
от, не съм даже българофил, аз съм българоман!“ – така определя себе си. Като 
приемам заветите на несменяемия наш посланик по света, ще добавя: „Да бъдем 
горди българи като него, да черпим ум и разум от корените, от българщината.“

За „Обещах да запомня“ Бригита Йосифова получи наградата „Петър Ува-
лиев“. Напълно заслужено! Чел съм в ръкопис следващата й книга, тя е за ХVІІІ 
век, за Петкан и Робинзон Крузо, но в нея има белокос герой, който се нарича 
Пиер Рув и живее на ул. „Маркам скуеър“…
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Криво-ляво, избутах гимназия. И диплома взех. Не беше кой знае каква. Кой 
знае каква ли? Направо не е за показване. От най-слабите в класа. Ама аз 

никога не съм ламтял за повече, да се излагам като някои. Каквато – такваз, все 
си е диплома. Взех я и поех към село да зарадвам и аз баща и майка. Само че 
мама каза, че главата й не отбира от туй нещо, а баща ми дори не я погледна. 
Побърза да предупреди, че бил до тук. Като баща имал мерак и него вият син да 
отиде по-нагоре в учението, ала нямал той вече таз си ла. И като доказателст-
во за изчерпаните сили източи изтънялата си шия: вратните му жили бяха пред 
скъсване. И като знаел какъв е хала ни, погрижил се да ме подреди на местна 
почва. Говорил с председателя на кооперативното стопанство и издействал до-
стойна за мене работа. Изтъкнал високото ми образование, с образованието го 
притиснал и оня кандисал за длъжността полеви впрегач. Това било най-доб-
рото за мене, да не съм общ работник, за да ме командва кой откъдето завърне 
и да ме лашкат насам-натам.

На другия ден ми бяха зачислени чифт мършави крави, кола, плуг, колар-
ски синджир и желязна кучка. При голямо нанадолнище задното колело на 
колата се спъва. На спъвалото ние викаме кучка. Ще работим в съдружие със 
Стойчо Мàрина, той ще бъде старши. След време с очите си видях, че той може 
да се подписва, всички букви, нужни за подписа, ги знаеше, но за цялата азбука 
не се наемам да твърдя.

Колчем се споменава името на някого от рода на Стойчо Марина, винаги 
към името се добавят с усмивка думите: „ Ай патето, ай Ваче то“. Те бяха нещо 
като девиз на семеен герб. Дядо му ли, баща му ли ги бил изрекъл при страшен 
повод. На улицата било намерено убито пате.

Нишанът на крака показвал, че е от патешката сюрия на Марините. Тогава 
от високата судурма на къщата били произнесени гръмогласно и страховито, за 
да чуе и убиецът, ако все още се навърта наблизо, същите тези думи:

– Ай патето, ай Вачето!
Сиреч – който е убил патето, все едно че е посегнал на Ваче то, на Иванка, 

на дèтето е посегнал. Стойчо Марина не измени на семейните закони, които 
всяка домашна твар, от патето до вола, приравняваха към човека, шедьовъра 
на природата. Когато дошъл ред да влиза в стопанството, отсякъл: воловете му, 
отгледани от самия него от теленца, не могат да се впрягат от друг човек, нито 

СОЛИНГЕН
Борислав Бойчев
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да замръкват в чужд обор. Как, рекъл, ще ги оставя на другиго, че той може да 
ги удари. А те като да били изскочили от народна пе сен. Бели като снежни прес-
пи, рогата им еленкови и светят, защо то забърсани с парцалче, натопено в олио, 
в опашките им вплетен червен конец против уроки, пък как само са сресани! 
Добитък, до битък, но и той си знае цената. Пристъпва царствено. Ами жеглите 
им? Направо като в песента – босилкови.

Стойчо Марина на нивата сутрин ходеше по два пъти. Най-напред на 
рàнина минава сам с кирка и малка брадвичка и където по черния път стърчи 
камък – изважда го и засипва дупката, издълбано място ще подравни, ако дъж-
довете са измили и оголили някой корен – отси ча го, пътят до нивата става ра-
вен, гладък и безопасен. Иначе можело волът да си нарани нектекя. Връща се от 
нивата по същия път и тогава чак запряга и тръгва на оран. Върви отпред, води 
волове те, ту крачи едро-едро, ту започва да ситни или пък внезапно ще кривне, 
понякога ще се позасили и ще направи малък прескок. Върви, сякаш танцува, 
чистофайник е, варди да не настъпи нещо мръсно или да се изкаля. Чистотата 
е хигиена – казва Стойчо Марина.

Воловете, като братя близнаци, носеха едно и също име, какво то никое 
добиче не е носило. Името е Солинген.

Мъжкото население в нашето село се бръснеше веднъж през сед мицата, в 
събота. Бръснарницата започваше работа рано сутринта, а последният се бръс-
неше вечерта на петромаксовата лампа. Жельо, бръснарят, е с чиста бяла манта 
като доктор, дъсченият под измит, на масата подредени машинки за стригане, 
кокалени гребенчета, ку тии с пудра. Още от вратата те грабва ухание на одеко-
лон и бръс нарски сапун. Седнеш ли срещу огледалото – оглеждаш се до кръста, 
следиш как смъкват четината от лицето ти и ставаш друг човек. И се харесваш. 
И не само се харесваш, но се и сещаш, че имаш жена вкъщи, и като се сетиш за 
нея, приижда в тебе мъжка сила. Ала не бързаш да се прибереш, тя си е там, 
вкъщи, чака. И обръснатите оставаха до късно вечерта. Тук им беше хубаво, 
сякаш са в града.

Вярно, Жельо ръка имаше, ама пък и какъв бръснич! Доставил го беше 
още преди войната от София, германска марка „Солин ген“! Повече от десет 
години оттогава и не е мръднал, бей, не е мръд нал. Сядаш на стола без страх, 
„Солинген“ не престъргва и не ску бе, не го усещаш, къде ти, направо милва.

Непознатата чужда дума, долетяла кой знае откъде, пусна ко рен в селото. 
Ако по улицата минава жена, мъжете, то се знае, ог леждат я, въздишат, намигват 
си, хубава, да я поживи Господ и си шепнат: солинген! Когато наесен опитват 
младите вина и ракиите, пак с тази дошла от далечно място и непозната дума 
даваха отлична та си оценка. Солинген беше словесен печат за съвършенство.

Стойчо Марина пристигаше в бръснарницата с бяла риза от до машно плат-
но, риза без яка, но със столче около врата и със седе фено копче отгоре. Още 
докато го сапунисват, клепачите му се от пускат, премигват, премигват и след 
кратка съпротива се притварят и дишането му се подравня. Когато те бръсне 
„Солинген“, можеш и да си подремнеш. Накрая Жельо му пръсва няколко кап-
ки одеколон, маз ва му крем, сресва му и четинестата коса. И пудрата не спестя-
ва, топи пухкавата заешка опашка в пудриерата и още като понечи към лицето 
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и Стойчо Марина кихва, отваря очи, оборавя се от дрямката и в първия момент 
не може да познае този отсреща на огледалото. 

„Солинген“, Боже, че пак „Солинген“!
Когато воловете били още малки теленца и все още си нямали име, един 

ден, току-що обръснат, Стойчо Марина спрял да ги погле да и да им се порад-
ва. Колкото ги гледал, толкова душата му пре ливала от възторг. Не издържал и 
възкликнал;

– Солинген!
Тъй станало кръщението. И оттогава до ден-днешен той няма друга дума 

за тях. Според това кога с какъв глас и с каква сила я произнася, може да е 
покана за тръгване за работа, или пък да поспрат за почивка, може да е малък 
укор, но най-често е похвала, израз на обич. Друг не може да ги разбере, само те 
тримата си знаят кога какво си казват,

Стойчо Марина не яде в чужда къща. Откъде да зная, викал, дали жената, 
дето е готвила, си мие ръцете със сапун и дали съди ните й са чисти. На къра, 
след работа, когато се пладнува, не ся да като другите под крушата; знаеш ли 
какво може да те попълзи. Яде прав. Торбата с хляба провесва отпред на коре-
ма си, бърка в нея, реже филийки и бавно дъвче. На кръста му виси войнишка 
манер ка и от време на време я надига, за да прокарвал сухия къшей. Хляб и 
водица, туй му е яденето на нивата. Към края задрямва, както е прав. Омеква, 
отпуска се, клюмва, спира да дъвче, застива, както го е дрямката сварила, ала 
коленете му изведнъж се подгъват, сепва се и наново надига манерката. Веднъж 
някой посегнал да пийне во дица от нея, но след първата глътка спрял.

– Уть! – рекъл, усмихнал се и отново я надигнал.
Уть! В манерката не било водица, ами било винце. От фронта си я донесъл 

тая манерка. Трофей. Той има и един спомен от войната.
След тежки боеве ротата му се стопила. Неколцината остана ли живи вой-

ници ги пръснали по съседните роти. Там, където той по паднал, не познавал 
нито един войник. А още същата вечер поели в нощен поход. Поради дреб-
ния си ръст и тук крачел в последната редица. Промъквали се тихо, безшумно. 
Есенната нощ, без луна и без звезди, се спуснала бързо. По едно време му до-
трябвало да се отбие за малко по себе си. Поизостанал, но щом свършил как-
вото имал, потегнал разхлабената амуниция и с бърза крачка поел да настигне 
ротата. Отначало само бързал, но после взел да подтичва, хванала го шàвата 
и подтичвал, ала ротата я няма и няма. Час ли вървял, повече ли, но накрая 
вир-вода потен, каталясал, разбрал, че се е изгубил. Ами сега! Ударил без по-
сока, спирал, ослушвал се, пак тръгвал. И по едно време подочул тих тропот 
на разсипан войнишки строй. Олекнало му. Спотаил се в тъмното, дочакал да 
отминат пър вите редици и незабелязано се вмъкнал в най-последната. Ала не 
минал и няколко крачки, усетил нещо нередно. Миризмата. Била не позната. 
Пак войнишка, но непозната. И стъпките на войниците, и шумът от амуниция-
та били различни. И докато душел и се озъртал, войникът до него го заговорил. 
Но как само го заговорил? На немс ки. Туй войната, вика Стойчо Марина, е една 
голяма бъркотия. Бил попаднал в редиците на германска част. А пустият немец 
напира, не що пита. Помълчи малко и току започвал отново да лае тихичко. Мъ-
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дошла на устата. Проговорил.

– Солинген, Солинген! – рекъл.
В следващия момент вече бил сигурен, че няма отърване, ча кам ги, вика 

Стойчо Марина, да ме скепцат. Немецът промърморил нещо, замълчал и пове-
че не се обадил. Повървял Стойчо Марина още малко рамо до рамо с немците, 
пък току се престрашил, престорил се, че нещо му е влязло в ботуша, навел се 
уж да го оправя и пои зостанал. Изчакал още малко, изчакал, обърнал гръб и 
търтил да бя га в обратна посока.

Как ли не съм си блъскал главата да отгатна защо при думата солинген 
немският войник замълчал? Какво си е помислил, разбрал ли е какъв човек 
върви до него, не е ли разбрал! Догадки всякакви и нито един смислен отговор. 
Уви! На този въпрос не можеш да отговориш, пък ако ще би да имаш и средно 
образование. Ще остане той завинаги като една от неизброимите загадки на 
Втората световна война.

Час ли бил вървял, два ли, нощта преваляла, на изток прос ветлявало, ко-
гато отново дочул безразборни стъпки от войнишки бо туши. Не бързал да се 
радва, знаел каква бъркотия е войната, само се обнадеждил. Изчакал отстрани 
на пътя, в драките, и първо го ударила миризма на казарма, но миризмата била 
позната, нашенска, подочул и псувня, и тя нашенска, и тогава чак душата му се 
отпус нала. Дошла последната редица, промъкнал се в нея, в следващия миг си 
отдъхнал, а набраният страх се оттекъл от него.

– Хей, мой човек, къде се губиш, цяла нощ те няма? – обадил се войникът 
до него. От което пък разбрал, че на всичко отгоре се е завърнал в новата си 
рота, която бил загубил.

– Как си, добре ли си? – продължавал войникът до него. 
Как е! Сърцето му ще изхвръкне от радост.
– Солинген! – възкликнал. При което войникът замълчал скон фузено.
– Извинявай – рекъл, – мязаш на човек от нашата черга, пък ти да си бил 

интелигентен, говориш на чужди езици… Щомто ме на попържа на германски 
и веднага разбрах, че си интелигентен… Още веднъж извинявай!…

…Есенната сеитба е към края си, досяваме последните дека ри. Засятото 
в самото начало е вече поникнало, крехка зеленина покрива угарта, привлича 
погледа и го задържа задълго. Над пряс ната днешна угар чевръсто крачат вра-
ни, ровят с коравите си клю нове пръстта, понякога се сбиват за някой тлъст 
червей и злобно грачат. Небето синее, въздухът е чист и прозрачен, погледът се 
рее в безкрая. От гората долита хладен есенен шепот. А зад баира, но все още 
далече, е зимата.

Стойчо Марина завърши своя спомен от войната. Приседнал е на дънера 
на отсечена круша, седи и съзерцава двата Солингена, раз прегнати да си поемат 
дъх, съзерцава ги как метат с езици суха та люцерна.

– Бай Стойчо, какво нещо е войната! – В думите ми има удив ление и почу-
да на човек, които е виждал войната само на кино, но той ги приема като въпрос 
към него и потъва в дълбок размисъл. Дълго мълчи, търси точен отговор на 
хилядолетен въпрос и чертите на лицето му се изопват, умственото напрежение 
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ги облагородява, погледът му става строг и умен като на гимназиален учител.
– Войната е гнуснаво нещо – отсича най-после. – Да убиваш човека, без да 

го познаваш и без да го мразиш!… Гнуснава работа!
Едно повествование завършва там, където пишещият реши. Тук аз поста-

вям точката. Края.
Аз ли не зная, че написаното не е шедьовър? С каквото и да се заловя, на-

края заприличва на гимназиалната ми диплома. Не ча кам да ми го кажат титу-
луваните ценители с тяхната префърцунена ирония, че нямало художествена 
идея, нито метафора и втори план. Фабулата била от проста по-проста: при-
ключението на непозната чужда дума, долетяла от сърцето на Европа в нашен-
ско село, и как, побългарена, се вплела в живота на някого си. И нямало поанта. 
А то има, а тя не е в разказа, другаде е, в края на селото, тя е зеленясал, килнат на 
една страна каменен кръст с вдълбана порце ланова снимка. Само че порцела-
новата снимка е строшена през сре дата, но на нея все още личи косата, сресана 
на път, бялата риза от домашен плат, риза без яка, само със столче около врата и 
със седефено копче. Гробищните тръни и тревата заедно с човека са затрупали 
със забрава и думата, довеяна отдалече. Ако друго не можем, поне нея да вър-
нем, нея поне да възкресим.

Солинген!
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СТИХОВЕ

По пътя…

Докато следвахме пътя,
уверени в посоката,
а в студените ни зеници
подскачаха весели хълмчета…

Залезът запали хоризонта
и всеки изход стана клада, 
а ние, хванати натясно,
с взривени сетива
редяхме късчетата от пейзажа.
Обръгнали от стари грешки,

наясно с логиката на нещата,
поне си вярвахме, че ще сме смели
и някак си ще продължим нататък.
Но само гледахме безпомощно
като деца, изхвърлени пред прага,
наказани за стореното лошо –
измислено, неосъзнавано.
То беше само миг.
И ето ни отново с яснотата
кое е Изток и кое е Запад.
Пърпорехме отракано нататък,
където изненадите, хихикайки,
причакват.

Целувката

Отново парк, и детска глъч, и пейка
и двама влюбени под охрата на здрача. 
Момиче и момче и сянката им мека
върху гърба на гарван, спрял да грачи.

Целувката! На Любовта изглежда
не й е нужен кислород, а вакуум.
Природата законите си пренарежда,
за да опише Космос – захарен и лаком.

Кръжат пияни кестени – планети,
облива звезден листопад телата.
Политат предано два свята слети
над златните усмивки на децата.

Понякога така красиво свършва всичко:
Парк… Пейка… Вечерта отстъпва тихо…
Декор единствено от Любовта осмислен
до следващия ден, до следващата есен. 
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Сън 
(„Сън на сянка е човек“)

Заваля насред лято в съня ми
сняг сребрист като ябълков цвят
и светът ненадейно разсънен
онемя съвършен и блестящ.

От Луната откъснах си брошка,
за сърцето измолих звезда, 
за душата поисках си прошка
за внезапната ми суета.

Боса стъпвах по белите преспи
в топлите твои следи
и потъваха в тях всички грешки –
не остана и щрих, само ти.

И душата е дом

Прибираш внимателно 
всяко нещо на мястото му –
това, което ти трябва,
това, без което не можеш –
ненужното изхвърляш.
Избъсваш праха от всичко.
Сега се диша по-леко…
до следващия ден,
когато отново
прибираш,
изхвърляш,
избърсваш
и дишаш,
дишаш,
дишаш…

Съботните дами

Не носеха капели.
Бижутата – седефен спомен
от преродила се във ангел баба.
Все още с някоя илюзия (вместо грим)
проблясваха лицата им. 
А ниските им токчета – все още –
изкушено скачаха
над тебеширения кръг на дама
или над локва, къпеща Луната.

Щипка детство в мислите
(вместо парфюм)
изпълваше пространството с магия.
И някой мъжки поглед –
безопасно чужд –
превръщаше ги в самодиви.

Но въпреки това – съмнението,
че тази улица ще има край,
че онзи облак ще покрие слънцето,
че няма на земята рай,
че всичко свършва, всичко свършва…

И въпреки това сред дързък смях,
бърборене искрящо,
вървяха в стъпките на палавия 
вятър.
Витрините ги следваха
и отразяваха играта им блестяща
като в класически амфитеатър.

Играта им блестяща
витрините, препускащи обратно,
поглъщаха, не отразяваха.
Запращаха ги в истинския свят,
за който елегантно премълчаваха.
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Врабчето

Изплете си сама клетка 
(от болка) и се затвори в нея.
Оттам гледа света – така е по-поносим.
Там светлината пада меко,
а градският шум, изригващ като лава,
не достига сърцето.
Последен избор – жесток, но сигурен.
Тогава видя до себе си врабче –
едва оперило се, прощъпулило едва,
сърцато късче живот,
развълнувано, ликуващо незнание.
Затворила го е при себе си – докога ли?

Отключи вратичката 
(ключът винаги е отвътре за това, 
което е отвън).
И излязоха двете.
Само така То можеше да оцелее,
да проумее, да нахрани сетивата си,
да полети!
И тя прие света – заради Него,
както болник приема безсолната си храна.
То се радва, подскача в слънчевите жици,
къпе се в люлякови езера,
пърха в клокочещите фонтани на градската глъч.
Забравя за нея. Лети.
Все по-кратки са завръщанията му.
И това е хубаво. Хубаво е… 

КАТЯ ИГНАТОВА – доктор по химия, преподавател по 
теоретична електрохимия във ВХТИ, София. Дизайнер 
и създател на авторски кукли, които се продават в из-
вестни столични галерии.
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СТИХОВЕ

І
1.
Светът понякога е много тих,
така е тих понякога, че свети
като предутрин ясна, като стих,
узрял внезапно от небитието.

Сред заросени, дъхави ели
разпукват чашчици кантариони.
Невероятно щастие вали,
което ти – отнякъде – си спомняш.

2.
Изгрява слънце като в първи ден
на мирозданието и на светлината.
Животът е от земна кал слепен,
но се въззема в лъч от необята.

В сърцето ти високи небеса
налучкват пулса в земните туптежи.
Отърсва трънче капките роса
и – грейнало – на слънцето се ежи.

3.
Невероятно щастие вали –
безкрайно, безпричинно, безусловно.
Не искаш нищо повече, нали?
Пропука храстче, клон. Прозвънне слово.

Ден първи изсред бездната тупти
за новия живот, за всичко ново.
И се роят в сърцето ти мечти –
за щастието за да е готово.

ІІ
1.
А кантарионът не разбира,
че е тъй вълшебен и че свети
като слънце, спряло на баира,
миг преди да плисне над полето.

Че го гледа някой и немее
всред преображения чудесни.
Просто пуква чашчици и грее
в своето първично съвършенство.

2.
Може би и ти не знаеш още,
може би дори и не предчувстваш,
че от този звън и твойта кожа
грее всред събудената пустош.

Че душата ти потрепва с пукот
и – разцъфваща – искрици рони
като слънцето, поспряло тука,
като жълтите кантариони.

3.
Може би така и още Някой
наблюдава нейде от всемира
и от нищо нищо не очаква,
и не иска нищо, не разбира.

А цъфтежът златен на дъха Му
рони щастие невероятно.
И вали, вали, вали измамно
и почти реално над земята.

ПРИРОДА
 На Милена Цанева

Кантариони
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1.
Кантарионът. Слънцето. И ти.
И разискрилите се рой мечти.
И още Някой в бездната звънтяща,
който за нас послания изпраща.

И просто над стаените ели
невероятно щастие вали.
И светят жълтите кантариони.
И трънче слънчевото зайче гони.

2.
Не е ли сън? И този Някой кой е?
Кантарионът. Слънцето. И зноят.
Разлистената бездна. И въпроси,
които ей така, без цел се носят.

Не питай нищо. И не искай нищо.
А само дишай, дишай, дишай, дишай…
Светът е взрив в сърцето на 
всемира,
разпръсва се и себе си намира.

3.
Светът е тази утрин. Този ден.
И този стих, в темела им вграден.
Светът си ти. Светът е онзи 
Някой.
Кантарионите, разнесли мрака.

Светът е този миг. И този огън.
И тази светлина. И този звън.
Светът е сън в усмивката на Бога.
Както е сън и Неговият сън.

29 юли – 2 август 2012 г.

І
1.
Такива ведросини небеса
изгряват над сребристите баири
и ти изсред искрящата роса
със вятъра – от Нищото – извираш.

Без плът, без дъх, съвсем като перце
сред паяжинки и цветя се носиш
и Нечии – невидими – ръце
те гъделичкат по петите боси.

Пеперуда

2.
Какъв безкраен ясен ден гори –
събужда се, ликува всичко живо,
и виждаш как над сините гори
смъртта като мъглица се извива

и се стопява в златните лъчи,
във въздуха… И няма нищо страшно.
Плашило само някакво стърчи,
което даже гаргите не плаши.

3.
Това е твоят ден и твоят сън
в безбрежното жужене, в светлината
и ти си някак тук, но и извън,
отвъд и някак плътно във нещата.

Окъпани от вчерашния дъжд,
дърветата – на слънцето – сияят.
И става толкоз ярко наведнъж,
че може да надникнеш и в безкрая.
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ІІ
1.
Пеперуда летяла, летяла,
опленена в летежа изцяло,
невидяла, че вейнали вихри,
и не чула гласчетата тихи

на цветята, които звънтели,
че събират се черни къдели,
че се скупчват, растат и надвисват
все по-черно, по-тежко, по-ниско…

2.
Пеперуда летяла, летяла –
сякаш звън – над полянката бяла –
сред глухарчета и сред тинтява,
без да вижда какво приближава.

И дори не разбрала как всичко
затрещяло, а тя е самичка –
беззащитна, безмълвна, безкрила
пред мощта на вселенските сили.

3.
Пеперуда летяла, летяла
и с големия дъжд отлетяла,
отлетяла натам, накъдето
се прелива земята с небето.

А когато душата ѝ чиста
прекосила междата лъчиста,
над света, над полянката бяла
пъстроцветна дъга заблестяла.

ІІІ
1.
Плашилото от вятъра дрънчи,
размята смешни дрехи, шапка смешна…
Но, струва ти се, Нечии очи
през черните му дупки в теб се 

вглеждат.

Наоколо щурчета на възбог
цвърчат, провъзгласяват, че са живи –
ако би слезнал от небето Бог,
едва ли щяха да са тъй щастливи.

2.
Мъглицата изчезна яко дим –
стопи се, сля се с бездната прозрачна,
и този свят е тъй неустоим
и тъй голям и млад, че ти се плаче.

И помен няма вече, не личи
дори следа от рукналата бездна.
Плашилото на припека стърчи
и сякаш че на Нищото се плези.

3.
Рояк от пеперуди се върти
и с танца шемет пърха в необята,
и смътно се досещаш, че и ти
си просто само звън от светлината.

Танцуваш по лъчистата межда
на косъм от небето и земята,
където, възкресени след дъжда,
блестят на пеперудата крилцата.

10–11 август 2012 г.
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І
1.
Пронизващ вятър вее на върха.
Самотно е. Огромно. И красиво.
Под тебе планината – като храм –
във всичките посоки се разлива.

Така е тихо. Няма ни щурче,
нито плашило смешно – да протрака.
Тук времето е спряло да тече.
Небе. И нищо повече нататък.

2.
Животът нейде в ниското шуми.
Но ти не чуваш нищо. Няма нищо.
С небето сте. Безкрайни. И сами.
И камъкът, обрасъл с мъх и лишей.

В гърдите ти е празно. Тишина.
Така е тих олтар след литургия.
Отсяваш всичко тленно настрана –
нетленното на едри глътки пиеш.

3.
Вървиш в замая от предусет благ,
от облаци, от слънце, от простори.
И уж се спускаш, а неясно как
все ти изглежда, че вървиш нагоре.

Заплита се в краката ти трева
с клонаците на вироглава хвойна.
И проумяваш – ясно при това,
че идваш си от оня свят – към тоя.

ІІ
1.
Тук всичко е полет. Тук всичко е вис.
Орлите – над всичко – се реят.
Духът е спокоен. Просторът е чист.
Селцата от ниското греят.

Животът е сцена, илюзия, сън.
А може би – сън на съня ти.
На теб ти се струва лъжовен – от вън.
И много реален – от вътре.

2.
В ливадите долу препускат коне,
от нещо уплашени явно.
Изглеждат мираж в маранята, поне
додето без дъх наблюдаваш.

Но щом приближиш и от лудия бяг
препусне духът ти без стреме,
усещаш как чаткат с копита и как
със ноздри пръхтят устремено.

3.
И колкото повече ставаш от плът,
и колкото повече слизаш,
нещата край теб уедряват, растат –
по-истински – все по-наблизо.

Конете са спрели и кротко пасат.
Жребчета невинно подскачат.
И някак несетно над прашния път
се спуска – с прашинките – здрачът.

КОНЕ
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ІІІ
1.
Може би защото няма
този ден да се повтори
и защото е измамен,
но и истински – безспорно…

Може би защото всичко
е щастливо разцъфтяло –
да препуска, да обича,
да е чудно, да е цяло…

2.
И нагоре, и надолу – красота.
Непонятна. Шеметна. Могъща.
Чак се вижда здрачът как обгръща
и погълна земните неща.

А конете литнаха нагоре
и в неясната далечина
Някой във заграда ги затвори.
И настана нощ. Без светлина.

3.
Може би защото вече
всичко спи и прецъфтява
и животът е обречен
на покой и на забрава –

ти грабни парченце златно
от света, от светлината.
И щом прекосиш междата,
си го пресъздай. Оттатък.

16–17 август 2012 г.



151

Христофор Жефарович
„СТЕМАТОГРАФИЯ“
1741 г.



152 бр. 11/12 – год. XVI

IN MEMORIAM
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(1933–2014)
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